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”În interiorul generaţiei 80 e, deocamdată, o tihnă
zumzăitoare. Cu cît crizele culturii sînt mai doct explicate
şi apocalipsele naţiunilor sînt mai vocal susţinute, cu atît
mai abitir apar cărţile importante ale congenerilor mei
scrise cu detaşarea celui care ţinteşte departe, cu
disperarea celui care nu mai are cale de întors şi cu
speranţa că vorbitul în pustiu ar putea face posibilă chiar
restrîngerea pustiului.”

Generaţia 80. O aniversare?
un editorial de Adrian Alui Gheorghe
La recent încheiatul Tîrg Naţional al Cărţii de Poezie (TNCP)
desfăşurat la Bucureşti, unul din momente, din multele care s-au
desfăşurat în cele cinci zile dedicate exclusiv poeziei române actuale, s-a
numit „Ziua 80-ciştilor” şi a fost în intenţie o dezbatere despre ceea ce a
însemnat şi înseamnă „optzecismul” în poezia noastră. Sînt cîteva repere
care pot fi considerate debutul istoric al generaţiei. Unul dintre ele este
apariţia Cenaclului de luni, în anul 1977, la Bucureşti, iniţiat de Radu
Călin Cristea şi condus de Nicolae Manolescu. Sînt 35 de ani, o
adevărată aniversare! Indiferent de ce ar spune scriitorii care s-au bucurat
de aerul tare, dens şi ecologic al provinciei, în acea perioadă, Cenaclul de
luni a fost „concretizarea unei stări de lucruri”, a fost „scînteia”, a fost
provocarea făcută de o generaţie în care se înfiripa conştiinţa disperării.
Au mai fost, apoi, cîteva cărţi de poezie care au marcat intrarea în scenă a
unei generaţii, dintre care îmi vin în minte acum „Ninsoarea electrică” a
lui Traian T. Coşovei, în 1978, „Întru totul”, cartea Ilenei Zubaşcu,
„Comedia literaturii” a lui Petru Romoşan, „Bucuria anonimatului” a lui
Eugen Suciu, „Faruri, vitrine, fotografii” de Mircea Cărtărescu dar şi
antologia „Aer cu diamante”, a unui desant „de luni”. Au mai fost şi
altele, desigur. La Cluj revista „Echinox” şi gruparea din jurul ei făcea
istorie şi „emana” ceva din atmosfera vechiului imperiu, la Iaşi apărea
„Dialogul” care lua pulsul noii generaţii moldave. Mai era „criticul
rătăcitor”, Laurenţiu Ulici, care lega grupuscurile literare între ele, care
avea radar pentru tot ce mişca la nivelul literaturii tinere şi nu numai din
ultimul cătun din România.
La Muzeul Literaturii, la „Ziua 80-ciştilor”, am fost alături de Marta
Petreu, Magdalena Ghica-Cârneci, Florin Iaru, Liviu Antonesei, Romulus
Bucur, Dumitru Chioaru, Sorin Preda, Radu Sergiu Ruba, Virgil
Diaconu, Ioan Matiuţ, Eugen Suciu, Ioan Buduca, Radu Călin Cristea,
Nichita Danilov, Nicolae Panaite, Bogdan Ghiu. Am constatat că furioasa
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generaţie 80 de altădată e dispusă să rememoreze propria istorie cu
patetismul omului care ştie, de astă dată, că Paradisul este finit. Magda
Cârneci a avut replica zilei : « … şi astrele au consimţit la apariţia
generaţiei noastre ». Florin Iaru: « Da, domnilor, am rămas prieteni, lucru
care pare surprinzător pentru lumea noastră… ». Nichita Danilov:
« Generaţia 80 nu a arătat încă nici jumătate din ce are de spus ».
Dumitru Chioaru: «… generaţia e un model de dialog în interiorul
literaturii». Marta Petreu: « Literatura generaţiei a provocat istoria
recentă ». «Încă sîntem generaţia tînără », a spus Romulus Bucur.
La dezbaterea amicală pomenită mai sus s-a pus fireasca întrebare
dacă „generaţia 80” e una „împlinită”...?!
Dacă o judecăm prin prisma înţelesului (şi subînţelesului) că o
generaţie contează în măsura în care produce individualităţi, atunci o
putem considera „o generaţie împlinită”. Deşi a făcut posibilă revoluţia
din 1989, prin limbaj şi atitudine, generaţia are o slabă implicare istorică
şi socială. Implicarea instituţională e slabă, fără efecte majore în realitate.
Generaţia 80 a făcut mai multă literatură decît istorie. De aici şi impresia
tinereţii perpetue care crează fără să-i pese de forma orizontului.
În interiorul generaţiei 80 e, deocamdată, o tihnă zumzăitoare. Cu cît
„crizele culturii” sînt mai doct explicate şi apocalipsele naţiunilor sînt
mai vocal susţinute, cu atît mai abitir apar cărţile importante ale
congenerilor mei scrise cu detaşarea celui care ţinteşte departe, cu
disperarea celui care nu mai are cale de întors şi cu speranţa că vorbitul
în pustiu ar putea face posibilă chiar restrîngerea pustiului.
Dacă ar fi să găsesc o replică la această atitudine, m-aş opri la o frază
din „Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de moarte”: „Petrecu acolo
vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese totșaa de tânăr,
ca și când venise.” Oare?
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”… Cînd mandatul conducătorilor (două legislaturi a

cîte 4 ani obligatoriu) va expira, staţiile Radio-TV vor
fi dezafectate şi sub pretextul unui accident la marele
reactor nuclear (vezi Cernobîl) Capitala împreună cu
întreg personalul politico-administrativ va fi închisă
sub o calotă groasă de beton şi plumb. Însuşi Consiliul
de Elită, după ce va fi transmis unui om de încredere
Dosarul cu documentaţia pentru alegerea şi
construirea altei Capitale Secrete, va intra, pentru
vecie, sub calota fostei capitale. În acest fel, secretul se
va păstra.”

Raportul pentru Capitala Secretă
(o paranteză)

o propunere de Ion Mureşan
Motto: “Puterea mea este la lacul cu lapte, acolo este un gligan, în
gligan este un ogar, în ogar o prepeliţă, în prepeliţă o racliţă şi în racliţă
3 gărgăuni; cînd va ucide cineva acei 3 gărgăuni, atunci mor eu.”
(Busuioc-Verde)
… La ora aceea tîrzie din noapte (2,oo – 2,12 – n.red.) ieşind de la
şedinţa Consiliului pentru stabilirea Capitalei, prin spatele Depozitului,
cum era stabilit, mi-am dat seama că ei au început să bănuiască ceva. Era
unul singur, mic de statură şi grăsuţ, îmbrăcat modest, cu o ţigară stinsă
în colţul gurii şi o şapcă de revoluţionar bolşevic pe cap. Stătea rezemat
de un stîlp cu bec. (Cred că le este frică de întuneric.) Mi s-a părut că
începe să zîmbească de cum m-a văzut, am avut chiar impresia că mi-a
tras cu ochiul, dar poate să mă fi înşelat căci, după cum ştii, nu văd foarte
clar la distanţă. (Verifică dacă nu era unul de-ai noştri.)
“…căci gărzile şi patrulele de pe drumurile principale ale
imperiului erau, desigur, unităţi ale forţei interne… pe care guvernul se
străduia din toate puterile să le menţină în funcţiune.” (p.172, plusminus 2)
… Am recepţionat semnalul pentru întrunirea Consiliului de elită,
dar nu am riscat să vin, în ciuda repetării lui la Mica publicitate (S-a furat
maşină alba, 2-Ar-222). Sunt curios ce informaţii au adus Excelenţele
lor, L. Uţip şi F. Nabres. Poziţia celor de aici o cunoşti. Repet, nu trebuie
să cădem iar în capcană şi astfel să zădărnicim totul.
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“… Cît priveşte misiunea în aparenţă şi mai promiţătoare a
iezuiţilor la curtea din Peking, aceasta a supravieţuit înlocuirii dinastiei
Ming de către dinastia Chin în 1644, dar a fost zădărnicită de uneltirile
altor ordine misionare…” (p.200)
… Noi ne vom susţine ideea pînă la capăt: Capitala ţării trebuie să
fie absolut secretă. Nimeni din ţară, dar nimeni, nu trebuie să ştie unde
este capitala. Cu atît mai puţin guvernul. Este singurul mod în care
centrul de putere poate fi păstrat cu adevărat invulnerabil. Va fi o aşezare
subacvatică?
“… Din fericire, marea acoperă o parte mult mai întinsă a
suprafeţei planetei, decît uscatul şi marea de mică adîncime la un loc.”
(p.62)
… Una săpată în stîncă în burta unui munte? Un edificiu în mijlocul
cîmpiei? Am auzit că ideea amplasării capitalei în afara ţării, undeva întro mică insulă în mijlocul oceanului, ar fi una din ultimele propuneri
discutate. Rămîne de văzut dacă se va menţine şi la următoarea întrunire
a Consiliului. Oricum…
“… Un oraş nou, construit dintr-o dată, pe baza unui plan
cuprinzător, va fi, probabil, mai confortabil decît un oraş vechi ce s-a
dezvoltat treptat, la întîmplare…” (p.152)
… Odată construcţia încheiată, Preşedintele şi Guvernul şi
Parlamentul se vor muta (vor dispărea) în Capitala Secretă.
Comunicaţiile cu ţara vor fi asigurate, stabilite ca şi pînă acum numai
(accentuez însă, numai) prin televiziune şi radio. (Notă: Ansamblul de
construcţii se va realiza sub paravanul construirii unei centrale
atomoelectrice. Vezi Cernavodă.)
”… măsuraţi suprafaţa ocupată de clădirile administrative ale
guvernului… calculaţi cifra totală a volumului lor în metri cubi, urmăriţi
hoardele de funcţionari publici, asemenea unor roiuri de lăcuste, care se
deplasează încet pe biciclete, de două ori pe zi, între aceste clădiri
administrative din centrul oraşului.” (p.172)
… Cînd mandatul conducătorilor (două legislaturi a cîte 4 ani
obligatoriu) va expira, staţiile Radio-TV vor fi dezafectate şi sub
pretextul unui accident la marele reactor nuclear (vezi Cernobîl) Capitala
împreună cu întreg personalul politico-administrativ va fi închisă sub o
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calotă groasă de beton şi plumb. Însuşi Consiliul de Elită, după ce va fi
transmis unui om de încredere Dosarul cu documentaţia pentru alegerea
şi construirea altei Capitale Secrete, va intra, pentru vecie, sub calota
fostei capitale. În acest fel, secretul se va păstra.
“… amplasamentul exact nu se cunoaşte – undeva în apropierea
locului unde fluviul Kherkah părăseşte platourile înalte din Luristen,
îndreptîndu-se spre marea cîmpie aluvionară…” (p.162)
… Mi s-au transmis (am primit vestea cu încîntare) că U. Abas
(Cardinalul) s-a opus eticismului economic al celor din B. Îi dau perfectă
dreptate, fiindcă…
”… Un oraş-capitală …recoltează ceea ce nu a semănat.” (p.112)
… M-am gîndit între timp şi la varianta celor trei Capitale. Trupul
omenesc este un bun exemplu. După considerentul prestigiului, cea mai
bună capitală ar fi capul. Dacă asta va fi alegerea Consiliului, atunci cu
adevărat se va putea spune… “…nici un fel de prestigiu nu atîrna în
balanţă în favoarea noii capitale, căci a fost amplasată într-un loc unde nu
existase niciodată pînă atunci o aşezare omenească.” (p.142)
… După criteriul convenabilităţii, al legăturilor economice cu
celelalte regiuni (satrapii) ale organismului, ar fi recomandată inima.
După cum orice strateg, luînd în consideraţie posibilităţile de rezistenţă la
eventuale agresiuni, va stabili capitala în Sex. În economia trupului însă,
pe rînd, fiecare din aceste capitale, periodic, preia supremaţia după cum
reuşeşte să dobîndească autonomie energetică.
“… Pe de altă parte în primul imperiu… guvernul trebuia să-şi
împartă timpul între cele trei capitale şi în fiecare an îşi petrecea o parte
din vreme în fiecare din ele.” (p.162)
… Nu aş vrea să se creadă că doresc să obţin bunăvoinţa Consiliului
dacă voi aduce drept argumente în susţinerea Capitalei Secrete (cea mai
dedorit în timpurile acestea) înţelepciunea celor vechi, ori o viziune
proprie asupra unor mituri naţionale. Ar trebui să ne dea de gîndit (să ne
lumineze chiar) grija cu care zmeii îşi protejau centrul de putre. Acesta le
era doar lor înşile cunoscut: “Puterea mea, zise zmeul, stă într-o scroafă,
care se tăvăleşte cît e ziulica într-o lacovişte de lapte dulce… În scroafă
este un iepure, în iepure o prepeliţă şi în prepeliţă sunt trei viermi.
Aceştia sunt puterea mea.” (Poveste ţărănească) Şirul acesta de scuturi
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vii dispuse concentric, şirul de măşti incorporate, fiecare avînd calităţile
sale protector-disimulatoare, de la faptul că pot stîrni groaza (scroafa cu
douăsprezece capete) pînă la micşorarea la dimensiuni greu de atacat (un
fir de păr), de la posibilitatea de apărare prin fugă (un iepure) sau prin
zbor (două porumbiţe) pînă la tăinuirea în obiecte mici (o mărgea, o
fluieriţă) ori plante umile (un dovleac) toate acestea, tot acest şir de
încastrări constituie un adevărat model de seif românesc. Şi, proiectat
acest model la scară socială, cred că poate da sugestii interesante pentru
dezbaterile Consiliului. De aceea zic…
“… Ne aşteaptă situaţii dificile, dar, cunoscînd prin ce încercări au
trecut strămoşii noştri, ne dăm seama că situaţia lor a fost şi mai grea.”
(p.332)
… Ştim, “capitala” zmeului s-a dovedit în cele din urmă vulnerabilă.
Pentru ca nucleul puterii să fie întru-totul inexpugnabil, nici măcar zmeul
nu trebuie să ştie unde îi este ascunsă puterea. În momentul în care
“centrul” ei îi este cunoscut, între zmeu şi putere se stabileşte o relaţie de
proprietate. Această relaţie (vai, atît de păguboasă în istoria omenirii!)
va trebui eradicată: guvernanţii să exercite puterea nu doar ca pe o putere
străină, care nu le aparţine, dar nici măcar să nu bănuiască unde e sursa
ei; mai mult, nici măcar să nu ştie unde se află ei înşişi atunci cînd o
exercită. (Dacă ar fi posibil, rămîne să dezbatem asta în Consiliu, bine ar
fi să aibă doar vagi bănuieli ce ţară conduc de fapt.) Numai astfel
accesul la conducere al unor Feţi-Frumoşi, neprevăzuţi în Calculul
Veşnic, va putea fi împiedicat.
“… şi-a început cariera ca domnitor local al unuia dintre
principatele periferice de pe platouri… şi amîndoi şi-au cîştigat noul
imperiu(m) atacînd cu îndrăzneală pe fostul lor suveran, răsturnîndu-i
locul.” (p.162)
… După cum ştii, nu cu mulţi ani în urmă, în ţara în care trăiesc acum
s-au întîmplat schimbări spectaculoase. Te rog să mă crezi că nimic în
lume nu poate echivala savoarea spectacolului ce-l oferă istoria atunci
cînd face o cotitură în direcţie greşită. Iată, s-a început bine: la un
moment dat existau mai multe guverne, fără să ştie unele de altele, iar
mai tîrziu au apărut mai mulţi oameni care au susţinut că ei, fiecare în
parte, au condus, fie şi pentru cîteva ore, ţara. Cred toate astea, pentru că
era, în sfîrşit, un pas bun. Din păcate pasul acesta s-a stins, jalnic. Era
doar o intuire mentalitară a ceea ce a realizat mai tîrziu Marele Consiliu
în mod sistematic. Acum, dacă tot am alunecat pe panta rememorărilor,
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îţi voi spune că în acele vremuri cel mai eficient şi mai vulnerabil centru
de putere, tocmai pentru că, iată, eşti primul care află acest lucru, am fost
Eu.
După Crăciun, soţia mi-a spus: “Vezi, eu nu ştiu cum poate fi
condusă ţara asta!” Atunci. am hotărît să iau în mînă frîiele puterii. Trei
zile am fost singurul guvern invulnerabil. Am dispărut, pur şi simplu, de
acasă. M-am urcat pe bloc, aveam în mînă un creion chimic (0 adevărată
baghetă magică!) şi mi multe caiete. Am început prin a organiza
alimentaţia publică (am notat orarul Magazinului Alimentar din colţ şi al
Aprozarului, făcînd cîteva corecturi de optimizare), am dat atenţa
cuvenită apărării aeriene (am stabilit un orar riguros al circulaţiei
avioanelor şi elicopterelor, avînd grijă să notez pe acea pagină “Strict
Secret”); în privinţa transportului în comun am constatat că trec în medie
şapte troleibuze/oră, ca să nu mai vorbesc de grija pe care a arătat-o
ordinii publice (am înregistrat trecerea a trei poliţişti) şi Armatei (zece
militari, spre seară) etc. Nu ştiu dacă soţia mea ţi-a remis documentele,
fiindcă între timp eu am fost internat, ca unul…
“… care a convins autorităţile ecleziastice de autenticitatea unor
viziuni avute pe dealul de la marginea oraşului.”
… După trei zile am cedat puterea, bineînţeles în cel mai desăvîrşit
secret. Pentru că un om-capitală la fel cum…
“… Un oraş-capitală capătă acest rol în urma unei alegeri, iar
alegerea e revocabilă.” (p.102)
… Aici, în clinică, condiţiile în care îţi scriu nu sunt cele mai proprii,
mă refer la protecţia secretului. Oricum, pentru decriptare, foloseşte
acelaşi cifru, pe Arnold Toynbee, Oraşele în mişcare, Bucureşti, 1979.
(Ca de obicei, numai paginile a căror numerotaţie se termină în 2)
… P.S. Mare atenţie la Toynbee: “… punîndu-şi cunoştinţele în
slujba intereselor de stat în cadrul Foreign Office-ului… fiind unul din
experţii acestuia… “ (p.332).
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Un poem de
Gheorghe Grigurcu

Interior
Trag norii cum un fermoar şi-n fereastră
se face senin dintr-odată
dar ce mai dezordine-n odaie
foile de hârtie în care-ai adormit
mototolite cum aşternuturile
curenţii subţiri de căldură nu se pot
aşeza pe mobile din pricina prafului
oglinda filează precum un bec defect
într-un colţ pus în priză
celularul se-ncarcă de vocile care
încă nu l-au străbătut
şi tu visezi
că ai putea visa.
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”Poezia mi-a adus acea stare de imersiune în grădinile eului,
în care viaţa mea se întîlneşte, printre seminţe care
germinează, cu a poemelor în care este oglindită lumea, ca şi
refuzul meu de a o descrie doar aşa cum e. Sînt împotriva lumii
în timp ce o îmbrăţişez şi îi modelez lutul. Sunt un răzvrătit,
moderat, ce-i drept, care vrea ca totul să fie bine şi să crească
organic.”

„Un scriitor e un om care se naşte şi se
defineşte în raport cu indiferenţa celor
printre care trăieşte...”
Nicolae Coande în dialog cu Adrian Alui Gheorghe

„Dacă nu aş fi fost poet aruncat în lume ca o
sămînţă tainică a spiritului, aş fi putut fi, cred,
grădinar ...”
- Ce ţi-a adus ţie poezia? Ce frustrări ţi-a provocat poezia? Dacă nu
erai poet, ce altceva ţi-ar fi plăcut să fii pe lumea asta? Dacă ai fi fost
arhitect, de exemplu, ce mare (mic) edificiu ţi-ar fi plăcut să proiectezi?
Dacă ai fi fost pictor, ce tablou (mare, mic) ai fi vrut să faci?
- Am citit cîndva, mai bine zis am răsfoit, o carte despre arhitectura
lui Leon Batista Alberti, pictor, sculptor, poet, filozof, criptograf, preot și
muzician. Omul (descris admirabil de Vasari în Vieţile pictorilor,
sculptorilor şi arhitecţilor) a fost o personalitate a Renaşterii, una dintre
multele care au reconfigurat harta spirituală, dar şi pe cea fizică, a
umanităţii, cel puţin a celei occidentale, aducând acel suflu nou peste o
Europă scolastică şi îmbătrînită în războaie şi astuţii provinciale. Ei bine,
nu cred că noi, cei de azi, căţăraţi pe umerii celor vechi cum sîntem, mai
putem aspira la această totalitate artistică. E imposbil chiar şi pentru
occidentalii secolului XX şi ai începutului de secol XXI, aşa cum ne
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asigură Alexandr Zinoviev în fulminanta sa carte, „Occidentul.
Fenomenul
occidentalismului”:
„La
începuturile
culturii
occidentalismului au stat personalităţi remarcabile. Nu erau prea mulţi.
Numele lor sînt bine cunoscute: Eliot, Proust, Joyce, Picasso, Braque,
Kandinski, Schönberg, Webern, Kafka, Kierkegaard, Ionesco, Beckett
etc. Cînd sfera culturii a încăput pe mîinile oamenilor de afaceri şi a
mass-media, în locul lor au venit multe mii de mediocrităţi. În marea lor
masă, făuritorii noii culturi sînt oameni cu aptitudini intelectuale şi
creatoare medii. Caracterul ei novator este iluzoriu, superficial,
meschin. În mare parte el este rezultatul lipsei de talent şi măiestrie, şi
nu a excesului acestora. Această cultură este o cultură a mediocrităţilor
şi pentru mediocrităţi. Geniul şi talentul nu sînt admise, aici, decît în
proporţii infime şi în forme care să nu ameninţe puterea atotstăpînitoare
a mediocrităţii. Majoritatea celor care activează în domeniul culturii,
recunoscuţi de societate ca genii sau talente nu sînt, în realitate, decît o
imitaţie a acestora umflată de mass-media peste măsură.” Crezi, după
acest citat cam lung, dar edificator, că e alta situaţia la noi? Încă de acum
100 de ani Eminescu tranşase deja problema în versul unic: E apus de
zeitate și -asfințire de idei. Fără fi un antioccidental (m-am bucurat de
invitaţiile lor la două burse literare germane), pot să spun că la noi
clişeele occidentaloide se resimt cu asupra de măsură. Ce altceva vedem
în România decît zgomotul publicitar al unor coterii care împing în faţă
mediocrităţi pe post de genii culturale? Cei ce au ceva de spus cu
adevărat nu se prea aud. Nu discut acum despre motive, poate ar trebui o
strategie a celor interesaţi ca lumea românească să renască. Poate că unii
se opun, poate că nu se luptă destul sau nu îndeajuns de tenace. Scriitorul
român e sfîşiat între lipsa de iubire acasă şi cea a recunoaşterii
internaţionale, cu atît mai mult cu cît unii au un anume succes în afară.
Cunoşti cazurile de lamento ale unor scriitori şi intelectuali de bună
condiţie de la noi, suspinînd însă văcărescian în faţa ingratitudinii
contemporanilor. Acel „creează şi mori de foame” nu mai e de multă
vreme deviza lor – și poate că a trecut vremea cînd scriitorul se definea
prin opoziție cu utilitarismul societății din care făcea, totuși, parte.
Dar, uite ce cred că vrei să auzi: Am putut fi (doar) poet pentru că e,
azi, mai uşor decît să fii arhitect, pictor şi mare creator de lumi vizuale în
acelaşi timp. Criptograf, poate... Poezia e mai săracă şi, paradoxal, mai
plină, chiar mai pudică decît îndeletnicirile care cer vizibilitate şi chiar
abilităţi de scamator. Mi-a permis într-un fel care e greu de echivalat cu
altă profesiune să fiu eu însumi, fără a-mi expune natura interiorizată, cu
acea detaşare faţă de lume în timp ce trăieşti în lume. Avem de plătit un
preţ pentru existenţă şi o facem cum ne pricepem mai bine. Ca ins cu
responsabilităţi sociale minimale, nu ştiu să fac ceva special cu mâinile,
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nu am acea ingeniozitate care începe în cap şi se termină în spaţiu, sînt
de-bil (reversul ar fi abil) şi non-tehnic. Nu am abilităţi de îndoire a
fierului, nu-mi pun mintea cu materia, nu sînt din specia lui Prometeu şi a
celor care fac la propriu poduri peste continente sau buncăre atomice.
Punţile (poemele) mele sînt de la om la om. Aş fi vrut să lucrez în lemn,
dar nu mi-a arătat nimeni cum. Ai văzut vreodată lemn proaspăt tras la
rindea, care-ţi vorbeşte în şoaptă, iar nodurile îţi fac semne? Mă pricep
doar să lucrez pământul în grădina mea de la Osica, să ud plantele pe care
le semăn şi să smulg buruienile care le ameninţă. Şi buruienile au rostul
lor, ştii doar. Mîinile mele sînt naturale, mă simt vizat direct de o spusă a
lui Mircea Streinu pe care mi-a comunicat-o un prieten: Sînt prea mulţi
poeţi în România şi prea puţini grădinari. Dacă nu aş fi fost poet aruncat
în lume ca o sămînţă tainică a spiritului, aş fi putut fi, cred, grădinar, un
prea cumsecade lucrător cu ziua, cum spune Virgil Mazilescu într-un
poem al său. De curînd am citit un eseu splendid al lui Virgil Nemoianu,
despre „grădina filozofică” a omului, a fiecăruia, acel spaţiu „fortificat”
unde aduni cele necesare pentru viaţa spiritului, „un loc al odihnei, al
speranţei, al consolării şi, în cel mai fericit caz, al protecţiei împotriva
necazurilor şi ameninţărilor epocii noastre.” (în volumul
Postmodernismul şi identităţile culturale. Conflicte şi coexistenţă, Ed.
„Universităţii Al. I. Cuza”, Iaşi, 2012). Avem fiecare grădina noastră
naturală şi cea intelectuală, pentru a ne apăra de dispersie şi disperare.
Centrul lumii e grădina noastră, aşa cum ne-o facem: cu cărţi şi cu plante
răsărite din nostalgia după Eden. Evident, aş fi proiectat o Grădină, dacă
aş fi fost arhitect-peisagist. Dacă aş fi fost pictor, aş fi desenat un tablou
numit Grădină la Osica Mare. În stil renascentist, fireşte. Ştiu că îţi vine
să rîzi!
Aşadar, poezia mi-a adus acea stare de imersiune în grădinile eului, în
care viaţa mea se întîlneşte, printre seminţe care germinează, cu a
poemelor în care este oglindită lumea, ca şi refuzul meu de a o descrie
doar aşa cum e. Sînt împotriva lumii în timp ce o îmbrăţişez şi îi modelez
lutul. Sunt un răzvrătit, moderat, ce-i drept, care vrea ca totul să fie bine
şi să crească organic. Aşadar, atunci cînd nu sînt poet, sînt grădinar – şi
invers, iar uneori pot fi în acelaşi timp. Nici poetul nu e tocmai din lumea
asta (încerc să spun asta fără emfază), dar locuieşte aici şi ia act de ceea
ce o constituie, în toate formele ei versatile: cu tandreţe, nelinişte,
virulenţă, dispreţ, chiar cu iubire uneori.
- Cît a contat/ contează biografia ta în ceea ce ai scris/ scrii?
- Nu scrii decât „aruncat în întregime asupra prăzii tale” (Montale),
aşadar cu tot necunoscutul în faţă şi cu biografia în spate (în urmă).
Totuşi, nu pun biografia mea în poem, ci doar acea reflexie a ei care face
posibilă identificarea de către un altul a unei vieţi plasate în acel context
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de care pomenea filozoful: scriem pentru că vrem să trăim în altă parte.
Să fim altcineva, dacă se poate. Omul de la masa de scris este străinul
vanitos cu care este obligat insul comun din aceeaşi cameră să
convieţuiască chiar în timpul scrisului; cel care scrie o face cu aceeaşi
mînă cu care duce la gură o bucată de pîine. Ce umilinţă, să trebuiască să
mănînci la fel ca toţi ceilalţi! Totuşi, mîna scriitoare poartă mănuşa la
care vine în zbor şoimul, măcar asta ar trebui să ştie toţi cei care ţin o
carte în palme. Transfigurarea chiar există, n-o fi scriitorul un zeu, dar
actul de a scrie poeme este unul alchimic, de exorcizare a pielii ce
conservă formele care sîntem pe lumea asta. Bine zicea Nietzsche:
„pentru un adevăr este mai primejdios să fie aprobat de poet, decît să fie
contrazis de el”. Poemul este omul aşa cum ar arăta fără pielea ce-i ţine
oasele şi muşchii laolaltă: ecorşeu şi fiinţă autonomă în care se contopesc
lumina, întunericul şi un sentiment despre cum poate lumea sfîrşi. Un
străin pe care ne căznim să-l iubim. Cei vechi se pricepeau la om, deci şi
la poezie, cînd au lăsat asta: „Iar Dumnezeu a creat omul [pentru ca el] să
crească şi să stăpînească lumea şi a pus în el două duhuri după a căror
călăuzire trebuie să meargă pînă la judecata de pe urmă. Acestea sînt
duhul adevărului şi cel al stricăciunii.” (Manualul de disciplină, din
„Manuscrisele de la Marea Moartă”). Dar care adevăr, al lui Nietzsche, al
lui Pilat? Poetul este, de regulă, un om de frontieră, cel care trece repetat
în gramatică şi non-gramatică, tocmai pentru a sonda limitele. Noi
luptăm din sacul nostru de carne pentru o ieşire din ţarcul în care ne-am
trezit împrejmuiţi şi o facem cu arme care nu sînt adesea tocmai ale
omului. Duhurile, de! Dacă nu aş fi trăit toate acele zile ale vieţii mele
aşa cum le-am trăit, nu aş fi scris tot ceea ce am scris, chiar dacă de multe
ori a trebuit să uit ce am trăit ca să pot scrie. Utilitatea vieţii e depăşită
cîteodată de utilitatea scrisului, în ciuda celor care văd în el doar
gratuitatea. Culmea, au dreptate cînd simt asta, dar o pierd cînd recunosc!
Nu pot să uit cît de singur m-am simțit în copilărie și chiar în
adolescenţă, chiar şi în mijlocul cunoscuţilor şi al prietenilor, în momente
de jubilaţie în care se insinua brusc, ca sosită de nicăieri, acea stare de
diferit, o accedie a fiinţei care îmi domina măruntaiele şi mintea. Am
scris împotriva singurătăţii – şi pentru a-i face pe plac ei. Demonul
însingurării împărăţeşte printre poeţi, chiar şi peste cei care duc lumea pe
stadioane. Poetul este un ceasornicar pe cale de dispariţie, un om cu mîini
fine, dar şi un cal de povară: duce mai mult decît pot bănui cei care cred
în domnia cantităţii în acest interregn în care ne aflăm.
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„Poeţii români se stabilesc foarte rar în altă ţară,
iar dacă o fac scriu din ce în ce mai slab poezie ...”
- Spune-mi cinci motive pentru care ai rămas în Craiova şi nu te-ai
dus la Bucureşti (Paris, Londra, New York etc.).
- Nu cred că pot fi atît de multe, în mintea mea, cel puţin. Nu mi-a
trecut prin cap la tinereţe să plec, aventura era în capul meu şi în cărţile
pe care le împărtăşeam cu acei autori atît de viguroşi în descrierea
plecărilor repetate şi a rătăcirilor în ţinuturi stranii. Nu ştiam pe nimeni în
Bucureşti, de ce să fi mers acolo, doar pentru că s-a spus că nu poţi fi
poet recunoscut dacă locuieşti în provincie? Oricum, nu m-am gîndit la
mine ca la un poet decît foarte tîrziu, iar poezia mi se pare că nu este o
carieră pe care să vrei să o împlineşti în locuri unde aşa ceva se poate mai
rapid. Taxa pe poezie nu a fost încă inventată. Poeţi există peste tot, chiar
dacă centrele de putere şi de validare sînt mai rare. Nu cred în aceste
centre şi în acele caste care acordă diplome şi medalii unor oameni prea
ahtiaţi să şi le pună în piept sau deasupra patului unde dorm. Unii au
pretenţia că sînt statui în viaţă, muzeografi ai propriei glorii, ceea ce mă
face să rîd cu poftă, dar şi să mă întristez: e ceva în ei ce suferă după
iubire şi o înlocuiesc astfel cu foamea de onoruri. E un dezacord uneori
marcant între literatura foarte bună pe care, unii, o scriu şi sărăcia
spirituală în care se zbat. Depun energii nebănuite pentru a-şi asigura
stima de critică şi onorurile unor jurii pe care le asediază cu rugăminţi
fierbinţi exprimate cît mai… poetic. Niţică demnitate nu ar strica acestei
fiare numite uneori poet. Mai credși azi că trebuie să uiţi că eşti poet
cînd scrii poezie, să încerci o formă de detaşare, ca atunci cînd, se spune,
sufletul părăseşte trupul şi se pregăteşte de trecerea prin cele nouă vămi.
Sau să cobori personal în infernul muncii tale de zi cu zi. Întotdeauna miau plăcut cîrtiţele, pentru că nu cer nimic şi scot la lumină pămînt de
flori. Şi mai sînt şi oarbe – aşa, ca Homer...
Nu mai vorbesc de Paris, Londra, Big Apple etc. (am un poem în care
am spus că aş fi dorit să fiu vecinul lui Susan Sontag, iar ea să-mi fi citit
poemele, o spuneam în glumă, darș fi
a vrut s -o cunosc în cartierul
Tribeca, L.A., unde a locuit). Pot călători în străinătate scriindu-mi
versurile în timp ce merg prin oraş sau privesc o cîmpie. Altminteri,
călătoria în locuri străine este un plus de viaţă şi o formă de regret că nu
putem fi ubicui. Am stat cîndva la Timişoara un an de zile şi îmi pare
cumva rău că nu am rămas acolo, eram tînăr şi mi s-a făcut dor de acasă,
eram singur şi nu cunoşteam poeţi pe atunci, poate aş fi rămas dacă aş fi
ştiut vreunul. De ce n-am rămas cu singurătatea mea, mă vei întreba?
Pentru că nu am rezistat, de aia. Nici cînd am fost în Germania, pentru 4
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luni, în 2004, nu mi-a trecut nici o clipă prin minte să rămîn pe acolo.
Mi-a plăcut în Westfalia şi în Renania de Nord, la Köln şi la Münster;
singurătatea de acolo era mai luxoasă şi mai răsfăţată, mai ales că
fusesem primit ca poet. O mică vanitate, recunosc. De altfel, poeţii
români se stabilesc foarte rar în altă ţară (spune-mi unul important), iar
dacă o fac scriu din ce în ce mai slab poezie, exemplele îţi sînt cunoscute,
nu trebuie să le reiau eu. Toţi se întorc sperînd să ia Premiul Eminescu.
Limba este mereu acasă, iar acasa este grădina prin care te plimbi cu
tălpile goale, biet Adam neconsolat de pierderea celeilalte Grădini.
- Spune-mi cinci motive pentru care ai pleca imediat din Craiova…!
- Ce-i cu quinta asta de motive pe care o propui mereu? Aş pleca doar
pentru că nu mai e loc pentru poezie, pentru că tot omenetul atunci cînd
ceva i se pare inutil se trezeşte spunînd „asta nu e poezie, e chestie
serioasă” şi pentru că se perpetuează prostia cu ştaif care jură pe moaştele
locului, iar nu pe oamenii vii. Dar viii îşi aduc aminte mereu de morţi, nu
vom scăpa nicăieri. Dacă pleci undeva, pleci oricum cu locul după tine,
dar Mein Gott!, oricum nu poţi pleca la 50 de ani aşa de uşor fără să ţi se
facă dor pînă şi de urîtul local, nu poţi părăsi lumea de zgomote şi
stridenţe care te ţine treaz şi în somn fără să nu surzeşti în altă parte. Şi
tăcerea în limba ta e mai plină de frăgezime decît în orice altă limbă,
oricît de poliglot şi de instruit te-ai crede. Dacă istoria ar lua un alt curs,
poate aş pleca (de pe pămînt), dar istoria este aici o Dunăre bătrînă care
seacă şi se umflă după măsură. Nu cred că am suferit prea mult ca să plec
în altă parte, nu mă interesează să plec doar pentru nivelul de trai, dar aş
pleca pentru clătirea ochiului şi a inimii cîteva luni pe an, ca Persefona
care stătea la soţul ei şase luni, iar în restul anului urca pe pămînt, unde
se născuse. Eu, Persefona – sună bine! Brîncuşi, pare-mi-se, a zis că nu e
bine să bem apă la mai mult de 30 de kilometri de locul naşterii noastre.
Nu s-a ţinut de ce spunea: a murit la Paris unde a băut şampanie bună, în
companii selecte, dar nu a uitat să-şi facă mămăliga pe pirostrii aduse din
ţară. Nu poţi părăsi ţara, nu poţi lăsa pirostriile să ruginească la muzeu –
hai să rîdem niţel cînd căutăm prea evident cinci motive pentru exil. Doar
ştii că omul este oaspete şi călător pe acest pămînt întunecat, ce fel de
exil cu paşaport e acela?
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„Provincia e placidă: şi dacă are vîrfuri în inteligenţă
sau abisuri de prostie, ele sunt anihilate de masa
mediocrilor ...”
- Cît e laşitate, cît e comoditate, cît e iubire în faptul că ai rămas la
Craiova?
- Iar începi? Tu nu ai rămas la Piatra Neam
ț? Ai făcut -o, oare, din
comoditate? Crezi că eşti născut în locuri „joase” şi că nu merită să rămîi
acolo? Merită, îţi spun. Dacă aş trăi la Barcelona sau la Roma aş fi vreun
poet mai bun? Nu cred. Poate că aş fi publicat la edituri mai vizibile în
România, în virtutea faptului de a fi „stranier”, un poncif al vremurilor
noastre care face ca scriitori români obişnuiţi, trăitori în Occident, să fie
primiţi ca scriitori importanţi sau cel puţin arătaţi publicitar astfel. Să ne
asumăm locul şi condiţia, dragă Adrian. Nu eşti un poet mai slab doar
fiindcă trăieşti la Piatra Neamţ, ca poet româno-neamţ! A, partea aceea
de vizibilitate şi de publicitate care face ca profilul unui poet să fie mai
conturat pe pînza vremii, pe banerele epocii, pe afişele spaimei de a nu fi
cunoscut de toată lumea...?! Ce treabă are lumea cu poezia? Exagerez
anume, ca să fiu priceput. Poate că am uitat prea uşor îndemnul
înţeleptului: devino ceea ce eşti, dincolo de ceea ce te-ndeamnă şi te
cheamă cu voce de sirenă. Nu uita că mergând dinspre Bucure
ști spre
Craiova şi apoi spre Timișoara urmăm calea Occidentului. Doar nu era să
fac drumul înapoi spre Est! Glumesc, desigur, dar încerc să-ţi spun că nu
mi se pare o pierdere prea mare că nu locuim în Bucureşti sau în alte
locuri selecte din Europa. Se poate face şi acasă ceva bun. Uite, eu chem
poeţii şi scriitorii la Craiova, la „Întîlnirile SpectActor” ale Teatrului
Naţional, la „Duminicile de poezie” şi la „Scriitori la Tradem”. Ei vin la
Craiova (şi te asigur că sînt scriitori buni cei care fac asta) cu mare
plăcere şi respect pentru ce se întîmplă aici. Nu strîmbă din nas, a, e
Craiova, ce poate fi bun în capitala juveţilor!? Vin şi spun şi altora ce
oameni întîlnesc acolo, au discuţii cu ei, citesc poezie, proză, eseu şi se
întîlnesc cu un public deja obişnuit să vadă că aici poposesc Ileana
Mălăncioiu, Ana Blandiana, Nora Iuga, Mircea Dinescu, Gabriela
Adameşteanu, Solomon Marcus, George Banu, Ion Caramitru, Andrei
Marga, Matei Vişniec, Marian Drăghici, Varujan Vosganian, Vasile
Baghiu, Radu Aldulescu, Gheorghe Grigurcu, Nichita Danilov, Mircea
Bîrsilă, Adrian Cioroianu, Claudiu Komartin, Paul Vinicius, Bogdan
Ghiu, Michael Astner etc. Dacă ţi se pare că mă laud, nu ai decît să te
amuzi, dar asta se întîmplă în realitate. La Craiova vin oameni care ştiu
că sînt trei manifestări faine de care mă ocup şi unde se simt ca acasă.
Însă nu trebuie să crezi că aici e doar o „colonie” unde vin seniorii artei
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pentru a-i domestici pe băştinaşi. La Craiova, aici unde avem teatru
naţional, filarmonică, teatru liric şi trei reviste culturale de nivel foarte
bun, trăiesc şi scriu poeţi ca Ionel Ciupureanu, prozatori veritabili, aşa
cum e Cornel Mihai Ungureanu, critici ca Ion Buzera, Xenia Karo sau
eseişti precum Ionel Buşe, Marius Ghica, Horia Dulvac, Mihai Ene, Ion
Militaru, Cătălin Ghiţă, Cosmin Dragoste – ultimul, germanist excelent,
autorul primei monografii în română despre opera Hertei Müller. Înainte
ca ea să ia Nobelul, se cuvine precizat. Dacă îţi voi spune că în Craiova sau născut şi s-au format trei oameni care au între timp lucrări publicate la
Editura „L‘Harmattan” (Ionel Buşe, Bogdan Ghiţă, fiul lui Marius Ghica,
Camil Moisa) poate vei accepta faptul că zicala omul sfinţeşte locul nu e
vorbă-n vînt. La urma urmei, nu trebuie să exagerăm cu centrele de
putere şi cu instanţele mediatice şi de promovare, oricît de mult credit le
acordăm în epoca propagandei deşănţate. Nasc şi la Craiova oameni – şi
mai sînt destui (pictori, în special) artişti buni pe lîngă cei rapid
enumeraţi de mine. Există viaţă culturală de bună calitate aici, chiar dacă
uneori pare că suferă sub avalanşa mediocrităţii ce încearcă să impună
linia. Spune-mi că în Bucureşti, de pildă, nu se întîmplă acelaşi lucru!
- Cît de departe e, de fapt, Craiova de Bucureşti? Unde e centrul
(dacă putem vorbi de aşa ceva, dacă ai depistat măsurînd cu pasul, cu
litera, cu ochiul liber?!) al literaturii/ culturii române?
- Aproape trei ore de mers cu trenul. Pleci din Craiova, treci prin
Caracal (unde-ai făcut armata, ca si Varujan Vosganian!), sari podul
peste Olt, la Stoeneşti, unde-a fost zdrobită oastea lui Miron Cosma de
uslaşii lui Constantinescu (şi ai poetului Radu Mischiu, alias primministrul Radu Vasile), treci de Drăgăneştii lui Bercea Mondialu, ajungi
la Roşiorii de Vede şi Bucureştii deja se văd. Ce se vede? Să-mi spui tu,
că ai fost deputat în Parlamentul României, eu merg rar în Capitală. Ţiam spus anterior că la Craiova coboară, de trei ani, lunar, pe peronul gării
cîte un scriitor cu faimă. Şi continuă să vină. Vei veni şi tu, te asigur.
Centrul e unde este omul dăruit, adică pretutindeni unde spiritul suflă cu
bunăvoinţă. Dar tu mă întrebi unde este centrul românesc, de parcă aş fi
eu un cartograf sau măcar un geodez literar care să-ţi spună asta. Centrul,
literar şi administrativ, este în provincia Bucureşti, după cum bine ştii.
Nu o spun în sens depreciativ, Bucureştii sînt cea mai mare provincie din
ţară, întrucît acolo se reuneşte elita românească din toate domeniile.
Mirajul capitalei nu-i bîntuie doar pe români, e prezent peste tot în lume.
Lumea roieşte la un semn nevăzut al prestigiului arborat în locuri
vizibile. Unde sunt banii poate veni şi gloria sau măcar recunoaşterea.
Numai că românii reuşesc, nu ştiu cum, să facă provincie adesea şi din
locurile unde aceasta ar trebui epurată. Totuşi, Ţuţea avea dreptate: dacă
te plimbi cîteva ore prin Bucureşti dai la tot pasul de oameni deştepţi. E
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apanajul megalopolisurilor: crema inteligenţei, ca şi a prostiei, acolo se
vede. Prin comparaţie, provincia e placidă: şi dacă are vîrfuri în
inteligenţă sau abisuri de prostie ele sunt anihilate de masa mediocrilor,
adică a celor practici care nu iubesc gratuitatea inteligenţei sau
senzualitatea balcanică a prostiei. Am o teorie: poţi scrie, de pildă, poeme
bune în provincie, dar nu şi roman. În provincie, pînă şi femeile par
mediocre, dar nu mă întreba de ce.

„Într-un fel, noi sîntem cu toţii artişti şi dacă nu
devenim cu toţii ceea ce sîntem este pentru că undeva
ratăm drumul corect ...”
- Eşti un om liber? Cît de liber poate fi un scriitor/ artist în acest veac
marcat de apocalipse cîntate, descîntate, atrase, respinse...? Arta e, în
aceste contexte, o rană sau o tentativă de exorcizare a răului?
- Care veac nu şi-a avut apocalipsa lui sau holocaustul său? Fii puţin
atent: ele nu au fost scrise/descrise de contemporanii noştri, ci de cei
bătrîni. Istoria pămîntului se derulează între o apocalipsă şi alta. Cei
vechi au văzut ca nimeni alţii natura răului, l-au şi înfruntat în faţă. Parcă
veacul ce trecu a fost mai frămîntat ca niciodată, mai sîngeros şi mai
aproape de a nimici, în numele civilizaţiei, însăşi fiinţa umană. Secolul
trecut a fost un crematoriu al omului şi al spiritului. Totuşi, să nu ne
amăgim, războiul este de 5000 de ani verificabil istoriceşte şi este purtat
cu necruţare de sîngerosul biped în căutare de faimă şi teritorii. Toate
imperiile mari sînt criminale prin definiţie, chiar şi dacă sunt, zice-se,
purtătoare de civilizaţie. Arta a însoţit adesea puterea în numele celor
puternici: o artă a celor slabi este greu de găsit, pentru că nu interesează
pe nimeni. Cu toate astea, poetul se încăpăţînează să fie aidoma păpădiei,
cristalizînd acea formă perfectă a ţestei gînditoare pe care o spulberă
copiii la o şoaptă a buzelor. Şi poetul se nutreşte din puterea celor fără de
putere. Sînt un om liber după posibilităţi, ideal şi voinţă. Uneori sînt slab
şi nu mă ridic din praful indolenţei, dar trupul meu urmîndu-şi umbra pe
o stradă în Europa îşi are inima sub cerul vechi al Africii, acolo unde
cerul şamanilor africani e o pătură care înveleşte noapte de noapte
vînătorul şi vînatul din savană. În ţara noastră, libertatea şi-o ia, mai nou,
cum vrea fiecare. Unii o cumpără la tonă, alţii o cer la cîntar farmaceutic,
în doze mici, dar puternice. Pentru destui, libertatea e sinonimă cu
destrăbălarea, pentru puţini e afina responsabilităţii, a carităţii pentru cel
slab. Aşa a fost mereu şi aşa va fi pînă ce va trece omul. Unii cred că
trebuie să aibă totul, alţii se mulţumesc cu ce dă Pronia divină. Nu e pîine
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pentru toţi oamenii în ţara asta – aşadar nu e libertate nici pentru cei care
au mai multă decît le trebuie. Rawls, cel cu teoria dreptăţii, e atît de
limpede aici: „Dreptatea nu permite ca avantajele de care beneficiază o
majoritate să existe cu preţul sacrificiilor impuse unei minorităţi.”
Unii nu ştiu nici măcar cum se face o pîine, dar o cer în fiecare zi la
masă. Dar scris este, „nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul
care iese din gura lui Dumnezeu.” Dacă nu uităm prea des asta, ne
menţinem pe linia de plutire. Dacă nu, uitaţi vom fi de cei ce vor veni.
Totuşi, eu cred că fiecare om are soarta şi chemarea lui: unii trebuie să
scoată petrol, inclusiv cu preţul războiului, alţii fac pîine, destui vînd aur
şi bonuri de tezaur, speculează la Bursă (Noua Biserică Mondială), mulţi
cerşesc firimituri la masa celor tari, iar alţii scriu despre principiul
dominoului care ne are pe toţi în puterea lui. Cu toţii vom fi judecaţi,
chiar de conştiinţa noastră indiscutabilă, acum şi în clipa morţii.
- Nicolae Coande, în septembrie faci 50 de ani, adunaţi bob cu bob!
Te rog să transformi viaţa ta de pînă acum într-o scurtă poveste (cu a
fost odată, că de n-ar fi nu s-ar povesti… etc.) …! Cam cum ar suna
această poveste?
- Îmi place să deschid ochii atunci cînd citesc şi să-i închid cînd
trăiesc. Sună prost, ştiu, ar trebui să fie invers. Sînt omul cărţilor, sînt
copilul lor, după ce am fost al mamei mele şi al tatălui meu. Am citit încă
de mic şi am ştiut încă de atunci că e tot ce pot face mai bine. Lumea o
înţeleg nu prin experienţa ce mi se dă, ci prin natura minţii mele
informate de cărţi şi de gîndirea celor mai curajoşi dintre noi. Înţelepţii
au lăsat acolo dîre pentru noi, atunci cînd tradiţia orală nu a mai fost
posibilă. Nu înseamnă că sînt mizantrop, îmi place omul, acest animal
fără pene (Platon), dar omul e făcut să-şi trădeze natura adevărată şi
aleargă orbit după simulacre. E orfan în fiinţa lui actuală, e precar şi
suspină după împlinire. A fi lucid înseamnă a citi în natură şi în cărţile
maeştrilor semnele vremurilor, iar vremea nu are început şi sfîrşit. Mi-e
milă de oamenii care cred că au o experienţă infailibilă, dedusă din scurta
lor existenţă, deşi războiul şi detenţia (politică) pot fi asemenea
experienţe. Iubirea este însă cea mai mare experienţă a noastră. Într-un
fel, noi sîntem cu toţii artişti şi dacă nu devenim cu toţii ceea ce sîntem
este pentru că undeva ratăm drumul corect. Sper că nu am ratat drumul,
că sînt încă pe el. Sînt un călător cu o carte în mînă şi cred în cartea care
mă conduce prin viaţă pînă unde îmi va fi sortit să ajung. În cartea care
mi s-a dat au scris destui lucruri esenţiale şi sper să adaug şi eu un rînd.
Dacă puterile minţii şi ale sufletului îmi vor fi dăruite pentru acest lucru.
Dacă nu, înseamnă că nu m-am străduit destul şi aştept cuminte să-mi
vină rîndul în următoarea Carte.
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„Am iubit scriitorii care mi-au dat sentimentul că
literatura lor e una pe viaţă şi pe moarte ...”
- Care au fost modelele tale literare, culturale? Cît de ruşine ţi-a fost
cînd cei din jur au descoperit că scrii poezii?
- Modelele apar tîrziu în viaţa unui scriitor tînăr, dacă nu cumva are
şansa de a le cunoaşte în familie, în cercul relaţiilor acesteia sau este pur
şi simplu „precoce”, aşa ca puberul acela idiot lăudat de Păunescu, un
domn Goe al poeziei contemporane, şi care vorbea apoi la televizor cu
aerul suficient al unui imbecil titrat. Iar lumea românească abonată la
televiziune îl credea geniu, fără ca măcar să fi citit un poem al său.
Mintea lui era deja în panteon fără să fi făcut măcar cîteva exerciţii în
peştera particulară – acolo unde ne formăm instinctele şi ne pregătim
pentru uitare.
E bafta celor privilegiaţi să intre direct în cercuri literare fără să aibă
şansa unei căutări personale, grea şi adesea stimulativă. Nu a fost cazul
meu. Am învăţat singur, cu dificultate, cum apare un scriitor în lume – ca
o şansă acordată acelei lumi. Totuşi, un scriitor e un om care se naşte şi
se defineşte în raport cu indiferenţa celor printre care trăieşte – şi trăieşte
mai intens decît oamenii obişnuiţi, el, omul natural al societăţii, măcar
pentru că trăieşte simultan în trecut, prezent şi viitor, are capacitatea de a
se auzi pe sine în pluralitatea vocilor care îl înconjură. Vedetismul este
exclus în cazul unui scriitor autentic. Confruntarea cu cei mari survine,
pentru un tînăr aspirant, citind şi căutînd. Rareori impactul fizic duce la o
bună cunoaştere, deşi nu e lipsit de interes să îi pipăi unui scriitor „ştofa”
la o întâlnire de gradul trei. La început (pe care nu-l pot data nici cu
carbon 14), nu am fost preocupat de modele, pentru bunul motiv că nu
mă credeam un viitor scriitor, iar un scriitor în carne şi oase am văzut
destul de tîrziu. Contează cărţile, după cum ştii. Am citit cu acea plăcere
cu care citim toţi fără să intrăm în pielea şi rolul scriitorului, iar lectura
din copilărie şi adolescenţă a fost cu adevărat paradisiacă. Acum citim cu
toţii cu ochiul atent şi rece al celui profesionalizat; cititul microscopic
este pentru arhivari, omul trebuie să citească aşa cum mănîncă sau face
baie, cu poftă, relaxat, lăsînd să intre în toţi porii lui lumina cărţilor.
Sigur, unele cărţi sînt dificile, iar lumina lor se cere filtrată printr-o sită
personală care se obţine tocmai în urma lecturilor repetate în ani şi ani de
benedicţiune livrescă (sper să nu sune a vorbă mare!).
Am citit de toate şi acest de toate mă ţine în viaţă, ca poet, astăzi,
chiar dacă mai tîrziu am citit aplicat, pe genuri, şi mi-am făcut propriile
mele clasamente şi ordine culturale. Deşi am fost conştiincios în primii
ani de şcoală (mai tîrziu mi-a fost nesuferit canonul şcolii româneşti), nu
21

am crezut că voi scrie vreodată. Meseria de scriitor mi se părea
intangibilă, destinată doar celor aleşi. Poate că aşa ar şi trebui să fie, nu
ca astăzi, în epoca haotică (cu expresia lui Harold Bloom) a scrisului. Să
aşteptăm cu încredere întoarcerea „epocii teocratice”. Copil fiind, am citit
ce mi se dădea la şcoală, dar am avut şi norocul unei bune biblioteci
populare la Osica, la căminul cultural din comună, unde doamna Tina
Ciuculescu m-a lăsat să-mi aleg ce cărţi am vrut. Şi am vrut şi ce nu era
de nasul meu. Nu am citit poezie decît tîrziu, în adolescenţă, pentru că mi
se părea dificilă. Am citit poeţi români buni şi traduceri excelente apărute
în acei ani. Nu ştiu cum e cu modelele, nu am avut unele anume, acele
întîlniri memorabile au avut loc pe nesimţite, ca un infarct pe picioare –
şi infarctul e poezia care-ţi accelerează pulsul pînă la viteza sunetului în
auz. Am iubit scriitorii care mi-au dat sentimentul că literatura lor e una
pe viaţă şi pe moarte, acei furioşi din naştere, pentru care lumea e
inacceptabilă aşa cum e făcută de arhitecţii destructurării, iar dintre cei
calmi i-am iubit pe rafinaţii constructori de universuri, care făceau ca
lumea lor îndepărtată să devină pe dată a mea. Şi eu am fost la
Combray...
- Ai avut în viaţă şi nişte... antimodele? Te-au influenţat în vreun fel?
Ce nu-ţi place (deteşti) din mediul literar românesc? De ieri şi – mai ales
– de azi?
- Cred că în adolescenţă, atunci cînd citeam revistele culturale, am
fost influenţat treptat de anumite dispute ideologice din lumea culturală
bucureşteană purtate în jurul revistelor „Luceafărul” (unde domina
componenta naţionalistă, agresivă, agreată de partidul comunist, cu
particula securistică de acolo) şi „România literară” (campioana
liberalismului cultural, unde cei mai buni critici literari ai momentului
duceau bătălia estetică împotriva propagandei culturale ceauşiste). Mi s-a
inoculat, prin lecturi repetate, că există o tabără a celor buni şi una a celor
răi (ăştia din urmă mai aveau un bastion redutabil, revista „Săptămîna”,
pe care o citeam ca să văd ce prostii mai debita Eugen Barbu despre
poeţii generaţiei ‘80!), cu demarcaţia dată de valoarea umană, de etica
liderilor de opinie de atunci. Este cumva evident că am ales să fiu „de
partea” scriitorilor care susţineau autonomia esteticului, chiar dacă, mai
tîrziu, unii dintre ei au persistat să se cramponeze de o teorie care ducea
adesea la non-combat şi la izolare socială. Însă mi-am ghidat lecturile şi
mi-am format gusturile citind cronicile literare (şi cărţile recomandate) de
critici precum Nicolae Manolescu, Valeriu Cristea, Eugen Simion,
Mircea Iorgulescu etc. Publicau Bogza şi Cioculescu pe atunci. Poeţii
mei favoriţi (însă trebuie să spun că am citit eseu şi filozofie, chiar şi
roman) au fost cîţiva dintre cei aparţinând promoţiei ‘70 (de la Vasile
Vlad, Cristian Simionescu, Daniel Turcea, Virgil Mazilescu până la
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Marius Robescu, Ion Mircea sau Adrian Popescu), dar şi gruparea
optzecistă (M. Cărtărescu, T. T. Coşovei, Ion Mureşan, Iaru, N. Danilov,
M. Drăghici etc). Am fost, cred, datorită unei intuiţii, ca şi a frecventării
taberei celor „buni”, ferit de pericolul de a mă duce spre şcoala, cît o
legiune, a scriitorilor care se întreceau în a scrie pe linie, acei şacali ai
succesului literar facil, cu premii acordate de „Luceafărul”, „Scînteia
tineretului” şi CC al UTC. Din instinct, repet, m-am ferit, însă era destul
de posibil să cad în capcana găştilor de atunci şi să cred că a scrie
înseamnă a cotiza la teoriile facile ale propagandei literare comunistoide.
A contat şi faptul că în Craiova exista o revistă condusă de Marin
Sorescu, „Ramuri”, de un foarte bun nivel intelectual, cu un cenaclu al
revistei (am citit acolo şi mai tîrziu am primit un premiu de debut al
revistei, acordat de Sorescu). Cu un grup de tineri, poeţi, în special, bine
orientaţi în literatura momentului, nedispuşi la concesii ideologice:
Gabriel Chifu, Marius Ghica, Patrel Berceanu, George Popescu,
Constantin Barbu. Ei au şi dovedit că sînt individualităţi pregnante în
scrisul lor ulterior, fapt care a contat în atmosfera culturală a oraşului
unde masa critică era încă dominată de scriitori abonaţi la ideologia
partidului. În acea Craiovă l-am putut vedea şi pe Ion D. Sîrbu, însă nu
pot spune, ca alţii, că l-am cunoscut. L-am ascultat la cîteva şedinţe ale
Cenaclului „Ramuri”, unde se dovedea foarte bun orator, cu o metodă
imbatabilă în a argumenta ceea ce susţinea. Era elocvent şi fermecător şi
spunea lucrurilor pe nume, aşa cum a procedat cînd a ironizat faptul că
atunci cînd ungurii au publicat o istorie a Ardealului, în trei volume de
lux, la Paris, propaganda ceauşistă dădea replica prin… Titus Popovici în
„România literară”! Titus Popovici ăsta se pricepea la toate, inclusiv la
istoria Ardealului, era porta-vocea partidului, în absenţa istoricilor
competenţi.
„Ramuri” a fost ea însăşi în epoca Sorescu o oază de liberalism de
unde am avut ce învăţa, iar scriitori enunţaţi m-au susţinut şi, unii dintre
ei, mi-au acordat chiar prietenia. Le mulţumesc pentru asta. De curând,
cineva a scris despre antologia mea de versuri, VorbaIago, şi a dedus,
inclusiv pe baza observaţiilor postfaţatorului cărţii, Al. Cistelecan, că aş
fi optzecist după tehnicile asumate, deşi apoi a conchis că aş scrie „într-o
manieră proprie, prin intensitatea onestităţii faţă de sine însuşi”. Asta ar fi
o posibilă definiţie a scriitorului – unul care scrie neminţindu-se pe sine
însuşi. Aşadar, nici pe alţii. Cum spunea Mircea Ivănescu în dialogul cu
G. Liiceanu: „Eu nu am acceptat să scriu o poezie în care să povestesc
fleacuri sau minciuni”. Ivănescu se referea la faptul că nu a vrut să facă
literatură cu orice preţ, în special acela al convenţiei care duce la
literatură. Şi avea dreptate, poezia bună scapă „literaturii”. Dar să nu
facem acum distincţii de amănunt.
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„Există un trend al timpului care face ca o
generaţie să scrie oarecum asemănător, pînă în
momentul în care survin poeţii adevăraţi ...”
- Îţi spun un secret: am făcut armata, în prima parte, la Caracal, la
infanterie. Da, chiar la Caracal, ce te miri ...? Acolo am aflat că oltenii
vor să fie şefi cu orice preţ, ardelenii tot caută nordul, ca să stabilească
unde e Clujul, pe cînd moldovenii se dau bine pe lîngă bucătărie...! Întro cronică sportivă, făcînd referire la nu ştiu ce meci de fotbal şi la nu
ştiu ce fotbalist moldovean ratangiu, Fănuş Neagu făcea o remarcă
vesel/ ironică/ supărată spunînd: „Cine a mai văzut poet oltean şi
fotbalist moldovean…”. Crezi că există vreo urmă de adevăr în ceea ce
spunea Fănuş Neagu? Se poate vorbi de vreo urmă de segregare? Crezi
că e vreo relaţie între locul naşterii şi evoluţia ulterioară a duhului?
- La Caracal, eu am urmat treapta I-a de liceu, după care am venit la
Craiova. Osica e la 17 kilometri de Caracal, foarte aproape, aşadar. Te
pomeneşti că făceai armata acolo cînd eram eu la şcoală, e posibil să fi
locuit o vreme în acelaşi perimetru! Am auzit şi eu de chestia asta cu
„oltenii şefi” (cu orice preţ?), ca şi de moldovenii care caută, în toate
punctele cardinale, cuhnia. O fi ceva adevăr în toate, dar e şi destulă
prejudecată: mă tem că „observatorul” social care a enunţat toate astea e
un tip mediocru, cu un ascuţit simţ al observaţiei, însă limitat la propriul
punct de vedere, unul sarcastic. Sînt mai multe tipuri de olteni, ardeleni şi
moldoveni decît cunoaşte omul din popor, ştii bine asta. Pe Fănuş Neagu
(o sală de la Hotelul „Jiul” din Craiova e botezată cu numele său, ghici de
ce!) îl citeam în famata „Luceafărul” – sub conducerea poetului
Fruntelată, un oltean şef, da! – şi eram încîntat pe atunci de volutele
stilului său. Mai tîrziu a sombrat în autopastişă şi în redundanţă stilistică,
plus că nu mai avea farmec, devenise veninos. Însă nu avea dreptate,
chiar dacă opera cu aceeaşi prejudecată „poporană” reţinută de tine. Nu
avea cum să aibă pentru că, şi aici voi face o parabolă care sper să-şi
placă, nu ajunge un tren să încapă toţi poeţii buni din Oltenia, dacă se
suie de la Tîrgu Jiu ca să ajungă în Bucureşti. Aşadar, într-un tren care
pleacă pufăind de la Tîrgu Jiu urcă Tudor Arghezi, Daniel Turcea,
Gheorghe Grigurcu, iar pe drum, la următoarele halte se suie Macedonski
(iată Adîncata!), Radu Gyr (a făcut şcoala la Craiova, unde s-a şi retras
după anii de detenţie), după care, pe la Craiova, urcă George Magheru
(cu faimosul vers „Sîntem Orient / să ne dez-orientăm!”), Adrian
Păunescu, Marin Sorescu, Gabriel Chifu, Patrel Berceanu, Ionel
Ciupureanu, Ioana Dinulescu. La Caracal, cu voia ta, urcă în trenul meu
sui-generis Marian Drăghici, Paul Aretzu şi, sosiţi de la Corabia, Virgil
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Mazilescu, Ion Stratan (născut la Izbiceni) şi Viorel Padina. Nu uita că
Şerban Foarţă e născut la Turnu Severin (urcase deja în primul vagon,
după locomotivă). Aş mai putea găsi nume valabile ale poeziei care fac
ca spusa Ştefaniei Mincu, dintr-o carte despre poeţi, unde vorbeşte şi
despre tine, să capete o greutate specifică: „Oltenia e cea mai lirică
regiune poetică din ţară”!
Însă poetul nu este „oltean”, „moldovean” sau „ardelean”, prin natura
faptului că are acei părinţi sau s-a născut acolo, chiar dacă o anume
ascendenţă culturală, ca şi un climat psihic al regiunii natale pot
influenţa. Scrisul, poezia, sînt trans-regionale şi reflectă natura interioară
a celui care le practică pînă la anularea identităţii etnice. Dacă nu o face
(avem destule exemple), înseamnă că scriitorul nu a străpuns cerul scund
al datului său etnic şi a rămas prizonierul cuibului de barză, oricît de sus
ar sta ea pe stîlp. Ca orice pasăre stranie, el este adevărat în zbor, iar nu
în ipostaza faimoasă a albatrosului baudelairean, aceea de captiv al unor
matrozi beţi care-şi bat joc de el.
- Spunea părintele Baştovoi că în literatura română prea mulţi poeţi
scriu atît de încîlcit, egali între ei, de parcă ar vorbi cu toţii cu capul sub
apă. Crezi că e o virtute să nu fii înţeles de cititori? Nu cumva sub
această şmecherească şi repetată aserţiune se ascund cel mai bine
veleitarii?
- Baudelaire ar fi spus că poetul îşi face un titlu de glorie din a nu fi
înţeles. Se referea, probabil, la tipologia poetului facil, prea facil ca să fie
individualizat, prea popular ca să nu dea de bănuit. Ermetismul, pe care
unii îl traduc cu încîlceala, a făcut ravagii şi la noi, iar vorbitul în „dodii”
este pentru mulţi poeţi un blazon prin care ei cred că îşi asumă
singularitatea, unicitatea ca „dar” divin. Poetul ca instanţă impersonală
este perceput de mulţi aidoma unui oracol pythiac, care bolboroseşte
vorbe doar de iniţiaţi pricepute. În fond, simplitatea este cel mai greu
prag de atins, iar individualizarea la sînge a limbajului este un deziderat
pe care puţini poeţi îl ating. Există, probabil, un trend al timpului, aşa ca
modă a poemului şi a poeziei, care face ca o generaţie să scrie oarecum
asemănător, pînă în momentul în care survin poeţii adevăraţi. Despre
poeţii adevăraţi, despre poezia adevărată, care poate fi mare la un
moment dat, ne-a lăsat cîndva nişte pagini edificatoare T.S. Eliot. El a
încercat să lămurească de ce se cade adesea în capcana catalogării cu
orice preţ, încă din timpul vieţii lor, a unora drept poeţi mari. E un
mecanism psihologic la mijloc, acela al fricii că nu avem şi noi, în „epoca
noastră”, un mare poet, că, spre deosebire de epocile trecute, nu avem
această forţă. Şi atunci se pun etichete aberante şi se caută fanioane care
abia că pîlpîie. Eliot ne îndeamnă să fim circumspecţi şi, citind multă
poezie, din trecut şi din prezent, să evaluăm dacă acea poezie a
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contemporanilor suspectaţi de magnificenţă este adevărată: „să lăsăm să
hotărască dacă sunt [poeţi] mari sau nu singurul tribunal contemporan:
instanţa timpului.” Ca poet şi scriitor cu experienţă ai putut detecta,
desigur, de cîte ori nu s-a exagerat în poezia română cu atribuirea de
astfel de blazoane, după care, timpul le-a anulat pe toate. Spaima de
individualitate, de a te regăsi cu tine însuţi cel adevărat duce de cele mai
multe ori la o poetică şi o practică a scrisului de grup: oamenilor le e, cel
mai adesea, teamă de confruntarea cu natura lor intimă şi se sprijină pe
vorbele şi aprecierile celor din grup. E ceva uman, dar nu are treabă cu
definirea marii poezii, care este noutate absolută şi stranietate intuită.

„Sîngele cititorului este singurul gust necunoscut
poetului. Ar da multe să-l ştie cândva...”
- Am atîtea definiţii despre poezie, că mă simt în postura miriapodului
care are o mie de picioare şi care dacă se întreabă cum de le mişcă pe
toate, uită să mai meargă. Ce este poezia în viziunea lui Nicolae
Coande? Te rog să-mi dai o definiţie care să mă facă să le uit pe toate
cele o mie precedente…
- Chiar o mie? Intru în jocul tău: Poezia e tauromahie, înfruntarea
dintre taur şi toreador – fiecare cu stilul şi dreptul său de viaţă şi de
moarte. Publicul vede sîngele, dar nu îi simte gustul adevărat niciodată,
mai ales atunci cînd se amestecă: al omului cu al animalului. Sîngele
cititorului este singurul gust necunoscut poetului. Ar da multe să-l ştie
cândva. Poetul este omul-centaur, încă de la naştere. Aşadar, jucându-ne
mai departe, poezia este tunica lui Nessus. Cel care o îmbracă este un
erou, în felul său.
Însă mie îmi place să repet spusele lui Hans Magnus Enzensberger, un
autor care scrie cu umor despre aceşti anacronici care se încăpăţânează să
fie poeţii, dar care face şi elogiul analfabetului. Pentru acest neamţ în
vîrstă, faptul că poezia mai există „se învecinează cu un miracol.” Cu cât
înaintăm în post-istorie, cu atât se găsesc oameni destui care să spună un
vers pe de rost sau să-şi cînte oful într-o formă de lirism sau alta: „Poezia
este singura formă literară, care este păstrată în minte, azi ca şi acum
câteva mii de ani, chiar dacă în dozaj minimal; un text care în postura de
rest pre-alfabetic se poate descărca fără scriere ori mediile de
înmagazinare. Cu gluma şi cu zvonul poezia împarte capacitatea invidiată
de-a circula fără mijlocire individuală”. Sigur, au trecut nişte ani de când
Enzensberger a scris aceste minunate cuvinte; între timp, audiobook-ul
este la mare căutare şi destui poeţi sînt înregistraţi pentru uzul călătorilor
pe autostrăzi fără capăt, acolo unde poezia nu poate concura maneaua sau
26

un cîntăreţ la modă. Tot Enzensberger ne comunică apodictic faptul că în
toate epocile se găsesc 1354 de cititori autentici de poezie („constanta
enzensbergiană”), o minoritate „radicală, însă stabilă”, indiferent de ţara
unde scrie poetul (Islanda are tot atîţia cititori buni de poezie ca şi SUA,
deşi nu se poate măsura ca populaţie; excepţie face Rusia, nu se ştie de
ce, care are mai mulţi!), care caută mereu poezie nouă şi nu devin
conservatori. Tu cîţi cititori buni crezi că ai?
- Ce e cu „şuvoiul de angoase” din poezia ta, despre care vorbeşte Al.
Cistelecan, în postfaţa la recenta antologie VorbaIago? În poezia ta şi
orizonturile nemărginite pare că se închid. Spui, la un moment dat: „cu
spatele vom intra în istorie/ în paradis niciodată”. Sau: „de puţin timp în
oraş toate femeile sînt bătrîne”. Şi exemplele pot continua. E poezia o
angoasă sau e un leac pentru angoasanta viaţă? Nicolae, Nicolae, de ce
te prigoneşti...?
- Nu mă prigonesc deloc. Mai degrabă practic, aşa cum a remarcat
Ștefania Mincu în textul de escortă pus de mine pe coperta a IV-a a
antologiei VorbaIago, „un fel de scepticism latin, experiat pînă
și de
visceralitatea sa concretă, ca semn de ultimă rectitudine morală”.
Cistelecan mă citește în cheia neoexpresionistă de extracție ardelenească,
pe urmele germanilor, desigur, și în anumite privințe are dreptate s -o
facă. Totuși, e mai complicat cu angoasa. Scrisul e o îndeletnicire pe care
o faci de plăcere, dar de care ai vrea să scapi la un moment dat, atunci
cînd simți că nu mai e scăpare. E o descensus ad inferos, ca să fiu nițel
prețios, de la orfici citire, chiar dacă unii au mai realizat și ascensiunea.
În general, de ce ar scrie oamenii poezie, ca să spună cît de frumoasă e
lumea? Asta e treaba fotografilor, darși ei, săracii, realizează astăzi că
grotescul, chiar tragicul, este frumuse
țea terifiantă a lumii noastre. În
fond, orice înger este înspăimîntător – Rilke nu spunea degeaba asta. Așa
și cu „îngerul” poeziei – e o luptă pe care bietul poet o dă cum poate, de
cele mai multe ori nu tocmai pe terenul lui. Cine crede că înaintarea în
abatajul limbii şi în subteranele limbajului, această muncă de noapte a
poetului, duce la descreţirea frunţii sau la epigrame vesele se înşeală.
Poezia este cunoaştere de noapte, cu tot ce decurge de aici. Cititorul nu
trebuie însă să ştie ce anume riscă poetul, e de ajuns să aibă pe masă
minereul adus de scufundător.
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„Cei care mă citesc sînt oameni de un anumit
rafinament, cu un grad de receptivitate ridicat”
- În ce relaţie eşti cu critica literară? Te vede, te citeşte cum trebuie?
Ce s-a spus despre tine şi tu nu eşti de acord? Ce ai fi vrut să se spună şi
nu s-a spus? Cît de importantă este critica literară într-o literatură vie,
dinamică?
- În relaţii normale, sine ira et studio. Nu detest pe nimeni şi nu mă
simt detestat, nu am probleme de genul celor care fac nopţi albe
scriitorilor neintraţi în istorii sau antologii literare. Nu sufăr niciodată de
pe urma ingratitudinii cuiva pentru că m-am auto-antrenat să primesc
totul aşa cum vine. De altfel, versurile astea le-am scris eu: iubesc ce mi
se acordă din inimă / Sf. Francisc al găgăuţilor al ciorilor / care-mi dau
importanţă.
Scriu şi eu despre poezie şi înţeleg un text critic în latura lui
profesionistă, niciodată nu am crezut că o cronică mai critică la vreo carte
a mea a constituit un atac premeditat. Dacă s-a întîmplat, e treaba
criticului şi el ştie mai bine de ce nu i-a plăcut vreo carte de-a mea. E
regretabil că poeţii nu sînt mai bine înarmaţi sufleteşte atunci cînd îşi văd
cărţile criticate, că depind atît de mult de tonul ca şi de toana critică a
cuiva, însă ştiu că sînt naturi mai sensibile şi că exagerează
disproporţionat cu cauza. Poate cei care trăiesc în găşti literare să ştie
ceva despre reguli ascunse sau despre vendete – şi atunci ştiu precis de la
ce li se trage. Mie mi se pare că poetul trebuie să stea departe de coteriile
literare, să-l salute respectuos pe critic de la distanţă. Nu am fost elevul
niciunui critic marcant, dar mă bucur atunci cînd unii critici importan
ți,
ca Grigurcu, Cistelecan, Mincu, Dan Cristea, Ion Pop sau Mircea A.
Diaconu găsesc notabilă poezia mea. Au scris destui critici (unii chiar
poeți valoroși, ca Pantea sau Ioan Moldovan) despre cărţile mele. Vorba
unei comentatoare recente, „Nicolae Coande a fost întrucîtva răsfățat de
critică”. Întrucîtva-ul ăsta spune... ceva, pentru că să fim serio
și, nu toți
criticii pot scrie despre tine
și nici unanimitatea nu e de dorit. Poeții
plebiscitați sînt cumva suspecți. Cît despre ce s-a spus, s-a spus aproape
totul (inclusiv, de către Adrian Dinu Rachieru, căș afi un viitor mare
poet – o flatare, critică, ce aproape mă pune pe gînduri – dar, la o cronică
la fundătura homer, carte bine primită, ce urma să primească premiul
USR, Marius Chivu a afirmat că editura care mă publicase nu a avut prea
mult gust făcînd asta! Astea sînt două extreme ale receptării critice a
cărților mele, însă te asigur că linia mediană trebuie căutată, acolo e
soliditatea receptării. Vezi ce veselă e lumea criticii de la noi
și cît de
divers se poate exprima ea? De aia o iubesc peȘtefania Mincu, fiindcă
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m-a intuit destul de bine: sînt un sceptic de extrac
ție latină, cum bine îi
șade unui poet din sudul Olteniei, din zona castrului roman de la Romula
(asta ca să mai spun o dată cevași despre influenț ele neștiute ale locului
unde te naști).
- Care e raportul tău cu cititorul/ cititorii? Îl/ îi cauţi? Te ascunzi şi
aştepţi să te găsească? Îl ignori? Îl cultivi? Cît de mult te interesează
cititorul cînd scrii? Poţi să faci un portret (robot) al cititorului tău?
- Nu caut cititorul, dar după ce a apărut poemul mă gîndesc la el. Abia
atunci. Nu e treaba poetului să flateze cititorul, nici măcar editorul. Dacă
scrie bine, atunci ambii îl vor căuta (oare?). și,
Totunu vreau să las
impresia că aş fi total indiferent la ce crede un eventual cititor despre
poemele mele. Atunci cînd public în „România literară” sau în „Vatra”
ştiu că un tip de cititor anume, evoluat, rafinat mă poate citi şi aprecia
cum se cuvine. Bun, ştiu că revistele literare sînt citite în general tot de
scriitori în România, dar se poate întîmpla să citească şi oameni cultivaţi
care nu scriu neapărat. Cît despre cei care nu citesc poezie decît
accidental – să-i primim cum se cuvine în rîndul cititorilor puţini de
poezie. Nu lansez cărţi în ultimii ani, nu mai fac tam-tamul publicitar,
folositor într-o anumită măsură, dar şi inutil în altele. Ofer cărţile mele
celor pe care îi cunosc şi despre care ştiu că ţin cu plăcere o carte în
mînă. Nu am cititori de librărie, nu am dus cărţile mele la librărie, cu
excepţia cîtorva. Nu sînt în reţeaua profesionistă de difuzare a cărţii şi nu
mă deranjează deloc asta, deşi nu spun că mi-ar displăcea să fiu citit de
mai mulţi oameni. Iau lucrurile aşa cum sînt, fără exagerări – într-o latură
sau alta. „Teme-te a doua zi după succes” e o deviză care stă mereu în
atenţia mea. Cei care mă citesc sînt oameni de un anumit rafinament, cu
un grad de receptivitate ridicat, chiar dacă adesea poezia mea îi şochează
prin acel „șuvoi de angoase” de care pomeneai , aşa cum o mărturiseşte
recent într-un e-mail dna Elisabeta Pop, reputat secretar literar şi critic de
teatru de la Oradea, care îmi scria, pe scurt (sper să nu comit o indiscreţie
publicînd aceste rînduri particulare în revista ta naţională!): Dragă
Domnule Nicolae Coande, vă dublu mulţumesc pentru anunţ, dar mai
ales pentru carte! Am început s-o citesc cu mare, foarte mare plăcere,
chiar dacă descopăr în domnia voastră un sceptic, un incurabil gânditor
pesimist. Adică un POET. Un „incurabil gînditor pesimist” – ei, asta
chiar îmi place!
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„M-au publicat m-au făcut celebru mi-au dat de
băut. Am şters cu ei pe jos. Am venit prea tîrziu ...”
- E greu să te încadrez într-o generaţie literară, deşi ca sensibilitate şi
discurs liric eu te regăsesc la limita optzecismului? Cît datorezi
generaţiei 80? Cît îţi datorează generaţia 90?
- Nu mi-ar fi displăcut deloc să fiu afiliat unui grup sau unei generaţii
literare, numai că nu a fost să fie. Sînt născut în 1962 şi, cumva, am căzut
între generaţii. Apoi, a mai fost ceva ce ţine de tribulaţiile mele
existenţiale. Am deambulat prin ţară după terminarea liceului şi am făcut
facultatea tîrziu. A fost şi nu o pierdere. A fost, pentru că m-aş fi integrat
mai uşor în lume; aşa a trebuit să mă descurc mereu singur. Nu a fost,
pentru că am citit ce am vrut şi am scăpat cumva de influenţa ideologică
a epocii, care se făcea simţită în toate cele. Am avut profesori
impersonali, cărţile, scrise de oameni cu personalitate, însă! Ajunge că
citeam, de pildă, „Despre poezie”, a lui Nicolae Manolescu, „Scriitori
români de azi”, de E. Simion, „Poezie
și livresc”, a lui Al. Cistelecan,
„Existenţa poeziei”, de Gh. Grigurcu, „Structura liricii moderne”, a lui
Hugo Friedrich, „Panorama poeziei universale contemporane”, a lui A. E
Baconsky sau „Antologia poeziei americane contemporane” tradusă de
Mircea Ivănescu – ca să vorbesc doar despre cîteva lecturi formatoare.
Iar în privinţa lecturii poeţilor eram mult mai liber decît cursanţii unei
universităţi, siliţi să treacă şi prin poeţii agreaţi de propagandă, minus
contactul cu profesorii cei mai buni – admit asta. Astfel, nu am avut
colegi cu care să fi discutat poezie şi literatură, ci doar prieteni feluriţi în
zona asta. Cînd am scris, am fost atent la aproape tot ce mişca în frontul
poeziei românești, am citit practic poeţi din toate generaţiile, dar nu am
achiesat la o politică de grup. O fiși asta o cauză. Cert e că nu am fost
sedus de poeticile generaţiei optzeci şi nici de ale nouzeci
știlor; cu unii
dintre ultimii sînt afin, totuşi, măcar prin aceea că am debutat cam în
aceeaşi perioadă. Am făcut-o tîrziu, la 33 de ani, în 1995. Ioan Es. Pop,
mai mare decît mine, debutase în 1994, iar Ionel Ciupureanu, născut în
1959, publica prima carte în același an. O. Nimigean, născut ca și mine în
1962, a debutat ceva mai devreme, 1992, iar Vasile Baghiu, născut în
1965, a debutat tot în 1994. Vezi cum devine cazul? Nu pot fi optzecist,
iar nouăzecist sînt tovarăş cu oameni care puteau fi, dacă ar fi debutat la
timp, optzeciști. În orice caz, toți acești poeți numiți de mine îmi plac
fără rezerve şi îi consider afini ai mei, fiecare cu limbajul său poetic
distinct. Nu o spun cu arogan
ță, dar cred că sînt cumva pe frontieră,
frontierist, așa, în margine – cum suna, nu întîmplător, titlul primei mele
cărţi de poezie. Cred în creatorii care scapă acestor încorsetări canonic30

critice, dar nu resping ideea de afinitate, de prietenie literară. Nu sînt un
monstru cu orice preț.
- Cît datorezi înaintaşilor din literatura română, clasicilor şi
modernilor? Unde te situezi în devenirea (ce preţios sună!) literaturii
române?
- Sînt un poet născut la o sută doi
șpe ani după Mihai Eminescu, în
timpul vieții lui Nichita Stănescu, care murea cînd împlinisem 21 de ani.
Sună exact, nu prețios. Nu m ă așez în nici o descendență. Nu i-am prins
în timpul vieții mele pe Arghezi sau pe Blaga, nu i -am cunoscut, adică.
Dar nici pe Nichita Stănescu nu am apucat să-l văd, el, cel cunoscut de o
întreagă suflare românească. L-am zărit, totu
și, pe Ștefan Augusti n
Doinaș pe o stradă în București și l-am cunoscut pe MihaiȘora. Sînt,
totuși, contemporan, prin natura lucrurilor, cu cîțiva importanți poeți
români: cei doi Ivănescu, Cezar
și Mircea, Virgil Mazilescu, Cristian
Simionescu, Angela Marinescu, Ileana Mălăncioiu, Ion Mureșan, Liviu
Ioan Stoiciu, Marian Drăghici, Ion Stratan, Mircea Cărtărescu, Vasile
Vlad, Aurel Pantea. Am cunoscut
țivacî importanți critici români,
Nicolae Manolescu, Gheorghe Grigurcu, Marin Mincu, Al. Cistelecan,
Ion Pop, Eugen Negrici și a m cîțiva prieteni, colegi de vîrstă, care pot fi,
în timp, importanţi scriitori ai românilor. Cîţiva poeţi tineri pe care îi
cunosc se anunţă drept scriitori de primă mînă în acest secol în care
literatura, ca obiect de luptă şi de studiu, va suferi schimbări majore dar
nu va sucomba. Non omnis moriar – deși sună elegiac, știu.
- Scrii eseu, scrii articole de presă, faci critică literară. Dar cînd vine
demonul prozei pe la fereastră ce îi spui? Dar cînd vine demonul
teatrului, să te întrebe pe cînd prima încercare dramatică, cum te scuzi?
- Demonul prozei (bîntuie prin poduri sau subsoluri, nu se arată la
fereastră) este inclus în demonul eseisticii, atâta cîtă scriu. Personajele
mele sînt incluse deja în poemele mele lungi din Fincler şi din Folfa,
cărţile care nu se regăsesc în antologia recentă. Cândva, voi reveni asupra
lor şi voi scrie romanul de care vorbeşti, dar tot în versuri. Îţi spun şi cum
se va numi: Persona. Teatrul nu mă interesează, deşi cred ca aş putea
dramatiza. Lucrez într-un teatru, cunosc deja profilul actorilor, ca şi
resursele lor, am cumva experienţa scenei, deşi nu în mod decisiv. Am
citit mai puţină literatură dramatică decât ar trebui sau decît trebuie, însă
cred că e de înţeles pentru un poet care caută în tensiunea versului să
structureze o „scenă” întreagă. Poate că teatrul în versuri ar fi o opţiune,
aşa cum i se părea acum cîteva decenii lui Eliot că se poate reîntoarce. El
credea în revenirea acestuia, deşi nu excludea rateul. Întrevedea
probleme, legate de nepotrivirea versurilor cu personajul sau de faptul că
unele versuri chiar potrivite nu împing acţiunea mai departe. Ştia el ce
ştia. Ceva s-a epuizat în natura noastră de scriitori, nu mai putem fi
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complecşi – sau într-atît de complecşi. Nici nu mai „comandă” cineva o
operă mare. Azi, s-a ajuns la teatru non-verbal, dar nu cred că vrei să
vorbim despre asta.
- Lasă, rogu-te, pentru cititorii revistei noastre un vers (sau un poem)
pe care li-l dedici numai şi numai lor...!
- Nu-i voi minți, așa că voi pune aici, în interviul tău fluviu, un poem
scris in su 'l mio primo giovenile errore / quand'era in parte altr'uom da
quel ch'i' sono. Se numeşte Poetul îşi declină faima şi se dedică tuturor
celor care ştiu că sînt pelerini pe aici, dar nu disperă:
Se întoarse şi spuse – am cunoscut totul
dar am venit prea tîrziu.
Acum în vîrsta de fier nici un mesaj nu animă
vocile mele
vocile spun bine căci pe mai multe vorbesc
dar într-o singură limbă
limba din care toţi vă trageţi ca puii predestinaţi
să fie orfelini
şi primei scîrbe pe care o zăresc să-i zică mamă.
Am cunoscut totul m-au lăudat ca pe Masiah
au trimis succubi să mă convertească
să-mi sugă măduva de Sefirot.
M-au publicat m-au făcut celebru mi-au dat de băut.
Am şters cu ei pe jos. Am venit
prea tîrziu.
Îţi mulţumesc pentru feluritele întrebări pe care mi le-ai pus, nu ştiu
dacă m-am putut concentra îndeajuns pentru a răspunde ceva care să
intereseze cît de cît cititorii tăi.
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”Într-o zi voi fi un om prea bătrîn ca să-mi pot aminti
cu ce mi-am pierdut tinereţea
voi fi poate bătrînul domn cel care
a scris cîndva poezii convenţii pe dos
artificii de vîrstă.”

Poeme de Nicolae Coande
Impostura
Ei cred că te poţi retrage în natură să scrii,
cum ai desface o conservă cu poezie în sînge,
dar impostura e veche.
Dichtung&Warheit – în Epoca Aldi
sînt ghiocelul ce-şi aprinde ţigara
la ieşirea din ţară,
în Spreeathen Führerul îşi scutură
luna din păr,
nehotărît între două femei palpez
ficatul metaforei,
ochii nu pot privi în ochi toată viaţa
o floare de măr –
dacă ar putea ţiganii ar fura soarele.
Tăcută ca o ţiglă pe casă
a crăpat vara.

Ce alegi?
pentru Venus a Domnului Mihai Șora
Din ce ai vrea să fie mâna mea, din carne sau din timp? Dacă din timp
este făcută atunci mătasea ei va şterge carnea ta, aşa cum şterge praful de
pe bibelouri vechi un pămătuf de aur, fără să-i pese ce atinge, fără să ştie
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ce mângîie, plimbând doar tije calme pe suprafeţe unde cutremurul se
pregăteşte din adâncuri.
Nu e omul un zeu nepăsător.
Dacă din carne, dimpotrivă, îţi doreşti să fie ea va intra în carne să te
mângâie, dar carnea este lacomă şi cere mereu alte mângâieri – te poate
părăsi pentru o altă apă. Nimeni nu rezistă singur în vârtejul ei. Aşadar,
ce îţi doreşti, timpul sau carnea? Clipa dulce sau eternitatea sumbră? Ce
este fără chip sau chipul însuşi în care doi copii se joacă pînă la sfârşitul
vremii neştiind că pulberea pândeşte după colţ? Flacără aici sau duh
dincolo – ce vrei, de fapt?
Nu poţi alege timp şi carne.
Nu poţi să guşti plăcerea dintr-un gând doar. Cinci degete acum se
pregătesc să îţi cutreiere mările amare ale trupului până-n adâncuri, acolo
unde un peşte uriaş e adormit şi-l vom trezi. În gura sa e timpul, un inel
de aur, iar noi în cercul lui. Dacă-l trezim, pierim. Dacă nu coborâm în
întunericul unde adoarme, nu ne naştem.
Tu ce alegi?

Musca din grădina secretă
Vorbeam cu muştele din münsterland,
te bat îi spuneam uneia pe româneşte,
dar lăsam fereastra deschisă-n bucătărie,
poate scăpau
(am nişte seminţe de mac galben
miros puţin şi adorm),
vara-n westfalia e frig ca-ntr-o varză
şi acum când dîrdîi lîngă masa din cameră
dau peste morţi aici în exil tremurînd –
celan îmbrăţişat în sena de-un meşter german,
gherasim luca scufundat în valul qui a l`air d`allumer
le feu sur la terre,
poeţii nu mai au loc astăzi pe poduri,
negoiţescu singur în camera de la münchen
unde-şi scria istoria pe sex,
cioran bolborosind în ultimele zile în româneşte
pe culoarele unui bordel de moarte din paris,
în timp ce mînca florile,
crénomdeDieu,
ciumă de flori pentru scriitori români în exil,
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ionescu uluit la bătrîneţe că lumea e plină de vid,
nervos că Dumnezeu n-a abolit pentru el moartea,
ierunca obosit de nenorocita de viteză a lumii,
strigînd pe fereastră la ea
ultragiat că i s-a retras graiul,
el, care n-a trăit decît pentru expresie,
cum îşi amintea monica lovinescu în vremea
cînd încă mai putea ea însăşi vorbi
fiecare cu grădina lui secretă
moartea în româneşte este o muscă
într-un lan galben de maci,
o soluţie de viaţă în wasteland.

Lămpiţa
Picură ceaţă în imperiu, în primăvara dăruită nouă
cu binecuvîntate degete muiate-n lutu-n care
îşi face rîndunica norocosul cuib: sîrme, crucifixuri,
lanţuri vechi din economia omului căzute,
lămpiţa cărnii clipoceşte-n beznă,
auzul toarce puf nou în urechiuşa iernii
şi dacă aş cădea de sus ca altădată un icar
în căutarea pistei
m-aş izbi de iarba unde stai îngîndurată –
anii trec nu vin,
oamenii îşi rătăcesc înadins umbra, doi copii mutaţi
în timp ce căutau acelaşi cerc
în care lumea lor încape cu tot cu oasele duşilor
de-aici:
păpuşa nebună din cîrpe, mila pentru cei mari, soldatul
de plumb rănit în timp ce o salva pe o frumoasă
atacată fără motiv,
răbdarea celei neiubite, mîna uitată în podea,
o ţară asimilată, scara de rouă suie nu coboară
aşa cum sufletul se prinde-n noi urcînd
în felul iederei,
o stea ascunsă pînă cînd declină în beznă cu lumina ei
răuvoitoare. Vitrega.
Ceva se stinge şi nu ştiu ce.
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Morarul
Ar trebui să vină un morar în august în pătrarul negru al lunii
să ne vorbească sau să tacă lung
privindu-ne răstit în ochi de dimineaţa pînă seara
prin ochelari în care se vede răsturnată lumea de apoi
un meşter cu sacîz în barba înnodată ca a poetului
care se-ntoarce la ziuă
de la una dintre iubite cu o nouă carte în mînă.
Uiumul lui sîntem.
Sacul e gol, moara lumii huruie fără bob
tărîţa scoate porcii pe străzile oraşelor să-şi ceară porţia
zi după zi. Limba e stoarsă – la fel şi amintirea primei pagini
unde îl întîmpina albastrul minţii ei. Ne odihnim
în ceruri ca făina.
Ajuns acasă sun la uşă – cartea este gata
sfîrşitul bate cu ciocănelul în pătrarul negru al unei
mori de argint. Pietrele grele macină cuvinte
pe care oamenii le uită.
Cînd sînt sătui şi porcii se încred în stele.
La mine-n carte în braţele iubitei e morarul.

Hamleta
Nu-mi pot închipui o replică mai bună a lui Hamlet-bărbătuşul
decît Hamleta,
o gură-suflet-schijă-cuib pe un drum în şapte noduri strîns
în felul în care desenează cineva o floare răsucită-n minte
după ce a priceput că a rămîne este egal cu a pleca,
a sta este a merge în centrul tău unde te naşti,
aprins şi stins cu predicat şi cu scuipat de rîndunea,
un nene-Hamlet atît de galben că se împarte la doi cu o plăcere
care-l decapitează ca pe un cocoş cu salbă trăsnetul căzut în silă
în curtea unui abator
şi-i face să ţîşnească sufletul direct prin sîni.
Doi sîni şi nici o viaţă, o femeie care nu va naşte niciodată trupuri
doar nebunia de a avea mereu dreptate.
Ofelia – tristeţea ei ne spală de păcate şi de jegul lumii
dar rostul unei femei e să înnebunească
pentru pierderea unor bărbaţi? Capcane-ale poeţilor
cînd nu mai ştiu cum să-şi seducă publicul prostit o vreme.
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Purtată de dorinţă, speranţă, trape meşteşugite ale epocilor
în care văluri cad, dar nu şi feţe, inimi se prăbuşesc
nu şi năravuri, vorbe se rostesc, dar nu şi adevărul –
există oare pe cer o stea Hamleta?
Măcar un nor? Un curcubeu de care-şi rîde prostul?
E cineva să fi numit astfel pustiul de dincolo de graniţe
ceva ce creşte înăuntrul unui substantiv pe care-l luminează Luna
născută din ovare de pămînt – femeia despre care scriu.
Hamleta – distrugătorul ei este chiar Hamlet,
un prinţ ce joacă rolul unui biciclist căzut în aceeaşi buclă în care
locuiesc un rege şi un biet om. Un cîine care latră toată noaptea
fără dinţi.
Şi stelele vor râde pîn' la ziuă.

Ca și când n-aș avea altceva mai bun
de făcut
Într-o zi voi fi un om prea bătrîn ca să-mi pot aminti
cu ce mi-am pierdut tinereţea
voi fi poate bătrînul domn cel care
a scris cîndva poezii convenţii pe dos
artificii de vîrstă
voi fi poate simpaticul cerşetor dirijorul
armatei de porumbei de prin pieţele acestui tîrg de provincie
unde an după an mintea a fost un stigmat
o eroare genetică un scuipat în plin vînt
cînd acesta ţi-a bătut tot timpul din faţă.
Voi fi un ciob colorat de geam spart de o voce puternică
un biet alexandrin rătăcit în bîlciul lumilor.
Într-o zi ca şi cînd n-aş avea altceva mai bun de făcut
cu viclenia pisicii care a furat vocea copilului
voi cînta într-o gamă absolut falsă imnul perdiţiei
şi înălţîndu-mă ca o foaie de ziar la cer
voi mai pluti o vreme în visele de dimineaţă ale tîrgoveţilor
înecaţi în apele lipsite de vrajă ale scîrbei
unde pluteşte fără nici o ţintă viaţa lor.
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”Gheorghe Grigurcu este un contemplativ solitar şi un
mistic. Se simte bine în preajma rîului şi a crengii moleşite
de somnul de toamnă, botanica e simplă pentru că vine
direct din cosmogonie, cîmpul îi scoate la iveală cîte o
stîncă înaltă, ca o întrebare neliniştitoare, păsările cerului
se zăresc în zborul lor încremenit care marchează zenitul,
cîinele drag îl aşteaptă pe cărare să pornească împreună pe
coclauri. Poetului nu-i rămîne decît să le privească şi să le
numească pe fiecare în parte.”

Calea poetică a „omului lăuntric”
un eseu de Petru Ursache
Încă dă bătaie de cap imaginarul poetic al lui Gheorghe Grigurcu,
atît cititorului familiarizat pînă în pînzele albe cu texte de marcă (fie el
creator de opinie, de manual şi de presă), cît şi beneficiarului din marea
massă, participant activ la sprijinirea gustului estetic. Este mai
convenabil, în (n)eonul nostru modern, sedus de mania schimbărilor după
tiparul utopiilor facile, să re-pui cartea în raft după ce ai răsfoit cîteva
pagini, decît să revii asupra textului incomod, să te războieşti cu el pînă
la capăt. Cîştigă teren jocul şabloanelor ce se aplică în contul
vedetismului sezonier, formulele prefabricate, promisiunile ce ţin de rata
profitului; un abandon păgubos pe multe planuri.
Dar poezia, adevărata poezie, nu ţine seama de asemenea calcule
lumeşti. Preferă să se retragă orgolios în zonele eterate ale spiritului, ca
să se lase re-descoperită de eternii săi devoţi, în aceeaşi strălucire mistică
de rug aprins, după îndelungate penitenţe şi căutări frenetice. Sau, după
convingerea poetului din „amarul tîrg”, poezia se are doar pe sine;
variantă la „Eu sunt cel ce Sunt”. Poartă destinul mitic al porumbelului
mutîndu-se în zborul pur, acela care dirijează Arca din Pentateutic sau
albul imaculat al crinilor christici sau tăria pietrei ctitoriale. Toate trei
sunt realităţi simbolice ale primordialităţii, distincte dar corespondente,
statornice dar în neostenită mişcare, ca să cuprindă, în diferite chipuri,
întreaga existenţă socio-cosmică. Iată că simpla lor apariţie în gîndirea
obişnuită provoacă note imnice, cu atît mai mult în poezie. Dar nu despre
orice pasăre, despre orice floare, despre orice piatră. Poate de aceea
Gheorghe Grigurcu le evocă discret, ceremonios, cu măsură, ca să-şi
întemeieze amplul şi originalul său aparat compoziţional, loc de înălţare
şi de reîntîlnire cu sine.
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Se poate replica la cuvintele spuse: unde porumbelul (pasărea,
zborul, mutaţia), unde crinul (floarea, culoarea, petala efemeră), unde
piatra (zidul, turnul, oraşul)? La Gheorghe Grigurcu un trandafir „învaţă
matematica” şi atîta tot. Aşa se distinge de confraţii de pluton. E bine şi
pînă aici. Dar referinţele critice se opresc adesea la cartea de debut, Un
trandafir învaţă matematica (1968), şocantă în contextul vremii, începînd
de la titlu şi continuînd cu formele de limbaj care, în intenţia autorului, sar revendica de la tradiţia interbelică şi încă mai de departe. Autorul a
perseverat în această direcţie, asumîndu-şi multe riscuri. Nu a făcut
concesii ca să treacă puntea cu orice preţ, asemenea lui Marin Preda
(cazul Desfăşurarea) ori Nichita Stănescu (Roşu vertical), nu s-a abătut o
clipă de la linia poeticului în sine. Puţini dintre contemporani i se alătură
în această privinţă, fie că avem în vedere îndelunga şi perseverenta
activitate de critic literar, fie că încerăm să valorizăm corect şi cu
răspundere creaţia în versuri. Istoria literară are motive evidente să-l
aşeze în prima linie a vieţii artistice postbelice.
Ambele dimensiuni ale activităţii sale (sunt şi altele de rang
secund: cugetări, scrieri memorialistice, pamfletare) se impun cititorului
contemporan ca valori calitative de vîrf, impresionante prin travaliu de
durată şi de adîncime. A operat cu succes pe două fronturi incompatibile
în înţeles maiorescian, dar a reuşit să le omogenizeze, verva critică
devenind un stimulent (şi de ce nu?), o altă faţă a imaginarului poetic,
integratoare. Stă bine spiritului modern să se aventureze pe calea
paradoxului: antinomiile devin profitabile în judecata de idei, ca şi pe
calea invenţiei artistice propriu-zise. Formele poetice nu mai ascultă de
tratate, autorul îşi ia libertatea să se conducă după legi proprii, adoptate
conform logicii artistice, adică avînd ca repere ceea ce s-a numit, în toate
timpurile, gust şi măsură.
Dacă este să ne oprim la domeniul poeziei, cum ne-am propus,
volumul de debut reprezintă pentru lectorul de astăzi, care are şansa de a
privi à rebour, un tip de program poetic. Aşa procedează orice autor care
nu se lasă înregimentat. Gheorghe Grigurcu recunoaşte că a avut modele
în această privinţă, pe care le evocă adesea cu admiraţie. Este de înţeles
să se lase o vreme călăuzit şi tutelat, după cum tot atît de plauzibil se
subînţelege că a dorit să se distingă printr-un limbaj propriu, faţă de
înaintaşi, faţă de confraţii de generaţie. Şi a reuşit. Dacă n-ar fi fost aşa,
întîmpinarea reţinută a primului volum l-ar fi îndemnat să-şi revizuiască
formula de creaţie. Din contra, a perseverat neabătut, în acelaşi stil, de la
o apariţie editorială la alta, avînd grija întinderii, ramificării,
perfecţionării limbajului şi expresiilor sensibile. Cititorul se poate
convinge prin comparaţie, avînd ca bază Un trandafir învaţă matematica,
iar ca suport referenţial (grupuri de motive, forme sensibile, scenarii
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poetice, meditaţii pe portative existenţiale), volumele care au urmat, pe
parcursul cîtorva decenii, înainte şi după căderea din decembrie 1989.
Un asemenea exerciţiu comparativ pare a fi înlesnit de apariţia
integralei poetice, adică a celor două masive volume de versuri purtînd
titlul Nimic n-ar trebui să cadă (Editura „Limes”, Cluj-Napoca, 2011).
Ca o primă constatare, autorul şi-a revăzut întregul corpus de texte în
versuri, din dorinţa de a le da înfăţişare finală. Uneori a retuşat stilistic,
alteori a lăsat la o parte anumite compoziţii. Ţinta a fost structurarea mai
fermă a ansamblului, supleţea formei, concizia în expresie; dar nici pe
departe retuşuri ideologice, cum obişnuiesc să revină la rampă unii
slujbaşi de ieri, în forme deghizate. Din volumul de debut nu au fost
reluate titlurile: Păunii trăiau, Elegie, Marină, Antirăzboinică, De aici,
Să nu minţim minciuna, Teatru, Pămîntul. Autorul nu găseşte cu cale să
dea lămuriri; probabil simplă economie de spaţiu şi, mai ales, dorinţa de
antologare. Alte texte din acelaşi volum au fost stilizate, dar nu în sensul
de re-scriere; alteori s-a renunţat la scurte pasaje în favoare conciziei.
Poezia Psalm, din Un trandafir învaţă matematica (1968), îşi schimbă
titlul în Apolog, în 2011. Un exemplu pentru primul caz. Strofa:
„Şi-ntotdeauna trupe bune
de soldaţi
dispuşi să lupte
pentru firea adîncurilor”,
din poezia Puternic eşti, devine în varianta apărută la Editura „Limes”:
„Şi-ntotdeauna coloane
proaspete de recruţi
dispuşi să lupte
pentru firea adîncurilor”.
Pentru al doilea caz: poezia Cerbul se încheie astfel în volumul de
debut:
„Ei îi purtau de-acum trupul
pe sub stîlpii de telegraf,
spre-o vale stranie unde se prăjeşte carne,
spre-o vale la capătul căreia
fără-ndoială vînătorii se pierd
şi ei în pădure”...
... ca să devină, în ediţia „Limes”:
„Ei îl purtau de-acum
triumfători pe braţe
pe sub stîlpi de telegraf”.
Cititorul are libertatea să prefere forma iniţială. Nota cinegetică îi
este familiară din alte texte, devenite comune. Dar aici este întrecută de
neliniştea schiţată epic: Vînătorii se „pierd” într-o taină subtilă care
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cuprinde toată fiinţa, fără abatere. Rămîn stîlpii („de telegraf”), să dea
iluzia staticului şi a veşniciei. Dacă vîntul intră în rol, vine rîndul stîlpilor
(pietrei, rîului, soarelui) să pornească în pribegie, să-şi mute punctul de
sprijin, traiectoria, statura, înfăţişarea. Contează mişcarea, tensiunea
dramatică de care se vede atinsă orice aşezare sau fiinţă. Cum lucrurile şi
vietăţile sunt atrase între ele graţie unui eros misterios, producîndu-se
miracole prin simplă atingere, schimbarea (trecere, naştere) este aşteptată
cu nelinişte şi curiozitate iar moartea (tot „trecere”), cu teamă şi
înţelegere. Ne regăsim „sus, pe plai”, transfiguraţi de aerul tare al
credinţelor dacice.
Gheorghe Grigurcu este un contemplativ solitar şi un mistic. Se
simte bine în preajma rîului şi a crengii moleşite de somnul de toamnă,
botanica e simplă pentru că vine direct din cosmogonie, cîmpul îi scoate
la iveală cîte o stîncă înaltă, ca o întrebare neliniştitoare, păsările cerului
se zăresc în zborul lor încremenit care marchează zenitul, cîinele drag îl
aşteaptă pe cărare să pornească împreună pe coclauri. Poetului nu-i
rămîne decît să le privească şi să le numească pe fiecare în parte.
Înseamnă că poemul figurează deja în cuvinte. Nu-i rămîne decît să-l
aşeze după căderea inimii şi să-l „citească”. S-ar deduce că oricine poate
fi poet. Numai că autorul păstrează secretul pentru sine: lectura e grea; să
citeşti (înţelegi) lucrurile aşa cum sunt ele în sine, înainte de a deveni
cuvinte! Asta îţi asigură originalitatea dorită, te salvează de ispita
imitaţiei şi, mai ales, te face prudent la comenzi, la formele clamate de
liderii de opinie.
Iar cultul izvoarelor s-a practicat de cînd lumea. A cunoscut o
mulţime de înţelesuri şi a dus la o literatură iconică, pînă la
suprasaturaţie. Descrierea, evocarea, broderia tropică au devenit tehnici
minore, suprasolicitate astăzi doar de marea massă strînsă în jurul
uniunilor scriitoriceşti. În replică, izvoarele şi rîurile au hotărît să iasă din
matcă, piatra să se asocieze cu pasărea, lumina zilei se vede stînjenită în
strălucire de întunericul nopţii. Ca urmare, Gheorghe Grigurcu îşi caută
spaţii de meditaţie şi de fantazare dincolo de suprafeţele comode, cu
„vederea spre structura cea mai interioară a fiinţei”, cum se spune în
exegezele de inspiraţie mistică. Lucrurile sunt urnite din încremenirea
lor, dezbinate, aruncate în oglinda cu feţe derutante, în abis şi în găuri
negre, ca să renască în forme mai vii şi mai atractive, mai credibile.
Încearcă, apoi în diverse secvenţe ale întinsului său discurs poetic, să le
„citească” din nou, pentru a constata în ce măsură lucrurile continuă să se
conformeze sau nu după cealaltă carte, a tuturor începuturilor. Să-şi poată
spune: „E bine!” Dacă nu e mulţumit, se obligă s-o ia de la capăt.
O face cu fiecare volum pornind de la titlu şi extinzîndu-se pînă la
revizuirea din nou şi din nou a aceluiaşi sistem de imagini la care am
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făcut deja unele referinţe. Fiecare titlu este ajustat după scenarii
fantasmatice în stare de proiect. Cititorul încearcă să le priceapă în baza
canoanelor familiare; dar, de data asta întîmpină dificultăţi imprevizibile:
Rîul incinerat, Înflorirea lucrurilor, Rigoarea văzduhului, Spaţiul dintre
corole, Acul şi steaua, Şterge soarele de praf ca pe-o mobilă, Detaliile
flăcării, Portretul vîntului, etc. Sunt provocări la lectură, ca şi Un
trandafir învaţă matematica. Titlurile respective par şi ele ciudate,
„ermetice”. Abia intrînd în text, în lumea paradoxurilor meşteşugit
arhitecturate, se ivesc repere de gîndire în imagini, într-o sintaxă coerentă
şi palpitantă: acul se însoţeşte cu steaua pe portative aiconice, dealul se
lasă purtat pe scripeţi ascultînd de mecanisme simple, primitive, soarele
şi rîul intră în rîndul obiectelor banale. Poezia pune în scenă măreţia
(„înflorirea”) şi căderea lucrurilor (obiectelor) de legendă. Ele se arată la
vedere după chip şi natură, dar curgerea de la un ipostaz cosmic la altul
nu poate fi urmărită decît de un ochi exersat şi pătrunzător. Nu avem altă
şansă decît să-l acredităm. Ne vom amăgi, aşadar, cu inima deschisă,
crezînd, împreună cu poetul, că „într-o seară şanţurile/ se plimbau pe
masă”, că „Scaunul a ieşit în grădină/ într-un acces de sinceritate”, semn
că lucrurile „înfloresc” şi se comportă asemenea oamenilor; dar şi că „un
armăsar sculptural” îşi scutura coama „în spaţiul unui tablou dintr-o
veche naraţiune”, iar „Strada se străduia să reconstituie/ un trecut cît mai
nou”. Sau: „Cu majestatea gramaticii se luptau arborii întomnaţi./ Uhu
cum ţipau trenurile din pricina foamei”. Şi încă: „Trebuie o săgeată/
pentru-a copia infinitul/ un ou incendiat/ pentru a captiva o pasăre/
zbaterea unei gîze/ pentru-a supune vîntul”. Ne aflăm într-o „lume”
neobişnuită, fară a mai înţelege ordinea lucrurilor, a fiinţelor, a vieţii?
Asemenea pasaje incomode sunt destinate să tulbure gîndirea, pregătindo pentru ritmuri mai agitate şi productive. Limbajul comun se dovedeşte
a fi static, anchilozat în viaţa contemporană, nu stimulează cunoaşterea,
face ca vorbirea să fie asemenea „rîului incinerat” ori a soarelui devenit
mobilă prăfuită.
Vin şi altele în texte, evident, elaborate după scheme
cosmogonice fanteziste, după reţetare poetice incitante, lucrurile
coexistînd în devălmăşie cu cuvintele, relieful geocosmic însuşindu-şi
ticuri umane, dar nu în manieră tropică, ci direct comportamentală:
„Soarele beat de dimineaţă/ toate temele deja făcute/ florile de măceş
dezleagă rebusuri/ obsesiile chiulesc fără excepţii/ rîul şade turceşte/ şiatît de amabili se arată morţii/ gata să moară/ încă o dată”(Nimic n-ar
trebui să cadă, vol. I, p. 619). Poezia se numeşte Picnic. Şcolăreşte
vorbind, se anunţă o zi minunată, de petrecere: soarele are motive să fie
mulţumit privind „temele” sale cotidiene de pe bolta cerească, măcieşul
se dăruie, o clipă, privirii cu bogăţia lui de flori, rîul nu are nici o grabă,
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eliberat, tot o clipă, de grijile („obsesiile”) care terorizează existenţa de zi
cu zi; doar moartea aşteaptă în preajmă să pună stăpînire pe aceste
efemeride fericite. Fireşte, e o „traducere” a textului după o lectură la
primă vedere. Alteori, lectura întîmpină dificultăţi sporite. E cazul
poeziei Noli foras ire: „Să nu ieşi din casă căci s-ar putea/ să te izbească
pădurea din mers/ cum un bezmetic tramvai deraiat// Să nu ieşi din casă
căci s-ar putea/ la colţul străzii să se ivească/ marea plină de talazuri
furioase// Să nu ieşi din casă căci s-ar putea/ să te-ntîlneşti cu tine însuţi/
şi cu capul în nori/ să crezi că e Celălalt” (Idem, vol. II, p. 272).
Cine dă sfatul? Ce înseamnă a nu ieşi din „casă”? Cine ameninţă:
tramvaiul, talazul, Celălalt? Nu este nevoie de nici o variantă de discurs
lămuritor, şcolăresc ori savant; totul se arată pe cît de absurd, pe atît de
firesc. Dacă textul se construieşte pe negaţia în trei termeni, este spre
accentuarea tensiunii dramatice şi existenţiale. Pare a fi şi scopul poeziei
moderne de la Nietzsche şi Heidegger încoace. În condiţiile clasicismului
şi ale „clar-distinctului”, cititorului i se decupa un segment de realitate
transformat în formă armonioasă pe care o admira aplecat asupra paginii
şi împăcat cu sine; în varianta romantică şi „clar-confuză” a textului
poetic se montau în vers mici capcane şi forme explozive, ca cititorul să
intre în alertă lăsîndu-se în voia „furiilor” autorului. Textul lui Gheorghe
Grigurcu sfidează ordinea comună a lucrurilor, după legea clar-difuzului.
Lectorul îl parcurge ţintuit locului, iar ca să se împace cu sine se cufundă
într-un imaginar pe care nu l-ar fi bănuit. Nu forma „aleasă”, nu verva
narativă, ci meşteşugul seducţiei într-un cîmp imaginar multiform,
accidentat şi terifiant: totdeauna pornind de la aspecte comune ale
realităţii, accesibile oricui, dar cărora autorul îşi permite să le dea
înţelesuri răscolitoare, să le „audă”, să le „vadă”, să le mute dintr-o formă
în alta, să le pună în relaţii paradoxale: „Ziduri care zornăie/ cum
monezile în buzunar// ziduri care ticăie/ aidoma unor ceasornice// ziduri
care pocnesc/ asemenea flăcării de aragaz// foarte puţine-acele ziduri/
care se-ndură să tacă” (II, 382). Nu se mai disting „zidurile” de monezi,
de ceasornice, de aragaz, iar comparaţiile, ca indicatoare morfologice, se
anulează de la sine. Iată şi o fabulă („a fabulei”) între tradiţie şi inovaţie,
dacă vrem să ne amintim de termeni ai teoriei literare: „Un munte
alergînd/ după un cartof// un rîu gonind/ după o frunză// un elicopter
urmărind/ o furnică// o fabulă vînîndu-şi/ morala cu puşca”. Nimic nu are
legătură cu realul, cu logica instituită. Cu toate acestea, elementele se
regăsesc într-o ordine credibilă: muntele şi cartoful pot avea asemănare
dacă aparatul optic se poartă cu intenţie asupra lor; de vreme ce frunza se
mişcă pe valuri, greu de precizat cine pe cine aleargă. Dar şi varianta de
înţeles care ar putea fi sugerată de Zenon: goana amîndurora (rîu/frunză)
se pierde în imensitatea spaţiului (-timp); aceasta cu atît mai credibil cu
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cît Gheorghe Grigurcu operează cu arhetipuri: rîul, frunza, nu rîul dintrun spaţiu localizat geografic, nu frunza căzută în clipa asta pe suprafaţa
apei. Iar relaţia obiectuală elicopter-furnică repetă perfect cele două
cazuri anterioare. Doar „fabula” (sau „zicerea”, sau „rostirea”) nu-şi
găseşte un reper indicativ mai decis; asta spre difuziunea căilor de
înţeles, toate vizînd comuniunea lucru-fiinţă.
În aceeaşi perspectivă imagistică, a destructurării ansamblurilor
vizibile, se înscrie şi „peisajul” literar intitulat Cîmp şi cal: „Un cal aprig/
ca o rochie roşie// cîmpul îţi topeşte inima/ îţi smulge/ sprincenele// te
lasă singură-n furtuna galopului/ te-ncunună cu splendida-i dantură
verde” (I, p. 105). Este selectat un element pregnant, calul furtunatic în
libertatea cîmpului necuprins. Comparaţia (-metaforizată), utilă de data
aceasta (în planul asociaţiei nu al negaţiei) face simţită o prezenţă
feminină („rochia roşie”), pentru a violenta, cu splendida „dantură verde”
a cîmpului, simţurile perceptive, cu precădere văzul. La fel, un Peisaj
rural ce urmează: „O capră albastră un vultur roşu/ o furnică ce seapropie de mare/ ca de-un furnicar/ un pui de bivol crescînd sub ploaie//
ca un copăcel” (II, 22). Sunt notaţii sumare, pretexte imaginative, căci
asocierile imposibile, obsesiile cromatice deviante, agitaţia vizibilă şi
generalizată ajută obiectelor să-şi piardă identitatea. De asemenea:
„Straniu cad/ de pe buza ta/ aceste vorbe/ ce mai nimic nu-nseamnă//
doar roşul şi verdele/ şi portocaliul şi iarăşi roşul/ tabloului ce se miră de
ele// ca de picături de apă” (Straniu cad, II, 127). Ambiguitatea e sporită:
se află sub privire un cîmp colorat ca în textul anterior, sau un tablou
dintr-o pinacotecă? Oricum, bănuitele cuvinte explicative (ale ghiduluipoetului?) se întrec în expresivitate cu formele cromatice. Alteori apar în
relaţii concurenţiale elementele de relief, ca „scriere”, cu vocabulele
aşezate în versuri; iarăşi exerciţii de stil, astfel că îl surprindem pe
Gheorghe Grigurcu între Mallarmé şi suprarealism. O poezie (tot scurtă,
ca de obicei) poartă titlul provocator, Suprarealism şi pare „de epocă”:
„O picătură de soare brun în pahar cum ţi se/ citeşte pe faţă nedumerirea
renilor din tablou/ broderie de valsuri vechi pe masă/ trepte de cerneală
dedesubtul ei/ pînă la porţile sărate cum valul mării/ iahturile se deschid
şi se închid/ cum vechile ceasornice cu capac” (Suprarealism 2; II, 325326).
O joacă de-a suprarealismul. Este drept că autorului îi trezesc
interes culorile vii de tablou, transmutate direct de pe cîmp, ca în pictura
japoneză ori în botanica mistică a raiului; ca şi acolo, în gamă restrînsă:
roşu, verde, portocaliu, însă nu pentru înflorirea cromatică, de buchet
exotic aşezat în ramă, cît pentru disponibilitatea lor de a se muta pe
diferite paliere ale imaginarului sensibil ori suprasensibil, ca şi pentru
substituirea formelor convenţionale de limbaj. Poetul se angajează pe
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„drumurile interioare ce duc spre taina din noi”, spre „fiinţa noastră
profundă”. În altă parte, un peisaj pare a fi tutelat de un asin şi, totodată,
schimbîndu-şi relieful în ritmul fiecărui vers: „Fericit luminează ziua
interiorul asinului/ piatra acest drum singuratic/ o gramatică de stînjenei/
şi-ncheieturile pline de transparenţă/ o frunză vîscoasă povesteşte cum o
omidă/ un fir de iarbă ascuţit retează vîrful dealurilor” (I, 344). Ploaia se
aşează şi ea în ciudatul şi noul tip de peisaj, să dea sonoritate şi
cursivitate formelor naturale în armonie cu cuvintele şi cu frazele. Sau
invers: cuvintele provoacă ploaia, bălţile, culorile curcubeului: „Se scurg
domoale frazele asemenea şuvoaielor de ploaie/ degetele răsfoiesc
paginile bălţilor./ Se-nalţă curcubeul livid stînjenitor/ precum un titlu”
(Ploaie, II, 54).
Să ne înţelegem: Gheorghe Grigurcu este un contemplativ, dar în
manieră participativă, nu ca beneficiar al poeziei însingurării. El execută
studii de caz asupra existenţei socio-cosmice, rurale, cîmpeneşti ca şi
urbane, pornind de la aspecte exterioare, catafatice, fără intenţii
descriptiviste, ci ca trepte succesive ale cunoaşterii, mai adînci,
substanţializate. Eforturile sale cognitive sunt strînse, sistematice şi
vizează urcuşul în transcendenţă. Lucrurile clare şi distincte în
demersurile iniţiale, limitate la materialitate, lasă loc unor înţelesuri
subtile şi transparente, iar cunoaşterea îşi asumă răspunderi noi, dificile.
Modernii, în epoca lor glorioasă elogiau culorile şi parfumurile, dar le
extrăgeau din materialitate, adică înfăţişau încăperi molatice ale
amantelor, oglinzi misterioase, grădini exotice invadate de trandafiri şi de
orhidee. O retorică greoaie, căutată, de culori, de parfumuri, de cuvinte.
Autorul buclucaşului Un trandafir învaţă matematica se
desprinde de asemenea tehnici victimizante. Calea îi este dictată de
materialul selectat direct din imensitatea cosmică: pasărea, piatra, crinul.
Spaţiul în stăpînirea lucrurilor şi a oamenilor capătă, cum am văzut,
chipuri mirifice; sau îşi pierde materialitatea incomodă şi greoaie, se
pliază ori se mută în idealitate: „Te uiţi pe fereastră şi vezi marea/ marea
care nu se află acolo/ marea care nu se mai află nicăieri// marea carenchisă într-un plic/ călătoreşte azi cu trenul” (Semn de carte, I, 505). Sau:
„Clopoţel – o mică fiinţă reală/ în filmul de animaţie al cerului// ai sunat
atît de argintiu/ să te trezeşti din visul/ care erai tu însuţi” (În memoria
pisicuţei Clopoţel, II, 380). Compoziţii concise, versuri simple, dar cu
deschideri impresionante: „Te uiţi pe fereastă şi vezi marea / (marea care
nu se află acolo”); „Clopoţel – o mică fiinţă reală/ (în filmul de animaţie
al cerului”).
Un adept al isihasmului (îl am în vedere pe André Scrima din care
am preluat cîteva formule de limbaj) ar întrezări în exemplele de mai sus
semne ale gîndirii apofatice, dar numai pînă în marginile teologiei
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negative, ca să nu rişte devieri de la calea ce i-a fost dată, în margini
fireşti. De altfel, poezia n-a ezitat niciodată să-şi pună întrebarea
cutezătoare: ce este omul?, ca fiinţă creaturată, ca existenţă în raport cu
sine, cu necuprinderea cosmică. I s-au alăturat şi alte tipuri de cugetări
(dinspre filozofie, ştiinţe, etc.), care au dat răspunsuri după puteri, mai
limitate ori mai deschise. Nu e cazul să intrăm în amănunte, dar poezia a
avut un comportament fericit în zilele ei glorioase; pentru că şi-a permis
să-l plaseze pe om într-un cîmp larg de fiinţare, recunoscîndu-i-se
capacităţi multiple de activitate şi de împlinire. Filozofia însăşi i-a
acordat încredere în anumite momente critice pentru ea. Mă gîndesc la
Heidegger care a apelat la Höderlin în sprjinul argumentării
existenţialismului. Drept urmare, o anume poezie a lui Gheorghe
Grigurcu îşi face locul aici. Poartă titlul Semn de carte: „Nu au centru
nici ploaia nici vîntul nici cerul/ nu au margini nici ploaia nici vîntul nici
cerul/ amestecîndu-le cu tandreţe aşa cum face Domnul/ cu toate cele ce
fiinţează/ cu tandreţea crudă-a înţelepciunii” (2, 356). Pare inspirată din
Cartea Genezei.
Autorul consacră multe texte programului de lucru scriitoricesc,
în chip de arte poetice. Şi citatul „semn de carte” poate fi înţeles ca
„program”; mai precis, ca reper orientativ în necuprinsul zidirii sociocosmice. Poate de aceea poezia lui Gheorghe Grigurcu apare ca o
privelişte de lucruri şi de fiinţe care-şi caută, în parte, traiectoria
existenţei. Dacă modernitatea le menţine în derută ele nu încetează să se
regăsească. Poetului îi revine rolul de observator atent, cu intenţia de a
ameliora, pe cît posibil, starea lucrurilor. Tocmai din acest motiv l-a
zămislit Dumnezeu după chip şi asemănare. Citim: „L-ai făcut pe poet
asemenea Ţie/ poetul şi-a făurit poezia asemenea lui// Te-a imitat doar
forjîndu-şi această metalică umbră// ce-l însoţeşte deşi nu-l apără//
Această viziune plutitoare ca un vînăt nor// această stea trufaşă// această
stea trufaşă ce se ofileşte ca un ghiocel”( 1, 310-311). Dumnezeu însuşi
se alătură creaturii sale în gesturi şi lucrare, ca lumea să devină operă
comună şi recognoscibilă: „Pagina se cufundă în Carte// Cartea se
cufundă în Citate// în Citate se cufundă Dumnezeu// cînd vrea el”
(Despre citate, 2, 433). Poezia sugerează, în manieră apofatică,
asemănarea, dar şi distanţarea dintre Dumnezeu şi fiinţa creaturată.
Domnul se „cufundă” în existenţă ori se arată prin semne („de Carte”?)
după dorinţă. Este şi o invitaţie la cercetarea creaţiei în întinderea-i
neţărmurită. Poezia şi religia încă se află în competiţie pentru
descoperirea unei formule de răspuns.
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”Toţi Şoimii, Ulii şi Coroii şi alte de stârvuri iubitoare
păsări, frumos crăngăitul Corbului lăudară şi cu multe
linguşituri şi prefăcătorie învăţătura-i şi înţelepciunea-i peste
nouri ridicară ( că mai toţi supuşii de frică fiind obişnuiţi
să laude şi să fericească nu adevărul, ci ceea ce stăpânul
pofteşte) şi fiecare în sine şi cu sine socotea cum că alt
silogism împotriva acestuia demonstrativ nu se va afla, nici în
mintea altcuiva a se naşte nu va fi cu putinţă.”

Dimitrie Cantemir, povestitorul
prezentare şi recitire de Elvira Sorohan
Pentru cine citeşte Istoria ieroglifică cu răbdarea cuvenită
acomodării la topica şi ritmul frazării vechi, caracteristică limbii
române încă nemlădiată în exerciţii literare, cartea îi apare ca un
roman politic şi încă foarte adânc analitic. Analiza, realizată în anul
17o5, pătrunde adânc în mecanismul relaţiilor social-politice specifice
lumii balcanice, mecanism
neschimbat esenţial în viziunea lui
Caragiale de la 1880. Numai că, pentru Cantemir, răul venea de la
tirania monarhică, supusă unei puteri străine expoliatoare, iar la
Caragiale venea de la „Centru”. De unde vine răul în vremurile
noastre rămâne de văzut, pentru că el a înflorit cu asupra de măsură.
Aşteptăm literatul care să înţeleagă şi să scrie. Până atunci, Istoria
ieroglifică este o carte a tuturor timpurilor în care Strutocămilele
conduc state unde ceea ce se face în culise înseamnă putere, iar tot ce
se întâmplă la scenă deschisă e spectacol pentru creduli. De aceea
semnificaţia discursului ei depăşeşte finalitatea imediată, de ordin
subiectiv. Dacă parlamentarii noştri ar fi capabili să parcurgă cu
inteligenţă binevoitoare această enormă alegorie, s-ar recunoaşte, cu
umorul cuvenit, în oglinda „apelor” ei. Era un timp când Strutocamila,
hibridul hidos, ajunsă domnitor, era trasă de căpăstru de Râs,
obrăzarul altui divanit, şi dusă la înalta Poartă, spre a fi recunoscută şi
unsă în funcţie.
Este romanul lui Cantemir o literatură cu miză politică, de
vreme ce e construit ficţional cu materia unui conflict de ordin
electoral, într-un context viciat de tirania Corbului. Ridicolul adunării
electorale vine mai întâi din gratuitatea ei, spunându-ne naratorul că
47

tiranul cumpărase în culise domnia pentru Strutocamilă, pe care o şi
apără în adunare cu un aiuritor discurs silogistic, reprezentând
culoarea demagogiei politice a timpului. Ridicole, plebeiene, viclene şi
gratuite, în cele din urmă, sunt toate discursurile rostite în adunare, o
parodie rizibilă a retoricii clasice, aşa cum e şi discursul Corbului,
cuprins în textul transpus de noi, cu infime modificări, într-o topică
lizibilă în timpul nostru. Dacă nu e imposibil, oricum e foarte greu să
transpui întreg romanul în limba literară a secolului nostru, lăsându-i
intactă valoarea scriiturii. Adesea şi renunţarea la o propoziţie din
original schimbă rezonanţa , însă dificultăţile se înmulţesc la nivelul
vocabularului şi, nu în cele din urmă, al topicii. Poate numai ca să
provocăm la lectura cărţii, măcar parţială, îndrăznim să transpunem
două dintre poveştile cu tâlc introduse de Cantemir în compoziţia
romanului. Ca şi în Istoria Imperiului otoman, în roman, eruditul şi-a
odihnit spiritul în poveştile cu noimă culese de aiurea şi introduse la
locul lor, cu inteligenţă asociativă, îmbogăţind alegoria. Astfel este şi
povestea cu aer oriental despre porcarul din întâmplare ajuns împărat,
inclusă aluziv, vizându-l tot pe Corb (Brâncoveanu) adversarul de
moarte al Inorogului (Cantemir). Pentru orice om cu inteligenţă
asociativă, care cunoaşte istoria trecută şi o trăieşte treaz pe cea
actuală, lectura îl convinge că istoria se repetă, dacă nu întocmai,
oricum asemănător. În chip conspirativ, prieteni cu jurământ, Inorogul
şi Şoimul (Toma Cantacuzino), sub exemplul poveştii, prevestesc
sfârşitul tiraniei Corbului. Era sigur principele genial că cineva „ se
va învrednici supt vremurile de apoi” să găsească „cheia labirintului”
cărţii sale de structură barocă atât la nivelul stilului, cât şi a
încărcăturii de idei, spre a o înţelege cum se cuvine. În ultimele şase
decenii, începând cu G. Călinescu, cheia a trecut din mână în mână,
crscând cota interesului pentru această carte încă neistovită de
interpretările încercate.

Povestea Corbului *
„Iar în monarhia păsărilor era o pasăre care Corb se numea şi
care, deşi era din tagma a doua, însă dintr-o întâmplare, pe vremea aceea
era epitrop al ţării Vulturului. În monarhia păsărilor el totul făcea şi
desfăcea după voia sa, nici glas sau cuvânt împotriva lui nu îndrăznea
cineva să scornească (că în vremile vechi poftele stăpânilor pravilă de
lege era pentru supuşi). Cine nu ştie că această pasăre pofteşte moartea
tuturor dobitoacelor ? Şi cum pe dinafară este neagră ereditar, încă mai
poneagră era pe dinlăuntru, de pizmă şi de mânie (care să-i fi fost
pizma şi pricina pizmei, la locul său pe larg se va zice) / (că precum
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arşiţa soarelui mută pielea din albă în neagră, tot aşa pizma inimii mută
gândul din bun în rău). Deci Corbul, precum ale Vidrei, aşa şi ale
Căprioarei cuvinte măcar că le auzea, însă cu greu şi cu greaţă le
suferea ( căci cuvântul bun şi neplăcut este ca doctoria greţoasă, însă
folositoare în trupul bolnavului. Pentru înţelept aşa este, însă pentru cel
nebun este ca otrava în măruntaiele sănătosului). Toate acestea le
suferea Corbul pentru a vremii neîndemânare, însă cumplită amărăciune
nu numai în glas se simţea, dar şi în pântece dospea. Şi în scurtă vreme
s-a străduit să alcătuiască un silogism în barbara împotriva Vidrei,
gândindu-se că asta s-ar potrivi versului ce iese din gâtlejul său, că
această formă ar suna bine în slujba gândului său asupra proastei
Strutocamile. Şi-a pus în minte să contrazică silogismul Vidrei, cu un alt
silogism, după socoteala logicii alcătuit, crezând că această formă
unitară este cu adevărat logică. Deci, Corbul, după ce multe sudori vărsă,
până hotarul mijlocitor află, silogismul din protase într-acest chip
alcătui: <<Toată dihania cu două picioare, cu pene şi ouătoare este
pasăre. Strutocamila este cu două picioare şi ouătoare. Iată dar că
Strutocamila, fără nici o îndoială este pasăre.>>
Iar după încheierea acestui silogism, refrenul retoric începu a-l
repeta şi închipuind o glosă poetică îndelung o crăngăi: <<Pasăre este
Strutocamila, pasăre este, şi iarăşi zic: pasăre este Strutocamila, această
dihanie, Strutocamila, este pasăre. Pasărea aceasta şi dihania aceasta
este Strutocămilă.>>
Apoi iarăşi termenii logicii între ei îi întorcea zicând: << Pasărea
se ouă, ouăle sunt ale păsării. Struţul se ouă, auă are Struţul. Iată dar că
pasăre este Struţul.>> Apoi iarăşi ca mai înainte, numai că în altă
formă silogismul întorcea: << Pasărea are pene. Strutocamila are
pene. Iată dar că Strutocamila este pasăre. Aşadar, precum până acum
Strutocamila cu adevărat pasăre a fost, aşa şi de acum înainte este
vrednică a fi pasăre, şi încă nu orice pasăre, ci încă slăvită şi lăudată şi
de bun augur este luată, iar despre deosebita mărime a trupului se spune
în basmele vechi, de viţă nobilă fiind neamul ei, o asină i-a fost mamă,
şi din partea Vulturului blazonul monarhiei are.>>
Toţi Şoimii, Ulii şi Coroii şi alte de stârvuri iubitoare păsări,
frumos crăngăitul Corbului lăudară şi cu multe linguşituri şi prefăcătorie
învăţătura-i şi înţelepciunea-i peste nouri ridicară (că mai toţi supuşii
de frică fiind obişnuiţi să laude şi să fericească nu adevărul, ci ceea ce
stăpânul pofteşte) şi fiecare în sine şi cu sine socotea cum că alt
silogism împotriva acestuia demonstrativ nu se va afla, nici în mintea
altcuiva a se naşte nu va fi cu putinţă. Şi toate acestea păsările ele între
ele spunându-şi, au amuţit de împleticitura cuvintelor ce auziseră ( căci
rea este amuţirea din lipsa organelor de vorbire, dar încă şi mai rea este
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din lipsa şi neştiinţa cuvintelor trebuitoare) şi acum mai tot cuvântul se
curma ca şi tot răspunsul împotriva Corbului căci toate gurile se astupau
(întrucât aşa cum ştiinţa lucrurilor este lumina minţii, tot aşa neştiinţa
lor este întunecarea cunoştinţei).”

Povestea porcarului ajuns împărat **
Bucuros Inorogul că Şoimul nu i-a ascuns adevărul asupra
pericolelor ce-l pândesc „drept mulţumire îi grăi: << După jurămintele
făcute din îndemnul inimii tale despre dragostea şi prietenia dintre noi,
de acum înainte, asta mă îndeamnă frate a te numi. Deci, fratele meu,
cam pe scurt o poveste am să-ţi spun, dar te poftesc să nu te leneveşti
cu ascultarea (căci în trei feluri, ca prin trei porţi, lăsăm să intre lucrurile
în palatele cunoştinţei noastre: prin pildele celor trecute, prin deprinderea
acestora de acum şi pentru chibzuiala celor viitoare). Dintre istoriile ce
intră în această sentenţie, pe una acum ţi-o spun: Era odinioară frate, un
păstor de râmători, care îşi ducea viaţa de zi cu zi din simbria primită
de la întreg satul. Acesta îşi ducea zilele proastei lui vieţi auzind numai
grohăitul porcilor şi văzând prostia acelui sat. Dar într-o zi, cu un altul
(care venind din cetate s-a întîmplat să treacă pe acolo) în vorbă intrând,
numele cetăţii a rămas în auzul porcarului. O cetate, ce şi cum ar fi ea,
nicicum în mintea lui nu putea să încapă, însă fantezia i-o înfăţişa uneori
ca pe un cuptor, alteori ca pe un cotlon sau ca pe o gură de dobitoace
(căci în fantezia lor, proştii nu pot să-şi închipuie decât ceea ce au văzut).
Deci, ce ar putea să fie o cetate voind să ştie, aprins de dorinţă, râmătorii
în câmpul pustiu lăsându-i şi punând în glugă ceva resturi de pâine ce
mai avea, plecă hotărât pe drumul pe care drumeţul venise. Aşa, într-acea
zi, până în seară călătorind, unde întunericul îl apucă, acolo făcu popas
(căci norocul şi pe porcar şi pe olar, cu aceeaşi orbire îi caută). Norocul,
ce-l aştepta, îl duse pe porcar chiar aproape de porţile cetăţii. În vremea
aceea s-a întâmplat împăratul ce în acea cetate domnea şi stăpân pe
acele ţinuturi era, în ziua ce tocmai trecuse a plecat dintre cei vii, fără să
lase moştenitori. Între domnii şi senatorii acelei monarhii, mare dihonie
şi zarvă se făcu pentru urcarea cuiva pe tron (căci la stăpânire toţi
vrednici se socotesc, însă la supunere nici unul de bunăvoie nu
primeşte). Pe scurt, nici unul nefiind acceptat, au socotit cu sfatul de
obşte şi au ales ca, a doua zi, să iasă pe poarta de răsărit a cetăţii şi ori pe
cine ar întâlni fie străin, fie dintre cetăţenii lor, la scaunul împărăţiei şi la
coroana monarhiei să-l ridice. Deci, după sfatul de cu seară, de dimineaţă
sculându-se (căci nici norocul porcarului nu dormea), îl aflară pe porcar
care de pe pajişte se sculase şi la urduroşi ochi se freca. Cu cinste
ridicându-l şi din rufoase sumane în haine de purpură schimbându-l, în
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lectică împărătească îl aşezară şi cu mare alai până la curţile împărăteşti
petrecându-l, după obiceiul locului, ceremonii de încoronare îi făcură, de
unde s-a născut zicala: Seara porcar, dimineaţa spătar. Ceea ce s-a
petrecut cu adevărat, porcarului uneori vis, alteori părere sau basm de
poveste a fi i se părea. Iar unul dintre senatori zise către ceilalţi: Ceea ce
norocul face, nici mintea, nici logica nu poate desface ( însă oul ciorii,
sub pieptul păunului, o mie de ani de s-ar cloci, din găoacă tot cioară şi
nu pui de păun va ieşi), chip în care şi împăratul acesta, cu timpul va
trage nu la ce norocul l-a adus, ci spre firea care l-a născut şi
proorocirea mea să nu socotiţi că am scornit-o din deşartă fantezie,
de aceea să luaţi aminte la cuvinte şi la fapte. Şi iată că, îndată ce la
puterea împărăţiei s-a ridicat, nu de omenie, ci de porcie s-a apucat, de
vreme ce pe câţi din porcii satului îi păştea, pe unii din ură să-i omoare
voia, pe alţii să-i izgonească, sau cu aspre pedepse să-i domolească spre
a-i supune (căci stăpânul nou care după pizma veche izbândeşte, spurcat
lucru este). Şi într-adevăr, împărăţia aceea, de tirania lui, până la urmă la
primejdioasă decădere a ajuns. Şi acum, ca un tăciune în fânul uscat
răutăţile în toate părţile întinzându-se, tuturor împăratul le-a devenit
nesuferit. Şi aşa, cu toţii s-au sculat şi aflându-l în aşternut unde cu fel
de fel de spurcăciuni se tăvălea, şi zilelor lui şi tiraniei i-au pus capăt.
Într-acesta chip, iubite frate, şi monarhia Corbului se arată a fi, că
precum este el Corb, aşa cuvintele, zisele şi faptele de Corb îi sunt şi
singur glasul lui piază rea îi va fi. Dar când aceasta se va întâmpla,
timpul norocului niciodată nu-l poate vesti ochiul muritorului.>> . . .
.”
* Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, cu postfaţă de Elvira
Sorohan, Editura Junimea, Iaşi, 1988, p. 53 – 55.
** Idem, p. 356 – 358.
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Aniversare

Dan Hăulică - 80
un portret de Dan D. Iacob
Numele domnului Dan Hăulică rămâne legat de revista “Secolul
20”, al cărei director a fost peste 30 de ani, de viaţa artelor plastice din
ţara noastră, de afirmarea unor tineri plasticieni, dar şi de volumele pe
care le-a semnat. Să ne amintim de cartea publicată în anul 1970
intitulată “Geografii spirituale” sau “Nostalgia sintezei” , apărută în anul
1984. Spre deosebire de alţi critici de artă, domnul Dan Hăulică nu a
publicat multe cărţi. Cred că unul din motive este exigenţa cu sine însuşi,
cu mesajul pe care-l trece paginii scrise.
Dar să revenim o clipă la revista “Secolul 20” care-şi asumase,
într-o perioadă dificilă pentru cultura românească, dificila misiune de a
deschide ferestre către lumea largă şi de a înlesni accesul la fenomenele
literar-artistice apte a influenţa mentalitatea publicului. Îmi amintesc
faptul că, la începutul anilor ’80 ai secolului trecut, pe când eram student
în Bucureşti, am jucat într-un spectacol ce dramatiza nuvela „Pescăruşul
Jonathan Livingstone” semnată de Richard Bach, nuvelă tradusă în
paginile revistei. N-am să uit niciodată impactul pe care acel text l-a avut
asupra mea şi a colegilor din trupa de teatru. Tot în paginile ei am citit, în
serial, romanul „Deşertul tătarilor” al lui Dino Buzatti. Iată temele
câtorva numere : „Fantasticul bibliotecii“ (nr. 102); „Expresionismul –
expertiză monografică“ (tom dublu 107-108); „Holderlin, 200 de ani de
la naştere“ (nr. 110); „Mitologia Franţei – Onoare, Dragoste, Patrie“ (nr.
112); „Mediterana – milenii de soare“ (nr. 115-116); „Japonia – clipa şi
durata“ (nr. 137-138); „America latină“ (nr. 151-152); „Grecia – un
prezent perpetuu“(nr. 192-193-194). La un moment dat, după douăzeci
de ani de activitate, structura „Secolului 20” depăşea orizontul
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almanahului de la începuturi, număr după număr sumarele dobândind
consistenţă « fie în jurul unei personalităţi exponenţiale, fie coagulate
tematic, în funcţie de mişcarea ideilor pe mapamond. În consecinţă, s-a
impus nevoia adecvării inscripţiei de pe frontispiciu. Fără a face un caz
special, soluţia a venit cum nu se putea mai normal. Întâmpinam
numărătoarea ajunsă la cifra 250 (într-un volum triplu: Itinerar Roland
Bartes), armonizând ceea ca stătea scris în fruntea paginii de gardă cu
profilul real promovat în interior: „Revistă de sinteză. Literatură
universală – arte – dialogul culturii“ » îşi aminteşte unul din redactori.
La sfârşitul anului 1985, o evoluţie de invidiat marca atingerea
pragului 300, printr-un număr consacrat lui Samuel Beckett. În tot acest
timp revista era din ce în ce mai cunoscută şi mai apreciată peste hotare.
Ca urmare, artizanul ei, domnul Dan Hăulică, a fost ales în fruntea
Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă, iar după 1990, ca o urmare
firească, el va primi mandat diplomatic din partea României, cu
însărcinări de ambasador UNESCO la Paris.
Îmi amintesc faptul că, înainte de 1989, fiecare număr era aşteptat
cu înfrigurare şi multe din titlurile de cărţi pe care le-am întâlnit în
librării după Revoluţie, multe nume de autori, îmi erau cunoscute din
paginile revistei.
Dar omul de cultură Dan Hăulică nu a rămas izolat în turnul lui de
fildeş, ci a trăit racordat la problemele cetăţii. În anul 1989, alături de
Octavian Paler, Mihai Şora, Geo Bogza şi alte personalităţi ale culturii
noastre, el a semnat protestul în apărarea lui Mircea Dinescu.
Dan Hăulică, observa Geo Şerban, “s-a impus atenţiei prin
intervenţii operative, concepute a promova perceperea rafinată a
conexiunilor moderne dintre artele plastice şi celelalte sfere de creaţie
artistică, împletitură fină de vase comunicante înspre şi dinspre literatură.
Într-un peisaj cultural amorf pe cînd debuta, grav răvăşit, aplatizat de
dogmatism ideologic, venea înzestrat cu spirit analitic suplu şi
discernămînt critic nuanţat în slujba identificării adevăratelor vocaţii de
exprimare artistică originală.” Ascultându-l în atâtea rânduri la colocviile
de la mănăstirea Putna, am fost impresionat de uşurinţa cu care, vorbind
despre un tablou sau altul, în cadrul vernisajului prilejuit de acea
manifestare, făcea trimiteri la filosofie, religie, istoria artei, mitologie. Pe
de altă parte, la fel de la obiect erau intervenţiile sale în urma susţinerii
diferitelor comunicări. Am înţeles atunci încă odată sub câte orizonturi
trebuie să se mişte, firesc, un critic de artă, spre a putea prinde
înţelesurile, semnificaţiile, simbolurile unui tablou, sau spre a putea
aborda, cu lejeritate, diferitele temele ale colocviilor de la Putna. Un om
celebru, s-a spus, are în spate un înaintaş celebru. Iar în ceea ce-l priveşte
pe domnul Dan Hăulică trebuie să amintim peceţile pe care le-au lăsat
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asupra felului său de fiinţă profesorii Gheorghe Oprea şi George
Călinescu dar şi întâlnirile cu Giulio Carlo Argan, René Huygue,
Eugenio d’Ors, E.H. Gombrich. Hrănit la atâtea izvoare, deschis către
atâtea orizonturi, domnul Dan Hăulică are nevoie de un public pe măsură,
de cititori pe măsură, pentru că în paginile sale “Marcel Duchamp îşi dă
mâna cu Jorge Luis Borges, iar dialoguri cordiale cu De Sica, Zavattini
ori Antonioni pregătesc cititorul pentru întîlnirea de gală cu Giorgio
Bassani“.
Pe domnul Dan Hăulică îl întâlnesc, de câţiva ani, la colocviile
pe care le organizează în luna august la mănăstirea Putna sub egida
Fundaţiei „Credinţă şi Creaţie”, colocvii închinate memoriei Maicii
Benedicta - acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Profesori universitari de la
Iaşi, Cluj, Bucureşti, Republica Moldova, scriitori, oameni de cultură, se
adună la Putna sub orizontul unei teme (“În căutarea
absolutului:Eminescu”, “Epoca noastră – tensiunea etic- estetic”,
“Fertilitatea mitului”, “Geniu şi memorie colectivă”) în expuneri şi
discuţii ce acoperă câteva zile. Toate prelegerile şi discuţiile prilejuite de
temele amintite se regăsesc apoi în seria “Caietele de la Putna” ajunse
anul acesta la al 5-lea număr. Dincolo de comunicările prezentate,
intervenţiile domnului Dan Hăulică au darul de a limpezi o temă sau alta,
iar cuvântul de deschidere şi de închidere a lucrărilor colocviului îi
aparţine. Ultima dată l-am văzut în vara anului 2011. Secondat de
distinsa lui soţie, îmbrăcat ireproşabil, cu un pas elegant, prezenţa lui
aducea în spaţiul ştefanian de la mănăstirea Putna aerul capitalei franceze
în care trăieşte de mai bine de două decenii, ca ambasador permanent al
României la U.N.E.S.C.O.
Astăzi, acest om care a păşit pragul celor 80 de ani de viaţă îşi
împarte zilele între Franţa şi România, unde vine destul de des spre a
vernisa expoziţii (nu doar în Bucureşti, ci şi în Iaşiul natal, ori la
Timişoara), spre a participa la colocvii şi a avea întâlniri cu oameni de
cultură. Pretutindeni unde merge, în jurul său se respiră aerul tare al ideii,
al conceptului, al frumosului coborât în cuvânt. La mulţi ani !
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(Aurel Dumitraşcu – Carnetele maro. Jurnal 1982-1990, 2
vol., îngrijire ediţie, prefaţă şi note de Adrian Alui
Gheorghe, Conta, Piatra Neamţ, 2011, 465 + 466 pag. )

Jurnalul risipitorului de iubire
o cronică de Răzvan Voncu
Aurel Dumitraşcu a avut parte, datorită prietenilor poeţi de la Piatra
Neamţ – şi în special lui Adrian Alui Gheorghe –, de o posteritate care a
compensat, într-o anumită măsură, tragica şi prematura sa dispariţie.
Au apărut, după ’90, mai multe volume de poezie, edite şi inedite,
prin care opera sa s-a conturat, dat fiind şi faptul că a fost un scriitor
prolific, drept una dintre cele mai însemnate în istoria recentă a poeziei
româneşti. Festivalul care-i poartă numele, organizat de acelaşi
indefectibil poet şi prieten care este Adrian Alui Gheorghe, i-a menţinut
în atenţie opera şi personalitatea şi, aspect poate şi mai important, a atras
atenţia tinerilor scriitori asupra unui fel de a fi poet, unic în literatura
română. În fine, jurnalul său, într-o primă ediţie selectivă (apărută între
2000 şi 2005), ne-a oferit şansa întâlnirii cu arcanele unei personalităţi,
deopotrivă literare şi civice, cu mult mai interesante decât lăsa să se
întrevadă prea scurta sa biografie oficială.
Acum, sub titlul Carnete maro. Jurnal 1982-1990, acelaşi neobosit
Adrian Alui Gheorghe ne oferă o ediţie de anvergură a jurnalului intim al
poetului. Nu este o ediţie integrală, deoarece, pe de-o parte, se pare că
unii apropiaţi ar fi luat, după moartea poetului, anumite manuscrise drept
suvenir (boală cronică a istoriei noastre literare!), iar pe de altă parte,
pentru că, în absenţa certitudinii că dispune de textul complet şi definitiv,
editorul a preferat să ne furnizeze un segment coerent şi definitoriu, atât
pentru poetica jurnalului, cât şi pentru universul spiritual al lui Aurel
Dumitraşcu.
Este o alegere înţeleaptă: oricât de precoce ar fi fost acesta, cu
siguranţă că în 1975, când începe să ţină însemnări zilnice, va fi fost mult
mai naiv şi lipsit de experienţă decât în 1982, când, deşi încă fără volum,
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este deja un nume de referinţă al noii generaţii de scriitori. Şi, de
asemenea, tot cam de-atunci, grupul literar de la Piatra Neamţ, din care
mai făceau parte autori ca Adrian Alui Gheorghe, Nicolae Sava, Radu
Florescu sau Daniel Corbu, începea să se configureze ca un punct aparte
pe harta literaturii române contemporane. Carnete maro este, într-o
anumită măsură, şi o cronică interioară – subiectivă, nu întotdeauna
clementă cu colegii, dar mereu de bună-credinţă – a acestei grupări
literare.
Sunt câteva lucruri esenţiale care trebuie spuse despre acest jurnal şi
despre felul absolut remarcabil în care l-a editat Adrian Alui Gheorghe.
În primul rând, Aurel Dumitraşcu nu este un scriitor „de pluton” nici în
literatura sa confesivă. Jurnalul său este, după ştiinţa mea, singurul din
literatura română scris la persoana a II-a, în maniera romanescă a lui
Michel Butor din La modification. Numai că proza lui Dumitraşcu nu
este ficţiune, iar personajul cu care el conversează „în oglindă”, pe care îl
analizează necruţător şi cu care câteodată se simte în răspăr, nu este un
personaj literar, ci el însuşi. Ceea ce impresionează nu este neapărat
luciditatea cu care poetul îşi descompune faptele, emoţiile şi
sentimentele, ci demnitatea cu care o face. Aurel Dumitraşcu este sever
cu cei din jur, dar fără să îi coboare în caricatură, şi aspru cu sine, dar
fără să cadă în autodenigrare (în genul facil al lui Paul Léautaud).
În al doilea rând, este teribilă sfâşierea lăuntrică în care trăieşte poetul,
mai întâi în comuna Borca, apoi, în ultimii ani de viaţă, la Piatra Neamţ.
El este, pe de-o parte, un intens dăruitor de iubire, pe care o revarsă
asupra cărţilor, femeilor, naturii, prietenilor şi, nu în ultimul rând, vieţii
literare de calitate. Pe de altă parte, poetul se simte prins, încă din anul
1982, în care începe odiseea editorială a volumului său de debut
Furtunile memoriei (1984), în chingile unui destin nedrept, deocamdată
confuz, tot mai clar şi mai necruţător, însă, pe măsură ce trec anii.
La început, el crede că iubirea poate să biruie, fie că este vorba de
iubirea abstractă faţă de Bibliotecă – zeul tutelar al existenţei sale lumeşti
şi poetice –, sau de cea concretă faţă de Femeie. Aurel Dumitraşcu este
original, deloc „borgesian”, în prima ipostază, şi ucigător de delicat, defel
„eminescian”, totuşi, în cea de-a doua. Îndrăznesc să spun că puţini
scriitori români au atins nivelul de analiză diafană a femeii pe care îl
atinge poetul nemţean.
Evenimentul care îi modifică, odată pentru totdeauna, umoarea şi îl
transformă, dintr-un suav lucid, într-o conştiinţă a generaţiei – ce nu se
sfieşte să facă gesturi publice de protest faţă de realitatea ultimilor ani de
ceauşism – este trista odisee a volumului său de debut. Prins între
jandarmii ideologici ai cenzurii şi laşitatea personală a editorului,
volumul Furtunile memoriei va apărea cu o întârziere de doi ani, cu titlul
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schimbat, cu structura alterată şi cu nenumărate intervenţii în text, deşi
câştigase concursul de debut al Editurii Albatros. Nici cea de-a doua
carte, Biblioteca din Nord (1986) nu va apărea în condiţii mai bune, deşi,
pe lângă miza poetică – Biblioteca fiind arhetipul literaturii sale –, poetul
se bucurase iniţial nu numai de „firma” Editurii Cartea Românească, ci şi
de faptul că-l avea redactor pe Florin Mugur. Succesiv, cele două epopei
îl determină să se privească în ochi şi să-şi reprime tendinţa melioristă, de
a mai căuta refugii. Pasiunea devoratoare pentru poezie, pentru literatură,
în general, nu scade, însă cresc în el, în special în ultimii 3-4 ani de viaţă,
semnele unei splendide maturizări etice. Aurel Dumitraşcu, cel din 19871989, deşi nu abandonează esteticul (depun mărturie ineditele acelei
perioade, publicate tot de Adrian Alui Gheorghe după 1990), judecă
literatura tot mai mult sub unghiul implicaţiei ei morale. Poetul se
situează neechivoc, prin gesturi publice de solidarizare cu disidenţii şi cu
cei oprimaţi, de partea bună a baricadei. Îi scrie scrisori severe, de o
nemeritată demnitate, lui Eugen Barbu, la revista „Săptămâna”, şi, în
acelaşi timp, îi transmite profunde semnale de solidaritate lui Liviu Ioan
Stoiciu, în Focşanii în care acesta îşi avea domiciul forţat. Sunt pagini
substanţiale despre funcţia etică a literaturii şi despre adevărata demnitate
a scriitorului.
Un câştig considerabil pentru înţelegerea structurilor operei sale
poetice este descoperirea, de către editorul Adrian Alui Gheorghe, a unor
carnete paralele celor „oficiale”. După mutarea la Piatra Neamţ (1988), în
perioadele petrecute la Borca a ţinut jurnal pe alte carnete, dublând-le pe
cele din oraş. Acestea pot lămuri, cred, funcţia jucată de universul rural
şi, respectiv, de natură în poezia lui Aurel Dumitraşcu. Se vede din ele
că, fără să fie un spirit rural, poetul începe să resimtă tot mai mult spaţiul
natal ca pe o Ithacă. Însă nu în dimensiunea lui etnografică, de cultură
populară, ci în cea minerală şi vegetală, de colţ imaculat de natură: unul
dintre ultimele locuri din România neatinse de furia distructivă a
dictaturii. Şi satul, şi natura, prin urmare, se aşază în poezia sa tot în
funcţie de coordonata etică, nu de cea sentimentală.
În fine, paginile ce narează ultimele săptămâni de viaţă ale poetului
care, bolnav de leucemie, avea să ne părăsească la început de viaţă (35 de
ani) şi de libertate, în data de 16 septembrie 1990, sunt atroce. Le
salvează luciditatea şi demnitatea celui care, condamnat la moarte, se
proiectează în viaţă prin poezie şi prin puritatea unui ideal moral. Mă
bucur că editorul a avut inspiraţia de a adăuga jurnalului câteva din
articolele publicate de Aurel Dumitraşcu în presa din Piatra Neamţ, în
primele luni de libertate: ele sunt în perfectă rezonanţă cu textul confesiv
şi întregesc portretul unui scriitor dublat, cum spuneam, de o conştiinţă.
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În plus, articolele încheie jurnalul sub chipul unui om viu, cum şi este
poetul, prin literatura sa.
Carnetele maro ale lui Aurel Dumitraşcu ne propun un tip de text
diaristic hibrid, în care, pe lângă tehnica relatării la persoana a II-a
singular (de care am mai vorbit), întâlnim numeroase scrisori şi ciorne.
În lipsa unor indicaţii cu privire la acestea din urmă, nu putem avansa
afirmaţia că jurnalul a fost şi „bancul de probă” al scriitorului. E mai
probabil că autorul, epistolier impenitent, a dorit să nu (se) piardă şirul
unor corespondenţe valoroase, nu numai în peisajul său sufletesc, ci şi în
dezbaterea de idei din literatura momentului. Însă rezultatul „arhivării”
este impresionant şi ne lasă să întrevedem posibilitatea ca Aurel
Dumitraşcu să fi fost unul dintre cei mai mari epistolieri din literatura
noastră. Blocat la Borca – de unde nu va reuşi să plece decât cu puţin
timp înainte de moarte –, descurajat de cenzura care îi întârzie şi îi
amputează volumele, el va practica intens corespondenţa. Epistolele
devin o formă de samizdat şi de discurs îndrăgostit, adresat celor faţă de
care simţea afinităţi elective.
Corespondenţa sa cu confraţii nemţeni este parţial cunoscută, din
volumul Frig (roman epistolar Aurel Dumitraşcu – Adrian Alui
Gheorghe), apărut în 2008. Însă jurnalul ne relevă fragmente întinse din
splendidele sale dialoguri epistolare cu Marta Petreu, cu Octavian Paler,
cu Liviu Ioan Stoiciu sau cu Gheorghe Grigurcu, ca să mă refer numai la
corespondenţa sistematică, întinsă pe perioade lungi. Sporadic, el va scrie
majorităţii scriitorilor şi intelectualilor aflaţi, în anii ’80, de partea
valorilor şi nu a dictaturii.
Epistolele lui Aurel Dumitraşcu nu au numai o funcţie compensatorie,
ci şi una soteriologic-educativă. Ultragiat în demnitatea sa de scriitor de
paginile imunde din „Săptămâna” şi de campania de cumpărare a
conştiinţelor pe care o practica grupul protocronist, poetul îi va scrie o
serie de epistole chiar lui... Eugen Barbu. Epistole „încheiate la toţi
nasturii”, care sună înalt şi sobru ca o provocare la duel... şi în care se
poate citi, totuşi, regretul lui Aurel Dumitraşcu că preopinentul său îşi
rata, de fapt, prin implicarea în politica literară a regimului, talentul.
Poetul parcă îl ispiteşte – în zadar, desigur – pe Eugen Barbu să îşi
regăsească vocaţia iniţială şi să se întoarcă la literatură.
Epistolele către patronul Săptămânii trebuie citite în paralel cu cele
către Octavian Paler. Corespondenţa cu acesta nu este foarte bogată, nici
sistematică (în parte, din cauza lentorii cu care răspunde eseistul). Însă
ea anticipează radicalizarea conştiinţei civice a lui Aurel Dumitraşcu,
ceea ce ne determină să afirmăm că odiseea volumelor sale antume a fost,
vorba istoricului, doar prilejul, iar nu cauza care a provocat această
radicalizare. Încă din epistolele anului 1983 distingem interesul poetului
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pentru literatura care, fără să coboare ştacheta valorii estetice, începea să
spună adevărul despre catastrofa ceauşismului şi pentru scriitorii care,
periclitându- şi confortul, începeau să se simtă responsabili nu numai faţă
de Frumos, ci şi faţă de Etic. Deşi relegat într-o îndepărtată comună
nemţeană, departe de nucleele culturale ale României – şi, în primul rând,
de Bucureştii pe care îi iubea nespus –, Aurel Dumitraşcu nu a fost
niciodată dispus să facă vreun compromis pentru a-şi îmbunătăţi poziţia
socială. El se arată, de altfel, atent (şi neplăcut impresionat) la cazurile de
„turcire” ale unor colegi de generaţie, ca Narcis Zărnescu, sau de
piruetele morale, deloc inocente, ale celor de la Scânteia tineretului sau
Viaţa studenţească.
Pe lângă epistole, muzica este cea care hibridizează în cea mai mare
măsură jurnalul lui Aurel Dumitraşcu, transformându-l, pe porţiuni
întinse, într-un comentariu al textului muzical. Se configurează, astfel,
triada zeităţilor tutelare ale singurătăţii poetului: Biblioteca, Femeia şi
Muzica. Aceasta din urmă este rareori consumată în public, în concerte
simfonice la Piatra Neamţ, la spectacolele unor formaţii rock sau la
Cenaclul Flacăra. Cel mai adesea, însă, poetul ascultă discuri la el acasă,
singur sau în compania unei muze feminine, cărei îi face, pe lângă daruri
şi instrucţie literară, şi educaţie muzicală... Aurel Dumitraşcu nu este
critic muzical, dar nici nu se lasă pradă tentaţiei de a comenta „literar”
muzica. Aceasta este, în primul rând, sursa unor uriaşe bucurii sufleteşti,
a unor iluminări, pe care jurnalul le narează ca atare. Între Bach şi
Beatles, sufletul poetului se deschide comuniunii cu marea muzică,
devenind, nu o dată, un suflet muzical, ca şi versurile pe care le scrie.
Foarte bine a făcut Adrian Alui Gheorghe că nu a procedat ca alţi
editori (în special din Franţa) şi nu a ocultat nenumăratele pasaje erotice
ale jurnalului. Mai întâi, pentru că ele nu au nimic pornografic: om de
mare delicateţe sufletească, Aurel Dumitraşcu nu dezvăluie în
însemnările sale scene de amor. Nici măcar amănuntul că muzele
poetului sunt, câteodată, adolescente nu reprezintă un fapt scandalos, căci
adoraţia sa faţă de ele nu are nimic de Nabokov. Sunt nenumărate indicii
în jurnal că autorul, un adevărat l’homme à femmes, făcea distincţia între
adoraţia platonică a unor adolescente îndrăgostite de literatură şi pasiunea
carnală a femeilor mature. Prietenia sa cu adolescentele era, în realitate, o
prietenie cu Adolescenţa, cu tinereţea şi cu puritatea acestei vârste, în
care găsea un refugiu sufletesc, atunci când îl copleşea cenuşiul şi
mizeria cotidiană. Repet, nu este nimic scandalos în aceste pagini:
dimpotrivă, ele ne ajută să înţelegem mai bine candoarea din poezia lui
Aurel Dumitraşcu şi puritatea neo-romantică pe care o întâlnim în
volumele sale antume.
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La fel de bine a procedat editorul şi cu pasajele chinurilor fiziologice
ale poetului (mai întâi la Piatra Neamţ, apoi pe patul de moarte, la
Spitalul Fundeni), ca şi cu numele scriitorilor comtemporani, care apar în
clar, chiar şi atunci când sunt surprinşi în ipostaze morale neconvenabile.
Rândurile lui Aurel Dumitaşcu nu sunt niciodată jignitoare sau ostile,
întrucât poetul este mereu de bună-credinţă şi nu se lasă condus de
încrâncenare. Relaţia sa cu Dan David, bunăoară, punctată de câteva
scrisori aspre trimise de la Borca, rămâne una semnificativă pentru
solidaritatea generaţiei ’80 şi pentru rolul formativ pe care, spuneam,
poetul îl atribuia corespondenţei. Nici suferinţa morală provocată de
deriva unui prieten, nici suferinţa fizică provocată de boală nu îl înăcresc
pe Aurel Dumitraşcu, a cărui conştiinţă s-a dovedit mult mai rezistentă,
din păcate, decât fiinţa sa de carne...
M-a surprins plăcut şi maturitatea celui plecat dintre noi la 35 de ani.
La 27-28 de ani, el nu mai are nimic din balastul de reacţii viscerale al
scriitorului tânăr. Nici idiosincrazii, nici solidarizări pripite, nici
înfumurări. Este orgolios, adică are orgoliul de a aspira la o Operă, dar nu
este vanitos. Scara sa de valori literare şi etice este viabilă şi azi, trecând
testul timpului. Iubirea sa pentru Nichita Stănescu, de pildă, nu are nimic
idolatru, ci este o iubire fraternă, de la cel mai tânăr la cel mai vârstnic, şi
e elocvent faptul că este împărtăşită. Cei familiarizaţi cu codurile
comportamentale ale lui Nichita vor distinge cu uşurinţă, în naraţiunea
întâlnirilor cu acesta, dovezile că şi „îngerul blond” îl preţuia pe Aurel
Dumitraşcu cu dreaptă măsură.
Se cuvine să salutăm efortul editorului Adrian Alui Gheorghe de a ne
oferi o imagine postumă completă a universului de creaţie al unuia dintre
cei mai importanţi poeţi ai generaţiei ’80. Care, datorită acestui efort
editorial, are o operă şi o posteritate, aşa cum alţi scriitori dispăruţi
prematur – l-am amintit pe Dan David – nu au, din păcate. Adrian Alui
Gheorghe este singurul scriitor contemporan care, fapt remarcabil, ne-a
dăruit nu o operă (a sa), ci două.
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Un poem
de Gellu Dorian

Viaţa
Săpa în trupul meu ca într-un şantier omul
al cărui nume nu i l-am rostit pînă la capăt –
era sălbatic ca o bucată de lemn înmugurind în mobila din sufragerie,
singurele lui bucurii erau tristeţile mele,
se juca în trupul meu ca într-un parc de distracţii,
creştea ca volbura pe stîlpii de înaltă tensiune,
era vesel ca sîngele bărbatului în care intra alcoolul să cînte
fericit ca nebunul în curtea spitalului
din care nu va ieşi niciodată sănătos,
era alb ca siberia,
flămînd ca lupii ei,
ascuţit ca stiletele cu care tăiau porcii pînă se înroşea cerul
istovit în obrajii mei sub care se ascundea –,
omul al cărui nume nu i l-am rostit pînă la capăt
se făcea din ce în ce mai mic,
nu avea chef să se privească în mine,
de la sfîrc pînă la pahar,
gura lui n-a băut mai mult de două cuvinte
şi a fost atît de mult,
îşi făcea mereu de lucru în altă parte,
numai acolo unde trebuia, nu,
acolo era absent ca în somn cînd în loc de vise
trăia realităţi din care nu putea ieşi întreg,
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mă credea fericit ca el,
sănătos ca el,
plin de viaţă ca el,
tonic ca el,
iubit ca el,
mă credea, nu umbra lui, ci chiar trupul lui
pe care-l îngrijea aşa cum îngrijeşti o boală într-un trup terminat,
mă uita în grija oricui,
se lăfăia în altă parte,
într-o mie de paturi cu o mie de femei,
dar niciodată nu m-a lăsat singur în pielea lui,
nici atunci cînd o punea la zvîntat în privirile mele
reci ca vînturile din Hyperboreea,
nici cînd o împacheta şi o lăsa în sipete ca pe o cuvertură plină de molii,
omul al cărui nume nu s-a lăsat rostit încă pînă la capăt.
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Patru proze
de Attila F. Balàzs

Lună pe cale a se îneca
Ai fost cu mine când vaporul a intrat, lunecând lin, în portul
adormit. Când mi-am răcorit trupul înfierbântat de soare în albastrul
unduios. Am urmărit concentrat mişcarea agilă, în toate direcţiile, a
crabilor, fixarea sigură a melcilor de pietrele acoperite de alge, înotul
haotic şi disperat al unui soi de peşte-şarpe în micul golf închis pe
jumătate, peştele ciudat din vizuină, care-şi scotea mereu capul pentru a
izgoni animalele acvatice zbughind-o în direcţii neaşteptate. Schimbarea
lentă a poziţiei ariciului de mare de pe fundul apei, mulţimea de peştişori
ciugulindu-mi picioarele, lunecarea tăcută a bărcilor cu pânze şi huruitul
yahturilor, înaintarea leneşă a unui vapor de croazieră, învolburând apa la
mal ca o furtună de amploare medie, vilegiaturiştii arşi de soare, de
culoarea unei fripturi în sânge, capela în stil mediteranean construită din
pietricele albe – în care Atotputernicul se simte mai acasă decât în
hardughiile obscure ale marilor aşezări europene, unde cel mult poţi să-l
cauţi, nu să-l şi găseşti, pe Dumnezeu –, palmierii ghemuiţi cu
demnitatea unor bătrâni, valurile înspumate prelingându-se pe colţurile
stâncilor. Noaptea, am contemplat şiragul de perle, de un galben moleşit,
al plajelor. Ai fost cu mine, ştii deci cum e aroma fină a unei înghiţituri
de cafea, îngheţata mătăsoasă, cotletul fraged de miel prăjit pe pietrele
vulcanice, izul amărui de oaie friptă la proţap, imaginea şi cavalcada de
gusturi speciale ale fructelor de mare, vinul local, roşu şi aspru, berea de
clasa a treia, la halbă, roşia cu gust însorit şi savoarea fructelor
mediteraneene, nu artificial coapte, în ambalaj, ci proaspăt culese.
Experienţe, precum amorul zgomotos al tinerei perechi de pe
balcon sau letargia unui cuplu a unora-ntre două vârste, aflaţi la anilumină depărtare.
Ai fost cu mine când, plimbându-mă, am făcut ocolul peninsulei,
când ţi-am citit mesajele, pe mail sau sms, când am căscat ochii la fetele
63

frumoase care dansau pe terasă şi atunci când luna stătea să se înece în
cerul prăvălit pe mare. „Şi tristeţea poate fi plăcută.” La asta m-am gândit
când cioburile luminii făcute ţăndări s-au scufundat în valurile
întunecate. M-am dezmeticit abia când am văzut cerul presărat de puncte
galbene, tremurânde. Singurătate potrivită pentru poeţi şi călugări – am
tras concluzia. Şi ai fost cu mine pe drumul către casă, printre munţi
golaşi şi printre oraşe şi sate ce-şi făceau siesta. Ce bine era să fi fost cu
mine când nişte puberi, porniţi să vâneze o fată mare în piscină, s-au
jucat cu mingea, aruncând-o dinadins fie direct sub nasul ei, astfel încât
s-o stropească cât mai tare, fie foarte departe, aşteptând ca tipa să înoate
după ea. Apoi au schimbat între ei priviri satisfăcute: uite, am reuşit s-o
fraierim şi pe asta! Din golani ca ăştia vor ieşi misoginii, iar din astfel de
fete, perdantele, victimele, soţiile neglijate şi înşelate. Ar fi trebuit să
vezi.
N-ai fost cu mine când colegii de serviciu te-au mângâiat pe păr,
când ai cetuit cu indivizi lipsiţi de creier, răspunzând micilor lor
pornografii, stând în cumpănă dacă să le accepţi sau nu invitaţia la un
rendez-vous. Nici atunci când te-ai holbat la bărbaţii din tramvai, în
speranţa că-l vei zări pe marele El. Marele El e bine mascat, e greu de
recunoscut, de aceea sunt atâtea femei singure.
N-ai fost cu mine când, în una din serile alea plicticoase, ai intrat
într-un bar, ai comandat un coctail, în aşteptarea cuiva care să se aşeze la
masa ta. Când te-ai dus la întâlnire pentru a-l cunoaşte mai bine pe
băiatul care s-a oferit, dar ai constatat dezamăgită că te aşteptai la ceva
mai bun. Nu eşti dispusă să cobori ştacheta sub un anumit nivel. Şi nici
atunci când ai crezut că te răzbuni pe mine, vârându-te în patul unui
gigolo. Evident, a doua zi ţi-a fost silă de tine.
Poate am fost cu tine când, stând de vorbă cu prietena ta, m-ai
făcut cu ou şi cu oţet: că sunt aşa şi pe dincolo, pentru că am plecat fără
tine în călătorie. Mai bine să nu fi fost cu tine atunci.
Când, în sfârşit, ne-am întâlnit din nou, tu nu mai erai cu mine. Şi
nici eu cu tine. Eram singuri. Aşa că nici n-am avut ce vorbi. Ce să ne fi
spus. Pahare goale şi vorbe goale nu se oferă. Singurătatea era
stimulativă şi noi nu eram trişti. Aveam amândoi chef de ducă. Aproape
instinctiv, fiecare în altă direcţie, am pornit-o afară din pasajul subteran.

Trădare
– Trădare – icni scurt C. după ce citi sms-ul iubitei. Dar imediat
se ruşină, conştientizând că la mesele învecinate clienţii îşi beau cafeaua
în linişte. Nu întoarse privirile îndreptate asupra lui. „Îşi face concediul
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cu bărbat-su!” – asta-i greu de digerat. De când ţine relaţia lor, îi tot
spune că nu-şi mai iubeşte soţul, că între ei nu mai există nimic, însă pe
el nu l-a putut convinge. De fiecare dată era deranjat de faptul că, după
întâlnirile lor, ea se întorcea la soţul ei. Ba mai mult de-atât: suferea. El
era gelos pe cel încornorat. Dacă asta înseamnă egoism – îşi zicea –
atunci sunt un egoist. Iar gelozia mea e înnăscută, aidoma unui neg.
Îşi bău restul de cafea din ceaşcă şi-şi puse mobilul în buzunar. E
mai bine ca acum să nu-i răspundă. În mod sigur ar jigni-o. Poate după ce
se va fi calmat. Oricum, asta nu mai e de înghiţit. Enervat, făcu semn
chelnerului, plăti şi se îndreptă spre parcare. Trebuie să întreprindă ceva.
Nu rezistă două săptămâni fără ea, ştiind-o împreună cu soţul ei în vreun
paradis turistic.
De cum îşi zări maşina, ştiù ce are de făcut. Da. Se va duceşi el
acolo. O să-şi găsească cazare prin zonă. Vrea să fie lângă ea, poate aşa
cei doi nu se vor apropia din nou. Iar ei vor găsi o modalitate de a fi
împreună. Nu stătu mult pe gânduri, acasă îşi împachetă strictul necesar
şi o porni la drum.
Cinşpe ore de condus. Ciorbă de peşte, cafea, apă minerală, după
primele două ore. Trase tare pe autostradă, totuşi se făcu miezul nopţii
când ajunse la lacurile de la Plitviţe. Doarme aici, altfel nu rezistă până la
mare. A primit un întreg apartament la preţul unei camere. Trei stele, cu
toate utilităţile. Însă pe el îl interesau doar baia şi patul. Duş, apoi somn.
Odihnit, dimineaţa o luă iarăşi din loc. Multă vreme la volan, cu soarele
în ochi. Cu cât se apropia de Adriatică, cu atât drumul deveni mai
aglomerat. Iar şoferii tot mai obosiţi şi nerăbdători. Apoi, pe neaşteptate,
cenuşiul şi verdele se preschimbară în albastru. Zări marea. Şi atunci fu
cuprins de un inexplicabil calm. Ca întotdeauna, pe malul mării. Mai
avea vreo câteva sute de kilometri, dar nu-l mai agasau stângăciile
şoferilor începători.
La Makarska căută hotelul în care locuia iubita lui cu soţul. Se
uită împrejur, sperând s-o zărească pe undeva. Totul era pustiu. La ora
aceea, vilegiaturiştii stau pe malul mării sau în camere. Poate fac o
plimbare cu vaporul sau vizitează oraşele din zonă. Îşi căută un hotel în
apropiere. N-a fost greu. La tot pasul fu abordat cu oferte de „sobe”,
„camere”. O acceptă pe prima. Îşi cără bagajele înăuntru, apoi coborî pe
plajă, să înoate. Apa curată şi răcoroasă îl învioră.
Restaurantul hotelului putea fi folosit doar de oaspeţii cazaţi
acolo, de aceea se instală într-un ungher întunecos al barului. Apoi
trimise un sms iubitei: „Sunt aici, te aştept la bar.”
Îşi savură deja al doilea coctail, când femeia apăru în uşă, căutând
din priviri nesigure bărbatul. C. se ridică în picioare şi-i făcu semn. Când
l-a văzut, zâmbi, însă imediat faţa-i fu umbrită de nelinişte.
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– Sunt la weceu, la repezeală n-am găsit o scuză mai bună – îi
şopti pe nerăsuflate, aruncându-se de gâtul lui C. şi sărutându-l apăsat,
înainte ca acesta să poată deschide gura. Apoi se uită în jur şi-l întrebă cu
voce joasă:
– Unde stai?
– Prin apropiere.
– Bine. Acum plec. Îţi dau un mesaj când reuşesc să scap de el. Ai
răbdare, te rog – ochii imploratori i se umeziră. Îl mai sărută o dată pe C.,
depărtându-se în grabă în direcţia restaurantului. C. se dezmetici cu greu.
Ar fi avut atâtea de discutat. Însă ea, ca o nălucă: a apărut, dispărând
numaidecât. Era fericit că a văzut-o şi nefericit că n-a rămas cu el.
Făcu o plimbare până la plajă. Briza îi mângâia molatic faţa
încordată. Urmări cu privirea yahturile lunecând agale, crengile de
smochin făcându-i semne de pe mal şi valurile spărgându-se de stânci.
Nu aşteptă mult. „Soţul meu s-a culcat. Să ne întâlnim” – atât era
mesajul. Îmi ridică moralul această rapiditate şi ingeniozitate – se gândi,
luând-o la pas spre hotel.
– Să urcăm la mine – spuse când s-au întâlnit.
– O. K.
– Ce i-ai spus, că unde te duci?
– Prin magazine, pentru că am uitat să-mi iau ceva de-acasă.
– Plauzibil...
Camera lui C. nu era mare, în schimb avea o atmosferă plăcută.
Scoase din frigider şampania pregătită dinainte. Se aruncară pe pat, din
obicei. Înainte de a deschide sticla de şampanie şi a turna în pahare,
sărută femeia. În continuare, toate s-au petrecut la fel ca la întâlnirile
anterioare, cu diferenţa că acum C. începu o lungă tiradă.
Vorbi despre dragostea lor neobişnuită, despre fidelitate,
încredere, sentimentul lipsei şi despre dăruire. Femeia îl ascultă cu ochi
lucitori. Încercă de câteva ori să intervină, să reacţioneze, să răspundă,
însă logoreea lui C. îi nimici toate încercările. El înşiră lungi fraze,
creând adevărate capodopere din cuvinte frumos şlefuite, impregnându-le
apoi cu sentimente pentru a străluci şi pentru a o ului pe iubita lui.
Aceasta se legăna neputincioasă pe valurile afectelor dezlănţuite ale lui
C. Era atât de neaşteptată izbucnirea lui, încât ea nu mai ştia dacă această
stare e plăcută sau neplăcută. Simţea doar cum îi dispare sentimentul de
securitate şi de această dată nu din cauză că soţul ei se afla prin preajmă.
Încetul cu încetul pe C. îl obosi propriu-i monolog. Valurile s-au
liniştit. Dezamăgit, se întoarse spre femeie.
– Păi nu spui nimic?
– Păăăi, ce să spun?
– Ai fost atentă, de fapt?
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Femeia se ridică în picioare cu o expresie obosită, se întoarse spre
C. şi-i spuse numai atât:
– Te iubesc.
C., ca o fiară la pândă, se năpusti asupra victimei:
– Atunci lasă-l pe bărbat-tu!
– Mă iei de nevastă? – prinse curaj femeia.
C. rămase şocat. Întrebarea l-a luat prin surprindere, ca o lovitură
sub centură. O iubea pe femeie, însă nici prin cap nu-i trecea să şi
legalizeze relaţia. Pentru asta, ca şi pentru multe altele, avea o explicaţie.
Cu argumente solide ca o stâncă, pe care le credea de neclintit. Acum
însă întrebarea femeii l-a surprins. Monologul anterior îl epuizase atât de
mult, încât nu mai avea nici chef, nici putere, pentru a începe o nouă
argumentaţie.
– Nu răspunzi – îi aruncă în faţă, fără milă, femeia. C. era gatagata să piardă. Ştia că nu-i în stare să schimbe cursul meciului. Voia să
câştige timp.
– Nu-i atât de simplu. – De cum rosti cuvintele, îi şi păru rău.
Simţea cât e de trivial. Îşi auzea propria-i voce, sunând slab şi fals.
– Nici situaţia mea nu e simplă. Ar fi bine să poţi înţelege. –
Acum femeia îşi vărsă tot amarul vieţii ei. C. rămase cu coada între
picioare. Era obosit după drumul lung. Nu voia să se certe. Dar nici
compasiune nu-i arătă, ca de atâtea alte ori. Privirea lui, ca un fluture
speriat, zburătăci de colo-colo, în zig-zag, oprindu-se pe fereastră. Până
în clipa de faţă, fiecare celulă a lui, în fiecare moment, dorise prezenţa
femeii. Iar acum: nevoia stringentă a detensionării doagelor de fier ale
relaţiei. C. se simţi uşurat când femeia se uită la ceas şi-i spuse:
– Trebuie să plec. Mâine vin iar. E bine?
C. încuviinţă din cap, strângând-o fără vlagă la piept. Plecând,
femeia lua ceva cu ea. C. se simţi de-a dreptul jecmănit, fără să-şi poată
explica de ce. Şi nici n-ar mai fi vrut s-o facă. La vârsta primelor iubiri, ia cules iubitei sale maci, numai că, până să i le dea în dar, petalele s-au
scuturat. Ce a simţit atunci, simte şi-acum.
Seara se plimbă îndelung pe faleză. Luna, luminile tremurătoare
de pe suprafaţa apei, perechile voioase şi puzderia de familii, totul era
neverosimil de romantic. Aproape chicios. C. era cel mai trist şi mai
singuratic om de pe mal. Însă tristeţea o va lăsa aici, de asta era sigur.
În zori o porni spre casă. Pe drum primi sms-ul: „Am timp şi
înainte de masă, pot să vin?” Trase pe dreapta, într-o parcare umbroasă şi
tastă: „Am plecat acasă.” Îşi întinse membrele înţepenite, bău o gură de
apă şi îşi aprinse o ţigară.
Răspunsul veni repede: „De ce?”

67

La asta nu mai ştia ce să răspundă. Orice ar scrie, ar fi un loc
comun şi n-ar fi sută la sută adevărat. Libertate? Independenţă? Astea-s
doar vorbe. Iar vorbele l-au mai lăsat în pană de câteva ori. Preferă să nui răspundă. Porni motorul şi îşi continuă goana pe autostradă. Tonurile de
cenuşiu fură din nou înlocuite cu cele de verde, în liniştea lor mult
promiţătoare.

Acvariu
Ploua de două zile-n şir. Umezeala pătrunzătoare făcea ca mâinile şi
feţele oamenilor să devină unsuroase, iar hainele jilave şi inutile. Oamenii sau închis în case, nearătându-se pe străzi nici adolescenţii amatori îndeobşte
de senzaţiile confuze declanşate de o plimbare prin ploaie. Rar trecea câteun ins grăbit, ghemuit sub umbrelă, cu faţa umflată de umezeală, clipind des,
cu o expresie incertă în colţul gurii. În cafeneaua strâmtă, cu lumină chioară,
câteva chipuri şterse, umbre palide. Din pricina căldurii sufocante, hainele
emanau un miros neplăcut. În magma liniştii prindeau contur detaliile unor
obiecte: scaune tapisate, colţul roşu al unei mese, mânerele lucioase ale
presso-ului de cafea. Frigiderul zumzăia blând, rămânea tăcut o vreme, după
care perturba din nou liniştea şuierătoare. M-am ghemuit la o masă, într-un
colţ, şi mi-am scos din gură ţigara stinsă. Prin sticla vitrinei, oraşul fără
vlagă părea un acvariu iluminat din interior, doar câte o vietate ciudată, cu
mişcări greoaie, tulburându-i, la răstimpuri, calmul.
În asemenea momente, omul face adesea gesturi fără noimă,
ambigue sau smintite. Ceea ce mi se pare firesc, nu ştiu de ce; eu am
considerat normal ca, aproape din reflex, să aliniez chibrituri pe masă, să le
număr, să le adun grămezi, apoi să le amestec, regrupându-le iar şi iar…
Asprimea lemnului era odihnitoare şi, încetul cu încetul, pielea îşi recăpăta
flexibilitatea.
O chelneriţă adormită aşeză fără o vorbă o ceaşcă de cafea pe masă,
apoi dispăru înghiţită de lumina din spatele tejghelei. Pe partea opusă a
străzii, clădirile: coloşi de sticlă încremeniţi în spume de argint.
Nu ştiu cât timp m-am holbat la strada inundată de ploaia cu băşici
(care părea tot mai pierdută-n depărtare), jucându-mă imperturbabil cu
beţele de chibrit şi sorbindu-mi cafeaua fără gust. Poate câteva minute, poate
câteva ore, nu ştiu. Iar după aceea, auzindu-i cuvintele, pe care le înşira în
chipul unor semnale codificate, nici măcar n-am tresărit. Mi-am dat seama
că vorbeşte de mult, dar nu ştiam când începuse. Vocea-i era gravă, calmă şi
indiferentă, ca a roboţilor.
– Nu – spuse, a fi nu e la timpul prezent.
Am încuviinţat printr-un gest adormit. Ea continuă: – A fi nu-i
altceva decât timpul viitor. Bănuiesc că ai să te ridici, spunând că e doar
trecut şi prezent, însă te înşeli.
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Era o seară de toamnă, şi o mână caldă şi fragilă depărtându-se, şi
dâre fierbiţi pe faţă, şi toate acestea atât de îndepărtate, încât ar fi fost
obositor să dai explicaţii, aşa că am dat numai din cap: „Bine, ai dreptate.
Oricum ai dreptate, n-are rost să vorbim despre asta.” Aş fi descurajat-o,
dacă aş fi spus: „cerul e verde” sau „femeia e un rău necesar” sau „apa mării
este sărată”. Aşa că am continuat să dau aprobator din cap, ea continuânduşi turuiala.
Acum doi ani. Sau poate şi mai de mult. De fapt, vorbea despre ea
însăşi; atunci nu mă interesa. Erau cuvinte, cuvinte pe care le făcea grămezi,
le împărţea, pentru ca apoi să le adune şi să le împartă din nou.
– Vitrine stridente. Roşii, albastre. Atunci am vrut să încep astfel:
„Privesc la inscripţia de pe firmă”. Dar nu era corect, mi-am dat seama, am
ştiut de cum am pronunţat: „Privesc”. Şi totuşi atunci am privit. Deci nu era
nici trecut, nici prezent... – se opri să răsufle – dacă n-aş fi privit tot timpul,
cred că aş fi înnebunit. Pentru că singurul timp cu care era în concordanţă...
Făcu o lungă pauză. În jurul nostru, totul nemişcat. Obiectele luceau
monoton, ceaţa s-a adunat ciorchine în faţa ferestrei. Degetele-i băteau
darabana pe masă. Buzele i se mişcau mute.
– Da, a fost viitorul – am spus. Se uită la mine, vorbind ca pentru
sine:
– De atunci mă aflu în acest punct şi privesc. Am aşternut pe hârtie:
„mănânc, privind la inscripţia de pe firmă” şi au spus că nu-s în toate minţile
şi simţeam şi eu asta. Nu e posibil să trăieşti în viitor.
Am încercat din răsputeri să gândesc. „Atunci unde? În trecut nu se
poate, nu ne mai aparţine, n-avem nicio legătură cu el.” Am auzit un geamăt
ciudat. Am început să mut de colo-colo beţele de chibrit, cu gesturi nervoase
am dărâmat formele create pentru a născoci altele, n-am mai numărat beţele,
multe s-au rupt ori au căzut pe jos. Ea nu spunea nimic, stătea nemişcată.
Degetele ei, şopârle încremenite pe marginea mesei. Frigiderul se mai opriporni de câteva ori la rând. Am rupt aproape toate chibriturile. Apoi, brusc,
fără a schiţa vreun gest, de parcă ar fi citit, poate chiar citea în gând: „Voi
privi, voi fi privită, privesc, arunc o privire, am privit îndelung...” – totul
într-o izbucnire cu durata unei secunde care se depărtează permanent de
minutul de viaţă în care s-a produs coliziunea, ca valurile ce se sparg de
prora unei nave, fără drept de reîntoarcere, dispărând în cădere liberă, în
neant.
Am dat cu pumnul în masă. A înţeles şi a tăcut.
Ploua într-una. Dincolo de geam, ceaţa s-a îngroşat, afară nu se mai
putea distinge nimic. Lămpile s-au contopit cu aburii ce se rostogoleau
molcom. Bezna a înghiţit totul, până şi respiraţia noastră. Doar cele câteva
beţe de chibrituri rămase m-au făcut să bănui că trăiesc.

Traducere: Ildiko Foarţă
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”Eseurile Martei Petreu încearcă să concentreze
fascicule care să lumineze puncte tenebroase din peste o
sută de ani de istorie
și gândire românească. Ceea ce
autoarea a făcut dintotdeauna, când a fost să aleagă o
alternativă oficial-colectivă la propria-i literatură, ea
însăși compensatoare a tenebrelor personale. Ambele fac
bine, oricum, culturii autohtone contemporane.”

Temele Martei Petreu
un eseu de Adrian G. Romila
Cărțile ”științifice” ale poetei Marta Petreu au fost mereu consistente
și percutante. Temele de predilecție (ideologiile interbelicului românesc,
biografemele unor Nae Ionescu, Emil Cioran sau Mihail Sebastian) au
prins tocmai prin ineditul ipotezelor, prin rigoarea demostra
ției și prin
îndrăzneala conjecturilor, multe dintre ele à rebours față de mainstreamul abordărilor convenționale. Toate țin nu doar de statutul ”tare” de
universitar la filozofie al autoarei, ci și de un anumit curaj perspectivistic,
deloc străin atitudinii poetice.
De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească (Polirom,
2011) adună câteva eseuri care au constituit, de-a lungul ultimilor ani,
ocazia unor articole
și intervenții publice pe temele atât de dragi
scriitoarei. Spectrul cronologic al studiilor culturale din volum nu se
referă la vreo eventuală viziune unitară asupra celor două limite
axiologice autohtone, ci doar la perioada în care pot fi cuprinse numele
reperelor umaneși ale ideilor. În mare, acestea recapitulează temele
majore din cărțile Martei Petreu, astfel încât se poate spune că eseurile
topesc materia volumelor în forme mai scurte și mai abordabile.
Antisemitismul junimist, evoluția ideologică a lui C. Rădulescu -Motru,
influența lui Blaga asupra lui D.D. Roșca, portretul ”demonic” al lui Nae
Ionescu, extremismele ideologice ale ”genera
ției ꞌ27”, reconfigurările
politice post-belice ale lui Eliade, Cioran
și Noica, decupaje
hermeneutice din textele lui Gherasim Luca
și ale altor intelectuali
implicați în schimbările lumii pe care au traversat-o. Îndrăznelile unor
atacuri oblice ale referințelor au rămas și pe terenul scurt al eseur ilor,
chiar dacă ele nu pot avea desfășurarea amplă pe care au arătat -o cărțile
70

autoarei. Substanțiale și împănate cu idei, mobilizând citate și argumente
greu de contracarat, ”studiile” dezvăluie aspecte inedite ale epocii
moderne românești, cu ”firul roșu” al devierilor de la democrația politic intelectuală, care ar fi asigurat echilibrul uman atât de necesar unei tinere
culturi. Cele mai multe dintre titlurile capitolelor constituie ele însele
formulări elocvente, de la distan
ță: ”Evreofili” și ”evreofag i”. Șapte
autori despre chestiunea evreiască; De la lupta de rasă la lupta de clasă.
C. Rădulescu-Motru; Portretul ”învățătorului”ca diavol; Generația ꞌ27
între Holocaustși Gulag; Codul ascuns al «Nopții de Sânziene»;
«Lacrimi și sfinți» sau cartea mistic ului refuzat; Eliade, Sebastian,
Ionescu, Cioran, ”copiii din flori” ai României interbelice; Noica
și
utopia recunoașterii . Spicuiesc doar vreo câteva exemple din arealul
problemelor tratate.
Evoluția ”cestiunii evreiești” în România secolului XIX și mai ales
accentele antisemite ale unui Eminescu, Xenopol sau Conta au fost strâns
legate de procesul de modernizare
și de problema țărănească, susține
Marta Petreu, cu documentele pe masă. Dar, lucru mai pu
țin știut, și de
vecinătățile geografice: ”vecinătatea României cu cele mai mari
rezervoare și surse de populație evreiască — Rusia, cu teritoriul ei
evreiesc, și Galiția — a întreținut o imigrație evreiască pemanentă,
semnificativă numeric și înfricoșătoare pentru «poporul de jos». Oricât ar
fi de greu, trebuie să luăm în calcul reac
ția psihologică a populației
românești, discursul intelectual antisemit fiind și o oglindire
anamorfozată a acestei reacții”. Consecințele au fost pe termen lung, cu
apogeul știut în anii 1930-1940.
În ce-l privește pe Nae Ionescu, de care autoarea s-a ocupat în atâtea
alte părți, e reliefat conturul negativ -fantast al profesorului trăirist, șa
a
cum rezultă el din impresiile contemporanilor. știa
Ace ”vor fi intuit
pesemne că nu pot circumscrie, întreagă
și fără s
-o trădeze în
contradicțiile ei lăuntrice, persoana lui scăpărătoare. Și-atunci au cuprins
totul, trecând de la tachineria afectuos-voioasă în fața sprâncenelor lui
stufoase la frica în fața tulburei lui prezențe în sângeroasele evenimente
politice pe care adesea chiar el le-a declanșat, sub numele de diavol”.
Directorul de la ”Cuvântul” n-a fost scutit nici antum, nici postum de
umbre ideologice și intelectuale destul de blamabile, în viziunea Martei
Petreu, asta am citit-o deja în cărțile ei anterioare.
De subiectul celebrului magistru de metafizică se leagăși ”cazurile”
opțiunilor ”de dreapta” ale discipolilor naeionescieni și criterioniști,
respectiv cele ”de stânga” ale adversarilor din epocă. Opiniile autoarei
despre fenomenul politic extremist sunt puternic colorate moral. Pentru
ea, ”românii se simt la fel de leza
ți precum evreii pentru că în timpul
războiului au fost omorâți cetățeni români de etnie evreiască”. Pierderea
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și regretele personale trebuie să exprime omoloage colective și ele nu
trebuie să fie doar ale evreilor, ciși ale românilor. Tinerii intelectuali
legionari și comuniști ai interbelicului au pledat, prin ceea ce au scris sau
spus, contra statului democrat, pentru eliminarea unor semeni pe criterii
etnice, de rasă și de clasă, au acredi tat ”idei care s-au dovedit a fi un bun
înlocuitor pentru crimă”. Dincolo de culpa juridică, exercitată după
război ca presiune permanentă, a existat o culpă etică individuală,
subiectivă. Cioran, Eliade, Noica, de o parte, Belu Zilber, Miron Radu
Paraschivescu, de cealaltă, nu și -au asumat ceea ce Karl Jaspers a numit
”culpă metafizică”. ”Naționalismul unora și internaționalismul celorlalți
— încoronate sau nu de xenofobieși antisemitism, încoronate sau nu de
dorul luptei de clasă și deopotrivă animate de dorința de a distruge lumea
existentă —, deci atitudinile lor revolu
ționare au subminat barierele
morale ale lumii politice și ale societății românești, făcând -o să dorească
statul totalitar, dictatura, anularea drepturilor individuale
și să accepte
inacceptabilul: crimele rasiale contra evreilor
și țiganilor ordonate de
România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și crimele de clasă
petrecute vreme de aproape o jumătate de secol”. Sinceritatea op
țiunilor
lor ”a pavat drumul spre Holocaust și Gulag cu bune intenții”. Dacă ei au
dreptul la apărare, afirmă Marta Petreu, victimele lor au dreptul la
compasiune și reparație morală.
Sintagma ”copii din flori ai României”, aplicată celor patru scriitori
interbelici discutați mai intens (Eliade, Seb astian, Ionescu, Cioran), are
legătură, în viziunea autoarei, cu raportările lor variate la identitatea
românească. Cei patru ar fi trecut de la un ata
șament românesc puternic
la negarea categorică a apartanen
ței lor naționale, ar fi trecut de la
indiferență la iubire-ură (manifestată prin angajare politică), apoi la
negare, combinată ”cu o imaginație irepresibilă, tipică pentru bastarzi, a
unor «părinți nobili», a unei patrii fanstasmatice demne de respect”.
Aceste oscilații ar fi afectat traseul lor iden titar, manifestat inclusiv în
producțiile intelectuale, ficționale ori nu.
Noica e și el un ”caz” în cartea Martei Petreu. Proiectele cuturale
utopice, culpa politică mereu refulată
și autismul intelectual au fost
speculate de Securitate pentru construirea unei imagini bune a României
în afarăși pentru atragerea personalităților exilului românesc în a
colabora cu statul comunist. Prizoier al ților
căr sale nescrise, proteic,
donquijotesc, Noica a avut trăsăturile sublime ale unui erou de tragedie
antică, în opinia autoarei, un erou prizonier ”în unilateralitatea
subiectivității”. ”În locul «istoriei ca un abator», în care i-a fost dat să
trăiască și în care practicarea adevărului și refuzul «minciunii vitale» lau livrat nu numai pe el, ciși pe alți nevinovați, în mâna atotputernică a
Securității, lui Noica cel lipsit de simțul și de principiul realității i s-ar fi
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potrivit, mai mult decât oricui, o perioadă fără evenimente, o «pagină
goală» a istoriei, cum spune filosoful recunoa
șterii: una în care s ă își
desfășoare, de nimic stingherit, «isprăvile» lui culturale, pasiunea sa de
constructor și de antrenor cultural”. Vorba unui poet optzecist, ”nu -i fu
dat”, așa cum nici înțelegerea empatică deplină a foștilor prieteni
interbelici nu i-a fost dată.
Eseurile Martei Petreu încearcă să concentreze fascicule care să
lumineze puncte tenebroase din peste o sută de ani de istorie
și gândire
românească. Ceea ce autoarea a făcut dintotdeauna, când a fost să aleagă
o alternativă oficial-colectivă la propria-i literatură, ea șiînsă
compensatoare a tenebrelor personale. Ambele fac bine, oricum, culturii
autohtone contemporane.
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In memoriam
Ion Zubaşcu – Un an de la plecare

Poporul român, o enigmă şi un miracol
de ce ai tăcut, mamă, o mie de ani
şi ce-ai făcut tu, dragă mamă,
între secolele al IV-lea şi al XIII-lea
de n-ai lăsat nici o dâră de sânge în cronici
nici o urmă de viaţă pe imperialele cearceafuri nupţiale
nici măcar cât melcul când ţărâna musteşte de apă
şi urcă pe trunchiul uscat al unui pom din gradină
sau râma speriată de moarte în colbul de sub peretele şurii
când iese din pământ alungată de abundentele ploi ale verii
de ce n-ai lăsat şi tu măcar o biată urmă
în cronicile Bizanţului în slavoneştile ceasloave ortodoxe
ce ai făcut tu, prea iubită mamă
atât de multe zece veacuri de vânzolită istorie
după ce ţi-ai născut pruncii i-ai botezat în credinţa latină şi i-ai alăptat
şi te-au scos barbarii afară din casă împingându-te spre păduri
ţi-au furat fără milă toată săraca avere
de la cerga veche de lână din pat la strecurătoarea laptelui
perechea de boi primită de zestre de la părinţi şi vaca din grajd cu tot cu viţel
te-au pus să plăteşti tribut pe fumul din vatră
în propria casă făcută cu tata după cununie şi rămasă neterminată
în care ţi-au îngăduit să te întorci cu chirie
după ce te-ai ascuns în păduri şi poiene câteva veri la rând
între stâncăriile din Fundu Văii Ursoii şi în Surupoasa
mâncând jir de sub fagi ca mistreţii
zeamă de măcriş iepuresc cu cimbru şi morcovi sălbatici
bureţi de paltin mere oarzâne căline şi pere pădureţe
până-au trecut pe văile noastre pustiitoarele popoare migratoare
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de ce nu le-ai scris atunci, scumpă mamă, istoricilor din cancelariile imperiale
să-i inviţi la coleşa de făină din scoarţa uscată a bătrânilor arbori
în coliba noastră de su’Surupoasa
împletită cu boltă din nuiele verzi de alun înfipte cu capetele-n pământ
şi acoperită cu pale de fân uscat din brazda cosită dimineaţa
după ce ţi-ai îngropat mierţa de hrişcă şi căldarea cu grăunţe de mălai
într-o groapă săpată sub jupi şi paiele de secară din şură
şi plugul de fier l-ai îngropat în pământul din fundul grădinii
până-au trecut tătarii prin Dragomireşti la ultima lor năvălire
când au aprins satele de pe Valea Izei
şi înaltele noastre biserici de lemn
până s-au retras ungurii de la noi după redobândirea Ardealului
şi ruşii pe urmele nemţilor spre Tatra şi Berlin
când au tăiat zbârnâitoarele fire de telegraf de pe marginea drumului
şi au aruncat în aer podul de lemn din Dragomireşti peste Iza
de ce nu i-ai scris, dragă mamă, nici măcar unui cap încoronat
aveai doar atâta timp după ce luai ceaunul de mămăligă din cujbă
şi potoleai între lespezile de la gura colibei focul pe noapte
printre limbile căruia vedeam stelele nopţii ca într-o pânză de apă
tăcerea ta inexplicabilă, iubită mamă, timp de zece veacuri
i-a umplut de uimire pe toţi istoricii Europei

Părinţi şi copii
dar lucrul cel mai trist şi înfricoşător din lume
e paradoxul că fiii se ataşează mai puternic
de cei mai răi şi cruzi părinţi
cum m-am ataşat şi eu de tine, tată
încă de pe vremea când mama era în luna a şaptea
şi ai târât-o în pivniţa casei şi ai bătut-o acolo
să n-o audă vecinii urlând ai aruncat-o pe pământul rece şi întunecos
peste grămada de cartofi încolţiţi cu viţe albe lungi şi fragile
şi ai lovit-o cu picioarele în burtă
m-ai bătut, tată, pe mine deşi nu aveam decât şapte luni
pe lumea cealaltă unde soarele nu răsărise încă
şi mama a zăcut leşinată în colţul cel mai întunecos al pivniţei
până am trezit-o lovind-o şi eu cu picioruşele mele
în aceeaşi burtă îndurerartă de izbituri pe dinafară şi pe dinăuntru
încă de pe atunci am descoperit cum stă treaba cu dragostea
cu câtă ferocitate vor să se distrugă cei care se iubesc mai mult
în lumea luminoasă în care urma să fiu şi eu părinte
şi am învăţat mai târziu bătând-o la rândul meu pe Maria
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când era gravidă şi ea în luna a şaptea sub Munţii Rodnei la Borşa
că un părinte atroce va fi înconjurat şi ocrotit până la moarte
de atenţia şi dragostea nepieritoare a fiilor lui
în timp ce iubitorii părinţi sunt repede uitaţi de odraslele lor
te port în cârcă, tată, de 60 de ani cum aş purta un mormânt la vedere
mormântul tău pe care nu l-ai avut niciodată
pentru că nici acum n-am descoperit unde te-au îngropat securiştii
când te-au omorât în torturi în subsolurile Securităţii din Sighet
şi te voi mai duce până la ultima mea suflare
cum îşi purtau femeile din Borşa legânuţul copiilor în umăr
toată viaţa mea de până acum şi cea care va mai urma de acum înainte
e o luptă continuă să-ţi câştig bunăvoinţa şi dragostea ta
nu sânt bun de nimic fără tine, tată, şi nu merit nimic pentru mine
lumea întreagă şi-a lăsat toate durerile pe inima şi umerii mei
şi în clipa când simt cu putere că doar eu o voi putea despovăra
mă duc în pivniţa casei noastre din Maramureş
în colţul ei cel mai întunecos
şi plâng cu faţa la peretele rece şi umed
pentru toţi fiii şi părinţii pământului
care nu se vor mai putea dezlega niciodată unii de alţii

Vestitorul
cuvintele noastre sânt produse istorice
ele trebuie să slujească istoria
a fost o lungă eroare a poeziei lumii şi a noastre
să întoarcă spatele istoriei şi geografiei umane
persoanei reale şi comunităţii ei
nici o unealtă nu se cultivă numai pe sine
ea se perfecţionează continuu
doar pentru a fi utilă cultivatorului
nici un mijloc de transport în comun
cu atât mai mult cuvintele şi cărţile noastre
nu se transportă numai pe sine
sau nimicul stivuit expresiv în ordine exemplară
din remorcile şi vagoanele lor goale
dar nici un alt fel de unealtă şi mijloc nu uneltesc
împotriva uneltitorului şi mijlocitorului
să ne punem cuvintele la lucru avem atâta treabă de făcut
în istoria şi geografia noastră sălbăticite şi în paragină
ştiu că timpul va curge mai repede în mileniul trei
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decât în apocalipticul secol trecut XX
din care tocmai am scăpat cu bine
în voi îmi pun toată speranţa
pentru voi scriu aceste cuvinte
am ieşit atât de târziu în larg în literatură
străduindu-mă mai întâi să trăiesc
ce-am avut de trăit în această unică viaţă
revoltele luptele în arenă umilinţele şi înfrîngerile
să-mi fac mai întâi un destin pe măsura cuvintelor mele
materia universului şi toată istoria durabilă a lumii
nu se întemeiază pe talente din naştere
ci pe caractere puternice
iar când talentul şi caracterul se întâlnesc
în acelaşi om, în aceaşi operă
cum se întâmplă atât de rar în istorie
victoria acelei opere a acelei literaturi şi a acelui popor
rămâne pe veci invincibilă
(Din volumul Omul, pomul şi fântâna. O tragedie românească, apărut în anul
2011)
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„Scurt spus: din punctul meu de vedere şi din ce-am citit
până acum, Ploile amare e cea mai bună carte românească
de proză apărută anul trecut.”

Apocalipsa după Alexandru Vlad
o cronică de Ioan Groşan
Un splendid roman de aproape 450 de pagini, „Ploile amare”, publică
anul trecut Alexandru Vlad la Editura Charmides din Bistriţa. L-am citit,
ca să zic aşa, „profesionist”, ca unul care se ocupă şi el, de bine, de rău,
cu scrisul prozastic. Şi pe măsură ce înaintam în densa materie epică, miam dat seama câtă dreptate avea (are!) Tudorel Urian atunci când intuia,
într-un articol din „România literară”, că, în chip esenţial, „ceea ce
individualizează scrisul lui Alexandru Vlad este, banal spus, formidabila
adecvare a stilului la conţinut”, citat reprodus, de altfel, pe coperta a IV-a
a cărţii. În cazul de faţă, conţinutul, subiectul naraţiunii îl reprezintă
povestea unor oameni dintr-un sat ardelean cuprins, izolat total, vreme
îndelungată, de ape – bănuiesc, din context, că e vorba de marile
inundaţii din 1970.
E o întreprindere romanescă din start dificilă, fiindcă autorul se
supune singur regulei clasice a celor trei unităţi: de loc, de timp şi de
acţiune. Iar metoda adoptată este, lesne de constatat, una circulară:
personajele sunt văzute de pe circumferinţa relatării din mai multe
unghiuri, alternând descripţia auctorială cu monologul interior transcris
în stil indirect liber, aşa cum face, printre alţii, Elias Canetti în „Orbirea”.
Rezultatul e fastuos: fiecare erou prinde carnaţie şi remarcabilă identitate
psihologică, intersectându-şi destinele în secvenţe memorabile, cum ar fi
cea a relaţiei puternic senzuale între profesorul Pompiliu şi Marta, soţia
şefului gospodăriei colective, a raporturilor între acest şef rural şi sătenii
pe care-i conduce, cu ancestrala lor încăpăţânare la „nou”, sau a iubirii
neîmplinite, caste, între preotul greco-catolic al satului şi frumoasa Anca.
Pomeneam în titlu de apocalipsă: la Alexandru Vlad e una dublă: una
social-politică, prăvălită peste aşezare de invazia comunismului, şi alta
naturală, a nesfârşitelor „ploi amare”, venită ca o pedeapsă divină în
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completarea celei dintâi. Prima îi prilejuieşte autorului o serie de flashback-uri narative asupra „obsedantului deceniu” şi analize, din
perspectiva personajelor, asupra timpurilor trăite. Iată, de pildă, ce
revelaţie are Alexandru, ţăranul convertit la noua ideologie, despre dublul
limbaj pe care trebuie să-l folosească: „La început a fost uimit să constate
cum se vorbea, în fraze parcă învăţate pe de rost. În pauze, aceiaşi
oameni reveneau parcă la normal, lucrurile despre care se exprimaseră
în şedinţă erau de data aceasta prezentate într-o altă lumină. De
exemplu, despre acea lume minunată pe care urmau s-o construiască se
spunea că ar trebui să fie o lume în care după ce fură fiecare cât poate
totuşi să mai rămână destul! La şedinţă suntem alţii, constatase
Alexandru, el însuşi nu era cel de-acasă, ci era altul. (...) Apoi, mai
presus de toate, a învăţat limba lor. A învăţat să înţeleagă până şi
glumele acelea care de multe ori spuneau mai mult adevăr decât
discursurile. După această limbă se recunoşteau între ei şi te
recunoşteau şi pe tine ca fiind de-al lor. Limba se învârtea altfel în gură,
cuvintele erau altele. Veneai acasă, te spălai cu apă rece, şi apoi vorbeai
normal”.
Trebuie neapărat să mai menţionez ceva: foarte puţini dintre prozatorii
optzecişti au ceea ce se numeşte „simţul naturii”, acea înzestrare
sadoveniană care face ca un peisaj, imaginea unui stufăriş în Deltă, a
unui apus, să „cânte” pur şi simplu în descripţie. Am rămas uimit – şi
uşor invidios! – , citind anumite pasaje din cartea lui Alexandru Vlad, să
văd câte sinonimii a găsit autorul pentru a zugrăvi tabloul presupus
monoton al ploii nesfârşite, al norilor, al diferitelor variaţii de lumină, al
noroiului ş.a.m.d. Experienţa scriitorului care bate bălţile, văile,
cotloanele râurilor cu undiţa-n mână se vădeşte aici în toată plinătatea ei
expresivă.
Scurt spus: din punctul meu de vedere şi din ce-am citit până acum,
„Ploile amare” e cea mai bună carte românească de proză apărută anul
trecut.
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„Atunci cînd justiţia nu reuşeşte să fie o
formă de memorie, memoria singură
poate să fie o formă de justiţie”.
Ana Blandiana

Memorialişti fără memorie
un eseu de Magda Ursache
Tipărite postsocialist în avalanşă, memoriile fără memorie,
recompunînd trasee biografice prin omisiuni, ajustări jenante, minciuni
crase, au sădit confuzie în minţile multora. Autoficţiunea (cuvînt Serge
Doubrovsky) ori autoamnezierea (cuvînt Paul Goma) sunt curente în
ceea ce numim „proză memorialistică”, derutîndu-i pe cititorii neavizaţi.
Autorul se aşază mereu pe sine în postură convenabilă, practicînd
jocul de-a alba-neagra cu biografemele. Ca să-şi justifice erorile, marile,
îşi parantezează culpele, faptele reprobabile, îşi deghizează amintirile. Şi
astfel de mistificări prind. Laszlo Borbely, de pildă, e convins (la Rezuş
Show, din 10 martie 2012) că Nina Cassian, autoarea unor memorii roz
combinezon despre proletcult, a inventat limba şpargă ca să se opună ...
cenzurii. „Mon coeur mis à nu”? Bazne. A avea memorie (à la Iorga) a ce
ai făptuit /vorbit /scris şi curajul mărturisirii nu i-i dat oricui. Cu atît mai
puţin ortodocşilor partinici slujind crezul marxist-leninist, foarte activi în
a ne lămuri /îndruma ideologic întru succesul lor social. Ca D. Micu, a
cărui carieră universitară („m-am văzut avansat lector cu norma
întreagă”) a fost consolidată de postul de redactor la „Scînteia” ('57-'62).
Sau ca piticania morală Mihai Beniuc, autor inclus in manuale de
liceu,începînd cu anul şcolar 1948-49. Confuzia între diarist şi
memorialist e curentă. Steinhardt îşi intitulează Jurnalul fericirii cartea
de memorialistică,unde sare din '34 în '65, merge, din '63, înapoi spre
'52... Journal d' un paysan du Danube de Vintilă Horia e memorialistică,
oricît ar crede altminteri o recenzentă. Ce oferă Val Gheorghiu ca jurnal,
nu-i jurnal stricto sensu, ci publicistică de ziar (ul) de Iaşi.
Memoria trebuie controlată, avertizează Leonard Gavriliu, „fiind
un proces psihic care de regulă este jucăria imaginaţiei”. Cît de infidelă,
de şovăielnică, de confuză poate fi, o demonstrează cerebrologul într-un
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roman documentar. Iar vocabula documentar e scoasă în evidenţă, să ne
intre bine-n cap, cu aldine. Şi chiar dacă se vrea „le chevalier de la
mémoire”, tot o mai zbîrceşte. Rememorarea unor fapte, replici, dacă nu
te întemeiezi pe documente ori pe inserţiile la zi din jurnal, te poate duce
la falsuri, la „ficţiune ilicită”, spre a-i spune ca Petru Cimpoeşu.
„Ficţiunea în jurnal este o crimă de neiertat!”, pune accent pe
„autobiografie pură” diaristul L. Gavriliu în Jurnalul anului revoluţionar
1989
(ed.
Moldopress,
Paşcani,
2004),anatemizînd
„literaturizarea”,scrisul frumos,ca „enormă futilitate”.Mie,obsesia
anticalofilă mi se pare dăunătoare. Într-un fragment din agendele lui Ion
Rotaru, intitulate Confesiuni violente, istoricul literar narează cum, în
acel Decembrie, o cucoană furătoare i-ar fi ghemuit în portbagajul
bicicletei cu care se dusese la revoluţie un halat pluşat din „Palatul
Ceauşeştilor” şi cum l-a zvîrlit cu scîrbă. Il faut bonne mémoire après
qu' on a menti, ştia Corneille. Mie mi l-a arătat în baia casei personale,
mîndru că deţine trofeul bleu din Bulevardul Primăverii. Lust zum
fabulieren? O fi plăcere ,dar nu pentru memorialistul corect. „Să-ţi
aminteşti, după Umberto Ecco, e o muncă, nu un lux”.
Niculae Gheran, autorul trilogiei Arta de a fi păgubaş, o spune
tranşant: în memorii, „falsul te dezonorează”. În dialogul cu Rodica
Lăzărescu din „Vatra Veche”, nr.4, aprilie 2012, N. Gheran precizează:
„Răspund de toate afirmaţiile relatate pe baza celor văzute şi auzite cu
ochii şi urechile mele”. Şi cîţi nu dau varianta lor prelucrată asupra unor
întîmplări, chiar dacă n-au fost martori de visu et de auditu, dar se
prezintă ca atare. Pe Gheran îl cred pentru că nu-şi fardează biografemele
din orgoliu de scriptor, se mărturiseşte cu francheţe, chiar cînd e
dezavantajat de mărturisire.
Unii se rătăcesc fără voie în labirintul amintirilor, din cauza
memoriei trădătoare. Alţii, cei mai mulţi, sunt pseudo-amnezici. Din
acelaşi orgoliu, cei mai docili o fac pe nesupuşii, se vor transfiguraţi la
chip în rebeli, căutînd prin CV vreo aşa-zisă deviere de la linia PCR. O
oră (de disidenţă) şi să mor!
Mereu trendenţioşi cu folos, activiştii-scriitori, cu super glue la
regimul defunct, se vor receptaţi ca anticomunişti, prin îndreptări de
dreapta în curriculum. Vrei să nu se ştie cîte căderi morale ai avut sub
dictatură, apeşi pe o eliminare din organizaţia de pionieri, pe excluderea
din UTM pentru „origine nesănătoasă”; după ce te-ai folosit de originea
proletară a nevestei, fiică de ilegalişti, evoci bunicul emigrant în Canada,
fratele care „a ales libertatea”, prietenul – deţinut politic. Nu mai baţi
„meridiane sovietice” (titlul lui Bogza), ci cruci peste cruci, sperînd să
treacă apa comunistă şi să rămînă pietrele rezistenţei. Îţi doreşti să pari
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homo religiosus (dă bine un preot în familie), atunci strecori în jurnal
informaţia că, într-o vineri, recitai Psalmul 13.
Un diarist sincer e Alex. Ştefănescu. Ce-i în minte şi-n inimă e şin jurnal. Fără teamă că va deveni antipatic celor cu opinie contrară, nu-şi
corijează simpatia pentru Becali, cu care se întîlneşte „la sediul său din
luxosul hotel Marriott. Este un om de atitudine (constată în Jurnal secret,
ed. Corint, Bucureşti, 2005, la 14 aprilie 2003), curajos şi cu bun simţ. Şi,
aşa necultivat cum este, îi pasă de ce se întîmplă în România”. Nu-l
inconforta faptul că săracul Gigi candida atunci la preşedinţie. Nu se
lansase nici bancul cu un bekal egal 10 vangheli.
Dacă e obsedat de strategia dezvăluirii buricului în spaţii publice,
Alex. Ştefănescu reia: şi-n aprilie, şi-n august şi-n decembrie, forţînd, ca
şi filosoful beletrist Gabriel Liiceanu, „uşa interzisă spre momentul cînd
femeia stîrneşte „calul negru” din el. Diferenţa? Criticul e savuros
autoironic, nevrînd să pozeze în egoprozac:
„Ştiu cum o să mor: aflîndu-mă pe stradă, am să întorc capul după
o tînără cu buricul gol şi am să cad într-un canal fără capac”. Dacă a
sărutat sau nu imaginea zînei Andreea Marin , curentîndu-se la buze, nu
ştiu, dar îl prefer în altă ipostază: dezaprobînd „impoliteţea involuntară”,
ca să nu-i spun aroganţa prostească. Ca în 28 sept. 2003, cînd amendează
spusele lui H.-R. Patapievici la lansarea revistei „Idei în dialog”:
„Cultura română arată în momentul de faţă ca o maioneză tăiată. Am
înfiinţat această publicaţie ca să dreg maioneza”. Cum a dres-o şi o
drege, se ştie.
Fără îndoială, memorii „alese”, ocolind adevărul cu sistemă,s-au
scris şi se vor scrie. Cenzorii uzează de titlul Memorii necenzurate. Şi ce
informator consemna în jurnal că l-a lucrat pe cutare, ce factor de decizie
recunoştea că i-a blocat cariera cobreslaşului, ca Miron Radu
Paraschivescu lui Arghezi, ca Beniuc lui Blaga? Ca Sorin Toma („trona,
zice Dumitru Micu, asupra întregii prese ca un semizeu”), care se scuză
că a fost „însărcinat” de Chişinevschi şi de Gheorghiu-Dej să-l execute
pe Arghezi.
Subiecţii cercetătoarei Ana Selejan (Adevăr şi mistificare în
jurnale şi memorii apărute după 1989, CR, 2011) asta au dorit: să şteargă
mizeria morală a compromisului propriu cu Puterea stalinistă. Şi cîte
feluri de compromis nu există, de la compromisul din laşitate şi
lichelism, pînă la compromisul din resemnare ori din politeţe. Sunt cu
toţii (şi MRP, şi Sorin Toma, şi Beniuc, şi D. Micu) nişte calpuzani de
amintiri, primul loc la derapaj moral revenindu-i şi celui mai
talentat:Petru Dumitriu.Nu numai că îşi caută motivaţii pentru
abdicări,dar îi acuză chiar pe cei împinşi de ei la cedări, ca argusul
ideologic Ov. S. Crohmălniceanu, pentru care „tartorii politici” sunt alţii.
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Sub pixul mediocrului Beniuc, învingătorii sunt părtiniţi, învinşii –
ridiculizaţi, Blaga fiind ironizat ca Marele Imbecil.
Ştiind bine cît preţ se poate pune pe autenticitatea unor astfel de
memorii (chiar dacă cititorii sunt asiguraţi că tot ce s-a notat poartă girul
realităţii), Ana Selejan compară ce-a aflat din documentele consultate şi
imaginea aproximativă, voalată, confuză, mişcată, ca-n pozele proaste,
aşa cum o propun jurnalele şi memoriile celor ajunşi la vîrful culturii,
graţie adeziunii la stalinism. Documentele, dar şi propriile volume de
cercetare, Trădarea intelectualilor, Reeducare şi prigoană, Literatura în
totalitarism (6 volume), Poezia românească în tranziţie. 1944-48, o ajută
pe Ana Selejan să descopere neconcordanţe, să taxeze erori de gîndire şi
de informaţie, să devoaleze alibiuri false, revizuiri bibliografice, trăsnind
a minciună. Îşi duce intreprinderea dificilă la capăt cu competenţă, deşi
proletcultismul e greu de suportat în doze mari. Tragedia etnicului şi
eticului din „obsedantul deceniu” îngrozeşte. „Poate fi omul atît de idiot,
de laş, de ticălos?”, se întreba Theodor Mazilu şi răspundea: „Poate”. Aşa
Beniuc, negînd neruşinat existenţa metodei realist-socialiste, „metoda
metodelor” după prietena sa Lucia Demetrius, autoarea de teatru
ideologic după tipic. „Am scris pe atunci lucruri care căutau să meargă
pe o linie mai sănătoasă a literaturii noastre”. Intonînd cîntec de pierzanie
lui Blaga, făcînd morţi-vii din Voiculescu, Gyr, Crainic, Aron Cotruş,
Ştefan Baciu?
Limitarea dreptului de exprimare o saluta entuziast: „s-a luat
hotărîrea ca nimeni să nu mai îndrăznească să vorbească undeva liber ,
textele să fie scrise şi controlate înainte”, ca ins care s-a descurcat sub
patru dictaturi, a stat în fruntea scriitorilor 16 ani, controlîndu-i strict (ca
secretar, prim-secretar, preşedinte USR), pedepsindu-i pe refractarii la
comenzi şi pe „şovăielnici”, cot la cot cu intransigenţii Moraru-ŞelmaruLiman-Novicov-Ignat-Popper-Vitner. În cei mai negri ani ('54-'55), cînd
esteticianul N. Tertulian teoretiza Caracterul reacţionar al autonomiei
esteticului şi Georgeta Horodincă, soţie, scria un Adio, Domnule
Maiorescu!, iar S. Damian elogia Principiul leninist al spiritului de
partid, inima-ciocan a lui Beniuc bătea asurzitor pentru comunismul
biruitor. Şi cînd dormea se vedea în vis, ciocnind paharul (şi strigînd
Slavo Stalinu!) cu Secretarul Partidului Comunist al... Americii.
Clarvăzătorul poet al bardei era convins că „lagărul”, „blocul sovietic” va
cuprinde toată planeta. Doar nicăieri în lumea largă nu exista altă cetate
mai mîndră decît Moscova: „alta n-are nici Kremlin,/Nici stelele de
rubin,/Nici nu şade-n ea Stalin”. Anei Selejan i se pare stimabil că
Beniuc nu şi-a schimbat poziţia ideologică (de altfel, încrederea în
doctrină şi-au păstrat-o şi femeile devotate cauzei: Lucia Demetrius şi
Nina Cassian). Mie, consecvenţa toboşarului vremurilor noi nu mi se
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pare deloc stimabilă, ci jalnică. Faptul că nu s-a lămurit pînă-n moarte
ce-i cu oroarea stalinismului, nu-l face face demn de respect, dimpotrivă.
Comunismul nu e o idee nobilă, aplicată greşit; pentru că l-am trăit, ştiu
ce-i poate pielea. Ce-i drept, „a înţelege şi a explica trecutul nu mai este
un lucru atît de simplu”. Ne-a spus-o, în 1995 François Furet în Le passé
d' une illusion. Essai sur l' idée communiste au XX –éme siècle.
În timpurile noastre tranzitive, memoriile şi jurnalele rămîn
oportune, cu condiţia să nu fie prelucrate, strunjite, polizate. Iată de ce a
corecta prin document (auto)ficţia din ele, întru lămurirea istoriei
(literare), e mai mult decît necesară.
*
„Fiecare pasăre scriitoare pe hîrtia ei piere.”
Paul Goma
Amendînd memoria selectivă, cercetătoarea Ana Selejan e
convinsă că a uita înseamnă a şterge graniţa dintre bine şi rău, dintre
moral şi imoral, aletheia fiind legată de ne-uitare. Ocultat, compromisul
se repetă. În fapt, scriitorii sub dictatură au fost net împărţiţi: supuşii ori
nesupuşii; cei care tulburau apele partidului şi pneumaticii – vocabula lui
Marin Preda – care pluteau pe orice apă; pigmeii literari care scriau pe
tematică recomandată sau refuznicii reţetarului realist-socialist. Bref, cei
admirabili şi cei penibili.
Mai notează Ana Selejan (Adevăr şi mistificare în jurnale şi
memorii apărute după 1989, Cartea Românească, 2011), că nu-i
imposibil ca „alţi entuziaşti şi tineri sorintoma să se dezlănţuie partinic şi
să execute valori consacrate”. S-a şi întîmplat. Un argus al zilelor
noastre, Cristian Tudor Popescu, n-a propus cenzurarea la sînge a
poetului Nichita Stănescu, dacă nu arderea de tot? Taxat exemplar de
Alex. Ştefănescu, v. însemnarea de jurnal (secret) din 16 dec. 2003:
„tentativa de a zgîria cu un cui ruginit un Mercedes al literaturii române”.
Iar atacul sec Popescu vs. Stănescu aduce aminte de „revizuirile”
proletcultiste. În aceeaşi notă, pentru o antologie de poezie
contemporană, George Astalos s-a lipsit de N. Stănescu; l-a antologat, în
schimb, pe Valeriu Stancu. Étique et esthétique! De ce mă mir? Seghers
nu-i publica pe Blaga şi pe Voiculescu, ci pe Aurel Baranga şi pe Maria
Banuş, în timp ce sovieticii îl prefereau lui Rebreanu pe Al.I. Ştefănescu,
soţul Ninei Cassian, cu Să nu fugi singur prin ploaie.
Pus postmortem pe rug e Mircea Eliade; dintre cei mai sancţionaţi
după revoluţia noastră altfel colorată: Nae Ionescu, Nichifor Crainic, G.
Călinescu. „Vai de veacul în care cei răi nu au caracter”, scria M.
Eminescu şi el obiect al campaniei de minimalizare.
Vă supun atenţiei cîteva decupaje din texte scrise postsocialist ori în
perioada stalinizării barbare. Cînd, anume, hotărîţi dvs. Iată-le: „Să se
84

elimine tot ce este obscur în opera poetului, confuz şi greşit”; „Eminescu
trebuie văzut astfel ca un caz tipic de intelectual în derută”; Eminescu e
„ceva inert şi ridicol, ca o statuie de metal goală pe dinăuntru şi cu dangăt
spart”.
După '89, comandoul antieminescian a reluat etichetările vechi,
updatate: după Eminescu reacţionar, s-a ajuns la Eminescu
protolegionar; de la Eminescu antirus, la feroce democrat occidental,
model păgubitor anacronic. Mereu, însă, a fost prezentat ca antisemit,
obsedat de purificări etnice. Tot în scopul minimalizării, accentul se pune
pe bruilloane, pe manuscrise necontrolate perfect ca formă, în ciuda celor
spuse de Maiorescu-Ibrăileanu-Vianu, care nu suportau nefinisarea din
postume. Vrem să-l gîndim altfel? Atunci alegem ipostazul ludic, al unui
Eminescu bîntuit de fantezii porno în poezie şi trivial în pamflet. Sau îi
reproşăm că a fost („nu întîmplător!”) confiscat politic de proletari. N.
Gheran îşi aduce aminte că A. Toma, întrebat de şofer cine-i mai mare, el
sau Eminescu, a răspuns cu modestie jucată: „Fiecare în felul lui”.
Concluzia? „Who the fuck is... Eminescu?”, varianta postmodernă
pentru replica Ofeliei Manole: „Ieu nu ştiu ce găsiţi voi la Ieminiescu
ăsta!?” Rotonda din Bucureşti a scriitorilor (iniţiativa ansamblului
monumental a avut-o Ion Petrovici, atunci, în '43, ministrul Instrucţiunii)
a fost „epurată” de bustul lui Goga, spart după „cotitura” armată din 23
august; ca, după '89, să fie ciobit şi Eminescu; n-a plăcut bărbia
sculptorului Ion Jalea, pesemne.
Şi mai periculoasă e pledoaria activiştilor mari şi mici pentru
sistemul defunct. Doar dacă nu punem preţ pe onoare, pe demnitate, pe
libertate, putem regreta statul totalitar. Ca să ajungă-n centrul atenţiei
oficiale şi-n capul mesei, activistul-scriitor trebuia să fixeze praştia
ideologică pe cobreslaşi, să-i monitorizeze, să-i cenzureze, să-i reducă la
tăcere. Iar aceşti culturnici ies din nou în faţă ca autorităţi cu
indemnizaţie de merit. Un fost zelos pentru ocupantul sovietic, de la noi
din Ieş’, a scris negru pe alb în „Cronica”: „Mai bine cu Stalin decît cu
Ceauşescu”. Acelaşi ins găsea „rămăşiţe formaliste” la Blaga, cerînd
sancţiuni şi se entuziasma de felul cum Petru Dumitriu folosea
„artisticeşte” interogaţia „hîţ” în romanul Drum fără pulbere. Şi ce
oficioşi mai erau oficialii noştri, cum urmau ei neabătut linia, ca
„Dodulică” Bălan et alii, să obţină vizibilitate şi voce sonoră, asigurate,
ambele, de Putere, nicidecum de talent.
De repetat şi iarăşi de repetat: nici un sistem totalitar nu rezistă
fără să se bazeze pe cooperanţi. Ceauşescu putea fi înlăturat fără vărsare
de sînge, dacă n-ar fi făcut zid în juru-i atîţia lingăi. Aceiaşi care,
reşapaţi, par gata să ne prepare ideologic din nou, să ne dezorienteze cu
minciuna împlinirilor măreţe şi a dictaturii de dezvoltare, alimentînd
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trista, jalnica inconştienţă a nostalgicilor. Mă tem că slugile lui Ceau au
fost mai penibile decît el şi nu pentru că-l lăsau să cîştige la şah. Dacă e
să-l credem pe memorialistul Ştefan Andrei, patru inşi nu l-au rugat să nu
plece cînd a vrut, chipurile, să demisioneze: el, Mizil, Ion Toma şi Pană
(v. interviul cu Viorel Patrichi, din 19 ian. 2012); Dăscălescu, PopescuDumnezeu, Pacoste şi Postelnicu s-au opus demisiei; la fel „femeile, cu
ochii uzi”.
În ce mă priveşte, m-am săturat de explicaţiile propagandiştilor
(primitivi, aroganţi, sprîncenaţi) că au făcut, pe sub mîna stîngă, şi ceva
bun în „unităţi de cultură”, cînd ne-au preformat ca pe şniţele tocate. O fi
pus pe roate sau pe butuci cultura metalurgista Suzana Gîdea specialistă
în cazangerie, ca ministră de resort?
Nu demult, la B1TV, Dinu Săraru îi vitupera pe ciocoii noi cu
body-guard, făcînd trimitere bibliografică la... Heliade Rădulescu. Nici
Turcescu, nici Cristoiu n-au găsit cu cale să-i corecteze eroarea, nu i-au
adus la cunoştinţă numele autorului romanului Ciocoii vechi şi noi, „unu’
Filimon”, cum ar spune moralistul cu morala ruptă-n coate. Eu l-aş fi
întrebat pe Dinu Săraru dacă o fi fost mai bine cînd scriitorii aveau ei
paznici ideologici, ca Ivaşcu şi Vitner pentru G. Călinescu, body-guards
cu misie nu să-l apere, ci să-l flancheze, supravegheze, atenţioneze. La
noi în tîrg, dulcele, alt body-guard, şapteclasistul D. Ignea, îi ţinea bine
pe scriitori în chingi. Consultat de partid era ilegalistul ne-scriitor, nu
adevăraţii scriitori, mereu cu drepturi limitate, cu libertate de exprimare
prin reprezentanţi. Iar înregimentarea sub o siglă şi o doctrină, care se pot
schimba după o lungă noapte totalitară, lasă, cu spusa lui Luca Piţu,
reziduuri totalitoante. Probă că Filiala Iaşi a USR i-a înmînat festiv o
Diplomă, la împlinirea a 85 de ani, fostului redactor şef la ziarul
canalului Dunăre-Marea Neagră (director Leonte Răutu) şi la „Iaşul
nou”, devenit „Iaşul literar”, unde veghea ca „infiltrările estetizante” să
nu tocească „spiritul revoluţionar”.
Cei zece subiecţi ai Anei Selejan, Miron Radu Paraschivescu,
Crohmălniceanu, Petru Dumitriu, Victor Felea, Beniuc, D. Micu, Nina
Cassian, Sorin Toma, Lucia Demetrius, Petre Solomon, îşi modelează
biografia ca pe-o ceară moale: a fost, n-a fost, parc’ a fost vis... Fapte
reprobabile sînt trecute prin filtrul memoriei infidele, nesigure, confuze.
Se văicăresc în fel şi chip că nu i-a apreciat îndestul partidul (ca Miron
Radu Paraschivescu), se complac în eroare (ca Nina Cassian şi Lucia
Demetrius). Ana Selejan ar fi putut comenta memoriile şi jurnalele
perioadei „în oglindă”: Alice Voinescu („Acţiunea noastră e durerea şi
răbdarea”, însemnare în Jurnal din 29 oct. 1956) şi Nina Cassian,
mărturisind, în „Scrisul bănăţean”, în mai 1961 ce a mărturisit repetat în
Memoria ca zestre: „Visul meu cel mai arzător este să-mi închin întreaga
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viaţă, ca pe o odă, comunismului”; Steinhardt şi Petru Dumitriu, Blaga şi
Beniuc, Crainic şi Crohmălniceanu, Pandrea şi Miron Radu
Paraschivescu, Marcel Petrişor şi Lucia Demetrius, I.D. Sârbu şi Petre
Solomon...
Ce-i drept, jurnalul falsificat are puterea de a se răzbuna pe
mistificator. Diaristul la vedere e altul decît imaginea lui întrezărită
printre rînduri, „pe dedesubt”. Micu e un conformist fricos, chiar
exemplar în conformism, ca să nu-şi pericliteze poziţia socială; Victor
Felea e un duplicitar. Şi cîţi nu se vor măcar Procopius din Cezareea?
Precautul Felea preciza testamentar soţiei: „lăsăm pentru a doua ediţie (e
vorba de Jurnalul unui poet leneş, nota mea, Magda U.)... unele
înjurături”. De observat că şi Felea şi Solomon scriu jurnale mediocre, la
fel ca opera de creaţie, ca să zic aşa. Şi tot mediocrii sînt invidioşi în
exces, ca Beniuc pe Blaga, ca Miron Radu Paraschivescu pe Arghezi,
denigrat şi terfelit ca „poet mizer, mic şi sărac în duh”. Felea şi Solomon
pozează în crizaţi moral, fără a conteni să scrie conform directivelor lui
Leonte Răutu, pseudonimul culturalizator al lui Lev Oigenstein. O
ilustrare oferită de Ana Selejan din Petre Solomon: „Dar cei mai mari
poeţi întotdeauna/ au fost legaţi de împrejur” (Poezia politică). Şi alta:
„Ţiţirigă Niculaie/ paşte oile pe cîmp –/ Îl plătea chiaburul tîmp/ Cu
sudălmi şi cu bătaie.// Nimeni nu-l mai drăcuieşte/ Ţiţirigă-i brigadier.
Steagul roşu/ către cer/ De pe schela lui porneşte”.
Subiectivitatea notelor confesive, destinate (chiar postum)
publicării e amendată prompt de cercetătoare, ca şi abuzul (nescuzabil)
de ficţie. E veridic sau nu? vrea să ştie Ana Selejan. Mă rog, veridic
poate părea Petru Dumitriu cînd, în interviurile mărturisitoare cu Eugen
Simion ori cu George Pruteanu, se căieşte amarnic. Numai că nu tot ce
pare adevărat e şi adevărat. „Prozatorul-exemplu” trişează, falsificînd cu
bună (sau rea) ştiinţă, ca să-şi scuze moral şirul de concesii. Vai, cît l-a
ros, l-a ars, l-a otrăvit (verbele lui) că a scris pentru „criminalii aceia” .
Sincer mi se pare Beniuc (Niţeluş pentru P. Dumitriu), care nu se căieşte
şi, necăit fiind, rămîne neclintit moscoviciolatru, orb la fărădelegile
ocupanţilor.
Un păcălitor păcălit e şi Miron Radu Paraschivescu. Nici că prinde
de veste diaristul că jurnalul îi arată chipul adevărat. Un om bolnav de
ambiţie, de un orgoliu hiperbolic, pe măsura unui egoism hiperbolic,
veninos chiar cu protejaţii: „toţi puţoii ăştia pe care i-am crescut”.
Recunoaştere nepărtinitoare a confratelui? Nici vorbă. Ranchiunosul
MRP vedea peste tot crapularzi”. De la „oportunistul-fripturistul”
„Zărică” Stancu la Preda „mitocanul”, excedat, se vede, de necruţătoarea
ironie ţărănească a morometelui...
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Se considera un hérétique? Fals. Nu era decît un „adezionist”
dîrzos, vîrf al muncii de îndrumare, gata să-i vîre cu forţa în doctrină, can închisoare, pe cei cu ascendenţe politice „nesănătoase”. Restricţii
morale? Cînd nega (în „Scînteia”) lipsa libertăţii de exprimare? El o
avea, ce-i drept. Şi tare i-ar fi amuţit pe Streinu ori pe Tudor TeodorescuBranişte (v. în „Scînteia” din 1946 art. Sensul unic al culturii). Vînăt de
invidie pe Arghezi, l-a amuţit aproape un deceniu, deşi poetul abia fusese
premiat de Mihai Ralea, ministrul Artelor, şi aniversat, în '46.
Argumentele? „Rău cetăţean şi mincinos tovarăş”. Miron Radu
Paraschivescu reclama faptul că „impostorul” Arghezi scrisese articole
laudative pro Hitler, pro Moţa şi Marin, pro Goga, că fusese „de partea
celei mai negre reacţiuni” şi-l compara cu Goebbels. Alte acuze? Un
parvenit avid de profituri, laş, slugarnic, tată denaturat. Cea mai
înfricoşătoare acuză a fost că înjurase „stilul bolşevic” în „Timpul”, ceea
ce putea să-l trimită pe poet direct în „pensionul” (citiţi: abatorul) Aiud.
Iar fixaţia asta bolnavă pentru demolarea lui Arghezi culminează cu o
atitudine jenantă: „Arghezi va muri (şi i-o doresc cît de curînd) istovit,
sleit, golit”. Ceea ce nu i s-a întîmplat inepuizabilului poet. Arghezi e mai
greu, n-ai ce-i fa! Ironia vieţii a făcut ca Marele Alpha să fie îngropat cu
salve de tun. Deşi (tot de la N. Gheran ştiu, din Arta de a fi păgubaş.
Îndărătul cortinei, că Arghezi mort n-a putut fi dus în frigiderul spitalului
Elias, în acel iulie fierbinte. Frigiderul era „rezervaţia CC al PCR”, ca
atîtea alte locaţii pe circuit închis.
Un „cobai” MRP? Nicidecum. Ceilalţi erau cobaii lui. Şi nu prea
văd de ce editura Dacia a publicat, în '94, Journal d’un hérétique (Paris,
'76), schimbînd eretic în cobai. Şi cine l-o fi pus să deschidă campania
(cot la cot cu Caraion, Caradino, Călugăru) contra lui Rebreanu,
considerat autor de romane „needucative”. Adam şi Eva? – metafizic;
Crăişorul? – naţionalist-şovin şi dedicat, pe deasupra, lui Iuliu Maniu;
Jar? Bulevardier; Gorila?, oho, – legionar!
Pentru Ana Selejan, MRP e „un utopic” (de acord, dacă e vorba de
utopia rea, distructivă, comunismul), cu „un destin dramatic” (de acord,
dacă, respectîndu-i pe clasici, credem că destinul e propriul caracter).
Deşi luase în '53 Premiul de Stat clasa a II-a (bănăret, nu joacă!), pentru
volumul Laude, în gît i-a stat Premiul Naţional de poezie acordat lui
Arghezi, „un nereprezentativ”. Pe deasupra, reabilitatul Arghezi avea
2000 de lei pensie de la USR, în timp ce el primea mai puţin. Urîtă mai e
invidia literară, ca şi aroganţa fără onoare.
În fapt, MRP era decepţionat că n-a fost primul între poeţi (sau
singur), că partidul nu l-a proteguit îndestul, că nu l-a consultat îndestul.
Lui Şelmaru, lui Chişinevshi, lui Răutu, Constanţei Crăciun le scria
scrisori cu cereri peste cereri, gata să-i toarne pe toţi la Dej că era „ţinut
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departe de Bucureşti” şi că agitpropii CC nu-i dădeau casă pe măsura
aportului la poezia luptătoare. Asta îmi aminteşte de un versificator,
ieşean prin adopţie, Haralambie Ţugui, care-l ameninţa pe secretarul
Filialei USR că nu mai scrie poezie patriotică dacă nu i se repară liftul.
Sforării mari, rezultate mici.
Ce-i mai trist e că MRP n-a regretat receptivitatea la directivele
care au afectat literatura română pe termen lung, au mutilat vieţi literare.
Ba se vedea „modelul Miron” pentru scriitorime. N-a fost aşa. Cum ştia
ce pot păţi tovii de drum abandonaţi de forţa conducătoare (formula:
foloseşte şi aruncă după folosire), a părăsit „mîndra corabie”. Acuzator
neonest, martor cu memorie voalată, Miron Radu Paraschivescu
transformă jurnalul într-o reglare urîtă de conturi.
Mereu exact informată, cercetătoarea Ana Selejan verifică
depoziţiile de martor, din jurnalele recitite şi corese, din memorialistica
deformată şi o face în temeiul documentului. Aflînd adevărul despre
sumbrul, obsedantul proletcult, înţelegem prezentul; pricepem că o
cedare duce întotdeauna la alta. Aviz elitei de curte, larg şi spornic
mediatizată.

89

Emil Nicolae:

„Ieşirea în străinătate cu o carte e doar
începutul unei competiţii”
La începutul acestui an, editura franceză Atlantica Seguier (din
Biarritz) a publicat – în colecţia bibliofilă „Privileges” – volumul Autres
caprices, semnat de Emil Nicolae (textele/ poemele) şi de Dumitru D.
Bostan (grafica). În condiţiile în care scriitorii şi artiştii români fac
eforturi intense ca să fie recunoscuţi şi integraţi în spaţiul cultural
european, putem considera această apariţie drept un eveniment. I-am
solicitat lui Emil Nicolae câteva detalii.
- Când aţi început să pregătiţi acest proiect, tu şi Dumitru D.
Bostan?
E.N.: O să te surprindă, dar nu l-am „pregătit” deloc! (în sensul
formal, strategic, al aşa-numitei „elaborări”). Vara trecută, imediat după
ce m-am întors de la „Congresul Naţional de Poezie”, desfăşurat la
Ipoteşti – Botoşani (unde tocmai se discutase despre promovarea
defectuoasă în străinătate a literaturii noastre, la nivel instituţional – sic!),
colegul şi prietenul Dumitru D. Bostan mi-a arătat câteva desene pe care
le trimisese la Atlantica Seguier prin primăvară. I le ceruseră patronul
editurii şi directorul artistic, Vasile Spătaru (un grafician de excepţie,
plecat din Piatra-Neamţ), ca urmare a succesului de care s-a bucurat
albumul de acuarelă Biarritz si loin si proche pe care el îl scosese în
2003 (împreună cu scriitoarea Florence Sturm Borderie) şi a „suportului”
grafic pe care-l oferise în 2010 poemelor lui Bogdan Gheorghiu, tipărite
la aceeaşi editură. Mi-a spus că s-a gândit să intituleze respectivul ciclu
de desene „Capricii”, urmând o sugestie venită din titlul unei cărţi pe care
o publicasem eu mai demult, Studii / Confesiuni / Capricii (1983) şi pe
care o mai răsfoia din când în când. Am convenit că mai potrivit era
„Alte capricii” (Autres caprices), deoarece existau deja multe şi celebre
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capricii atât în pictură (v. Goya) cât şi în muzică (v. Paganini) şi chiar în
literatură (v. Verlaine). Apoi Dumitru D. Bostan a trimis desenele la
Biarritz, însă cei de acolo i-au spus că pentru a face o carte era nevoie şi
de texte. Aşa că, în mod firesc, s-a oprit la capriciile mele din volumul
menţionat. Eu am răspuns la provocare, m-am apucat să le traduc
(propunând ca versiunea originală, în română, să o fac „manuscrisă” ca
să rezoneze cu grafica), iar Vasile Spătaru a conceput designul
„obiectului” editorial (elegant, pe hârtie verge etc.). Aşadar a fost o
„întâlnire electivă”, ca să spun aşa (la fel ca-n cazul cărţilor pe care le-am
lucrat cu pictorul Dinu Huminiuc).
- Înţeleg că eşti mulţumit, satisfăcut de ceea ce a ieşit…
E.N.: Desigur, dar mare parte din mulţumirea mea ascunde
sensuri mai profunde decât simpla apariţie la o editură din străinătate. În
primul rând am avut ocazia să constat (chiar după reacţiile primite din
Franţa) că unele poeme pe care le-am scris cu vreo trei decenii în urmă
rezistă şi la o (re)citire actuală. În al doilea rând, pus în situaţia să te
traduc singur (am preferat această variantă), am reuşit să înţeleg ce
înseamnă trecerea dintr-o limbă în alta, renunţările şi transformările pe
care trebuie să ţi le asumi în spiritul „limbii gazdă”, dar şi dificultatea de
a limpezi un background cultural (lexical, gramatical, stilistic) care
deseori opacizează privirea / percepţia cititorului străin. Mai ales când
încerci „să potriveşti” o limbă caracterizată prin hiperplasticitate, cum e
româna, cu o limbă geometrică, respectiv franceza. Nu e aşa de simplu pe
cât se crede, datorită originii latine comune, dacă vrei să conservi (să fii
corect cu) enunţul artistic iniţial.
- De ce consideră lumea – şi scriitorii în special – că a fi tradus
şi tipărit în străinătate reprezintă un succes?
E.N.: E un sindrom cunoscut şi în alte domenii, el datorându-se
faptului că România nu reuşeşte să aşeze valorile într-o ordine dreaptă
aici, în ţară. Dar să nu-ţi închipui că o dată ieşit afară eşti definitiv „ales”
şi consacrat. E doar începutul unei competiţii în acest sens. Rămânând în
zona literaturii, te rog să iei aminte la câţi scriitori mediocri sunt propuşi
cititorului străin de instituţiile investite cu „promovarea”, în virtutea
jocurilor şi aranjamentelor de culise. Şi cu aceştia trebuie să te confrunţi
pe piaţa străină a cărţii. În acelaşi timp, gândeşte-te câţi scriitori valoroşi
sunt în jurul nostru şi nu-i traduce nimeni. Totuşi, astăzi există o soluţie
la îndemâna oricui: orice scriitor îşi poate traduce opera şi o poate
promova singur pe Net. Condiţia obligatorie însă, înainte de toate, este să
fii un bun scriitor în limba ta!
A consemnat: Nicolae Sava
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„Poeta ţese pânza sa lirică împletind mai multe
fire: al existenţei, al absurdului condiţiei umane (în
descendenţă existenţialistă), al ironiei etc. Dacă le-ar folosi
numai pe primele două, urzeala s-ar destrăma. Dar ironia şi
ludicul conferă rezistenţă ţesăturii.”

Eugenia Ţarălungă – endo, meta, epi,
para texte lirice
o cronică de Lucian Gruia
Eugenia Ţarălungă a debutat cu volumul de versuri mici unităţi
de percepţie (Editura Muzeul Literaturii Române, 2002), cu care a
obţinut premiul de debut al USR. Despre acest volum s-au spus lucruri
definitorii pentru demersul liric al poetei, pe care trebuie să le
menţionăm, întrucât volumul biu. poeme şi texte-bloc (Ed. Limes, ClujNapoca, 2010), pe care-l comentăm, îl completează pe primul (deşi Dan
C. Badea nu credea că un nou volum în aceeaşi formulă expresivă ar fi de
dorit).
Criticii au remarcat dezinvoltura „de tacla”, imaginile învolburate
şi de o prospeţime primăvăratică (Al. Cistelecan); bogăţia limbajului
(neologisme, termeni din toate domeniile) care maschează senzualitatea
liricii (Dan C. Mihăilescu); expresia dură şi şăgalnică totodată (Geo
Vasile); simbolurile familiare din zona diafanului (Dan C. Badea);
limbajul care sparge tiparele obişnuite ale poeziei româneşti (Ruxandra
Cesereanu); flash-urile ironice (Marin Mincu); frazarea neostentativă şi
subtilă (Ioan Es. Pop). Şi tot el conchide admirabil, sintetizând astfel
poezia Eugeniei Ţarălungă: „E ca şi cum un spadasin în duel cu sine
însuşi s-ar răni sub stern încă înainte de a porni împotrivă-şi şi, în locul
replicii neiertătoare, ar face o neaşteptată reverenţă.”
Fără-ndoială, autoarea este pasionată de structura fizico-chimică a
lumii (atomi, cuante) şi mai ales de miracolul alcătuirii fiinţelor vii
(întâlnim referiri la cromozomi, mitocondrii etc). De aceea, micile unităţi
de percepţie îmi par, similar atomilor fizici, cele mai mici stări sufleteşti
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care îşi mai păstrează identitatea. În volumul de debut, Eugenia
Ţarălungă realizează o introspecţie microcosmică până la aceste ultime
particule de stări sufleteşti. Demersul continuă şi în volumul pe care-l
disecăm, aventurile lui biu fiind iniţiatice. De această dată, avem şi
unităţi macroscopice, fiinţele umane.
Eugenia Ţarălungă cercetează analitic (avalanşă de organe,
ţesuturi şi nume proprii – bărbăteşti, fireşte – culese din anatomia
umană, stau mărturie), mărunţind existenţa până la mici unităţi de
percepţie; dialoghează cu semenii; descrie faptele oamenilor dar nu le
comentează/judecă. Cu bună ştiinţă, rămâne captiva condiţiei umane şi
nu îşi permite nici o privire din afară: „Eu am crezut că mecanismul
acesta are un joc / un spaţiu de libertate între piesele componente / când
colo totul e intricat ţeapăn / nu doar moartea aduce rigoarea de neabătut /
rigor mortis / limitări ale gradelor de libertate hiene / aferente traiului în
comun pe planetă // nu doar tu eşti prins de viu în urzeala asta / în
bătătura de cânepă aspră / cât de flexibilă e pânza asta de sac?” (sac fără
sipet).
Poeta ţese pânza sa lirică împletind mai multe fire: al existenţei,
al absurdului condiţiei umane (în descendenţă existenţialistă), al ironiei
etc. Dacă le-ar folosi numai pe primele două, urzeala s-ar destrăma. Dar
ironia şi ludicul conferă rezistenţă ţesăturii. Pe pânză sunt brodate toate
problemele lumii: creştinismul în derivă, amănuntele zilnice ale vieţii
noastre fără sens, degradarea omului până la instinctele primare,
comportamentul inuman al unor mame etc. Nu sunt uitate problemele
specific româneşti, aflate la ordinea zilei: agitaţia politică (revoluţia, sau
ce o fi fost, demonstraţia maraton de la Piaţa Universităţii, deprecierea
valorilor în perioada postdecembristă etc.).
În această urzeală existenţială biu (un alter-ego al poetei) „află că
există”. Călătoria sa, de la începutul volumului, se desfăşoară, cum ar
zice Mircea Eliade, în interiorul sufletului său. Întrucât în lirica Eugeniei
Ţarălungă esenţa nu există, totul e subsumat „drumului spre centru” de
care vorbeşte istoricul religiilor, toate evenimentele au aceeaşi
importanţă. Dacă nu există un centru privilegiat, acesta se află
pretutindeni sau nicăieri.
În condiţia noastră de fiinţe muritoare, nimic nu se poate împlini.
Poeziile de dragoste, fruste şi tandre, sunt „dureros de dulci”: „golit de
sânge acum, dreptul care, atunci când îl pusesem peste el, genunchiul
meu flectat peste genunchiul lui întinşi amândoi, el spusese că a crezut că
va începe brusc să leviteze. nu s-a întâmplat aşa. ba, mai mult, nu s-a
întâmplat nimic de atunci.” (marţi, cândva ziua mea bună, 12 iulie, o zi
înainte de 13...).
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Îmi pare că poeta poartă o mască pentru a-şi ascunde fragilitatea.
Acesta se dezvăluie, pe alocuri, în poezia de dragoste sau în atenţia pe
care o acordă suferinţelor/problemelor umane. Există totuşi, ca ideal, o
lume mai bună spre care poeta tinde fără entuziasm: „noi, îmi închipuiam
eu, făcând parte dintr-o altă lume, superioară, mai albă, cu rădăcini doar
în spectrul multicolor al lumii fizice, aşa credeam. Spre ce gonim? Spre
ce ne târâm?” (13 iulie).
În prefaţa cărţii, Ruxandra Cesereanu afirmă că Eugenia
Ţarălungă aduce noutăţi în lirica românească. Autoarea confirmă
observaţia, cu o notă de autoironie: „scotocisem în căutare de cuvinte şi
extinsesem graniţele / elastic / toate graniţele până la limita de rupere /
eram obişnuită cu dinamitări de tot felul // mereu industria militară
acaparase / cercetarea de vârf în toate domeniile ştiinţifice // numai
cuvintele scăpaseră monopolului” (roboteam până ajungeam la gândire).
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„ Dincolo de multe momente jenante, consecinţă a
extenuării muncii fizice sau a beţiei, s-a creat un folclor
falic, chiar dacă, după o vârstă, din escadronul de armăsari
al bărbaţilor rămânând o ciurdă de gloabe reformate, cu
îngăduinţă tolerate. Auziţi, obsedaţi dumneavoastră, la ce
visează nişte domnişoare suave, dornice de socializare:
<<Ciobanii de la munte, cu ştoagăru’ până-n genunche.>>”

O proză de Constantin Ardeleanu
Ispite rurale
Trebuie să fi fost femei tare mândre pe valea Tazlăului, odată ce a
găsit de cuviinţă insaţiabilul atlet al creştinătăţii (pentru mireni), adică
Ştefan cel Mare şi Sfânt (pentru miraţi), să facă un popas de taină şi
păcat, chiar lângă satul cu nume de râu, unde tocmai zidise falnică
monastire. De atunci sătucul ibovnicei voievodale s-a numit Frumoasa
(iar dacă ar fi îndrăznit careva să-l fi întrebat pe Măria Sa despre
frugala-i dedulcire la păcat, mai mult ca sigur că astăzi Tazlăul s-ar
învecina la est cu... Iabraşa). Aceste muieri cu vino-ncoa nu prea
rămâneau în conştiinţa publică, deoarece şase zile din şapte, ele umblau
în haine de lucru, cu basmaua trasă pe frunte. Bărbaţii, de regulă, sunt
atraşi de crâşme; femeile de cei care în balanţa viciilor le place mai mult
terezia patului decât pe cea a tejghelei; babele, cu termenul păcătoşeniei
expirat, pitrocesc pe şanţ rătăcirile amoroase; iar câţiva lunateci se
zgâiesc la peisagiu, eventual încropind câte o poezea bucolică. Biologicul
înfurie logicul, ispitiţii muşcă lacom din măr (uneori fiind gustos şi
compotul), riscând ca deposedaţii temporar, pitiţi după garduri, să le dea
în cap cu răslogul, ca o palidă şi orgolioasă consolare. Cauzele rătăcirilor,
nu pădurea ce cade peste ei, ci pricinile vechi de când lumea: deficitul de
bărbaţi de după cel de-al doilea război mondial, o mângâiere consolatoare
raportată la comportamentul brutal al soţului, tentaţia lucrului interzis şi
mai ales acea chemare n’explicată pentru diversitate, pentru ALTCEVA.
Perceptul strămoşesc „a te face de ruşine” şi-a pierdut din impactul
iniţial, dând liber la un fel de „laissez faire, laissez aimer”, sub oblăduirea
unui pragmatism asumat: „cu trupul meu fac ce vreau?!” Nu mai
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contează oprobiul „zoanei”, „tocul de bătaie” al tatălui, copiii din flori,
blestemele perdanţilor, sfada şi numele de ocară. Nimic de făcut când saprind călcâiele: „Dragostea e ca o râie, te mănâncă şi-n călcâie”. Şi când
i-apucă bâzdâcul, glosează folclorul, fără parti-pris-uri: „geaba cânepa e
la topit, ţie-ţi arde de iubit!” Şi ca să nu mă perceapă cititorul ca pe un
obsedat (ce-o fi atât de grav să te obsedeze frumosul, necunoscutul,
sublimul intim?) mi-l aduc în ajutor pe dramaturgul Puşi Dinulescu:
„Apropos de «Femeia e perfidă ca valul» a lui Shakespeare, nu spune şi
moldoveanul nostru, aşa frumos, «cam răpidi di cur?!»” Sau cum atât de
complex explică psihanalitic (se cunoaşte că în drum spre Strasbourg-ul
fetei sale a trecut mereu prin Viena lui Sigismund Freud) Gilberti, un
mare gourmet de ispite: „Femeia e o uşă mereu închisă, dar, întotdeauna,
trebuie să forţezi puţin clanţa. Şi vei avea parte de cea mai libertină
dintre politicile liberale cunoscute, cea «a porţilor deschise». Numai de
te-ar ţine balamaua?!” Tocmai felul molcom al celor cu limba lată să
provoace oare o iuţeală în spaţiul privat al locurilor înguste? Dumnezeu
ştie şi, cu siguranţă, beneficiarul nurilor de provenienţă moldavă. Cei
păţiţi nu vor uita vreodată această şansă de a cunoaşte o moldo-divă, de
un feminism ce dă pe dinafară (?!), explicându-se astfel invazia de
vedete, plecate de pe maluri de Siret şi Prut şi promovate în prime-time la
diversele canale de divertismente. Nu le trebuie nici măcar o cultură
medie, celor fugite de obositooarea cultură mare. Zâmbete cu subînţeles,
puţine poale-n brâu, câteva aluzii dătătoare de iluzii, iată reţeta
succesului garantat 100%. Se spune că dacă o moldoveancă îţi intră în
pat, nu mai scapi de ea. Ce-i rău în asta, dacă-ţi cade pe cap năpasta? Şi
deşi pare de sorginte oltenească, sugerând o iuţeală de perfect simplu (nu
mlădierea profesionistă şi sofisticată a perfectului compus), nici
următoare cimilitură culeasă din popor nu e străină de un anume
comportament, în dauna peroraţiilor plictisitor-morale sau ipocriziilor
salonarde: „Iubeşte-mă mai cu mânie, că doar nu-s mumă-ta!...” Muică,
prea e polemică, Maricica asta pusă pe contre!
Dincolo de destule momente jenante, consecinţă a extenuării
muncii fizice sau a beţiei, s-a creat un folclor falic, chiar dacă, după o
vârstă, din escadronul de armăsari al bărbaţilor rămânând o ciurdă de
gloabe reformate, cu îngăduinţă tolerate. Auziţi, obsedaţi dumneavoastră,
la ce visează nişte domnişoare suave, dornice de socializare: „Ciobanii de
la munte, cu ştoagăru’ până-n genunche”. Cum să nu cazi în genunchi,
crucindu-te, prosternându-te, avântându-te, aventurându-te? Dar primul
conştient de miracolul din dotare e chiar umblătorul pe coclauri în interes
de serviciu: „Aoleu, cioarecii mei,/ Dârli, dârla,/ Cum se uită la femei,/
Dârli, dârla,/ Şi femeile la ei,/ Dârli, dârla,/ Să vadă ce joacă-n ei,/ Dârli,
dârla”. Curiozitatea ca o joacă, ce să mai fabulăm atâta!
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Viaţa are grijă şi de diviziunea muncii pe terenul atât de alunecos
la început, apoi mocirlos, al amantlâcului şi ibovnicelii (sună a
diagnostice de boli incurabile pentru agnostici, ca să nu ne bucurăm de
răul altora, numindu-i direct impotenţi). Chiar sub teribila ameninţare:
„Dacă ne prinde al meu, ne omoară pe-amândoi”. Oricum, flagrantul se
pedepseşte cu o bătaie soră cu moartea, n-are rost să iei un suflet pentru o
amăgire pasageră. Prea se trăieşte puţin într-un sat de munte, ca să mai ai
vreme de răzbunare. Se înlocuieşte cu resemnarea. Au fost cazuri în
Tazlău, când nevestele, purtate de „valul lui Shakespeare”, din plictiseală
sau capriciu, au fugit la oraş. Presupun că urbea (chiar dacă s-a numit
Buhuşi sau Piatra Neamţ) le-a oferit un preaplin, de care n-aveau nevoie:
iadul totalitar şi vulgar erotic. Aşa că s-au întors, spăşite, acasă, primind
iertarea bărbatului părăsit (sună mai degrabă a tandreţe, decât a
ameninţare: „las’c-o s-o-ntreb eu pe unde mi-a hoinărit”). O posibilă
amuzantă parodie după o celebră piesă de teatru american: „Oameni şi
cioareci”...
Cazuri, cât cuprinde, dar cum să dau nume? Imediat mi-ar reproşa
„rătăcitele”, că altă treabă n-am decât să mă uit la fundul lor. Iar bărbaţii
ultragiaţi ar fi în stare să-mi scape vreo scatoalcă, fără prea multe
explicaţii, că le tulbur liniştea căminului. Nu-i de loc indicat, până s-o
instala matriarhatul, ca femeia să-şi surprindă bărbatul cu altcineva.
Oricum ea ştia că „al ei” e un curvar nenorocit şi se alege ca bonus cu o
bătaie pentru indiscreţie. Şi dacă pe lângă ea se nimereşte a fi pe acolo şi
maică-sa, prima care află de pe uliţă fărădelegile ginerelui, are ce se
căina pezevenghiul la crâşmă, ca popa Jorj: „Oameni buni, nu ştiu ce să
mă mai fac? Am o singură nevastă, dar trebuie să bat două femei!”
Tazlăul erotic a rezistat eroic la tentaţiile din curtea vecinelor prin
cabaniste, care domoleau (presupun prin rotaţie, dacă nu chiar
rostogolire) singurătatea ţapinarilor (nu vi se pare că însăşi operaţia
forestieră de corhănit are conotaţii sexuale?). Erau atât de căutate în
exilul săptămânal pe claduri şi tihării, încât un cioban, căruia i s-au aprins
opincile după o trupeşă femeie a plăcerilor pe picior de munte, când
cobora la vale cu măgarul, purtând în spinare două caşuri, ajungea în sat
doar cu unul. „Măgarul” (fals în relaţia conjugală) justifica la consoartă
puţinătatea mărfii, prin aceea că, milos din fire, ar fi cruţat de prea mari
greutăţi măgarul veritabil. Pentru o asemenea răsplată generoasă (mai
ales că românul traversează îndeobşte numai epoci de foame, mâncarea
fiind mereu considerată monedă forte), un caş de oaie, îndemânoasa şi
accesibila cabaniţă ar fi stat şi capră (scuze pentru apelarea la elemente
din gimnastica artistică, unde nu ne întrece nimeni pe glob). Vremea
minerilor şi sondorilor (care câştigau fabulos pe atunci; clasa
muncitoare putea merge liniştită în paradisuri...fiscale) şi ale unor
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intelectuali, străini de sat, profesând aici (pofticioşi de o viaţă
tumultoasă) nu au sporit atâta viciul secular, ci i-au dat un preţ (cashul
mai căutat decât... caşul). Femeia e o scumpă, gândeau sondorii şi
minerii (meseria lor fiind forarea în adâncuri, întru declanşarea
energiilor). Uneori chiar prea scumpă, când, trebuia, la chenzină, să dea
nevestei socoteală...
Modernismul începutului de mileniu III a liberalizat excesiv
reflexele posesive ale feminităţii. Tinerele fete par mai informate şi mai
grăbite în materie de patimă, patos şi pat, şi, cum ar spune oftând, mătuşa
Paraschiva, „cam fără ruşine, mămucă”. E o iluzie, deoarece în zorii
secolului trecut, după modelul tradiţionalist, fetele se căsătoreau pe la 1416 ani, aşa că nu le puneţi în cârcă tupeistelor rockeriţe, cu infinitezimale
rochiţe, un spor neobişnuit de libido. Nimic nou sub soare, biologia n-are
pic de imaginaţie: când îi colcăie hormonii, apar şi demonii! Iar la vârsta
şomajului tehnic iubăreţ, îi auzi pe bătrânei, vorbind cu naturaleţea
faptului cel mai banal din lume, că „aia a lu’ Cutare s-a ţinut cu cumnatumiu şi acum îşi dă aere de mironosiţă”. Reţinuţii ăştia au ţinere de minte,
nu glumă! Câte un bărbat matur, aşezat, la vârsta când trebuie să fii
înţelept, dacă nu te-a atins ramolismentul, reflectă amar: „într-o căsnicie
bărbatul e capul, dar femeia, gâtul!” Vai de capul nostru, bade, tu-i gâţii
ei de Soartă!
Dincolo de cerinţele imperative ale trupului şi de performanţe,
povestite cu iminente exagerări, ca să impresionezi monogamii, e greu să
nu dai vina pe genetică sau un scurt-circuit la scăfârlie, când câte unul,
asumându-şi menirea de buhai comunal, încalecă şi mama, şi fiica, spre
a nu ţine supărare una pe cealaltă. Sau cazul altuia, telectual de felul lui,
un domn va să zică, care, cu aceiaşi osârdie, omenea şi soaţa, şi slujnica,
din această societate mixtă ad-hoc apărând pe lume două fetiţe. Artă
pentru artă în primul caz, artă cu tendinţă în cel de-al doilea. Scrieţi,
băieţi, numai scrieţi, dacă vă ţine peniţa! „Ce să te aştepţi de la nişte
venetici?” – au răsuflat, mai uşuraţi decât taurii străini de sat, moraliştii.
De parcă localnicii get-beget ar fi mai breji? Un unchi şi un nepot de
frate călăreau aceiaşi rapandulă nesătulă, cu credinţa că dau o mână de
ajutor gospodarului, atât de vlăguit de muncă în timpul zilei, încât nu mai
putea rezolva seara celelalte angarale ale casei. Un motociclist, dacă tot
avea ataş, a luat femeia omului din bătătură, a „festonat-o” în târg la
Buhuşi şi i-a adus-o acasă, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Toţi au
avut de câştigat: cei doi o nouă experienţă amoroasă, iar încornoratul
certitudinea că nevastă-sa, prea sentimentală din fire, se ataşează prea
uşor. Cine n-a greşit la viaţa lui, să arunce cu piatra! Sau mai degrabă să
dea o raită până la Piatra, să-şi facă de cap, dacă-l ţin puterile, şi să se
întoarcă revoltat acasă, povestind consoartei de cât de destrăbălată-i
lumea la oraş?
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„m-am dat pictor celebru
să-ţi arcuiesc coapsa-n culoare
să văd cum se scoate sânul afară
fără lesă şi fără un alt accesoriu
am sunat la tine
smulgându-ţi din uşă capotul
cum mai este smulsă din mână
pierduta scrisoare
compromiţătoare…”

Poeme de Adi Cristi
Gol printre goi
mi-e sufletul gol
un gol prăbuşit
o inimă smulsă
un ultim chibrit
sunt gol ca o sală
ca o cămaşă de noapte
tăcerea e goală
lipsită de şoapte
sunt gol ca ecoul
de aripi golit
un hău fără capăt
un alt răstignit
respir până când
mi-e aerul gol
şi atunci goliciunea
mă dă şi mai de gol
sunt gol printre goi
rătăcind tulburat
neştiind până unde
mai sunt îmbrăcat
cu priviri, cu tăceri
sunt golul de azi
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şi golul de ieri
cel care există
o conductă prin viaţă
golită de umbre
cusute cu aţă
sunt gol printre goi
neştiind care eu
putem fi amândoi
goi printre goi

Nud
m-am dat pictor celebru
să-ţi arcuiesc coapsa-n culoare
să văd cum se scoate sânul afară
fără lesă şi fără un alt accesoriu
am sunat la tine
smulgându-ţi din uşă capotul
cum mai este smulsă din mână
pierduta scrisoare
compromiţătoare…
te-am prins
sau m-ai prins
nu contează acest amănunt
atâta timp cât în faţa mea
goală
încercai să-ţi dezvolţi fiecare formă
cum o sămânţă mai ştie să iasă din pământ
se spune că
o femeie goală poate trezi şi morţii
sau îi poate-nmulţii
depinde când decidem s-o oferim privirii
erai povestea fără de sfârşit
un trup prin culoare rostogolit
tăvălit prin priviri de glaspapir
de raşpe, dălţi
şi alte ascuţişuri ce ţin locul de mir
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te-am oprit
cum se mai opreşte felia de pâine
de cel care-mparte
eşti a mea, doar a mea
şi astăzi şi mâine
am crezut atunci
şi a mea a rămas
doar
uscata felie de pâine

Ţeava
am intrat într-o ţeavă de armă
să ies în calea glontelui
să-l întâmpin cu pâine şi sare
şi
nu aş exclude
degetarul de ţuică
a binecuvântare.
am pregătit discursul care începe
cu
„Bine aţi venit pe la noi
să ne scoateţi în lume
să mai moară pe-aici şi cineva de crimă
să iasă din neştire locul nostru
ce merită să capete un nume
să nu mai fie neştiut de nimeni
de la drac la Dumnezeu
să putem şi noi vorbi de un om
cu dare de mână
cu buzunarul greu”
am intrat în ţeavă
cum aş mai intra pe cealaltă lume
acolo unde ajung împuşcaţii
după ce şi-au schimbat numele
în renume
deodată, morţi fiind, ajung să fie
mai cunoscuţi
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decât n-au fost ei o viaţă întreagă
„De-al cui eşti fă?
De-a mortului mi-s, cum de-a cui?!
Că n-o murit degeaba-mpuşcatul!”
Şi, astfel, cel întins pe năsălie
era mai cunoscut
decât în viaţa vie
mai mort decât atât n-a fost vreodată
şi am intrat în ţeavă
într-o ţeavă de armă
să cer îngăduinţă
pentru a fi luat în seamă
să se vorbească de mine,
de focul de armă
la jurnalul de ştiri
după ghicitul în palmă

Goliciunea
sunt goi
cu goliciunea-n priviri
de parcă ar fi înfofoliţi
până la năduşeală
le sunt ochii umezi doar
neavând lacrimi destule
pentru a plânge soarta
care de mult îi înşeală
îi simt cu se mişcă
o adiere
ce lasă în urmă
mirosuri de baltă
sunt
parte din noi
cum parte ne este şi mâna
sau piciorul
ei vin şi pleacă
doar când noi venim şi plecăm
de nu mai înţelegem
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care din ei suntem noi
şi care din noi sunt ei
doar goliciunea îi dă de gol
dar nu hainele jerpelite
sau sărăcăcioase
ci pur şi simplu
goliciunea din priviri
lipsa speranţei ce te pătrunde
adânc şi dincolo de oase
cu mâna întinsă
îşi fac în stradă
semnul supravieţuirii
tristă lume, dezmăţată paradă

Strigătul cu mâna la gură
poţi striga în piaţa publică a oraşului
poţi striga pe stadioane
poţi urla, zbiera, până la accesele
sinistre de isterie,
dar niciodată nu se pot întâmpla
toate acestea
ţinându-te cu mâna de gură
este ca şi cum ai dori
să vorbeşti fără cuvinte
să vezi cu ochii închişi
să iubeşti fără suflet
este ca şi cum ai dori să fii
mai mult decât eşti
mai mult decât o umbră
când de fapt umbra
este partea noastră care ne confirmă
care ne spune că existăm
că facem umbră pământului
şi, totuşi,
strigătul cu mâna la gură
este mult mai puternic
mult mai asurzitor
dacă îl asculţi din tine
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din interior înspre lumea din stradă
şi atunci eşti mai atent
cu femeia aceasta
care încearcă să vină spre tine
să-ţi pună degetul la gură
delicat,
şoptindu-ţi la ureche:
- Mai încet, mai încet
gândul tău este mult mai asurzitor
decât strigătul de disperare
care nu se mai aude de atâta durere
tăcuta durere a gândului
prins între două îndoieli:
„Este afară noapte,
sau inima ta a luat-o razna?

Înveleşte-mă cu genele tale
e frig
sau frigul nu are nimic cu tine?
cum nici eu nu simt pe buze
îndepărtarea
înveleşte-mă cu genele tale
doar pentru a-ţi fi ochiul secret
ochiul care să-ţi vadă
unduirea şoldurilor
şi partea ta ascunsă
de sub fiecare pas pe care-l faci
trecând
de la mine spre lumea de-afară
înveleşte-mă cu genele tale
şi clipeşte-mă
cum ai mai clipi atunci
când ţi-ar intra ceva în ochi
lăcrimându-mă
Din volumul în pregătire „Aveţi nevoie de mine”
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„Poeta îşi răsfaţă în permanenţă cititorul cu nume şi referinţe
exotice, venite din alte culturi şi civilizaţii: Potala, Palatul
Compasiunii Budiste, mormintele foştilor Dalai Lama,
Mandala Templului Sera, Templul Jonkang, rotirile
manilacorului, Palatul de Vară, Atelierul de jad din Beijing;
parcul Catedralei St. Patrick’s, The Writer’s Museum …”

Minerva Chira: călătoria ca evaziune şi
căutare de sine*
o cronică de Gheorghe Mocuţa
Pierdută în colţişorul ei de Ardeal, Minerva Chira este una dintre
rarele fiinţe care îşi dedică viaţa poeziei. Şi desigur, călătoriilor. A
publicat 12 volume de poezii în douăzeci de ani, câţi au trecut de la
debut. În ciuda faptului că vocile critice nu au răsfăţat-o, Minerva se află
în relaţii cordiale cu mulţi dintre colegii de generaţie care îi calcă pragul.
Volumul Nimeni, altul, tu, continuă jurnalul ei liric început în 1999 cu
placheta Leandrii Greciei; poeta se raportează acum la peisajele
exterioare, la locurile celebre şi la semnele de nedescifrat ale lumii.
Călătoriile ei sunt în acelaşi timp evaziuni şi căutare de sine. Emoţiile
sunt provocate de ţinuturile îndepărtate ale Tibetului, Chinei, Republicii
Irlanda, Scoţiei, Irlandei de Nord, Ţării Galilor, Angliei, Iordaniei, Siriei
şi Marocului. Ea desenează o geografie lirică a fiinţei-viator, a
călătorului care caută un sens propriilor sale rătăciri şi căutări. Îşi caută –
ca să-l parafrazăm pe Baudelaire – ţara care îi seamănă, „le pays qui te
ressemble”, dincolo de viaţa ei plină de frustrări, cauzate tocmai de
oamenii care îi stau în preajmă. Iată cum îşi începe poeta epistola care îi
însoţeşte volumul: „Dragii mei,/ Că după toate cele frumoase ale verii
veni şi toamna şi-mi aduse cartea./ Dar, vai mie, veni şcoala şi mă copleşi
cu mizerii./ Mi-e silă să le mai pomenesc.” Sunt, în această epistolă,
semnele şi spasmele unui poem autobiografic. De altfel, una din
trăsăturile scrisului său e – dincolo de resemnare şi abandon –
sentimentul regăsirii, putinţa de a ieşi nevătămată din labirint. Aproape
nevătămată.
Poate că şi călătoriile ei în ţările exotice nu sunt decât ecouri ale
unor interdicţii părinteşti: „Nici un pas să nu ieşi din curte/ mă avertiza
mama”… Gestul rebel de a ieşi din curte, de a păşi dincolo de şosea, a
costat-o pe poetă viaţa solitară şi căutarea unor legături mai subtile între
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fiinţe. Secvenţele tibetane cu care începe volumul sunt o iniţiere în
căutarea departelui şi regăsirea aproapelui:
„Iată muştarul, grâul / şi cereala bali din care ţâşnea alcoolul/ în
satul acela tibetan amintind/ de arborii dezrădăcinaţi prăbuşiţi peste mine/
de insulele scufundate/ de roata olarului/ şi: niciunul nu e tu”
„Pe ruinele Centrului de Medicină Tibetană/ plante vizitate de
viespea/ care-a zădărnicit planul furtunii/ foşnind ca în sfâşieri cămăşile
crisalidei/ când eşti iubitul, când eşti duşmanul”
„Privim neputincioşi – soarele năruie totul/ parcă nici n-a fost/
Scutur palma de ceva nevăzut/ stelei din cerul gurii îi spun să nu plece/
Lacrimi, fiori/ şi vina că noi suntem invadatori”
Poeta îşi răsfaţă în permanenţă cititorul cu nume şi referinţe
exotice, venite din alte culturi şi civilizaţii: Potala, Palatul Compasiunii
Budiste, mormintele foştilor Dalai Lama, Mandala Templului Sera,
Templul Jonkang, rotirile manilacorului, Palatul de Vară, Atelierul de jad
din Beijing; parcul Catedralei St. Patrick’s, The Writer’s Museum …
Dar ce n-a atins poeta cu privirea, ce nu a evocat turista din Valea
Crişului Repede? Poemul ei se naşte din identificarea cu spiritul şi
cufundarea în energiile locului pe care le captează cu lăcomie într-un
orizont mioritic, blagian. Capacitatea ei de a capta aceste energii e
nestăvilită. Şi poate că aici, în această beţie a luării în posesie e tot
misterul discursului său liric:
„Paradisul din ochii viţeluşului/ renunţând atât de greu la
placenta ce-l strângea/ îl descopeream plimbându-mi palma pe botul
umed/ (de culoarea pietrei oraşului uitat 1000 de ani)/ întins timid spre
gura mea” (…) „Între Mormintele nabateene ascunde-te, viţeluşule/ La
Teatru retrage-te, puiule/ În Mănăstirea Al Deir închide-te, floare/ Din
voaluri, marame, eşarfe încinse -/ splendori create de rupturi/ mugete,
triluri, miresme/ şi-o sfântă risipă de soma, ambrozie, licoare”
În poemul Profesii, autoarea îşi încifrează propriul crez, acela al
identificării cu celălalt care poate fi „nimeni”, „altul”, „tu”, al cufundării
în delir, în haos şi al revenirii la viaţă, la ordine:
„Duc lame de ras în Canion -/ imagini rupestre: Femeie născând,
Bărbat cu fallus/ Cerşesc în faţa porţilor închise/ Înregistrez solzii
număraţi de somnambuli/ unde s-a înălţat Sf. Ilie în Carul de foc/ Scutur
iarna de zgură peste Statuia soţiei lui Irod/ pietrificată din vina privirii în
urmă //(…) // Fixez în ramă grădina cerului/ în Biserica Sf. Ioan
Botezătorul pe locul Botezului/ Scot dinţii înfipţi în bulbi de crini/ în
mijlocul Apei Sfinte despărţind/ Palestina de Iordania/ Ţin evidenţa
corăbiilor scufundate/ Lustruiesc sabia din vârful căreia scriu”
Spre deosebire de volumele anterioare, inspirate de neobositele ei
călătorii, poeta practică un evazionism liric mai puţin difuz, încărcat de
metafore preţioase şi detalii revelatorii. Dar şi invers: de metafore
revelatorii şi detalii preţioase.
*)

Minerva Chira, Nimeni, altul, tu, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca, 2011
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„Vili ia sticla de pe masă ca să umple paharele şi ca să îşi
ofere sieşi un răgaz pentru a primi mai uşor lovitura pe care o
resimte şi el parcă la fel ca familia lui în seara fatală, chiar
de la distanţa la care se află, ca toţi oamenii care sunt la
distanţă unii de alţii chiar dacă par să comunice excelent.
Povestea lui îl mişcă, dar rămâne în acelaşi timp şi
exterioară.”

Proză de Vasile Baghiu
Planuri de viaţă
(fragment)
– Vili, nu te mai frământa pentru toate problemele omenirii! îl
îndeamnă prieteneşte scriitorul sirian, mai mare ca el cu zece ani – şi mai
liber în gândire şi comportament. Lasă-le celor care fac politică şi
filozofilor! Eşti vreun filozof sau ceva?
Dă din cap că nu.
– Păi atunci, trăieşte clipa, prietene! Suntem la această cină
plăcută cu prietenii noştri nemţi, cu Aishwarya, cu Meryem, cu Kirsten,
cu Hans, cu ceilalţi, avem în faţă câte un pahar de vin... Să ne bucurăm!
Ridică paharul cu vin roşu în lumina apusului de vară german
care străbate prin geamurile cu pervaz jos, înalte, în care discută, în colţul
lor, ca şi cum ar fi doi camarazi de armată, sau – şi mai bine – doi
prieteni din copilărie. Vili îi urmează exemplul, aproape să-i dea
lacrimile de prost ce crede singur că este. Nu se poate abţine. Omul din
faţa lui a scăpat de vreo două ori de la moarte, a stat şi fără casă la Paris,
iar acum tot el îl îndeamnă să se bucure de viaţă, să trăiască clipa. I-a
spus câte ceva din gândurile lui legate de emigrare şi tot ce i-a mai trecut
prin cap mai înainte. Ce l-a apucat să-i spună lui toate tâmpeniile astea cu
Internetul şi celelalte? Ce aşteaptă de la el? Lămuriri? Explicaţii?
Cuvinte consolatoare? Înţelege că nimic din toate acestea. Doar obiceiul
lui de a vorbi degeaba, de a nu spune nimic. Şi apoi, trebuie să se
replieze, să zâmbească, să fie deschis discuţiei cu toată lumea.
Friptura de vită, înnecată în sos, cu salată şi cu un bol imens de
cuş-cuş în mijlocul mesei, din care ia fiecare, sunt nişte bunătăţi care
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înviorează parcă şi mai mult atmosfera, în lumina albă a candelabrului şi
strălucirea vinului roşu din pahare. Afară s-a lăsat toamna, iar întunericul
vine mai repede, nici nu este şapte şi s-a făcut deja noapte. Vili are
misiunea de a aprinde focul. Lemne a adus din vreme, mari, cam de un
metru lungime, crăpate din buturugi rotunde. Le aşează în cămin, jos, în
formă de piramidă, nu înainte de a pune câteva surcele şi hârtii la mijloc
pentru aprins. Câteva doamne s-au adunat în spatele lui, curioase de
chestiunea tehnică a aprinderii focului.
– Vili, cât ai stat în România, aproape o lună, noi nu prea ne-am
descurcat cu focul, o aude în spate pe Michaela. Aşa că eşti salvatorul
nostru. Şi să ştii că a fost frig aici toată luna august, în timp ce tu ai stat la
căldură, pe plajă, la Marea Neagră.
– E simplu, le spune întorcându-se spre ele. Pur şi simplu aprinzi
focul.
Şi face imediat demonstraţia scăpărând un chibrit. Flacăra ezită
câteva clipe, la început, pe sub ziarele mototolite anume, printre surcelele
uscate, apoi prinde curaj, se ridică un pic mai sus, scoate un fum cenuşiu
care este tras ca un fir de hornul căminului, acaparează jucăuş, plesnind
şi aruncând scântei din când în când, toată partea măruntă de dedesupt,
iar acum ajunge la lemnele mari. În câteva minute, acestea sunt cuprinse
de flăcări, trosnesc ca la un foc de tabără, iar căldura deja se simte, pentru
că doamnele îşi întind mâinile spre foc, lăsându-se dezmierdate de
căldură. Entuziasmul cuprinde pe toată lumea. Acelaşi Omar dă tonul.
– La mulţi aaani! Lăsaţi-mă să pun muzica mea stupidă!
– Eeeee! exclamă toată lumea în cor.
În câteva clipe, cu focul aruncând pe feţele lor lumini şi umbre
aşa cum ştie focul să arunce lumini şi umbre, vocea lui Franck Sinatra
umple sufrageria imensă cu cântecul lui despre cum a reuşit să-şi urmeze
calea în viaţă şi cum aceasta înseamnă că este un învingător, un rezistent
al vieţii. Melodia este chiar emoţionantă, iar ei nu mai sunt nici foarte
tineri ca să nu înţeleagă, să nu fie prinşi câtuşi de puţin de nostalgia,
tristeţea, încrederea, bucuria şi speranţa pe care li le oferă. Poate că
fiecare se gândeşte – aşezat confortabil la masă pentru cină sau pe
vreunul din fotoliile de la masa joasă dinspre foc – la acel „my way”
modulat cu obstinaţie, pe fondul orchestrei care susţine impecabil totul.
Se vede de la distanţă că pentru Omar – dispus acum să danseze, căci a
invitat-o pe Aishwarya la dans – „my way” nu a fost uşor, iar aceasta îl
face să trăiască şi mai intens momentul. Vili are sentimentul – privindu-i
pe fiecare în parte – că melodia lui Sinatra, cu muzica şi versurile ei, este
trăită cu atât mai intens cu cât drumul personal prin viaţă a fost mai greu.
Sau cu cât numărul de pahare de vin băute este mai mare? Poate fi şi aşa.
Cine ştie? Drumul lui prin viaţa de până acum a fost cum a fost. Nici
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prea-prea, nici foarte-foarte, cu dificultăţile obişnuite. Bine că acum este
aici şi se poate bucura de o atmosferă prietenoasă. Se mută aproape toţi la
masa joasă, pe fotolii, sau pe câte un braţ de fotoliu, cu paharele în mâini.
Discută, au chef de discuţii. „The stupid music” a lui Omar merge înainte
cu piese de Abba, despre învingătorul care ia totul, despre bani, apoi cu
Fredy Mercury şi spectacolul care trebuie să continue, şi multe altele pe
care, de la o vreme, Vili nu le mai bagă în seamă, pentru că este prins în
discuţia cu scriitorul britanic John Bank, care îi povesteşte despre un caz
de homosexualitate în propria sa famile. Îl ascultă cu cea mai mare
seriozitate, aproape că i-a sărit ameţeala celor câteva – câte? – pahare,
pentru că reuşeşte să înţeleagă că i se povesteşte o situaţie extrem de
dramatică.
– Vili, părinţii mei şi sora mea au fost pe punctul să-şi ia câmpii
după seara în care fratele meu a venit cu prietenul lui ţinându-se de mână
ca să ne anunţe oficial că ei vor să se căsătorească.
Vili ia sticla de pe masă ca să umple paharele şi ca să îşi ofere
sieşi un răgaz pentru a primi mai uşor lovitura pe care o resimte şi el
parcă la fel ca familia lui în seara fatală, chiar de la distanţa la care se
află, ca toţi oamenii care sunt la distanţă unii de alţii chiar dacă par să
comunice excelent. Povestea lui îl mişcă, dar rămâne în acelaşi timp şi
exterioară. O urmăreşte cu atenţie, dar este luat şi de ceea ce se întâmplă
în jur, de exclamaţiile celorlalţi, de refrenele unor melodii cântate acum
lălăit în cor şi în care se alătură, însă numai pe fragmente, de paşii de
dans în care perechile se maimuţăresc un pic pentru amuzamentul celor
care preferă să privească, de tot. Îşi aprinde cu voluptate şi o ţigară. Îl
invită şi pe John să ia una din pachetul pe care îl pune apoi deschis pe
masă, lângă brichetă. Este din pachetele aduse din România, unde sunt de
cinci ori mai ieftine decât aici. Un motiv în plus să fumeze cu şi mai
mare plăcere.
– Şi imaginează-ţi, continuă el după ce suflă în sus o şarjă de fum,
aceasta nu a fost totul. Au dormit în noaptea aceea împreună în camera
lui, în propria noastră casă. Părinţii mei sunt catolici, Vili. Au fost, de
fapt... Nu mai sunt... Au plecat din lumea aceasta. Au suferit enorm. Sunt
câţiva ani de atunci, sunt deja zece ani... Au murit anul trecut, mama în
primăvară, iar tata în toamnă, dar eu cred că momentul acesta atât de
şocant cu fratele meu i-a băgat în mormânt...
– Şi cum a fost, John? Aţi luat cina sau nu a mai fost cazul? îl
întreabă românul, mulţumit că găsise să-l întrebe ceva care să nu sune
prea aiurea. Cel puţin aceasta este impresia lui...
– Nici o cină, Vili! A fost numai plâns şi tristeţe, o durere fără
margini. Părinţii mei numai cât nu au urlat. Au gemut toată noaptea, iar
eu cu sora mea am stat pe lângă ei, încercând să-i oprim din plâns, să-i
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consolăm în vreun fel. Nimic nu putea să-i consoleze. Tata a zis că se
duce sus să-i omoare pe amândoi. S-a îndreptat chiar spre bucătărie, cu
gândul probabil să ia cuţitul. Am reuşit să-l opresc, iar mama, când a
văzut că lucrurile pot lua o turnură şi mai urâtă – dacă se putea ceva şi
mai urât decât atât, abia atunci s-a mai potolit din plâns, gândindu-se
probabil că aşa tata o să se liniştească şi el.
– Viliiiiiii, my friend!
Este Omar, care – obosit un pic de dans şi de agitaţia pe tema
muzicii lui pe care o numeşte stupidă, bineînţeles ca să fie primită cu mai
mare uşurinţă de companion – se trânteşte în fotoliul rămas liber în
dreapta lui Vili şi în care nu se ştie cine stătuse înainte, îşi toarnă singur
în pahar, îşi aprinde voluptuos o ţigară din care trage cu sete primul fum,
apoi i se adresează lui John, peste el, în stânga.
– John, îi spui şi lui Vili povestea cu frate-tu? Uită, prietene! Nu
merită să te mai amărăşti. Fiecare are viaţa lui... Trăim singuri pe
pământul acesta! Ne naştem singuri şi murim singuri. Deocamdată, eu
am noroc de Katia... Mâine voi avea alt noroc... Şi tot aşa... Aşa e viaţa...
Katia este pictoriţa lituaniană din dreapta lui, care se lasă
îmbrăţişată şi sărutată de el – cam forţat, dacă s-a observat bine. Îi
şopteşte, totuşi, la ureche „Happy Birthday!”. Vili uitase. Este ziua lui
Omar. De aceea s-au adunat acum aici. El e mulţumit de reacţie, se
desprinde un pic din braţele lituanienei, apoi, cu mai mare aplomb
continuă să-i vorbească tare lui John. Lui Vili se pare că i-a pronunţat
numele doar aşa ca să-i spună că vede că este aici şi că se bucură, poate,
pentru asta, de fapt din politeţe, ca să atragă atenţia şi asupra lui însuşi şi
în acelaşi timp să nu se simtă Vili cumva singur.
– Uite, prietena noastră Kerstin...
Se îndreaptă cu privirea înspre tânăra scriitoarea suedeză, peste
masa lor, prin jocul de lumini al flăcărilor, prin fumul de ţigară,
intenţionat s-o atragă în discuţia lor. Aceasta zâmbeşte, dispusă să iasă
repede din reveria ei şi să li se alăture. Se gândea la ceva de departe,
poate undeva în trecut, unde niciodată nu reuşim să explorăm suficient.
Abia acum Vili remarcă tunsoarea ei modernă, cu tăietură fermă, pe
frunte şi sub urechi, cu o şuviţă mai lungă în partea dreaptă, vopsită în
alb. Cu alura ei băieţească, accentuată şi de ghetele groase pe care le
poartă la rochia neagră şi simplă, are aerul unei fete de treabă cu care se
poate sta de vorbă.
– Da, Omar, ce este cu mine? se arată ea prietenoasă, aşa cum şi
Vili a presupus.
– Kerstin – continuă el – nu face un secret din faptul că îi plac
fetele. Şi nu e nici o dramă în asta... Nu-i aşa, Kerstin?
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Lumea se opreşte pentru moment din pălăvrăgeală, atrasă de
discuţie, pentru că Omar aproape striga în sufrageria înaltă. Vili nu se
simte prea bine văzând ce întorsătură ia discuţia, aşa că se agită un pic în
fotoliu cu gândul de a pleca în sala computerelor să-şi verifice e-mailurile, boala lui. Kerstin zâmbeşte, este dispusă pentru schimbul acesta de
replici care o privesc direct, aşa că îi face semn lui Vili să stea la locul lui
pentru că totul este ok. Faptul că a observat intenţia lui abia schiţată şi că
nu l-a lăsat să plece îl determină să o considere şi el o mare prozatoare,
aşa cum a auzit că este. Sau cel puţin acesta este criteriul lui de evaluare
a scriitorilor în momentul de faţă. Are publicate două romane, care se
vând bine, atât în Suedia, cât şi în spaţiul german. Se bucură pentru ea cu
toată sinceritatea în acest moment. Sunt după câteva pahare de vin – e
adevărat, băute în mai multe ore, aşa că sentimentele lui bune sunt
dublate şi chiar triplate la această oră, iar cele rele dispar cu totul, au
dispărut. Kerstin răspunde simplu:
– Aşa este, Omar!
Sirianul se arată mulţumit de răspuns şi se avântă şi mai tare în
discuţie. Îi ia de martori acum pe toţi, care sunt amuzaţi. În fond, au un
motiv în plus să se distreze mai bine.
– Îţi mulţumesc, Kerstin, pentru sinceritatea ta. Tu ştii, toţi de aici
suntem prieteni şi putem vorbi orice... Doar te-am condus şi la gară toţi
când ai fost la nunta prietenelor tale la Stockolm, care s-au căsătorit
împreună, iar tu ai suferit foarte mult pentru că una dintre ele este şi
iubita ta, care te-a părăsit... Oh, Doamne! Dacă eu nu mai pot înţelege
suferinţele din dragoste... Pune, te rog, o piesă potrivită, ceva de
dragoste, Michaela! Poate să fie cea mai stupidă piesă, dar să fie de
dragoste... Vezi în colecţia mea de muzică stupidă!
Lumea râde, iar el profită de mica pauză creată ca să cerşească iar
un sărut, de faţă cu toţi, de la pictoriţa din Vilnius, care i-l şi oferă pe
dată, încântată şi ea de ce fel de om de lume este prietenul ei. Vili se
gândeşte că a lipsit de la momentul condusului la gară şi încearcă să afle
prin colţurile memoriei, cu care nu stă bine deloc, unde fusese atunci, în
acea zi. Poate dăduse o raită pe la Aldi şi se uitase pe el însuşi acolo,
cercetând etichetele feliilor subţiri de salam puse în plastic transparent,
ale sticlelor de vin, ale cutiilor cu lapte de concentraţii diferite ale
grăsimii, ale pungilor de legume care îi păreau prea uşoare pentru preţul
afişat. Sau poate îşi făcea turele lui extenuante cu bicicleta, pe aleile de
pe marginea şoselelor, pe aleile asfaltate traversând lanuri de grâu sau de
porumb, prin sate în care nimeni nu stă la porţi ca la Poiana la el în
România, unde în curţi îngrijite familii fericite participă împreună la
jocul copiilor, în soarele de toamnă. Să fi fost ziua în care s-a încumetat
să meargă la Münster cu bicicleta, treizeci de kilometri, în care a luat-o
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din greşeală spre autobahn şi a fost claxonat de toate maşinile care
treceau pe lângă el? Poate. Într-un fel sau altul, oricum, a ratat condusul
şi plecarea la gară a lui Kerstin, care a fost încurajată să se ţină tare, să se
prefacă indiferentă şi cine mai ştie ce sfaturi i-au mai dat. Nu crede însă
că este cazul să regrete prea mult. Kerstin s-a întors liniştită de acolo. Şi
se pare că are şi altă prietenă. Le-a văzut ieri împreună prin centrul lor,
pe gazonul dintre clădiri. Şi nu crede că doar i s-a părut că se ţineau de
mână. Se bucură pentru ea. Merită să aibă mulţumire în viaţa aceasta,
măcar cât merită orice fiinţă umilă şi neînsemnată. Omar se lansează iar.
– Dar eu aş avea o întrebare pentru tine, Kerstin... Dacă nu te
superi, bineînţeles...
Acum când Omar adoptă tonul acesta serios, Vili are sentimentul
că tânăra lor colegă abia dacă ar avea motiv să se supere. Zâmbetul ei,
însă, chiar dacă uşor trist şi resemnat, îi spune că acceptă jocul. Îl
îndeamnă din priviri să-i dea înainte cu întrebările. Îşi reface poziţia pe
fotoliu, se strânge în ea însăşi, se cuibăreşte, cu genunchii pe sub rochie,
cu paharul băut pe jumătate, cu ţigara fumegând în scrumieră, alături de
încă vreo trei aprinse, pe care o ia acum ca să tragă repede din ea un fum,
dispusă la dialog.
Vili se uită din când în când pe fereastră ca să vadă întunericul şi
lumina becului din colţul parcului, filtrată prin geam. Este într-o ţară
străină, între oameni pe care acum cîteva luni nici nu-i cunoştea, despre
care de fapt nici nu auzise că ar exista pe lume. Participă la distracţia lor,
la discuţiile lor, la petrecere. Mintea încearcă să îl ducă înapoi, acasă,
unde viaţa are, la fel, cursul ei, din care el însă lipseşte. Ca atunci când
eşti mort şi nu te mai vede nimeni.
– Dacă nu vrei să răspunzi, Kerstin, este OK...
– A zis că va răspunde, Omar... Ce mai vrei? Zi-i odată! pune la
punct situaţia, Michaela.
Se pare că Omar prelungeşte aceste momente intenţionat, pentru
suspans, aşa cum ştie foarte bine că se face în filme. Vrea să ajungă
regizor şi să-l pună în rolul principal pe Robert De Niro, pe care îl imită
de altfel foarte bine. Spune că scrie la un roman, că munceşte, însă în
afară de Vili nimeni nu-l crede. Are exact acel aer frivol care inspiră
neîncredere. Vili însă îl crede, pentru că atunci când povesteşte unele
scene, detectează în stil acele nuanţe care aparţin numai scrisului, ceea ce
este un indiciu suficient. Aishwarya şi artistul chinez Li nu participă la
această distracţie. Vili nu-şi dă seama dacă pe motiv că nu le place sau
doar pentru că pur şi simplu au altceva de vorbit. Înclină să creadă că şi
una şi alta. Stau de vorbă în picioare, cu cîte un pahar în mână, exact în
colţul căminului în care a rămas acum doar jarul foarte dogoritor. Au
aerul protocolar şi elegant pe care îl vezi doar la o recepţie simandicoasă.
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Sunt adânciţi în discuţii despre lumea lor din Asia. Aşa presupune Vili,
pentru că aşa funcţionează mintea lui.
– Eu vreau să aflu, Kerstin, dacă ceva din interesul pentru bărbaţi
s-a mai păstrat în tine şi cam cât este în procente acel „ceva”.
Se aud râsete. Unele parcă reprimate, cu mâna la gură, dar cu
ochii încă râzând pe feţe. Altele libere de-a dreptul.
– Aaaa, Kerstin, ce frumos ţi-a ridicat mingea la fileu! se
pomeneşte şi John spunând.
Are un râs nervos în care Vili simte – nu se ştie de ce – şi un pic
din povestea din familia lui, pe care nu a mai terminat să i-o spună. O să
avem timp, se gândeşte, să discutăm. Aici timpul este de partea lor. Toţi
fumează. Mai puţin Aishwarya. Artiştii şi scriitorii fumează, aşa că nu
trebuie să fie nici o mirare. Plantele de interior sigur nu se simt bine.
Noroc că nu este nici una pe aici. Sunt în sala mare cu dale imense de
piatră ca paviment, unde vitele de acum două sute de ani îşi rumegau
fânul, iar oamenii dormeau şi ei prin preajma lor iarna, ca să se
încălzească. Locul unde sunt este o fostă fermă. Restaurată şi dotată cu
toate utilităţile pe care le au oamenii azi, clădirea a devenit un loc foarte
plăcut de locuit. Amănuntul cu ferma l-au aflat de la directorul centrului,
Herr Krügel, specialist în istoria artei, colecţionar de discuri cu formaţii
rock cenzurate şi interzise şi de imagini cu conducători de stat surprinşi
în ipostaze sportive. Este scris şi prin nişte pliante.
– Cincisprezece la sută! precizează Kerstin, abia abţinându-se să
nu izbucnească şi ea în râs.
– Set! Meci! izbucneşte John.
Se stârneşte veselie generală. Fiecare îşi caută paharul, ţigările, se
face o mişcare ca de frunze de alei de parc stârnite brusc de o pală de
vânt trecătoare. Pe masă se aduc alune, se schimbă paharele – despre care
nu se mai ştie care ale cui sunt – cu unele curate, se aduc cafele, se face
ordine. Doamnele din grupul lor se ocupă de acestea şi toate au câte o
mină pe feţe de intrare în rol. Ai senzaţia că uită că este un moment
amuzant. Nu, nu uită. Aşteaptă – cu un pahar, o farfurie sau o tavă în
mână – să vadă ce are de zis acum Omar. El îşi intră în rol. Între timp i-a
apărut pe cap o pălărie albă cu panglică neagră, foarte elegantă. Probabil
că o avea pe undeva pe aproape şi nimeni nu observase. Vili înţelege din
nou că Omar este un actor adevărat şi numai neşansa a făcut să nu fie
acum un star hollywoodian. Omul îşi aprinde trabucul şi – cu o stăpânire
de sine pe care doar De Niro o are în astfel de scene, ca şi cum ar juca cu
adevărat – îi spune lui Kerstin:
– Voi încerca să măresc acest procent măcar la douăzeci şi cinci
cât suntem împreună aici.
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E limpede că aceasta este replica finală. Râsul lor îl încurajează să
o invite din nou pe lituaniană la dans, în timp ce toată lumea revine – pe
piesa „New York! New York!” – la starea normală. Se crede irezistibil
Omar, ceea ce i se trage, probabil, de la dorinţa lui de a fi actor. Oricum,
se vede că îi place să flirteze.
Seara pare încheiată. „The show is over”. Discuţiile continuă, pe
grupuri, câte doi, pe la masa cu fotolii, la masa ovală unde încă se mai
poate mânca câte ceva. Vili se uită din nou înspre fereastră. Aceeaşi
lumină a becului şi întunericul de toamnă. Deodată, o faţă de om apare la
geam. Este un om care se uită în sufrageria lor spaţioasă, la petrecerea
lor.
– John, vezi şi tu omul de la geam?
– Da, îl văd.
John se duce şi îi deschide. Este un bărbat cam la vreo patruzeci.
Vili îl aude de aici cum spune în germană că a citit în ziar că în seara
aceasta are loc un eveniment cultural şi că el a venit. John îi spune că este
un eveniment privat, dar Kerstin îl întreabă de pe scaunul ei, peste John,
dacă nu ar dori ceva de mâncare sau un pahar cu vin. Vrea să fie
ospitalieră, să nu dea omul afară. Răspunsul lui e promt. Da, ar dori, cum
să nu. I-ar face mare plăcere. Este aşezat la masă, iar Kerstin îl întreabă
cu ce fel de mâncare să-l servească. Se pare că preferă ceva cu legume,
pentru că ea izbucneşte:
– Un nou vegetariaaaan! Şampanieeee!
Se înţelege că ea este vegetariană, iar acum se bucură că a mai
găsit un adept al sectei vegetarienilor. Entuziasmul ei nu prea este
împărtăşit de toată lumea, pentru că la numărul de pahare consumate şi
ţinând seama şi de ora târzie a miezului nopţii mai nici unul de pe acolo
nu reuşeşte să înţeleagă de ce ar trebui adusă şampanie. Tot aşa, nu are
nimeni nimic împotrivă, pe de altă parte, pentru că petrecerea se poate
regenera, totul poate începe din nou cu o şi mai mare vigoare. Poate doar
Omar să fie deranjat de intruziunea străinului şi de faptul că lumea a cam
uitat că este, totuşi, ziua lui de naştere, dar cine îl mai bagă în seamă pe
el? Se discută haotic. Musafirul neaşteptat este tratat cum se cuvine. De
curiozitate sau pentru că deja se plictisesc, sau pentru că nu au chef să
meargă la culcare şi nu ştiu cum să îşi alunge somnul, unii dintre ei se
apropie de masa ovală, iar acum ascultă povestea vieţii acestui om pe
care nimeni nu-l cunoaşte. Lucrează într-o fabrică de biciclete şi este
interesat de cultură. Foarte frumos. De aceea urmăreşte aceste anunţuri
despre evenimente culturale.
– A dat cineva anunţ în ziar că este ziua mea azi? strigă Omar,
agitându-se prin sala imensă.
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Gluma lui nu mai stârneşte nici un ecou. Le este indiferent cum se
sfârşeşte această seară. Poţi pune pariu că în zece minute vor mai rămâne
puţini pe aici. Se vor retrage la culcare. Vili îşi va face de lucru încă vreo
oră pe la computer, să vadă ce e-mail-uri a mai primit. Poate ceva în
legătură cu aplicaţia de slujbă şi emigrare în America. Acum observă
absenţa lui Meryem. Este plecată din centru. Altfel ar fi fost aici, s-ar fi
implicat în organizarea serii, ar fi făcut poate unul din numerele ei şoc,
poate cel cu şapte kilograme de struguri mâncaţi în câteva minute, care
stârneşte frica spectatorilor că se va îneca din clipă în clipă, în care ea –
cu ochii scoşi din orbite, cu zeama scurgându-i-se pe bărbie, pe gât şi în
jos printre sâni, udându-şi rochia – încearcă să le pună în faţă oglinda
propriei lor lăcomii omeneşti, dacă înţelege el bine mesajul ei artistic.
Sau ceva pe aproape. N-a avut parte încă o dată de acest spectacol, pentru
care ea este apreciată foarte mult în mediile artistice. Ar fi fost
senzaţional. A văzut într-o zi într-o revistă de artă câteva pagini despre ea
şi performance-urile ei, cu poze color, chiar recent. Într-o fotografie s-a
văzut şi pe el păzind-o cum paşte iarba. A, ce interesant, se gândea. Nu,
nu a mers mai departe să spună că a ajuns tot la păscut, pentru că astfel
de gânduri nu i se potrivesc. El respectă oamenii şi nu-i place să
gândească nimic rău despre ei. Nici măcar ceva câtuşi de puţin nepotrivit.
Numai că mintea noastră are – îi este tot mai limpede pe măsura trecerii
timpului – căile ei. Unele gânduri vin singure şi pleacă aşa cum au venit,
fără să ne facă să înţelegem mai bine lucrurile. Altele însă le chemăm
noi, pentru că regăsim în ele mulţumirea şi consolarea după care tânjim –
şi nu numai când suntem singuri şi nu avem măcar cu cine schimba un
„bună ziua”, un „guten tag” sau un „hi”, ci poate chiar mai mult atunci
când suntem înconjuraţi de oameni prietenoşi şi nu reuşim să înţelegem
de ce ne simţim singuri.
Se apucă să strângă scrumierele pline şi să arunce chiştoacele în
căminul unde focul a ars toată seara, doar aşa, ca să-şi facă de lucru. Îi
place să se uite cum jarul înghite totul fără să lase nici o urmă. Focul este
igiena totală. Gândul acesta nu-i mai place. Dar gândurile vin aşa cum s-a
spus. Îl alungă. Seamănă cu expresiile frumoase pe care învăţătoarea
fiului lui le cerea copiilor să le găsească în texte. Cu cât sunt mai
ornamentale, mai metaforice, mai siropoase chiar, cu atât sunt mai bune.
– Matei, există cărţi foarte mari în care dai cu puşca după o
expresie frumoasă şi nu o găseşti! îi spune el într-o zi, anume ca să
sădească în sufletul lui firav un dram de îndoială, despre care crede că ne
ajută să creştem, în fine, o altă teorie de-a lui despre care încă nu este
acum momentul...
I-a dat romanul Foamea de Knut Hamsun pentru ilustrare. Poate
altceva ar fi fost mai potrivit, dar volumul i-a sărit în cale din rafturile de
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pe hol. Era uşor ieşit în afară dintre celelalte cărţi, semn că îl cercetase de
curând. Copilul l-a citit cu cea mai mare plăcere, pentru că nu l-a mai
lăsat din mână câteva zile. Citea greu, totuşi, abia la câţiva ani după
învăţarea alfabetului. Vili îşi atinsese scopul. Îndoiala cea bună, care îţi
permite să iei un pic de distanţă faţă de lucruri, încolţise deja în el.
Îşi pune în gând să îşi ia la revedere de la lumea acestei petreceri.
Povestea vieţii musafirului – care acaparează acum toată petrecerea sau
ce a mai rămas din ea – nu îl atrage. Acum explică – fără să se întrerupă
din mestecat şi gustat din paharul de vin, pe care Kerstin are grijă să i-l
umple imediat ce se goleşte; şi ştie că trebuie s-o facă des pentru că omul
nu pare să vină chiar de acasă, ci mai curând de pe drum – modul
„fascinant”, crede el, în care a devenit brusc într-o zi vegetarian şi cât de
bine se simte acum cu noul stil de viaţă, fără carne şi alte produse
animale, pe care îl recomandă tuturor. Discuţia ajunge, bineînţeles şi la
chestiunile de etică şi morală legate de uciderea animalelor şi dreptul
oamenilor de a face asta, apoi la ecologie, poluare, gaura de ozon,
supraîncălzirea globală şi multe altele asemănătoare. Le aude în timp ce
se învârte cu scrumierele de la mese spre foc şi înapoi sau îşi face de
treabă, fără logică şi coerenţă, fără cap şi fără coadă, pe aproape. Omul
are teorii personale limpezi, pe care şi le susţine cu aplomb acum, pentru
că i-a ajuns din urmă cu paharele. Nu i le numără nimeni, iar lui Vili nu-i
place să gândească asta, să arate că a observat acest amânunt, însă se ştie
cum sunt gândurile, nu mai trebuie explicat. Îi pare rău pentru Omar şi a
lui „birthday party”. Se teme totodată că nu poate să-l ajute cu nimic în
această chestiune. Şi poate că este doar impresia lui că ar fi nemulţumit.
Are deja şi el suficiente pahare la bord ca să nu-i mai pese. Şi mai are şi o
impresionantă capacitate de adaptare la situaţiile noi. Nu este în situaţia
de a avea nevoie de ajutor. Pictoriţa de la Marea Baltică a dispărut. S-a
retras. În acest moment el nu mai este în stare să observe chiar toate
mişcările. Omar flirtează cu toate femeile de aici. Le sărută, le
îmbrăţişează, luându-le prin surprindere, dansează cu ele. Aşa este el.
Vili îl vede cum se duce la masa vegetarienilor şi începe să-l contrazică
pe musafirul care călătoreşte noaptea incognito. Lui Vili îi place să îl
vadă aşa, implicat, deloc marginal, refăcând cărţile de joc. Mai zăboveşte
şi el ceva timp. Omar propune să desfacă şampania, clamată de Kerstin în
onoarea descoperirii unui nou membru în clubul vegetarienilor. Poate
devine – sau chiar este deja – membru şi în clubul celeilalte minorităţi.
Te poţi aştepta la orice. Un motiv în plus de a pocni şampania. Omar îi
ţine în suspans, desface dopul sticlei cu multă lentoare, făcând doamnele
să se crispeze sau să-şi ţină mâinile la urechi, să dea ţipete necontrolate.
Un „poc!” scurt, dar puternic, şi şampania se revarsă în pahare şi pe
masă, în urale de entuziasm. Are şi Vili un pahar în grămada înspumată.
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Îl ia şi ciocneşte cu fiecare. Nu ştie de ce fiecare simte că trebuie să se
îmbrăţişeze cu fiecare şi să se sărute pe obraji acum. Poate de la vin. Este
o petrecere perfectă. Nu-şi mai face griji pentru Omar. Îi spune „La mulţi
ani!” şi toată lumea repetă după el urarea, aducându-şi parcă aminte
brusc motivul pentru care sunt acolo. Urmează un nou şir de îmbrăţişări
şi sărutări, de data aceasta cu el. Acum Vili ştie că poate pleca. Totul a
revenit la normal. Se furişează când discuţiile despre problemele lumii de
azi se relansează şi nimeni nu mai poate fi atent la nimic. Reuşeşte să
dispară fără să se observe.

Fragment din romanul cu acelaşi titlu, în curs de apariţie la
Editura Polirom
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„Toate elementele narative utilizate de autor în cuprinsul
cărţii au darul de a conduce la o poveste interesantă cu
„personaje posibile, însă cît se poate de reale.’’ Autorul
devine astfel cît mai onest cu cititorii, prezentîndu-le acestora
evenimente şi fapte reale, palpabile, integrate unei ficţiuni
evidente, căci, după propria sa opinie, este conştient de
<<puterea literaturii de a influenţa atît de radical
realitatea>>, iar adevărul gol-goluţ nu ar avea forţa
necesară de a-l atrage pe cititor la lectură.”

Care sînt ,,Victimele inocente şi colaterale ale
unui sîngeros război cu Rusia ”?
o cronică de Veronica Răuţu
Cartea domnului Liviu Antonesei ,,Victimele inocente şi
colaterale ale unui sîngeros război cu Rusia”, recent apărută la
Editura Polirom, este o expresie a postmodernismului şi reprezintă
coabitarea unei realităţi evidente, cu persoane, personalităţi şi
personaje reale, cu o ficţiune evidentă şi ea a unui război sângeros cu
Rusia, care pînă la urmă, după însăşi mărturisirea autorului din cea
de-a cincea povestire, nu a mai avut loc. Această primă remarcă va
trebui de la început să liniştească cititorul, căci un astfel de conflict
cu o configuraţie complet asimetrică nici nu poate avea loc. Motivul
unui astfel de război sîngeros cu victimele sale colaterale, transpuse
prin evenimentele uneori sîngeroase şi periculoase pe care autorul lea trăit din plin încă din adolescenţă, cînd ,,Primăvara de la Praga ” a
avut un profund ecou în epocă, iar ,,România lui Ceauşescu ”s-a aflat
în centrul atenţiei şi putea fi o victimă sigură ca urmare a refuzului de
a participa la invazie.
Cele unsprezece povestiri într-o formă narativă auctorială, cu
detalii, descrieri, tablouri şi evenimente reale, integrează în conţinutul
lucrării într-un mod admirabil realitatea trăirilor autorului cu
ficţiunea. Pe acest fond lucrarea capătă un pitoresc aparte, atrăgînd la
o lectură atentă pentru identificarea elementelor de ficţiune ca în
celebrul roman ,, Războiul cu Troia nu va avea loc ”. Fondul narativ
al povestirilor, presărat cu suficiente fragmente şi citate cu nuanţe
filosofice existenţialiste, dă o notă de autenticitate şi pitoresc mai ales
cînd regăsim subliniate filme şi actori ai lumii capitaliste care în mod
ideologic intrau într-o flagrantă contradicţie cu preceptele unei
societăţi care pe drept cuvînt era produsul unui război sîngeros cu
Rusia, cel de-Al doilea Război mondial, un război real care a produs
nu numai victime colaterale ci un număr mare de victime directe şi
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mutilări ale conştiinţei, pe termen lung („Nefericita aventură a
prietenului meu Adam Leon , profesor ,literat, fotograf şi martir ” ).
Forţa narativă rezultată din alternanţa planurilor narative şi
comentariile însoţite de explicaţii detaliate ale evenimentelor şi
faptelor relatate, pun în evidenţă după cum însuşi autorul
mărturiseşte, bogata sa imaginaţie, predilecţia spre ficţiune,
personajele uneori deşi inventate ele sînt preluate dintr-o realitate
evidentă trăită cu intensitate de autor.
Toate elementele narative utilizate de autor în cuprinsul cărţii
au darul de a conduce la o poveste interesantă cu „personaje posibile,
însă cît se poate de reale.’’ Autorul devine astfel cît mai onest cu
cititorii, prezentîndu-le acestora evenimente şi fapte reale, palpabile,
integrate unei ficţiuni evidente, căci, după propria sa opinie, este
conştient de „puterea literaturii de a influenţa atît de radical
realitatea”, iar adevărul gol-goluţ nu ar avea forţa necesară de a-l
atrage pe cititor la lectură.
Integrarea în planurile narative a elementelor actuale, de
informatică, de politică, de realitate socială evidentă prin relatările
zilnice ale mass-media reuşeşte să ofere tablouri realiste cu profunde
nuanţe existenţialiste, făcînd legătura puternică între autor şi cititor
îndemnîndu-l pe acesta din urmă la o lectură atentă, minuţioasă,
pentru a nu scăpa din vedere nici un detaliu pe care autorul a dorit săl transmită, făcîndu-l astfel ,,un vrednic pilon al literelor, un arbitru
al eleganţei “ după propria mărturisire.
Acel război sîngeros cu Rusia este elementul unei ficţiuni pure
a autorului pentru că autorul nu trăise nici măcar războiul real purtat
cu URSS de către Germania, la care participase şi România. Celelalte
evenimente agresive pe care autorul le trăise încă din adolescenţă nu
întrunesc elementele caracteristice unui război adevărat, ci doar
ameninţări directe sau indirecte, dar care au generat cu siguranţă
victime inocente şi colaterale atît în România cît şi în ţările aflate o
bună perioadă de timp în sfera de influenţă sovietică deoarece
războiul rece, deşi încheiat, continuă să facă victime nu numai
colaterale şi inocente.
Din această perspectivă, ficţiunea autorului se încadrează în
anumite limite ce nu pot estompa o realitate ce s-a derulat sub ochii
acestuia. Citarea însăşi în cuprinsul cărţii a unor personalităţi
dezidente şi a unor detalii privind pregătirea pentru un eventual
război sîngeros nu numai cu Rusia cadenţează din plin limitele
acestei ficţiuni, dar şi prezintă atît de multe neadevăruri şi mistificări
ale trecutului recent, cu puternice nuanţe ideologice nu tocmai
ortodocse.
Astfel cartea domnului Liviu Antonesei constituie o nouă
viziune asupra realităţilor contemporane trăite de autor care cu toate
elementele de ficţiune pe care le conţine reprezintă un tablou
elocvent al unor societăţi premergătoare controversatului proces al
globalizării.
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„Schaltiniena: specie de poezie cu formă fixă propusă, în
1955, de Raymond Schaltin”

Poezii de Ion Roșioru
Schaltiniena Generalului Moarte
Nu ne pledează nimeni soarta la Judecata de Apoi.
Rămâne fiecare-n lume: amnar sau cremene sau iască
Iscând în indiviziune scânteia-n veci dumnezeiască
Aflată necurmat la baza luminii vrednice din noi.
Sortite-i sunt zădărniciei toate excesele de zel
Și fie că avem palate sau locuim într-un butoi,
Până la urmă tot ajungem în laț precum un porumbel
Pe care-l prinde boschetarul c-o boabă de porumb furat
Urmând să-l vândă-ndată unui columbofil inveterat.
N-acceptă Generalul Moarte pe nimeni lipsă la apel!

Schaltiniena norocului blocat
Cu spaima fetelor bătrâne-ți întorci privirea spre trusoul
Împachetat în staniolul pretenției de altădată
Și înțelegi că-a nuntă ceasul amnezic uită să mai bată
De când din jurul frunții soarta ți-a spulberat în vânt haloul.
Destul ai așteptat rădvanul cu pețitori de peste zare.
Prin codrii nerăbdării albe speranțele și-au șters ecoul
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De parcă toți ursiții-n drumul spre tine-s astăzi stâlpi de sare.
Se iscă viscolu-n oglinda prin care veștede sicrie
Orbecăiesc purtând în ele tot ce-ar mai fi putut să fie.
Norocul nu-i macaz pe care să-l schimbe falsa vrăjitoare!

Schaltiniena inscripției nemțești
Mânca fugaru-n uniformă jumări cu mămăligă rece
În casa văduvei la care ierna vorbind în limba lui;
Intra în codru cu securea s-aducă trunchiuri de statui
Și se lăsa bătut de gândul ca nicăieri să nu mai plece.
În ciuda dorului de ducă prindea să sape rune-n stânci.
În somn i se părea că află răspuns enigmelor aztece
Și se trezea cu spectrul fricii-n azurul ochilor adânci.
Jandarmul îi luase urma și brusc ninsoarea a-ncetat:
A treia zi doar omul legii a fost adus cu targa-n sat.
Sub piatra scrisă dezertorul s-a strecurat ușor pe brânci!

Schaltiniena morții vrăjitoarei
Ce noduroși erau genunchii bătrânei încă posedate
De demonul pe care-odată la pieptul teafăr l-a ținut
Și nu mai prididea să afle ce dulce-i sufletul vândut,
Nesesizând, măcar o clipă, cât vid se furișa în toate!
Părelnicie sugrumată i-a fost valpurgicul galop
Pe podul gloriei sub care ardeau traversele minate
Când cerul se topea-n corola albastrului heliotrop.
Nu-și amintește bine dacă în cer cocoșii au cântat
Și nici pe mătura-i călare cât crivăț roșu a-ndurat.
Din cupa vieții irosite aspiră cel din urmă strop!
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Schaltiniena divelor scălâmbe
Pe sticla clocotind a rating ies pițipoancele duium
Să-și mediatezeze sexul ori ultima siliconare,
Cu toate că majoritatea sunt hâde și respingătoare
Că nici șoferii de pe TIRuri nu le-ar culege de pe drum.
Moderatorilor lui Pește Prăjit școliți la Alba-Neagra
Li-i tot mai greu să sufle-n vatra iluziei să scoată fum
Gestionându-și libidoul de parcă i-a lovit podagra.
Doar în direct de la o vreme bichinii stereo și-i spală
Oricare divă ce, lascivă, se pisicește-n pielea goală.
În pauza publicitară scopiții-și cumpără viagra!

Schaltiniena de la vida en México
Febră. Coldrex. Orfeline. Gemeni univitelini.
Servitoare. Borți de ușă. Conversație perfidă,
Mame maștere. Secrete. Pizmă. Ură. Aguridă.
Pirostrii incestuoase. Crime. Comisari cretini.
Ceas nefast. Adrenalină. Așteptare-n catedrală.
Răzbunare. Lacrimi grele. Găzduire prin vecini.
Cai năvalnici. Bețe-n roate. Tristă glorie locală.
Somnifere. Demascare. Sinucideri asumate.
Răsturnări de situații. Testamente acceptate.
Ochi triunghiular pe boltă. Nunți în serie astrală!
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„Jale mare, taică, dă cân’ cu bugetu-ăsta nou, dă l-a
dizponibelizat pă fratimiu! Avea şi el o sută cinzăci dă
lei pă lună... şi l-a dizponibelizatără; că, cică, cu-o sută
cinzăci dă lei, ăia-ai lui, o să se procopsească, în fine, şi
Statu’ lu’ Boc! În maţe să le stea ăi o sută cinzăci dă
franci!
L-a
dizponibelizatără,
că
l-a-nsemnat
Ampotrofagu, la condica neagră!? Dizponibeliza-le-ar
Dumnezeu luminiţile ochişorilor dân cap, ca s-ajung să-i
văz orbeţi pă toţi, cu mânuşiţa-ntinsă pă strada
Flămânda, la colţ, la' Delfinu’Ameţit! "

Vase comunicante
o schiţă de Ioan Florin Stanciu
Fuseseră 36 de grade la umbră, aşa că mă ştersesem instant-quick de
pe la oficiu şi o luasem agale pe bulevardul Tomis, pe sub copertine, cu
nădejdea că va pica de pe undeva şi vreun frend,pentru-o cold beer , la
varice sau la fotoliu , după împrejurări
Când, oops!, iată-l pe Mache Papacostea, marinaru’ lu’ peşte prăjit,
apropiindu-se, legănat şi lăbărţat pe întreg trotuarul, ca pe-o corabie-n
derivă, şi ridicând un deget avertizor
- Hey, man. What's up? Ai văz’t,bre, ce-am păţitără cu diz fakin’dă
Iooropa? Şi cu-alde Hara-bara-v-am-halit-papara?
- Hello, Dude! Păi, tu chiar credeai că voi fi fiind şi eu tot vreo
deafblind-person d-aia dă Alligator electoral ?
- Atunci, hai să bem câteo bere, două, nouă pe la Mimoza Pudica şi
să ne-mpăcăm!
- Hai!
În curtea îngustă de la Mimoza, printre lilieci mov şi sub umbréle
galbene, se cocoşeau deja vreo zece reprezentanţi ai clasei proletare,în
salopete văruite şi cu căşti portocalii de protecţie, aşa cum o tuliseră
însetaţi de pe şantier.
Trăseseră vreo trei mese dungă la dungă şi improvizaseră, într-o
veselie, masa naşului-mare.
- Mai aveţi dă muncă, băi pălmaşilor ?
- Alo, dom’ Mamachidis, păi dacă-n Romania nu se mai construieşte
nimica, apăi, să ştii că, de dărâmat, se dărâmă-ntr-o isterie, bre!
Pe urmă, prudenţi, mai ceruseră un rând nou şi-ndesat ,ca să sentoarcă iarăşi, întărâtaţi, pe la vorbele lor.
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- Aţi văzut, bă, cu ce găluşte-arunca bossu’ pân ventilatoare… Că să
staţi cocoşaţi,în poziţie dă drepţi, p-aci, pă la umbră, că vine-n control
licuricii ăia dă la Telegrafu’ ,cu Protecţia Frecuşului, cu tot… şi cu Al
Bandit-ăla, dă la şcoala dă mafioţi a feseneului.
- Lasă-l bă să-şi mai plimbe şi el ursu’ pă ploaie, că şefu-ăsta-al-nost
e cel mai mare rebut defect la cap dă pă faţ-ast-a Pământului, măi,nea
Zacuscă, da’ nici noi nu ne-am nemerit cu pluta p-acilea, că, uite, după ce
m-am vărsat eu primu’, hopa şi Dorel după mine, ca mâţa dân traistă,
bre, şi pă urmă,da’ mai pă ceaţă-aşa, au roit-o şi fraiereştenii-ăştia dă
scufundaci amatori. Că berea le cam place şi lor, pă zăpuşu-ăsta. D-aia,
numa-n deschidere-aşa, au şi ras v’o unşp’ce şi tomnai acuma a-nceput să
să umfle-n pene, ca să mai înşurubeze vo doo-trii. D-alea cu moţ! Ăăă, în
loc dă concluzie, cum ar veni.
- Alo, oamenii muncii, ce facem, bre… ne mai întoarcem un ceasdoo pă şantier,pentru ora-nchiderii? Cu peptu’ scos, cu capu’-ntors,la
şef noi să privim?!
- Ia las-o moartă la umbră, nea Garide, că eu, în labe la
Ampotrofagu’, nu mă mai întorc, nici belit dă viu!
- Da ce ţi-a căşunat aşa rău pă şefu’,Sifonache,tată, că,până mai
ieri,îl cam pupai în bot, dân toate poziţiili?!
- Jale mare, taică, dă cân’ cu bugetu-ăsta nou, dă l-a dizponibelizat
pă fratimiu! Avea şi el o sută cinzăci dă lei pă lună... şi l-a
dizponibelizatără; că, cică, cu-o sută cinzăci dă lei, ăia-ai lui, o să se
procopsească, în fine, şi Statu’ lu’ Boc! În maţe să le stea ăi o sută
cinzăci dă franci! L-a dizponibelizatără, că l-a-nsemnat Ampotrofagu, la
condica neagră!? Dizponibeliza-le-ar Dumnezeu luminiţile ochişorilor
dân cap, ca s-ajung să-i văz orbeţi pă toţi, cu mânuşiţa-ntinsă pă strada
Flămânda, la colţ, la' Delfinu’Ameţit!
- Atunci, Dorele taică, ia hai şi tu cu noi, la Bucureşti, la Piaţa
Universităţi’,taică, să strigi JOS GUVERNU’ şi să te mai răcoreşti, ca să
dăm şi noi un exemplu Iooropii, tată !!
- Care Bucureşti, bre, că mai am dor trii leuţi, noi şi vechi, toţi, pân
la salariu’dăn vară.
- Las’ , băi, că tu iai salariu dă merit,c-ai pus botu’ la toate
manglelile! Ş-apăi nu-i nicio cheltuială c-a băgat Bardidu’ Conservator,
ăla al lu’ nea Zacuscă, un Otocar roşu, d-ăla pă roate, cu haleală,
fluierace,priveghetori, steaguri, pancarde, lozinci . Nicio problemă! Măi
ceva ca la Ziua Recoltii!! Că,uite, noi am mai fost şi marţea trecută, da’
tot ne-am mai duce odată!
- I-auzi,ia… şi cum ierea?!!
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- Păi cum să fie? Steaguri, muzici, chiote, tămbălău, lucru mare, şi
lume, lume… de-ţi venea ameţeală nu altceva. D-aia, cân’ am văzut, am
zis şi eu: să te ferească Dumnezeu de furia poporului!…
- Da’ pă Băsescu-ăla nu l-aţi văzut p-acoloşea? Care-i treaba cu el?
- Opaaa, păi, mai avea el freză ca să vie p-acolo?!! Da,orişicum,e
rău, greu dă iel, să ştii, că l-am văzut az-dimineaţă la Pro.Tv.
- Şi ?
- Cum… şiii? ,or’ eşti prost!? Păi,dacă l-a dat ăia la Pro.Tv.,
înseamnă că: ori l-a găsit mort pă undeva, ori a ajuns să facă reclamă la
tigăi!
- Atunci, hai să ne topim!!
- Băi frate, voi faceţi cum vă taie mintea! Duceţi-vă şi daţi jos
guvenu’,na, ca să vie iară Ciuma lu’ Văcăroiu şi Holera
lu’
Hrebenciuc… Păi, dar aşa cum?! Da io, unu, mort-copt tot treb’e să măntorc măcar o oră p-acolo, pă la S.F.R.D.S., adică, Şantieru’ Fundaş
Râmarea şi Dărâmarea Socialismului.
- Păi dacă vrei să te cocoşezi puţân şi pă parte-ailaltă, du-te, că ceva
ore suplementare tot îţi găseşte Bossu’!
- Stai, mă frate,că nu-i chiar aşa! C-am găsit,dis-dă-dimineaţă, păn
puzderii,o comoară dă ţeavă inox,d-aia d-un ţol jumate, cum caută toată
lumea! Aur curat, neică! Aşa că-am şi tăiat-o-n bucăţi dă unu treizeci,
aşa, pă ne-ve. Iuţeală dă mână şi nebăgare dă seamă,carevasăzică! Pă
ormă, foarte frumos, am făcut-o snopi şi-am pus-o-n tufele-alea dă
lobodă, dă sub gardu’ Cimitirului Pomenirea. Gata de decolare, la ora
stabilită, cum s-ar spune!
- Atunci, veşnicaaa ei pomenireeee!!
- Da, bre, da’ acu e musai să m-abat o ţâră pân spatele frontului, ca
nu cumvaşilea să s-ampiedice dă ea vr’un prost d-ăsta ca voi şi să-i facă
picioare. Că eu, la o aşa comoară, i-am şi găsit clienţi şi i-am şi băut
adălmaşu’. Care este chiar aici, dă faţă!!. Atunci, cum o să mai dorm eu
liniştit la noapte!?
- Haidaaa, ia uitaţi-vă niţeluş pân perdele, la tilivizoru’ d-acolo şi la
guvernu’ lu Baboi!
- Hait! Păi, ăla care stă guşă-n guşă cu Boc, la catedră,nu-i chiar
bulibaşa Năstase, tovarăşe !?
- El e, bre! Ce-o mai fi cătând p-acolo că bine ne bucuram c-am
scăpat dă el, ca musca dă pai?!!
- Alo, tovarăşi, rămâneţi liniştiţi, pă la locurile voastre. Păi
cum,adică, ce caută?! Păi,adecăăă, n-o fi pitit şi el niscaiva ţevi d-alea,
mai spiciale, pă undeva, p-acolo, pân Palatu’ Victoria ?!!!
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Motto: “Cel ce înţelege are aripi”
(consemnează Noica la citirea lui M.Eliade).
După editarea operei lui Nae Ionescu, Noica
notase că “puţin lucru trebuie să fie cunoaşterea
de vreme ce rămaşi cu ea [după izgonirea din
Rai] suntem totuşi aşa de departe de Dumnezeu”
(Noica, Jurnal filozofic, 1944)

Noica despre arheul istoric întrupat de
Mircea Eliade
un eseu de Isabela Vasiliu-Scraba
În anii când dorinţa lui Noica de a-şi vedea manuscrisele
publicate ajunsese pe căi neştiute să coincidă cu tactica ideologilor
comunişti de a-şi ascunde sentimentele antiromâneşti prin acordul dat la
tipărirea unui trăirist de şcoală naeionesciană s-a întâmplat ca Noica să
aştearnă pe furiş următorul gând: “Intrarea în element [este] reintegrare.
Nu sînt toate reintegrările o asemenea stămutare [în element]? Literatura
fantastică [a lui Eliade este] o ascensiune către element. Poate şi căutarea
altui plan de realitate sau a altei substanţe în care lucrurile sînt [există
prin esenţa lor nepieritoare]. La Mircea Eliade lucrul e izbitor, căci
fantasticul lui ţine de arhetipuri, e intrare în fiinţă”. Multă vreme
Constantin Noica ar fi vrut să scrie o carte despre Eliade care să
ocolească zonele “obscurantismului” religios. Ea s-ar fi intitulat Cartea
arheilor şi ar fi început cu “elementul înfrăţirii, al iubirii”, prin invocarea
sfîntului Francisc din Assisi (Jurnal de idei, 6.20), mai uşor de trecut prin
cenzură decât vreo imprudentă trimitere la naeionesciana “iubire ca
instrument de cunoaştere”. Filozoful de la Păltiniş observase că
simultaneitatea în timp e rod a iubirii: “eşti contemporan în timp cu cel
pe care-l iubeşti. Asta e tot - şi înseamnă înfrângerea umană a timpului.
Fiinţa nu e Dumnezeu ci este iubirea lui” (6.103), notează el între multe
alte însemnări mai puţin periculoase din punct de vedere ideologic. Cum
ar fi de pildă îndemnul pentru tinerii care-l vizitau: “Citiţi autori şi nu
cărţi …Să nu vreţi nimic; să fiţi buni, curaţi la inimă şi să vă tăvăliţi în
pajiştile culturii” (Noica-inedit, Istoricitate şi eternitate, Bucureşti,
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“Capricorn”, 1989, p.275). Doar în libertatea de dinainte de 23 august
1944 mai putuse scrie că îi place cum începe Biblia: Dumnezeu face şiapoi vede că e bine ce-a făcut: “Ce extraordinară replică a Teodiceei lui
Leibniz, în care lumea e creată pentru că e cea mai bună. Numai noi
oamenii, leibnizieni înăscuţi, cerem ca programul să preceadă fapta” (v.
C. Noica, Jurnal filozofic, 1944, ed. II 1990, p.14).
Pe 11 noiembrie 1973 Noica îi spunea lui Octavian Nistor că vrea
să scrie despre ideile filozofice ale lui Mircea Eliade, pe care-l consideră
“un nou Haşdeu”. In mod delicat, O. Nistor (1917-1993), -fost coleg de
facultate (v. Jeni Acterian, Jurnal, 1991, p.207) cu Ion Frunzetti (19181985) şi cu Alexandru Dragomir (v. Isabela Vasiliu-Scraba,
Propedeutică la eternitate. A. Dragomir în singurătatea gândului,
Slobozia, Ed. Star Tipp, 2004) -, îi atrage atenţia că publicarea unui
asemenea studiu în “Revista de filozofie” va fi întârziată (Noica şi
Securitatea, 2009, p. 131).
Într-adevăr, abia în 1979, după ce Eliade fusese onorat cu
mulţime de distincţii de lumea academică occidentală pentru gândirea sa
deschizătoare de noi orizonturi culturale, lui Romulus Vulcănescu i se
îngăduie a tipări Eliade ou le soif du concret în revista “Ethnologica”.
După moartea marelui istoric al religiilor, revista “Manuscriptum” îi
publică şi ea Deschiderea unei creaţii exemplare şi originale [opera lui
Mircea Eliade] în nr.3 (68) 1987, p.65-66 (v. Stan V. Cristea, C-tin
Noica. Repere bibliografice, ediţia II-a rev. şi adăugită, Bucureşti, RCR
Editorial, 2011, p.134). În rest, nici unul din studiile în româneşte despre
Mircea Eliade nu i-au fost publicate lui Noica de vreo revistă a
Academiei RSR: Adevăratul înţeles al “sacrului” la Mircea Eliade a
apărut în trei numere ale revistei “Săptămâna culturală a Capitalei” din
decembrie 1975; Mircea Eliade –75 a fost tipărit de “România literară”
în 4 martie 1982, şi un an mai târziu lui Ioanichie Olteanu cenzura îi
permite să publice Cei şapte paşi ai lui Budha. Un înţeles pentru destinul
lui Mircea Eliade în “Viaţa Românească”, nr.5/1983.
Dintr-o nefericită încercare de a pune la grămadă si a publica
după moartea lui Noica o selecţie din gândurile sale rămase prin caiete de
însemnări din care filozoful mai citea vizitatorilor săi întâmplători
(v.Lucia Fetcu, Lecţia domnului Noica, în vol. Modelul cultural Noica,
Buc., Fundaţia Naţională pentru ştiinţă şi artă, 2009, p.208), încercare
nereuşită atât din cauza proastei selectii făcute de un literat fără acces la
ideile filozofice cât şi a titlului lipsit de înţeles (Încercări din element, în
Revista de istorie şi teorie literară, iulie-dec. 1987, nr. 3-4, p.283-294)
găsim textul pe care G. Liiceanu l-a dat să fie consemnat pe o placă de
mari dimensiuni în faţa vilei “Noica” de la Păltiniş: “şi-a chemat prietenii
şi au înălţat împreună o casă”. Probabil ca să nu mai fie pusă la îndoială
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existenţa “Şcolii de la Păltiniş”, negată de genialul Petre Ţuţea pe
motivul absenţei de scrieri filozofice originale a presupuşilor discipoli ce
preferă a se legitima cu valoarea gândirii noiciene. Oricum, ei nutresc
speranţa că a fost suficientă discuţia între prieteni (neapărat văzuţi)
pentru a înalţa în domeniul filozofiei româneşti o casă. Ori, mai bine zis,
o “încremenire în proiect”, fiindcă nici un “şcolar” de la Păltiniş n-a
uimit încă lumea cu cine ştie ce originalităţi de gândire sau cu vreo carte
de filozofie care să iasă din rând.
Înainte de prima sa arestare, Mircea Vulcănescu, invitat să-i vadă
noua locuinţă din pădurea Andronache, ar fi făcut în 1946 această
remarcă: “şi-a chemat prietenii şi au înălţat împreună o casă”. Sensul
frazei - în decriptarea lui Noica - ar fi că un autor, atunci când îşi scrie
cărţile, îşi “cheamă prietenii nevăzuţi” cercetându-le operele. E tocmai
ce a făcut Noica şi n-a făcut nici unul dintre auto-declaraţii săi discipoli:
a îmbobăţit cultura românească şi cultura universală prin câteva
cărţi magistrale. Întâi a scris despre spiritualitatea limbii şi culturii
româneşti chemându-l pe Mircea Vulcănescu (1904-1952) prin
capodopera de gând a acestuia (Dimensiunea românească a existenţei).
Apoi a conceput un Tratat ontologic, şi Trei introduceri la metafizica sa,
împreună cu prietenii săi Aristotel, Platon, Kant, Hegel, Heidegger,
Eminescu, Blaga şi Corydaleu, pentru ca la sfârşit să scrie acel “Tratat de
logică reală”, la care se gândise în 1957 după de a terminat Povestirile
despre om, solicitate de o editură franceză (v. scrisoarea lui Noica din 23
febr.1957, în vol. Modelul cultural Noica, Buc., Fundaţia Naţională
pentru ştiinţă şi artă, 2009, p.509). L-a mai invocat şi pe Mircea Eliade
(1907-1986) când a scris Adevăratul înţeles al sacrului şi în 1983 Cei
şapte paşi ai lui Budha la vremea când “cel mai mare istoric al religiilor
din secolul XX” concepea dincolo de Ocean renumita sa Istorie a
credinţelor, premiată de Academia franceză.
După Constantin Noica, literatura lui Mircea Eliade doar aparent
ar descrie oameni şi situaţii, fiindcă hermeneutul religiilor “redă sau
instituie elemente” (6.9). La Eliade, sacrul ar fi “element” (6.11) , sau,
mai bine zis, trecere a elementului din mediu exterior în mediu interior
[hierofanie, în termenii lui Eliade]. Şi pentru ca scrierile literare ale
prietenului său din tinereţe să nu apară asemenea unei generaţii
spontanee, filozoful de la Păltiniş s-a gândit să le pună alături de alte
scrieri “fantastice”, remarcând că orice “fantastic” [ghilimelele sînt ale
lui Noica] al romanticilor, de pildă, sau al unora dintre suprarealişti, ar
putea fi considerat “pe linia strămutării în element” (Jurnal de idei,
1978-1987, 6.2., Bucureşti, Ed. Humanitas, 2007, p.307). Într-o altă
opinie consemnată în ceea ce editorul a botezat cu numele de Jurnalul de
idei, creştinismul ar fi “religia religiilor” (6.96), iar mistica ar fi
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“înnobilat sensibilitatea umană” (6.6), l-ar fi făcut pe om să aspire către
“strămutarea în element, către depăşirea tărâmului “limitaţiei care
limitează” pentru intrarea în “zonele limitaţiei ce nu limitează” (ibid.).
Ilustrativă în acest sens ar fi muzica lui Bach. Ea este învăluitoare din
afară spre înăuntru “şi departe în tine [în interiorul tău] învăluitoare”
(6.7). Atunci când încetează, muzica lui Bach dă senzaţia de părăsire pe
care o sugerează şi versul eminescian “ca un suflet fără parte. Fără
element. Fără participaţie la element” (rânduri şterse de Noica şi trecute
de editori în subsolul paginii, op. cit., p. 309).
Cum filozoful urmărit permanent ştia că păzitorii gândirii
“corecte” îi vor cenzura referirile la misticism, el şi-a deplasat uneori în
mod intenţionat şirul gândurilor (aşternute prin caietele sale) către zonele
accesibile comuniştilor pe care-i medita fără plată: “Dacă nu eşti un
individual-general nu eşti nimic. Te preia statistica” (6.190), scria el celor
care credeau că ies din statistică dacă se cocoaţă în ierarhia politică şi
socială, ignorând cu bună ştiinţă spiritul şcolii de înţelepciune pe care ar
fi vrut s-o edifice filozoful care-i îndemna să dispreţuiască “oamenii
politici, aceşti valeţi ai istoriei” (Noica, Istoricitate şi eternitate, 1989,
p.271). Din documentele de arhivă a Securităţii, selectate pentru
publicare în 2009, s-a putut afla cu certitudine că pereţii camerei sale de
8 mp erau “microfonizaţi” şi că manuscrisele îi erau sistematic
controlate prin percheziţii făcute pe ascuns.
În alt loc, drept camuflaj al ideii de strămutare prin ascensiune
către element, filozoful trece ideea că fizica ar descrie şi ea nişte
elemente, ca magnetismul, sau gravitaţia. În margine pune însă o
observaţie cu tâlc religios: “Nimic nu este ce este: e altceva”. Desigur şi
această notaţie trebuia un pic estompată prin unul-multiplu de genul:
“trăim în elementul prieteniei, -scrie filozoful pentru vigilenţii săi cititori
din obligaţia slujbei - în elementul profesiunii, în elementul unei limbi, al
unei culturi şi al unei epoci” (6.3). De încheiat încheie iarăşi în plan
religios, cu ideea de bază a misticismului după care numai omului îi este
dat să prefacă transcendentul în imanent.
În opinia înţeleptului ţinut de oficialii culturii comuniste departe
de tinerii care ar fi vrut să-l audă, oamenii s-ar împărţi în “dreptcredincioşi şi arieni, adepţi ai lui Arie” (6.215). Primii ar fi cei care cred
în Unu-multiplu (Trinitate). Arienii, crezând în Unu şi multiplu, ajung să
creadă numai în multiplu, singurul care ‘se vede’. Aceştia ar fi
raţionaliştii (/iluminiştii), cei care nu ştiu “de lumina taborică a bunei
filozofări”(ibid.).
“De ce a triumfat icoana? (6.85) -se întreabă Noica, spre a
răspunde în coordonatele metafizicii platonice: “Pentru că este un Unumultiplu”. (v. Isabela Vasiliu-Scraba, Mistica platonică a participării la
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divina lume a Ideilor, Slobozia, Ed. Star Tipp,1999). După filozoful
izolat la Păltiniş, Europa începe la 325 cu Conciliul de la Niceea care
îngăduit cultul icoanelor. “Dar icoana a devenit în renaştere portret, apoi
fotografie” (6.96), mai notează Noica în postura de filozof al culturii,
după ce propusese în 1986 cea mai indrăzneaţă logică metafizică din câte
se puteau publica la vremea terorii ideologice materialiste. Desigur,
logica sa metafizică pe care o botează logica lui Hermes fusese epurată
înainte de tipărire de orice trimitere la filozofia religiei creştine. Doar din
caietele sale aflăm de “obârşia în Tatăl Ceresc” a lui Unu-multiplu care
ar apărea drept o unire de tipul I-D-G.
În această triadă, G (generalul) ar trimite la descinderea pe linie
paternă (Iosif -Avraam), D (determinanta) ar indica matriarhatul, iar I
(individuaţia) n-ar sugera nici naştere din tată, nici naştere numai din
mamă, ci din Unul (Tatăl Ceresc) transcendent şi trinitar (Noica, 6.42).
Noica precizează (pentru sine) că “individuaţia e doar o treaptă” (ibid.) şi
că asemenea idei se regăsesc atît în spiritualitatea indiană cât şi în cea
europeană, când nu este fără Dumnezeu, adică în versiunea ei proastă
(acatholistă), “restrânsă la grija agoniselii fără de limită a bunurilor de
consumare”. Filozoful considera că nu este “nevoie să refuzi omului
proprietatea”. Ar fi destul să-l aduci prin cultură în situaţia de a spune:
“Nu am ce face cu proprietatea” (6.80). Despre cultura europeană el nu
avea o părere grozavă. Lucrul apare limpede din consemnarea impresiei
că “secolul acesta nu lasă monumente arhitectonice şi nu lasă idei mari.
De aceea şi face atâta scandal, până la isteria catastrofei finale. Ca
oamenii fără importanţă” (6.153).
Aspectul metafizic al logicii lui Hermes este ilustrat în caietele lui
Noica de posibilitatea convertirii: Timpul logic se converteşte în alt timp.
“Se continuă şi se desfăşoară prin trecerea într-o altă spaţialitate, cu
generalul ca dimensiune a individualului. Convertirea se confirmă prin
prefacerea mediului exterior în mediu interior” (Noica, 6.118). In opinia
filozofului de şcoală trăiristă (exclusă din cultura română de paznicii
indobitocirii materialiste) “elementul se distribuie fără să se împartă”
(6.4). El poate fi universalul devenit persoană ca “arheu” (6. 21), cum au
fost Eminescu, Cantemir, Mircea Eliade, L. Blaga, S. Lupasco, G.
Uscătescu, etc, personalităţi marcante despre care a scris Cartea marilor
întruchipări (sau Cartea arheilor “istorici”), volumul inedit din care o
parte a fost publicat de G. Liiceanu în 2007 cu un titlu de batjocură:
Despre lăutărism. Provenit din nevoia de participaţie, Unu-Multiplu
arheului întrupat în multiplul istoriei nu apare doar în plan religios. El
poate ilustra (pe tărâm cultural) universalul-particular al insului devenit
“arheu istoric”, adică ridicat prin capodopere (precum Eminescu,
compozitorul Paul Constantinescu, M. Eliade, Vintilă Horia, L. Blaga,
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Horia Stamatu, etc.) la spiritul obiectiv. Cu spusele lui Noica, ar fi vorba
de o întrupare “în arheul istoric (din timp şi de dincolo de timp) al
culturii ca spiritualitate autentică” (Jurnalul de idei, 6.22).
În plan cultural, după colectivismul comunist instituit şi păzit prin
teroare, individualismul capătă o însemnătate aparte fiindcă “acum e în
joc individul care în însingurarea lui reface comunitatea” [subl. mea,
I.V.S]. Noica se referă aici la asceza culturală în care a trăit el însuşi,
precum şi Anton Dumitriu, şi atâţia alţii care au reuşit să creeze în
domeniul filozofiei opere de reală valoare. Noica însă accentuează în
mod expres asupra refacerii de după “distrugerea sistematică a spiritului
care a luat trup printre noi” observată de Lucian Blaga si consemnată pe
furiş in Luntrea lui Caron, să nu rămână neştiute cele întâmplate în plan
spiritual odată cu ocupaţia rusească de după 23 august 1944. Dacă atunci
“s-au retezat brutal şi cu fierăstrăul toate valorile, pentru ca urmaşii noştri
să nu mai găsească nici un sprijin spiritual şi nici un temei de mândrie
nicăieri şi în nimic” (L.Blaga, Luntrea lui Caron, 1990, p.302), mai
târziu nu a mai fost necesară arderea bibliotecilor şi nici confiscarea
cărţilor, întrucât ştiinţa manipulării creierelor a obţinut aceleaşi rezultate
prin dominaţia mijloacelor de mass media şi prin tehnicile subliminale de
control şi de influenţare a gândirii. Desigur un rol de primă mărime l-a
jucat si ruinarea învătământului de toate gradele.
De la Anton Dumitriu ştiu că în perioada interbelică R. Guenon îi
îndemna pe cei insetaţi de spiritualitate autentică să înveţe româneşte şi
să ia aminte la viaţa duhovnicească din mânăstirile noastre ortodoxe. În
credinţa lui Constantin Noica (şi a lui Mircea Eliade), întreg secolul XX
va trece neobservat în istorie (6.102) dacă spiritul obiectiv (în sens
hegelian) întrupat în spiritualitatea şi cultura românească nu va fi integrat
în cultura universală.
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„În timp ce eu tăceam/vorbind numai/în/
Stâncă//Numai în ea plângând//Ca nu cumva vreun val
de/mărăcini şi sare/să/cadă peste tine/un pas/doar/mai
devreme//Şi astfel/Umbra/Stâncii/din care-ţi adăpai/şi
gândul/printre semne//să plece grea/ la vale(...)”.

Mesaje nostradamice
o cronică de Geo Vasile
Cea mai recentă carte a Mariei Calciu, a noua, Golul din ciobpoem, (Fundaţia Scrisul Românesc, 2012, 92 p). începând încă din titlu
enunţă şi denunţă zodia dizarmoniei şi a contratimpului faţă de lume, un
semn negativ ce lasă să se întrevadă dorul poetei de sfera-perfecţiune, de
întreg, de plinătăte, de împlinire, de certitudini nestrămutate. Nu altceva
îşi dorea, prin acelaşi tip de rapel contrastiv, Paul Celan, întitulându-şi
unul din volumele sale, “Trandafirul nimănui?
Cele 12 texte poetice ce compun acest corpus aparent discontinuu
şi totuşi unitar dau glas unui recital dramatic, misterios, tragic în sensul
verbalizării unei solitudini dialogice, dacă putem spune aşa, căci
protagonista sugerează mereu un parteneriat, un tu, acelaşi ? altul ?
oferind cititorului un evantai de interpretări: să fie cumva vorba de ceva
pământean ? un jeux d’amour pe viaţă şi pe moarte ? sau mai curând să
fie vorba de atingerea transfigurată din partea unui emisar al divinităţii
prin procedeul gând în gând. Iată un exemplu din zecile ce se pot da, de
ars poetica, în sprijinul celor afirmate mai sus: “Mereu/acelaşi cântec/ce
doar
atunci
venea
din
mine//cântat/aşa/de/parcă
nimeni/în/niciun/gând/nu l-a cântat/Plecând apoi fără de nume/când îţi
venea aproape umbra/lipită/des/cu întrebări/ce/dezlipeau din tine/urme”
sau “Mi se lovea de gânduri/tăcerea/unei/porţi/de dincolo de care/ne
aştepta/un/Turn/cu umbră de ferestre/şi/palme de cepsidră/Să
cântărească/Stânca/în care mulţi/loveau/cu zaruri de pământ//Eu/
trebuia să-i pun/pe frunte/şi/în palme/şiraguri de silabe/cunună de
cuvinte/Iar/tu/doar
trebuia/venindu-te
spre
mine/să
mergi/pe
urma/Stâncii/cu tălpile curate-(...).
Concepte şi abstracţiuni ce orbitează în jurul unei idei poetice
precise şi izvorăsc dintr-o conştiinţa poetică veritabilă, sunt îmblânzite de
figuri de stil antinomice (“câte/ ploi/secate/prin mine/treceau”) , de
metafore şi analogii memorabile tip “te decojeai de/timp”, “clepsidra
oarbă/a început să curgă/în/sensul invers/morilor/din/vânt”, “curburi de
îndoieli”, “adâncul din scântei”,
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Şi prin această recentă carte Maria Calciu dă la iveală o etapă a
noului curs douămiist al poeziei româneşti contemporane, al dicteului
fracturat şi cazurilor de modificare a tranzitivităţii verbelor (nu numai
grafic, ci şi ca impostaţie a rostirii silabelor, cuvintelor şi versurilor), dar
bine temperat şi temeinic controlat, amintind de orfismul necuvintelor lui
Nichita, de reprezentanţi ai generaţiei şaizeciste italiene, monografiate de
regretatul erudit, profesor universitar şi italienist Cornel Mihai Ionescu
sub genericul “Generaţia lui Neptun” ( Edoardo Sanguineti, Nanni
Balestrini, Eglio Paglarini, Alfredo Giuliani etc.), dar mai curând de
onirismul unor Dali (Şiind/ că doar aşa/am fi putut lega/săgeţile din
zaruri/ce se scurgeau/pe Stâncă”), de delirul muzical înalt şi frumos al
unor înaintaşi precum Amelia Rosselli, Gherasim Luca, Virgil Mazilescu
sau Gellu Naum.
Procedeul “tehnic” cel mai frecvent este unul al conexiunilor de
relee prin reiterarea obsesivă a unor lexeme iradiante (altele de la carte la
carte), în jurul cărora se dă acest spectacol cu un singur actor (ca la
Beckett, să zicem), ce nu exclude mirabilul, stupefiantul salt la trapez
(fără plasă, luaţi aminte!) în văzduhul “frumuseţii convulsive” de care
vorbea André Breton: “Curgându-te apoi/mireasmă peste/cioburi/cu/iz
de păpădii//prinzând în copci/de tine/perdelele din pietre(...)” sau “Tot
încălţând
asfalturi/cu/ochi
de
păpădii//Schimbând/din
mers/şi/polul/baghetei de urcat/prin/ scări/de coborât(...)”.
Pentru Maria Calciu poezia este oficierea unui mister (urme,
umbre, semn de întrebare, răspuns), instituirea unui cod, cifru, a unei
polisemii dinamice, destructoare şi totodată dornică de punţi: “Dar tu,/de
fiecare
dată/acoperindu-ţi
urma/cu/
cioburi
dintrun/pol/orientat/spre/Turn/ca astfel/Ochiul-Ochi/ -lăsat cu mult în urmă/să nu îţi mai măsoare/direcţia din mers(...)”.
Personal aş fi preferat alt titlu în acelaşi spirit al visului diurn
mazilescian, tip „Turnul din clepsidre”, dar, autorul, suveran absolut,
doar el ştiind cifrul propriei scrieri, poate decide. Noi putem doar să ne
mirăm ori să admirăm arta Mariei Calciu, una a jertfirii altruiste, de o
frumuseţe emoţionantă a imolării de sine,aceasta însemnând vocaţia şi
nobleţea talentului, iar nu mimetism: „În timp ce eu tăceam/vorbind
numai/în/ Stâncă//Numai în ea plângând//Ca nu cumva vreun val
de/mărăcini şi sare/să/cadă peste tine/un pas/doar/mai devreme//Şi
astfel/Umbra/Stâncii/din care-ţi adăpai/şi gândul/printre semne//să plece
grea/ la vale(...)”.
Asistăm la regizarea intraverbală a unei poezii existenţiale în chip de
balet cvasi imaterial, în ciuda cuvintelor-necuvinte extrem de concrete,
lexical vorbind.
Se cuvine să încheiem acest comentariu cu câteva mesaje
nostradamice ale Mariei Calciu: „În tine am simţit un/ semn/răspuns
desprins dintr-o balanţă/cu unghiuri/curbe/dezlegate/scurgându-se fără
de paşi//În timp ce altul/mai departe/cu/paşi de scări/te aştepta/să-i
prinzi şi lui/de tine/drumul(...).
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„nu mâine nu poimâine poate nicicând
poate un măr roşu lângă o turlă neagră
poate vei trece râul pe un pod de cucută
când copiii luminii îşi scaldă ochiul în neant
şi vietăţile de dincolo îşi culcă umbra pe ape”

Poezii de Geo Galetaru
Uşa pe care n-o vei deschide niciodată
am binecuvântat ruinele nopţii
sintaxa acelei veri despre care
nu se mai spune nimic : o utopie invincibilă
mergând în vârful picioarelor prin regatul de vată.
prietenii au plecat într- un cuvânt
de la marginea serii. ploi şi extaze
sub streaşina unui anotimp exilat.
liniştea şi înţelepciunea unui pâlc de mesteceni.
uşa pe care n-o vei deschide niciodată.

Moment difuz
o fericire calmă în camera ta de zi.
prosopul atârnat în cui ca un surâs de înger şchiop.
relicvele nopţii plutind în memoria albă
a unui rictus de mucava. să priveşti peretele
ca şi când ai vedea o apă pictată pe scara neantului.
pe scara aceea niciodată nu vei coborî singur.

Doar o rutină a spiritului trufaş
eşti vinovat şi vei fi fericit,
răbdarea sapă în cer gropi de cenuşă.
ai vorbit cu umbra, cu spinul dimineţii
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ce- şi plimbă tristeţea prin pământul din vis.
ai găsit o poartă închisă –
unei alte aşteptări i se supune fumul memoriei.
astfel şi moartea
îţi pare doar o rutină a spiritului trufaş.

Poate inima poate fiara
nu mâine nu poimâine poate nicicând
poate un măr roşu lângă o turlă neagră
poate vei trece râul pe un pod de cucută
când copiii luminii îşi scaldă ochiul în neant
şi vietăţile de dincolo îşi culcă umbra pe ape
nu mâine nu poimâine poate nicicând
poate un măr roşu într- o întâmplare albastră
poate tristeţea
urcuşul pe scara de aur a lumii
poate visul
cu dimineţile moarte sub pleoape
poate colina cu ploi care vin să vorbească în noi
poate viaţa are peşteri frumoase
poate inima
poate fiara
poate inima

O altă măsură a lumii
Am fost aproape de silaba atroce, i- am simţit
zădărnicia. Prietenii zâmbeau în zodia paharelor.
O singură mişcare pornită din elanul pauper
al mâinilor care nu mai cunosc singurătatea.
Şi semnele se arătau vii, ca nişte
umbre de fier pe cerul neputinţei noastre.
Am fost aproape de silaba atroce, când
somnul trecea ca un condor beat peste podişuri.
De acolo ştiam că începe
o altă măsură a lumii, mai simplă:acel artificiu
cuibărit o dată cu iarna în inima lucrurilor.
Acea uzurpare de sine ce- aduce cu ea împăcarea...
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Când trece străinul
de unde încep erorile şi unde se termină
viaţa ca un cristal negru pe patul impudic
melancolia unei frigidităţi impuse
rugul
albastru al expiaţiunii nimicul în pas de
paradă în interstiţiile victorioase ale
creierului când trece străinul acela
prin oglinzi ca o sabie a neantului
când memoria lasă în urmă
doar cadavre strălucitoare

Duminicile mele amânate
Nu mai vreau trufia verbului.
Minciuni şi eşarfe colorate în ochiul
care se apropie, îndepărtându- se.
Prinţul albastrelor alcooluri. Râsul care
nu mai ucide, nu mai tatonează
cărarea intimă: o existenţă mică,
duminicile mele amânate.
Şi peste tot
zăpada neagră
zăpada neagră
zăpada neagră.
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O proză de Doru Strîmbulescu
„Acest manuscris l-am descoperit în lungile mele
nevoinţe şi căutări prin arhiva Marii Biblioteci. Nu ştiu,
nici dacă povestirea aceasta conţine vreun gram de
adevăr şi, nici când şi de cine a fost scrisă. Dar am
scos-o la lumină pentru aceia care, în scurta lor viaţă,
se străduiesc să afle măcar şi o părticică infimă din
Marele Adevăr, dar şi pentru cei care se amăgesc că lau găsit.”

Curierul
Când deschise uşa, în faţă îi apăru un individ înalt, subţire precum o
trestie, cu un păr lung şi negru ascuns sub gluga pelerinei stacojii ce îi
atârna de pe umeri până la pământ, iar în ochi avea o lumină venită parcă
din altă lume. Această lumină îl pătrunse dintr-o dată pe Marele Sculptor,
ca o săgeată aruncată de un arcaş invizibil direct în inima acestuia.
Individul se prezentă ca fiind omul pe care Ordinul îl desemnase să-i
înmâneze un mesaj. În timp ce făcea oficiile, acesta scoase de sub
pelerină un cub din lemn de abanos şi i-l dădu Marelui Sculptor.
Prezenţa purtătorului de mesaj, acolo în faţa uşii sale, lumina aceea
care-i izvora din ochi cu o forţă irezistibilă, cubul acela misterios, îi
treziră Marelui Sculptor o serie de sentimente contradictorii. Nu înţelegea
de ce Marele Maestru alesese această modalitate de a comunica cu el.
Dar, în sfârşit, asta era situaţia. Nu avea ce face. Se gândi că ajunsese
Mare Sculptor după ce a parcurs un lung traseu iniţiatic în cadrul
Ordinului. Că luptase mult cu el pentru a nu se lăsa dominat de ispite, iar
ceea ce era acum, datora în bună măsură Ordinului. Aici se modelase ca
om şi ca artist. Ca membru al Ordinului îşi ridicase un templul interior.
Învăţase ce este loialitatea şi credinţa. Tocmai de aceea simţea că
momentul acesta va marca o schimbare profundă şi un salt uriaş în viaţa
sa, dar şi o nouă atitudine în ceea ce priveşte creaţia sa artistică.
Iniţial, vroia să-l întrebe pe cel trimis de Marele Maestru ce anume
avea să însemne acel cub şi ce mesaj ascunde, dar se stăpâni. Când se
despărţiră nu-şi spuseră prea multe vorbe. Nici nu era nevoie. Numai că,
doar după câţiva paşi, Curierul se întoarse spre Marele Sculptor, care
tocmai îl conducea cu privirea, şi-i spuse: Ei bine, dacă vrei ca visul tău
să se împlinească, iar opera ta să cunoască strălucirea marilor
capodopere, va trebui ca până la miezul nopţii să descifrezi mesajul
transmis de Marele Maestru. Descifrându-l vei înţelege rostul întâlnirii
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noastre. Aceste cuvinte le spuse pe un ton plin de siguranţă, prevestitor
aproape, apoi se îndepărtă pe aleea mărginită de trandafiri roşii şi
galbeni, cea care făcea legătura dintre casa Sculptorului şi drumul ce
ducea la Marea Bibliotecă aflată în incinta Catedralei, şi dispăru în
spatele zidurilor acesteia.
Pentru moment, avu sentimentul că acel om nu fusese doar purtătorul
unui mesaj din partea Marelui Maestru, ci mai mult, dar nu ştia ce anume
îl face să creadă asta.
În sfârşit, urma o noapte lungă, poate cea mai lungă din viaţa sa de
până atunci. Nimic însă nu e prea mult atunci când Ordinul o cere. Aşa
gândise de când primise binecuvântarea Marelui Consiliu al Înţelepţilor,
iar dacă Marele Maestru îi cerea un sacrificiu, nu avea să se opună. Tot
ceea ce făcuse până atunci fusese un dureros sacrificiu de sine, aşa că era
pregătit pentru orice. Învăţase cu vremea ce înseamnă umilinţa şi durerea,
dar cel mai mult învăţase să preţuiască dragostea. Iubirea pentru semenii
săi îi dădea aripi. Într-un fel ştia că opera sa va dăinui morţii sale, tocmai
de aceea încercase să şlefuiască totul cât mai bine. Să pună preţ pe
lucrurile spirituale. Să se îngrijească de sufletul său. Cu toate că trăia de
unul singur, găsise în singurătate un bun tovarăş de viaţă. Ordinul îl
întărise însă, iar convingerile sale aveau acum mai multă consistenţă. Nu
avea de ce să regrete că îi dedicase Ordinului aproape totul. În
consecinţă, nu avea cum să nu acorde o atenţie deosebită oricărui mesaj
venit din partea Marelui Maestru.
Aşa că trebuia să treacă la lucru. Timpul trecea cu repeziciune şi nu
avea vreme de zăbovit.
Privi cu atenţie semnele încrustate pe toate feţele cubului, iar felul în
care acestea se ordonau, atunci când îl roteai, alcătuiau diverse figuri
geometrice. Faptul în sine îl nedumerea şi mai tare. Trebuia să descifreze
mesajul, dar cum? Îi era clar că toate acele semne trebuiau aranjate într-o
anumită ordine, după anumite reguli. Ori el nu ştia acele reguli, iar
Curierul nu-i spusese nimic în acest sens. Atunci îl fulgeră un gând.
Trebuia să ajung în cel mai scurt timp la Marea Bibliotecă. Acolo, printre
papirusurile acele vechi, ar fi putut găsi un indiciu care putea duce la
descifrarea mesajului înscris de Marele Maestru în semnele încrustate pe
suprafeţele acelui cub misterios. Bănuia că toată această poveste era o
probă iniţiatică, poate cea mai grea la care va fi supus vreodată. Fără să
mai stea pe gânduri, îşi trase peste umeri pelerina cea roşie şi plecă spre
Marea Bibliotecă. Între timp, ziua făcuse loc înserării. Mai rămăseseră
puţine ore până la miezul nopţii, iar mesajul Marelui Maestru trebuia
descifrat, altfel nu avea habar ce se poate întâmpla. Sala centrală a Marii
Biblioteci era înecată într-o lumină slabă, aproape misterioasă. Înăuntru
nu era nimeni. Unde ar fi putut găsi acel papirus vechi despre care era
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sigur că există şi, în care, bănuia că s-ar afla formula sacră prin care ar fi
putut descifra tainele cubului?! Pentru asta, avea nevoie de un semn
distinctiv, de ceva care ar fi putut să-i dea acel indiciu atât de căutat.
Cândva, Marele Maestru îi spusese că printre papirusurile aflate în
incinta Marii Biblioteci se aflau manuscrise care ascund informaţii
covârşitoare. Că acolo sunt păstrate secrete ce sunt dezvăluite doar celor
Aleşi. Nu se gândise însă niciodată la faptul că Marele Maestru ar fi putu
să-i ofere o asemenea graţie. Oricum, manuscrisele cu pricina nu erau la
îndemâna oricărui membru al ordinului, ba nici măcar a Marilor
Demnitari. Şi-atunci, cum ar fi putut el aspira la o asemenea favoare?
Rămase un timp căzut pe gânduri. Căuta în fundul minţii sale o soluţie,
dar parcă nimic nu-i dădea vreun semn că ar găsi-o. Într-un târziu, după
ce parcurse de nenumărate ori în lung şi lat marea sală a bibliotecii,
ajunse în dreptul a două coloane din marmură ce sprijineau tavanul arcuit
precum o boltă. Privind cu atenţie peretele din spatele celor două
coloane, descoperi la baza unei statuete ce o reprezenta pe zeiţa egipteană
Iştar o deschizătură ale cărei dimensiuni se potriveau perfect cu cele ale
cubului ce tocmai îl primise din partea Marelui Maestru. Pentru moment
avu un sentiment de uluire amestecat cu o bucurie imensă. Dar nu avea
timp să se lase purtat de astfel de euforii. Scoase cubul şi-l puse în
deschizătura aceea. Nu mare îi fu mirare când în faţa sa se deschise o uşă
ce dădea într-o altă sală. După aspect, părea să fie un spaţiu destinat unei
arhive, întrucât locul era tapetat cu suluri de papirusuri şi documente
vechi. Nu avu nici o îndoială că acolo se păstrau toate secretele
Ordinului. În sală nu era absolut nimeni, iar pâlpâitul flăcărilor de la
lumânările aprinse peste tot creau o atmosferă plină de mister. Pe mesele
lungi erau deschise mai multe cărţi, semn că Marele Arhivar al Ordinului
tocmai părăsise arhiva. Din câte ştia, nimeni nu avea voie să pătrundă în
această sală, cu excepţia Marelui Arhivar şi a Marelui Maestru, iar acesta
din urmă, doar după ce în prealabil era supus unui ritual de recunoaştere.
Bine, şi-atunci, ce căuta el acolo? Cum i se îngăduise un asemenea
privilegiu?! Pe măsură ce se gândea la acest lucru, se adâncea şi mai mult
în mister. În sfârşit, ce era să facă? Ajunsese până aici şi nu mai avea
cum să dea înapoi. Rotindu-şi privirea de jur împrejurul acelei săli
imense, ochii îi rămaseră fixaţi pe un papirus deschis pe o măsuţă de
bambus. Apropiindu-se, descoperii că papirusul era scris în acea limbă
simbolică înţeleasă numai de cei cu demnităţi foarte mari în cadrul
Ordinului. Cunoştea acel limbaj secret şi tocmai de aceea era nerăbdător
să afle ce ascundea acel manuscris. Graba era cu atât mai mare cu cât
timpul nu stătea pe loc, iar din moment în moment Marele Arhivar putea
să revină şi să-l surprindă înăuntru. Se mai linişti gândindu-se că prezenţa
sa acolo nu era întâmplătoare, dar era foarte posibil să participe la un
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ritual secret la capătul căruia va găsi formula prin care ar putea descifra
taina cubului sacru. Nu mare îi fu mirarea, însă, când descoperi că
papirusul respectiv descria în mod amănunţit o istorie a cubului. Află
astfel că vechimea acestuia se pierdea undeva în negura vremurilor.
Prezenţa lui fusese atestată pentru prima dată în istorie în
Mesopotamia, la Sumer şi apoi în Babilon unde a contribuit la scrierea
codului lui Hammurabi, după ce mai înainte avusese o contribuţie
însemnată la curtea regelui sumerian Ur-Nammu care scosese o culegere
similară, iar cu 150 de ani înaintea lui Hammurabi, regele Isinului, LipitIștar, dispusese inscripționarea unei stele similare cu cea pe care fusese
scris Codex Hammurapi. El a fost moştenit de un ordin iniţiatic foarte
vechi care l-a păstrat în secret până ce îl vom regăsi într-un templu al lui
Osiris, din vechiul Egipt. În tot acest timp, lumea cuprinsă între Tigru şi
Eufrat, precum şi cea de pe valea Nilului a cunoscut gloria, a prosperat, a
dezvoltat artele şi a construit temple ale virtuţii. Mesajele ce puteau fi
descifrate de către cei care ştiau să mânuiască acest cub sacru, erau
valorificate de regi şi demnitari de rang înalt, de faraonii Vechiului
Regat, până la cei din urmă, de arhitecţi şi artişti ai vremurilor acelora, de
ingineri şi sacerdoţi, de toţi cei care erau iniţiaţi în tainele Artei Regale.
Ţinând cont de vechimea sa ancestrală, de virtuţile sale magice, de
capacitatea sa de a genera noi şi noi aspecte ale spiritualităţi umane, nu-i
era de mirare faptul că Marii Arhitecţi ai piramidelor îşi căpătaseră
cunoştinţele descifrând, rând pe rând, planurile revelate de cub. Nimeni
nu se mai îndoia de sacralitatea acestuia şi puterile sale de a produce
schimbări fundamentale acolo unde găsea că lumea alunecă în haos, sau
că putea avea puteri tămăduitoare sau naşte previziuni ce în timp se
dovedeau a fi fragmente dintr-o realitate continuă. Toţi cei care avuseseră
vreo legătură, într-un fel sau altul, cu acest cub sacru, erau convinşi că el
era firul ce lega lumea aceasta de cealaltă. Legământul dintre oamenii
acestui pământ şi fiinţele superioare de dincolo de nori. Pe măsură ce
Marele Sculptor citea, avea tot mai multe revelaţii. În faţă i se deschideau
noi şi noi orizonturi. Află că mult înainte de naşterea lui Hristos, cubul a
fost un ghid extraordinar pentru vechii indieni. Scrierile lor sacre, Vedele
au fost inspirate de cub, versurile şi meditaţiile înţelepţilor Indiei fiind
copii fidele a celor generate de magia cubului. Mahābhārata şi Bhagavad
Gita sunt generate de puterea sacra a cubului. Apoi, aforismele lui
Patañjali sunt inspirate de cub. Fără îndoială, toţi aceşti oameni erau nişte
mari iniţiaţi. Creatori de religii şi istorie. Aşa a fost Buddha şi Mahomed.
Aşa s-au perpetuat toate scrierile lor sacre.
Manuscrisul nu-l trecea cu vederea nici pe Confucius, nici doctrinele
filosofilor chinezi din vremurile antice şi nici pe a celor arabi, semn că
toată înţelepciunea lumii ăştia vechi a stat în puterea cubului de a genera
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pentru fiecare popor, pentru fiecare neam, o doctrină sacră menită să-i
aducă recunoaşterea peste timp. Moise a scris tăbliţele Legii după ce a
cunoscut secretele cubului. Tot ce s-a întâmplat de la Moise încoace,
până la naşterea lui Hristos, întreaga istorie fabuloasă a poporului evreu a
urmat pas cu pas drumul indicat de cub. Cel mai emoţionant pasaj al
scrierii rămâne însă acela legat de naşterea, viaţa, moartea şi învierea lui
Isus Hristos. Cel supranumit Fiul lui Dumnezeu a cunoscut, se pare,
puterea magică a cubului în perioada celor 40 de zile cât a trăit în pustiu.
Tot ce a venit după aceea, nu este decât un scenariu pe care nu l-au
înţeles decât cei câţiva apostoli care l-au urmat pe Hristos. Istoria
creştinismului a fost în multe rânduri însângerată, a lăsat în urma sa
martiri fără număr. Au fost însă destui cei care au cunoscut puterea
regeneratoare a credinţei. Şi încă alţii care au dus cu ei secretele cubului
şi ale religiei lăsate moştenire omenirii de Hristos.
Toate misterele, de la antichitatea târzie şi până în zilele noastre,
puteau fi descoperite şi dezlegate prin puterea sacră a cubului. Păstrarea
şi transmiterea lui, din generaţie în generaţie, era făcută, cum altfel, decât
pe cale iniţiatică, societăţile secrete create de-a lungul vremii reuşind să
păstreze neatins de vreo mână profană cubul sacru şi ştiinţa secretă
generată de acesta. Nici chiar în Evul Mediu, în perioada Inchiziţiei, a
vrăjitoarelor şi supliciilor fără măsură, cubul nu a fost atins sau văzut de
cineva în afara celor care aveau obligaţia sacră de al ocroti. În acea
perioadă confuză, întunecată, un rol desăvârşit în păstrarea acestui secret
l-au avut Cavalerii Templieri, care se pare că l-au preluat, după ce au
ajuns în Cetatea Sfântă, de la cel care avea în grija sa toate secretele
Templului lui Solomon. În manuscris sunt descrise cu amănuntul toate
aceste fapte. Cert este că templierii au dus cu ei acest cub punându-l sub
o protecţie absolută timp de secole, până astăzi. Marele Sculptor înţelese
atunci că istoria Ordinului din care făcea parte se confunda cu istoria
cubului şi, implicit, cu întreaga istorie a lumii. Nu mai avea nici o
îndoială că tot ceea ce suntem astăzi, toată ştiinţa, toată tehnologia şi
cultura lumii se datora cubului sacru.
Acum înţelesese că, toată această cunoaştere fusese transmisă pe cale
iniţiatică, până la el. Că fiecare dintre cei care fuseseră aleşi să
îndeplinească această sacră misiune, folosiseră o singură formulă.
Formula revelată prin care cel ales putea descifra taina cubului, primind
în acelaşi timp libertatea de a continua marea operă a înaintaşilor săi.
Acum, pentru că ştia acest lucru nu trebuia să mai zăbovească în sala
arhivei, ca drept dovadă că ieşi în grabă pe aceeaşi deschizătură prin care
intrase, luă cubul sacru, în timp ce în spatele său peretele se închidea, şi o
zbughi spre casă. Mai era puţin până la miezul nopţii, dar timpul care
rămăsese era de ajuns pentru a descifra mesajul trimis de Marele
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Maestru. Fără să mai stea pe gânduri se apucă de treabă. Cu doar puţin
timp înainte de miezul nopţii, cubul sacru îşi dezvălui secretul. În faţa sa
se desfăşura în toată splendoarea o operă artistică de o frumuseţe divină,
un ansamblu de sculpturi ce nu se mai văzuse vreodată. Când ceasul din
turla catedralei bătu miezul nopţii, totul era just şi perfect. Marele
Sculptor descifrase mesajul primit din partea Marelui Maestru. Acum era
timpul să meargă la odihnă.
Peste câţiva ani lucrarea a fost terminată. Marele Sculptor şi-a aşezat
operele pe aceeaşi axă pe care era aşezată şi Catedrala. Ele pot fi văzute
şi astăzi învăluite într-o aură plină de mister. Cât despre cub se spune că
Ordinul l-ar fi recuperat de la Marele Sculptor imediat ce lucrarea a fost
terminată. Cu toate astea, circulă unele zvonuri care vorbesc despre
faptul că, Marele Sculptor, la cererea Marelui Maestru, l-ar fi zidit la
baza uneia dintre operele sale, îngropând odată cu el toate misterele
Ordinului. Cert este că, de atunci, un bărbat îmbrăcat cu o pelerină
stacojie este văzut mai tot timpul în preajma Catedralei. Unii spun că în
priviri îi străluceşte o lumină venită parcă din altă lume.
Târgu Jiu, 22 februarie 2012
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„În viziunea lui Bloom, cel de-al doilea principiu
estetic al operei literare este anxietatea. Ca principiu
estetic (canonic), anxietatea are pentru criticul american,
mai întâi, înţelesul de nelinişte, tulburare afectivă sau
tensiune afectivă. Înţeleasă astfel, anxietatea este proprie
tuturor operelor literare: „o poezie, un roman sau o piesă
de teatru adună în ele toate tulburările omenirii, printre
ele şi teama de moarte”

Canonul literar occidental bloomian*
un studiu de Virgil Diaconu
Pentru a ne face cât de cât o idee asupra literaturii postmoderne ar
trebui să-i ascultăm pe teoreticienii ei, mai ales pe aceia pe care, trăind în
spaţiul cultural în care ea a luat fiinţă, ne închipuim că au înţeles-o mai
bine. În acest sens, i-am ales pentru început pe Harold Bloom şi Ihab
Hassan, doi universitari americani, notorii prin studiile lor asupra
literaturii. În acest capitol ne vom referi însă doar la canonul literaturii
occidentale „găsit” de Bloom.
Volumul Canonul occidental. Cărţile şi Şcoala Epocilor, al
criticului şi profesorului universitar american Harold Bloom, editat în
anul 1994 şi tradus la noi în 1998, nu este dedicat în mod special
postmodernismului literar, ci literaturii occidentale în general, aşadar
literaturii clasice şi de factură clasică (premoderne), moderne şi
postmoderne. Acest triplu obiect literar, subînţeles în cartea lui Bloom,
ne permite să desprindem câteva judecăţi ale criticului cu privire la
ultimele două literaturi şi, mai cu seamă, la literatura postmodernă de
care ne ocupăm.
Înainte de a ne dedica discursului critic al profesorului american,
ar trebui să ne reamintim că în domeniul literaturii noţiunea de canon are
trei sensuri: 1). sensul de regulă sau de set de reguli estetice, aşadar de
concept estetic constitutiv, de concept prin care scriitorul îşi construieşte,
elaborează operele literare estetice; 2). sensul de listă, corp sau canon de
opere literare estetice sau fundamentale; 3). sensul de criteriu estetic prin
care evaluăm operele literare estetice şi pseudoestetice. În acest de-al
treilea sens, discutăm despre canonul evaluator sau critic, prin care
judecăm şi departajăm operele literare estetice de operele literare
pseudoestetice şi de cele extraestetice şi întocmim, în fond, lista operelor
literare estetice, recunoscute ca opere fundamentale sau canonice ale
literaturii.
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Canonul literar despre care vorbim exprimă, aşadar, numai fiinţa
operelor literare estetice sau de valoare şi de aceea el ar fi să poarte
numele de canon estetic. În mod curent, i se spune totuşi canon,
înţelegându-se că este vorba de canonul estetic… Canonul estetic
constitutiv se distinge de canonul pseudoestetic constitutiv al operelor
literare pseudoestetice şi, fireşte, de canoanele constitutive ale operelor
extraliterare, deci ale operelor care sunt de altă natură decât literară.
În continuare, voi căuta să aflu ce înseamnă pentru Bloom
literatura occidentală. Cum înţelege criticul american fiinţa acestei
literaturi, aşadar conceptul sau canonul literar occidental?
1.0. Cele două principii estetice ale canonului literar occidental
bloomian
Atât din cele două minisecţiuni teoretice de la începutul cărţii
Canonul occidental cât şi din ampla secţiune dedicată analizei operelor a
26 de scriitori canonici ne dăm seama că Bloom discută literatura –
literatura de la începuturi şi până astăzi – în funcţie de două principii:
stranietatea şi anxietatea. Principiile canonului literar occidental, deci
ale canonului literar în sensul de concept generator de opere literare
(primul sens al canonului), sunt declarate de Harold Bloom ca fiind de
factură estetică.
Stranietatea şi anxietatea sunt, aşadar, principiile estetice sau
canonice, care alcătuiesc canonul literar occidental şi care (în viziunea lui
Bloom) construiesc opera literară. Criticul de la Yale se pronunţă pentru
cercetarea şi judecarea operelor literare chiar în temeiul principiilor
estetice, acuzând „îndepărtarea de estetic”, „fuga de estetic sau
reprimarea lui” de către „Şcoala Resentimentului”, şcoală făcută de
critica şi mediile universitare americane. Bloom apără principiile estetice
faţă de toţi aceia care canonizează operele în temeiul unor criterii
exterioare literaturi – politice, etnice, sexuale, geografice, sociologice,
istorice, filozofice, ideologice, etice, religioase, psihanalitice etc. –, care
procedând aşa falsifică modul de evaluare a operelor literare şi, în final,
canonul de opere literare (lista operelor literare estetice).
1.1. Stranietatea
Primul principiu al operei literare este stranietatea. Fiecare operă
de valoare, indiferent de epoca în care a fost scrisă, spune Bloom, are
„noutatea şi stranietatea ei”, iar atunci când o citeşti „ai senzaţia întâlnirii
cu ceva străin, mai curând o uimire nefirească decât o împlinire a
aşteptărilor.” (ib., p. 6). Stranietatea este definită de Bloom ca fiind „un
fel de originalitate, care ori nu poate fi asimilată, ori ne asimilează ea pe
noi în aşa măsură încât nu ne mai apare ca stranie.” (ib., p. 6).
Dar la ce se referă, de fapt, stranietatea sau originalitateastranietate? La idei, expresie, referinţă, viziune, lexic, frazare,
muzicalitate, personaje? Pentru că Bloom nu face precizări în acest sens,
apreciez că ceea ce ne apare drept straniu, aşadar inedit, imprevizibil,
neobişnuit, miraculos în opera literară este ceea ce se întâmplă la nivel
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ideatic. Stranii sunt ideile literaturii, care se constituie ca viziune asupra
realităţii în general, a existenţei.
Bloom vede în stranietate nu doar un element esenţial, canonic al
operei literare, ci şi un criteriu al canonizării:
„Stranietatea, după cum continui să descopăr, este o primă cerinţă
pentru intrarea în canon.” (ib., p. 231),
aşadar în canonul (lista) de opere fundamentale. Postura de criteriu al
canonizării pe care o are stranietatea în calitatea ei de principiu estetic
este cât se poate de legitimă, pentru că principiile estetice (canonice) de
întemeiere a operei literare (estetice) sunt totodată şi principii criticestetice de evaluare şi canonizare a operelor.
1.2. Anxietatea
În viziunea lui Bloom, cel de-al doilea principiu estetic al operei
literare este anxietatea. Ca principiu estetic (canonic), anxietatea are
pentru criticul american, mai întâi, înţelesul de nelinişte, tulburare
afectivă sau tensiune afectivă. Înţeleasă astfel, anxietatea este proprie
tuturor operelor literare: „o poezie, un roman sau o piesă de teatru adună
în ele toate tulburările omenirii, printre ele şi teama de moarte (…).”
(ib., p. 18, s.n.). Prin piesele lui Shakespeare, de exemplu, „sute de
milioane de oameni (…) se confruntă cu propriile lor spaime, fantasme
(…).” (ib., p. 35, s.n.).
După cum se vede, anxietatea proprie operei literare (literaturii)
este un nume nou pentru lucruri vechi, pentru că estetica literară a vorbit
în repetate rânduri, din Antichitate şi până astăzi, despre sentimentele,
lirismul sau emoţiile pe care opera literară le comunică şi trezeşte în noi.
Literatura dă atenţie în mod deosebit sufletului nostru, ea pune în pagină
mişcări sufleteşti-spirituale.
Importanţa anxietăţii ca principiu al operei literare estetice, aşadar
a anxietăţii în înţelesul de nelinişte, tulburare afectivă, lirism, este
recunoscută în mod clar de Bloom: „operele literare de succes sunt
aducătoare de anxietate, nu un antidot pentru ea.” (ib., p. 34).
2.0. Poetica „anxietatea influenţelor”
Bloom subordonează cele două principii estetice abia prezentate
teoriei sale centrale numită „anxietatea influenţelor literare”, care se
referă la modul în care scriitorul îşi construieşte opera. Anxietatea
influenţelor este, aşadar, o poetică. Credinţa criticului american este
aceea că atunci când îşi creează opera, scriitorul se lasă influenţat cu
bună ştiinţă de operele literare ale marilor scriitori predecesori: „O operă
canonică puternică nu poate exista în afara procesului influenţelor
literare.” (ib., p. 10). Şi, de vreme ce opera canonică puternică „nu poate
exista în afara procesului influenţelor literare”, influenţele literare
constituie chiar regula, chiar norma de construire, de creare a operei
literare. Şi Bloom continuă în aceeaşi idee: „Poezii, nuvele, romane şi
piese de teatru apar ca răspuns la alte poezii, nuvele, romane şi piese de
teatru anterioare (…).” (ib., p. 11). Opera literară se constituie, aşadar, ca
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răspuns, ca replică la operele scriitorilor predecesori de care scriitorul se
lasă influenţat. Dar criticul precizează că „influenţarea (…) înseamnă
întotdeauna interpretare.” (ib., p. 23, s. n.). Bloom insistă în câteva
rânduri asupra faptului că noile opere literare sunt interpretări ale
operelor literare aparţinând unor scriitori predecesori: „Orice operă
literară importantă este o lectură creativ-greşită şi o interpretare greşită
(s. n.) a unui text precursor (sau a mai multora).” (ib., p. 11).
Interpretarea greşită a operelor scriitorilor predecesori este,
cumva, chiar originalitatea noului scriitor. Iar noul scriitor trebuie musai
să fie original în interpretarea operelor precursoare, dacă vrea să fie
socotit un „scriitor puternic”, adică un scriitor de valoare. Scopul unui
„scriitor puternic” este, aşadar, (şi) acela de a înlătura „greutatea
apăsătoare a vechilor realizări literare, astfel ca originalitatea (s. n.) să nu
fie înăbuşită înainte de a se manifesta. Marea scriere este întotdeauna o
rescriere sau un revizionism şi se bazează pe o lectură ce face loc sinelui
(…).” (ib., p. 13), deci originalităţii, adică „interpretării greşite” a
operelor de care scriitorul este influenţat.
Legând lucrurile, pot să obţin, în fine, poetica anxietăţii
influenţelor sau poetica lui Bloom. Astfel, înţeleg că noua operă literară –
opera modernă/postmodernă – se naşte prin interpretarea greşită a
operelor literare ale scriitorilor predecesori, de care mă las influenţat.
Eu îmi creez opera prin interpretarea greşită sau originalizarea (fie-mi
îngăduit acest termen!) operelor marilor scriitori predecesori, prin
originalizarea unei substanţe literare străine, de împrumut. Interpretarea
greşită sau originală a operelor literare predecesoare de care scriitorul se
lasă influenţat constituie poetica (poietica) anxietăţii influenţelor literare
sau poetica lui Bloom.
Dacă vom încerca, acum, să corelăm cele două principii estetice
ale operei literare găsite de Bloom – stranietatea şi anxietatea/lirismul –
cu poetica interpretării greşite a influenţelor literare, atunci nu putem
decât să acceptăm că ceea ce interpretează greşit noul scriitor
modern/postmodern în crearea operei sale sunt mai cu seamă stranietatea
şi lirismul operelor predecesoare luate drept model. Stranietatea şi
lirismul noii opere nu sunt create de noul scriitor, ci rezultatul
interpretării greşite a stanietăţii şi lirismului operelor vechi…
De ce poartă această poetică numele de „anxietatea influenţelor”
şi nu „interpretarea influenţelor”? Pentru că scriitorul suferă de un
complex, crede Bloom, şi anume de complexul „anxietăţii influenţelor”:
deşi scriitorul este cucerit, sedus de influenţele literare, aşadar de operele
predecesorilor, seducţia exercitată de aceste opere se transformă în
resentiment, în anxietate, într-o tulburare care îl determină să interpreteze
greşit operele model. Scriitorul creează o operă care, fără a renunţa la
influenţele literare, se abate totuşi de la ele prin faptul că le interpretează
greşit. Centrată pe influenţele literare, poetica lui Bloom este, de fapt, o
poetică textualistă motivată psihologic.
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Tot ceea ce înseamnă literatură de valoare sau estetică („operă
canonică puternică”) este rezultatul poeticii numite „anxietatea
influenţelor literare”, crede teoreticianul american.
2.1. Anxietatea influenţelor şi continuitatea tradiţiei
Ce înţelege Bloom, mai exact, prin „operele scriitorilor
predecesori”, prin „vechile realizări literare” sau „textele precursoare”?
Cât de vechi sunt textele pe care le interpretează, de fapt, noul scriitor
pentru a-şi crea opera? „Milton, ca şi Chaucer, Spenser şi Shakespeare
înaintea lui, sau ca Wordsworth după el, a depăşit pur şi simplu tradiţia,
subsumând-o. Acesta este cel mai puternic test al canonicităţii.” (ib., p.
26, s. n.).
Cel mai puternic test al canonicităţii, aşadar al modului estetic în
care se creează noua operă literară, deci opera modernă/postmodernă,
constă în faptul că aceasta depăşeşte tradiţia prin subsumarea tradiţiei.
„(…) originalitatea (noii opere, p. n.) trebuie să se îmbine cu moştenirea
(tradiţia, p. n.) şi cu anxietatea influenţei.” (ib., p. 14) – spune în aceeaşi
idee Bloom, iar asta înseamnă că pe de o parte noua operă –
modernă/postmodernă – se face din substanţa operei tradiţionale, iar pe
de altă parte că această facere presupune interpretarea greşit-originală a
operei/operelor tradiţionale, deci a operei/operelor clasice sau de factură
clasică.
Trebuie să remarc totuşi că termenul de tradiţie, care în mod
curent este înţeles ca fiind „literatura clasică”, are la Bloom o accepţie
mai largă, de vreme ce din interpretarea greşită a operei
„tradiţionaliştilor” Alfred Tennyson (1809-1892) şi Walt Whitman
(1819-1892) s-a născut, după cum spune criticul american, opera poetică
a lui T.S. Eliot. Cu această precizare, în care tradiţia este înţeleasă, de
fapt, ca o tradiţie lărgită sau extinsă (tradiţia, deci clasicitatea propriuzisă + modernitatea timpurie), poetica anxietăţii influenţelor îşi
precizează mai bine obiectul-model pe care scriitorul modern/postmodern
îl interpretează greşit în vederea creării operei sale, aşa încât putem spune
că în viziunea criticului american literatura modernă/postmodernă este
interpretarea greşit-originală a literaturii clasice (tradiţionale) lărgite.
Poezia nouă interpretează greşit poezia veche şi, fireşte, toate formele
poeziei vechi şi ale poeziei moderne timpurii. Pentru Bloom, mari
scriitori moderni/postmoderni sunt doar aceia care „(…) fac legătura
dintre marii înaintaşi şi marii urmaşi.” (ib., p. 407, s. n.), deci doar aceia
care „perpetuează canonul” (Bloom) literaturii tradiţionale lărgite.
Literatura clasică extinsă până la modernitatea timpurie se continuă astfel
în literatura modernă propriu-zisă şi în literatura postmodernă. Marii
scriitori moderni/postmoderni, cei care ar fi să instituie opera
modernă/postmodernă şi canonul literar modern/postmodern, perpetuează
greşit-original literatura tradiţională extinsă a marilor înaintaşi şi, în mod
implicit, canonul tradiţional extins… Şi tot ei transmit acest canon
tradiţional, interpretat greşit-original, literaturii viitoare.
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Se vede astfel că poetica „anxietăţii influenţelor” literare
urmăreşte, de fapt, să perpetueze, fie şi greşit-original, literatura de tip
tradiţional şi aproape să facă din cele trei literaturi (clasică, modernă şi
postmodernă) una singură. Programul sau scopul lui Bloom este acela de
a salva şi perpetua tipologia literaturii clasice, aşadar canonul clasicclasicist extins.
În concluzie, conform poeticii anxietatea influenţelor elaborată de
Bloom, înţeleg că opera literară modernă/postmodernă este creată prin
interpretarea greşită, originală a marilor opere literare care constituie
tradiţia lărgită şi că operele create în acest fel manifestă două mari
trăsături estetice: stranietatea şi anxietatea (lirismul). Şi, după cum pune
Boloom problema, stranietatea şi anxietatea (lirismul) noii opere sunt
rezultatul interpretării, al reelaborării de către scriitor a stranietăţii şi
lirismului operelor predecesoare pe care acesta le interpretează greşit.
Scriitorul modern/postmodern straniezează stranietatea clasic-modernă şi
liricizează lirismul clasic-modern al operelor predecesoare…
3. Critica poeticii anxietatea influenţelor
Poetica „anxietatea influenţelor”, aşadar interpretarea greşită,
originală a operelor literare ale marilor scriitori predecesori, tehnică prin
care scriitorul modern/postmodern îşi face opera, constituie teoria
centrală a lui Bloom, pentru că ea vorbeşte despre modul concret în care
este produsă opera literară, literatura. Lansată de critic încă din anul 1973
sub numele de The Anxiety of Influence (Oxford, University Press, New
York), această teorie este preluată în Canonul occidental, unde joacă
rolul esenţial.
Cum înţelegem totuşi influenţele tradiţionale lărgite din care, în
concepţia lui Bloom, se construieşte literatura moderă/postmodernă? Să
fie vorba despre acea influenţă pe care o exercită spiritul comun al
operelor tradiţionale, fiinţa estetico-literară a acestora, canonul lor, sau
este vorba despre influenţa exercitată de operele tradiţionale concrete?
„Poezii, nuvele, romane şi piese de teatru apar ca răspuns la alte poezii,
nuvele, romane şi piese de teatru anterioare (…).” (ib., p. 11), spune
Bloom. Noile opere sunt influenţate, aşadar, de opere literare
predecesoare concrete. Romanul modern Ulise al lui Joyce şi piesa
postmodernă Sfârşit de partidă a lui Beckett evocă, în mod diferit,
Hamletul lui Shakespeare, crede Bloom. „Petrarca, Boccacio, Chaucer,
Shelley, Rossetti, Yeats, Joyce, Pound, Eliot, Borges, Stevens, Beckett
(…) îl au pe Dante în comun, dar e un Dante în douăsprezece versiuni, în
viaţa sa poetică de apoi.” (ib., p. 67). Paradisul pierdut al lui Milton, „cel
mai mare poet de limbă engleză”, a fost puternic influenţat de piesele lui
Shakespeare Othello şi Macbeth, dar şi de Vergiliu şi de spiritul profetic
al Bibliei. „T.S. Eliot, un critic minor în comparaţie cu Johnson, a devenit
un poet mare revizuindu-i pe Tennyson şi Whitman în Ţara pustie” (ib.,
p. 157), iar în partea a doua a poemului dramatic Faust, Goethe „îi
parodiază pe Homer şi pe tragicii atenieni” (ib., p. 186). Şi aşa mai
departe… Nu spiritul comun al operelor literare, deci nu
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conceptul/canonul clasic-clasicist lărgit al acestora influenţează opera
modernă sau postmodernă, ci operele clasice şi moderne timpurii
concrete, spiritul lor particular. Noua operă literară interpretează greşitoriginal opere literare predecesoare concrete, iar asta înseamnă că
replica, pastişa şi plagiatul sunt chiar practicile poeticii lui Bloom.
După cum gândeşte criticul-estetician american, înţelegem că în
crearea operelor literare scriitorul modern şi postmodern nu se raportează
la marea realitate sau la existenţa sa şi a celorlalţi, ci la literatura
predecesoare. Opera literară modernă/postmodernă nu se construieşte
vizavi de lume, de realitatea umană şi experienţele de viaţă ale autorului
modern/postmodern sau ale omului în general, ci vizavi de operele
literare
ale
scriitorilor
predecesori.
Substanţa
operei
moderne/postmoderne nu este extrasă din realitate, viaţă, existenţă, ci din
literatura predecesoare. Substanţa ideatică a operei literare este livrescă;
opera literară modernă/ postmodernă se hrăneşte din rafturile bibliotecii,
este textualistă.
Aşa crede şi încearcă să ne convingă Bloom. Dar eu, ca scriitor
autentic, nu am nevoie să împrumut şi să interpretez greşit textele şi, mai
departe, ideile, tulburările şi viziunile altor scriitori, pentru că eu am
propriile idei, tulburări şi viziuni; pentru că eu deja mustesc de obsesiile,
dramele, angoasele şi viziunile mele. Ideile-sentimente, sentimentul
dragostei, al singurătăţii, al înstrăinării, al bucuriei, teama, suferinţele
morale, frica de moarte, catastrofele, visurile, toate acestea deja există,
puternic, în mine! Ce motivaţie aş avea să le caut în opere străine, când
freamătul şi presiunea propriilor trăiri sunt în mine atât de puternice?
Opera literară este creaţia imaginaţiei mele, a daimonului meu,
care prelucrează estetic (canonic) prin limbaj atât o substanţă afectivintelectuală proprie cât şi existenţa, realitatea, iar nu o colecţie de idei ce
nu-mi aparţin, de idei şi trăiri extrase din textele de factură clasică ale
altor scriitori, texte pe care le „interpretez greşit”. Scriitorul autentic nu
interpretează, nu reciclează opere deja existente. Scriitorul autentic nu
este o fabrică de reciclat literatura – el creează literatura; şi o creează
chiar din substanţa sa gânditoare, care se raportează la realitatea în care
trăieşte şi la marea realitate. Dacă eu însumi nu am ceva de spus, ce sens
are să-mi fac un scop din prelucrarea textelor altora, a dramelor şi
bucuriilor altora?
Deşi Bloom ne asigură că poetica lui este aplicată de scriitorii
puternici sau de valoare, ea nu este urmată nicidecum de aceştia, ci de
autorii lipsiţi de forţă creatoare, autori care tocmai pentru că sunt lipsiţi
de creativitate caută salvarea creaţiei lor în imitarea modelelor literare
predecesoare.
* Eseul face parte din volumul Canonul poeziei, aflat în lucru.
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„Trăiam din ură. Mă îmbuibam în orgoliu,
simţeam că în tot oraşul nimeni nu-mi poate fi stăpân. Aurul
îl dădeam cerşetorilor cerându-le să se arunce de pe
turnuri. Mă înveselea moartea fiecărei femei, ucideam copii.
Niciodată n-am simţit îndemn spre pocăinţă.”

Paşii
o piesă de teatru de Flavius Lucăcel
Personaje: Erunul, Ultc, Arina, o voce slabă, vocea portarului, o voce,
altă voce, vocea I, vocea II, voci de funcţionari
Scena I
(Mansardă într-o clădire dintr-un oraş. Interior cu trei scaune, în stânga
o uşă ce dă spre scările de la intrare, cameră cu tencuiala căzută.
Sugestie de loc părăsit, slab iluminat, neaerisit. Pe unul din scaune
Erunul
privind
sala,
apoi
amintindu-şi...)
Erunul: În fiecare seară mă pregătesc de moarte în această mansardă din
oraşul d-voastră. Am citit pe un perete un slogan vechi cu o vopsea
mucegăită: „Jos umanitatea”. Din ziua aceea m-a cuprins un soi de
groază. Prin toate faptele, prin cuvinte, vedeam voinţa omului de a
măguli moartea. Prieteni, sunt atât de liniştit, am înţeles că în spatele
fiecăruia stă un călău şi în spatele călăului un înger. Am să vă povestesc
o întâmplare, pe urmă voi juca în piesa aceea obositoare a prietenului
meu şi am să vă conduc până la ieşire (pauză). În urmă cu câţiva ani
cineva mi-a vorbit despre durere. Era un bătrân suferind ce fusese în
ultimele două războaie, îngropându-şi în iernile lor fraţii, mulţi prieteni.
Îmi spunea că durerea la fel fericirii e o întâmplare pe care trebuie s-o
primeşti firesc, altfel privit de după o vitrină pari caraghios. Anii cei mai
mulţi fusese închis. Iubeam tăcerea lui care avea ceva din neputinţa de a
spune „eu sunt adevărul”. Înainte de a-şi închide ochii mi-a dat de înţeles
că toată viaţa aşteptase o întrebare, se pregătise în toată existenţa scursă
printre nebuniile oamenilor de Ea. O îndrăgise ridicându-i rugăciuni, dar
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nici unul dintre călăi în toată mulţimea de întrebări nu o cuprinse.
(Se aud bătăi în uşă. Intră Ultc.)
Ultc: Când dormi, când vorbeşti singur, familia de alături se plânge
mereu portarului.
Erunul: De când au ajuns portarii să strângă plângeri? Ce nu le place din
ce vorbesc eu? L-ai găsit?
Ultc: Am cercetat toată noaptea, mi-am ars buricele degetelor, pe un
singur perete era scris cu roşu o inepţie „Jos şobolanii”. Caraghioasă
treabă.
Erunul: Uite dacă nu crezi...
Ultc: Oraşul e liniştit, doarme bine, s-a îngrăşat, a înverzit în câteva
locuri, unde mai putea.
Erunul: Atunci ai văzut un...
Ultc: Am auzit un fel de voci, poate veneau de la grădina zoologică.
Ultc: Au văzut peretele şi gata s-au închis în case. Aşteaptă.
Ultc: (Îi întinde un ziar): L-am găsit, e foarte vechi, auzi titlul „Un
dinozaur şi-a ucis familia, pe urmă i-a ascuns corpul în nisip”. A dracului
specie, credeam c-a dispărut.
Erunul: De când e?
Ultc: Nouă, nu se văd ultimele cifre. Sunt mâncate de ploaie. Ascultă
aici: „Politicienii au propus schimbarea unui cuvânt în Imnul de stat,
considerându-l imoral”. „Dragoste pentru uu” ua, că şi aici e şters.
Erunul: Fleacuri, bule de aer, asta sparg toţi cu degetele lor unsuroase.
Zici că te-ai văzut cu portarul.
Ultc: (Plictisit, îşi răsuceşte o scobitoare din hârtia ziarului.): Mda.
Erunul: Cum sunt cei de alături?
Ultc: Cine?
Erunul: Sunt mulţi, şapte...?
Ultc: Care şapte? O familie mare, complotişti sau revoluţionari. De fapt
eu am spus: în oraşul ăsta toată lumea pune la cale ceva.
Erunul: Portarul a pomenit ceva de chirie?
Ultc: (aţipind): Nu, se interesa de ce nu mai ieşi. Zicea c-ar fi bine să mai
iei aer.
Erunul: Eu şi aerul.
Ultc: „Aveţi grijă unul de altul până vineri, că nu are să le placă”.
Erunul: Ce aer, cui să-i placă?
Ultc: (moţăind): Aşa a vorbit omul când puţin câte puţin... mi-a
părut...(adoarme).
Erunul: (se plimbă agitat, se aud bătăi în perete): Tac, tac. (se aşază pe
scaun).
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Scena II
(Bătăi în uşă. Intră o femeie cu trăsături groteşti, mişcări nesigure,
răstoarnă scaunul gol).
Ultc: Ce vrei d-ta? (Femeia dă să iasă, totuşi întreabă)
Arina: Aici e şapte?
Erunul: Ce eşti?
Arina: (timidă): Femeie.
Erunul: Nu, eşti spălătoreasă?
Arina: Am primit un pat aici.
Ultc: (râzând): Poate un scaun (rece). Eşti din oraş?
Arina: Nu, eu...
Ultc: Actele, repartiţia (Îi bagă mâinile în buzunare, de unde scoate o
sticlă veche): Ce-i asta?
Arina: Un leac de răni.
Ultc: Vrăjitoare, după înfăţişare nu poţi fi altceva.
Erunul: (arătându-i scaunul): Aşază-te, eşti obosită. Aici se mânâncă
foarte rău. Dacă te mulţumeşti cu puţin, e bine. (Îi dă sticla înapoi).
Ultc: Ce faci în oraşul ăsta?
Arina: (în şoaptă): Îmi caut fiul, un copil blând, bun ca o lumină ruptă
din somnul unei icoane. Poate l-aţi văzut. Pot să vă ating mâinile?
Ultc: Şi eu sunt un copil bun, sau eram. Dar n-am avut mamă să mă
caute.
Arina: Pornise singur. Şi-a făcut prieteni. Auzise de un perete pe care
trebuia să-l şteargă.
Erunul: Să-l şteargă? Cu ce?
Arina: (plângând): Cu sânge.
Ultc: Auzi, ce crezi despre noi? Pereţi cu sânge? Hai vezi-ţi de drum. (Dă
să se ridice).
Erunul: Las-o! Vorbeşte.
Arina: Spunea „Oamenii au nevoie de mine, sunt plini de bunătate, dar
n-au cu ce s-o hrănească. S-au înstrăinat de copilăria lor. Trebuiesc
întorşi.”
Ultc: Ce bine mă simţeam atunci. Toţi oamenii mari credeam că-mi sunt
părinţi. Şi am plecat singur spre oraşul acesta, dar am ajuns rău. Am ucis,
înşelând în numele cărnii mele, iubitul cu scârbă, vânzând fericirea celor
dragi, încrederea le-am scuipat-o. Mamă adevărată? Tu eşti o biată
femeie ce caută. Cunosc durerea. Şi eu am căutat multă vreme.
Erunul: Am visat mereu că mă întorc. Totdeauna am fost pe drumul
întoarcerii, dar strigam încătuşat că e târziu, sunt morţi toţi cei cărora
trebuie să le cer iertare. În genunchi cu inima plină de păcat negăsind
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palmele mamei, pline de crăpături, pământul lor sfânt mi-ar fi încolţit
lacrimile iertării. Sunt oameni pe străzi?
Arina: Pustiu. Nici vântul, doar acoperişurile ce se sfarmă în soare.
Ultc: (liniştit): S-a încălzit.
Arina: Da e cald. Miroase a moarte...
(Se aude o voce de după perete): Eu nu mai sunt al tău... Fraţilor, vă
spun... (tăcere)
Arina: Ascultaţi, mi s-a părut c-ar fi o şoaptă a copilăriei lui, când speriat
de câte o umbră mă prindea de gât, sărutându-l. „Tu nu mă laşi. Aşa că-i
e frică de tine?” Îl dezmierdam, era gălbejit. Odată a stat în ploaie,
spunea că-i aceeaşi cu care va fi plâns de cer. A răcit. I se încălzise
pielea, n-a murit, a scăpat.
Ultc: Trăiam din ură. Mă îmbuibam în orgoliu, simţeam că în tot oraşul
nimeni nu-mi poate fi stăpân. Aurul îl dădeam cerşetorilor cerându-le să
se arunce de pe turnuri. Mă înveselea moartea fiecărei femei, ucideam
copii.
Niciodată
n-am
simţit
îndemn
spre
pocăinţă.
Erunul: Genunchii putrezi de răni şi gândul scârbos ce mă întorcea
totdeauna aproape de locul acela. Poate nu muriseră, am aflat, a fost o zi
demult. (În cealaltă cameră se aud discuţii puternice): Veţi merge în
puterea voastră... Cuvântul meu oriunde ajungeţi, bateţi... deschide-seva... închide şi plecaţi dar să vă întoarceţi pentru că iubirea mea rodeşte şi
rodul e al tuturor.
Ultc: Nişte revoluţionari.
Erunul: Taci, vreau să ascult.
Arina: Sunt obosită. E o voce ce-mi trece prin piept. (De după perete):
Am să plec... întoarce.. cerului. (Se aud bătăi în perete. Cei trei se
reaşează pe scaune).
Erunul: Niciodată nu m-am bucurat de crimele mele, trăind printre
oameni ce zilnic se hrăneau din moartea altor oameni. Căutam liniştea.
Apoi am văzut zidul, legalitatea faptelor mele. Aici încerc să uit de mine.
Ultc (speriat): Mi-am amintit. (Ridicându-se priveşte sala) Ştiam că te
cunosc dinainte.
Erunul: Cum?
Ultc: Caută cu privirea prin sală. Da, te cunosc dintotdeauna. Era o zi de
luni, flămând, ne-am întâlnit la marginea oraşului, aveai hainele rupte,
faţa desfigurată de plâns, veneai de departe. Ne-am zâmbit, apoi am
prădat un om ce se întorcea de la muncă. Avea câteva sticle de lapte şi
pâine. „Nu mă ucideţi, sunt pentru copiii mei!” Râdeam când i-am smuls
limba.
Erunul: Eu, noi?
Ultc: Prinşi, dormeam într-un gang, judecaţi, condamnaţi la moarte.
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Erunul: Acolo era un tânăr. L-am bătut până la sânge, pentru că nu-i era
frică de moarte.
Arina: Avea un semn sub ochiul stâng?
Ultc: Nu ştiu, poate. Era plin de vânătăi. Vorbea despre iubire.
Erunul: Îngenunchiat i-am şters faţa cu zdrenţele mele.
Ultc: Eu râdeam, toată viaţa am râs de suferinţă.
Erunul: Vorbea că o să plece. Lepădaţi-vă de păcatele voastre, urmaţimă. Mă hotărâsem să-l urmez.
Arina: E ca o poveste.
Ultc: M-a cuprins un somn greu, visam că sunt mângâiat de mâinile
mamei mele.
Erunul: Te ridicase purtându-te pe braţe, apoi a căzut. Era slab. Încerca
să se ridice. Dar slăbit îi striveai braţele. Te-am luat eu, Doamne, ce greu
erai. Mi-a spus „Crede că poţi. Tu duci în locul meu păcatele lumii.
Crede şi le vei duce atât cât trebuie. Sunt aici, poţi să te sprijini de mine.”
Ultc: E un coşmar, l-am visat de mai multe ori, ca un fulger.
Arina: E o poveste veche. (Dincolo de perete): În numele meu iubiţi
porţile închise... există voci neauzite... răbdare.
Scena III
Arina (singură pe un scaun; dincolo se aude doar forfotă, uşi deschise,
închise, izbindu-se, urlete, înjurături.): Aici nu se mai poate trăi.
Ultc: (intră beat cu o bucată de carne se aşază şi vorbeşte singur): Dacă
nu era nimeni!
Arina: Ce-ai făcut?
Ultc: Ştii, oraşul mi se pare pustiu. Naiba ştie unde au dispărut oamenii.
Nu mai găseşti unul de leac.
Arina: Totuşi ai găsit un leac.
Ultc: Femeie, mie să nu-mi... zi ce vrei (mănâncă din carne). Au destulă.
Nici într-o epocă n-am avut atâta. Eu zic că-i împiedică să gândească. Şi
despre tine cred că n-ai avut nici un fiu (blând). Eşti prea urâtă.
Arina (sigură): Ştiu, multă lume se îndoieşte de mine.
Ultc: Ha, nici mama nu era atât de frumoasă, dar era a mea şi gura.
Arina: Tac, tac! (Intră Erunul cu genunchii plini de sânge, hainele rupte)
Ultc: Ce mă, te-ai luat după...
Erunul: Eşti beat!
Ultc: Sunt puternic.
Erunul: Am pornit pe drum. Mă gândeam că poate n-au murit cu toţii.
Tata mă aştepta nopţile cioplind pietre, făcea cruci pentru oamenii acelor
locuri. Toată copilăria am crezut că e veşnic. Ştiam că trebuie să fie
mereu treaz pentru cei ce mureau.
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Arina: Poate e adevărat.
Ultc: Rahat. Mă, tu eşti băiat bun, dar ai prostii în cap. Scoateţi-le. Avem
un oraş în care nimeni nu revendică nimic serios. Se complotează, simt
eu asta. Ascultă-i, îi simt aproape. Portarul, nenorocitul, ne iscodeşte uşa
şi mi-a amintit de vineri (Arinei): Ce zi e azi?
Arina: Nu ştiu.
Ultc: (mâncând carne): Dar ce ştii tu? Să suceşti capul bărbaţilor? Hai,
mişcă-te încolo, că-mi înghesui libertatea.
Erunul: Oamenii răsturnaseră pe drum un copac. Se vorbea că fac stâlpi
pentru execuţia ce va fi în oraş. Un stejar mare. M-am întors. Trebuia. De
ocolit nu puteam, mă gândeam la zădărnicie.
Ultc: Zadarnic, ştii asta (întinzându-i carnea).
Erunul: Cum putea cădea atât de uşor? Ieri mă simţeam curat, spovedit,
sfinţit de prezenţa acestei mame ce stă acum într-un colţ.
Ultc: (râde): Aşa, la colţ cu ea, să vadă cum trăiesc nenorociţii de copii
aruncaţi de vâltoare pe betoanele încinse ale oraşului.
Erunul: E prea mult. Ne-am născut din iubirea lor pentru viaţă.
Ultc: Pentru viaţă? Care, aceea lângă un bărbat căruia îi put picioarele şi
îşi scuipă oboseala pe rochiile lor?
Erunul: N-ai înţeles nimic. Cândva ai fost dus pe braţe, ai fost curăţat.
Ultc: Am crescut fără mamă, ce ştiţi voi? Nici măcar nu m-ai mângâiat.
Vino să mă mângâi.
Arina (Îi trece mâna peste frunte, în timp ce Ultc râde): Sunt cuminte,
sunt bun. (Adoarme, obscuritate).
Scena IV
Vocea portarului: Azi a băut unul.
O voce: Ştiai că-i interzis? Lasă-i, nu mai e mult timp. Ai copii?
Vocea portarului: Vai, domnule, mă măguliţi. Patru, până în zece ani.
O voce: Ce zăpuşeală!
Vocea portarului: Parcă ar da sfârşitul...
O voce: Nenorocitule, ţie nu-ţi sunt dragi ăia patru copii.
Vocea portarului (sugrumată): O să-mi faceţi un raport.
O voce: Nevastă-ta ce mai zice?
Vocea portarului (îndulcită): Mereu întreabă de dumneavoastră. Avem
o poză mare cât peretele, ţolul cu care ne învelim vă poartă chipul.
O voce: Lasă – lasă. E o duhoare pe străzi, cu batista am venit până aici.
Vocea portarului (discret): Mai moare câte...
O voce: Ce vorbeşti?
Vocea portarului: Cald şi nu mai plouă. Aş putea...
O voce: Lasă introducerile.
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Vocea portarului: Se aude că l-au prins. Îl aduc la noi?
O voce: Da. Nu, e în anchetă. Face pe nebunul, se încăpăţânează. Ştii,
seamănă mult cu bătrânul acela pe care-l decoraseră la...
Vocea portarului: La Austerlitz s-au bătut ultima dată.
O voce: Încurci războaiele, la Yalta. Tace şi tot priveşte cerul. Duhoarea
a adunat o pasăre mare cât un avion, din zori zboară deasupra sediului
general.
Vocea portarului: Corb?
O voce: Nu cunosc păsările. Mulţi zic că nu e corb. Adevărul e că n-a
mai văzut-o nimeni.
Vocea portarului: Auzi ce întâmplare, şi femeia?
O voce: Nebuna? Îşi caută fiul în puzderia asta de clădiri, pleacă sau stă,
nu încurcă pe nimeni. (Se aud zăbrele de puşcărie)
Vocea dură: Gata, aţi flecărit destul. Vino! (Se aud paşi şi lanţuri)
O voce: Grijă mare cu ăştia.
Scena V
O masă la care stă Ultc, în partea dreaptă, la perete, Erunul ascultă.
Ultc (meştereşte o armă): Dacă m-aş fi făcut măcar cercetător sau
inventator. Am talent la arme, ceva înnăscut.
Erunul: Mai încet.
Ultc: Tragi cu urechea pe la pereţii oamenilor.
Erunul: E şi al nostru.
Ultc: Închiriat.
Erunul (uimit): Ascultă puţin. (Linişte, dincolo de perete).
O voce de funcţionar: De ce vroiai să distrugi zidul? Ştii că e locul unde
se scrie istoria?...
Taci, sigur că taci! Eşti nebun?... Cine sunt ceilalţi?... Cine te-a trimis?...
O voce slabă: ...
Vocea funcţionarului: Mai tare.
Erunul: Eu cred că-l aprobă. O să-l ierte.
Ultc: Ce zice?
Voce de funcţionar: Cum?!... Vei fi pedepsit. Oricine încearcă să tulbure
ordinea este ucis. Care-i adevărul? Oamenii spun că urăşti războaiele,
nelegiuirea, am aflat că ştii să vorbeşti despre iubire. Spune-mi, nu ţi-e
frică de moarte?... Ce înseamnă asta?
Erunul: Cred c-a dat din cap nu.
Ultc (ascultă atent): Mie-mi pare că da.
Voce de funcţionar: Taci... Eşti un tânăr simpatic. Păcat, eu nu mai pot
să fac nimic pentru tine. (Se aude o uşă trântită, pe urmă o altă voce).
O altă voce: O ţigară?
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Voce slabă: Nu am mai fumat.
Ultc (ridică arma spre sală): Îţi ascult părerea.
Erunul: Dincolo e o sală de tribunal.
Ultc: Să fie. Perfect, vom cuceri oraşul. Mângâie arma.
Erunul: L-au judecat pentru zid.
Ultc: Nu e treaba noastră ce inventator a ratat omenirea. Nu-mi vine să
cred că în gimnaziu nu m-au descoperit profesorii. Liceul dacă l-aş fi
urmat: se vorbeşte că de acolo începe ascensiunea geniilor. E ca o rampă
de lansare. Te arunci cu capul înainte în cunoaştere. Îţi zdrobeşti organele
de băncile şcolii, culturalizându-te cu fetele, trăind zile de neuitat, am
citit o carte despre liceeni. E singura care mi-a plăcut. (Apropiindu-se de
perete). Nimic.
Erunul: E acolo, fumează.
Ultc: Nu s-a ales de mine. (privind spre Erunul). Nu-l aud. (Paşi pe
scări. Intră Arina).
Erunul: Tocmai l-au judecat.
Arina: Voi nu-l cunoaşteţi. Toată fiinţa şi-ar fi împărţit-o suferinţelor ca
hrană.
Ultc: Moare ca un prost.
Erunul: Trebuie intervenit pe lângă şeful oraşului.
Ultc: Sau al lumii, câteva zile şi voi stăpâni marea, apoi oceanul,
golfurile, insulele, toată geografia pentru care m-au bătut pe mine
profesorii.
Erunul: Au hotărât?
Ultc: Toţi vor plânge singurătatea mea.
Arina: Mâine, străzile sunt pline. Mulţimea simte miros de sânge. Au
ieşit, adulmecă carne, îi vor scuipa faţa, sufletul. Un copil bun. Tot ce-i
bun ucide.
Ultc: Voi folosi arma să vadă ce se întâmplă cu un biet orfan lăsat în
mâna răului.
Erunul: Omenirea e orfană de bunătate. (De după perete urlete):
Domnule preşedinte, compromiteţi ideea de iertare. Sunteţi un fleşcăit pe
care noi îl ţinem în braţe. Auziţi oamenii? Semnaţi!
Scena VI
O voce: M-am săturat.
Vocea portarului: Soţia mea v-a cusut o cămaşă. Era să uit. Mi-a mai
născut un copil.
O voce: Da, ştiu, coase frumos.
Vocea protarului: Câtă cinste să spuneţi asta despre o femeie de portar.
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O voce: Filosofia ne spune că adevărurile marie sunt simple. Cam aşa
ceva.
Vocea portarului: O frumuseţe filosofia, domnule.
O voce: De când eram atâtica filosofam. Dacă terminam liceul poate
eram şeful şefului meu. Aşa, mai aştept o vreme.
Vocea portarului: Se poate d-voastră să aşteptaţi, păi...
O altă voce: Păi ce?
Vocea portarului: A, vă rog, (un scaun răsturnat) lăsaţi-mă să plâng dvoastră în ghereta mea prăfuită. Îmi strângeţi mâna. Domnule, am să le
spun copiilor mei ce vor povesti mai departe, ce clipe... nu găsesc
cuvintele.
O altă voce: Cei doi?
Vocea portarului: Sunt bine!
O altă voce: Subalternul meu mi-a vorbit mult despre familia dumitale.
Noi încurajăm familismul.
Vocea portarului (tuşeşte)
O altă voce: Ce zăpuşeală, îmi plac lucrurile făcute bine.
Vocea portarului (tuşeşte scăzând în intensitate, apoi linişte)
O voce: Crezi că trebuia?
O altă voce: E nevoie de discreţie, necunoscuţii sunt oameni... frica se
hrăneşte cu cadavre. Tremuri.
O voce: Parcă aş face-o prima dată. Mă întreb doar dacă e cu adevărat
nevoie.
O altă voce: Pentru noi e vital. (Pe această replică pot trece pe scenă
oameni ce vor sugera o forţă neprecizată. Uşi metalice se închid).
Scena VII
Arina: (Se ridică, priveşte surprinsă interiorul, după care pleacă)
Erunul: S-a dus.
Ultc: În situaţii de astea n-ai ce să le spui. Femeile sunt greu de suportat
când suferă.
Erunul: E fiul ei.
Ultc: Prostii. Atâta caz pentru un fiu ce te lasă bătrână, neajutorată
plecând de capul lui. Nu dau doi bani pe copiii răi.
Erunul: O să-l ia acasă.
Ultc: Aş vrea să-l văd.
Erunul: Mi-e greaţă de execuţii. După ce trece voi pleca pe drumul acela
până la capăt. Azi noapte l-am visat pe tata. Stătea singur, încărunţise
aşteptându-mă. Mi-a sărutat ochii „Ridică-te fiule, intră, nopţile de
toamnă sunt reci”. Am şoptit: am multe să-ţi spun. Ştiu, zâmbi, luândumă cu el în casă.
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Ultc: Nu, nu poţi, vom rămâne. Trebuie să ne răzbunăm pe toată tristeţea,
pentru răul trăit şi făcut.
Erunul: Trebuie?!
Scena VIII
După perete, o fanfară cântă o polka.
Vocea I: Gata începem.
Vocea II: Cum s-a hotărât. (Muzica creşte şi scade între replicile celor
doi).
Erunul: O uşă în peretele ăsta?
Ultc: Curios, înainte nu era. (Erunul vrea să intre.) Stai aşa, ce faci?
Erunul: Arunc o privire.
Ultc: Eşti nebun? Parcă ziceai că-i o sală de tribunal.
Erunul: Trebuie. De acolo vine muzica. Vii?
Ultc: Unde?
Erunul: Cineva trebuie să ne aştepte şi pe noi. Ar fi nedrept, ar fi...
(Muzica încetează, se aud paşi grei pe trepte).
Ultc: Nici vorbă, ce pas greu.
Erunul: Ne invită cineva la masă.
Ultc: Crezi? Pe cine cunoaştem noi în oraş. (Paşii lovesc scările) Ce-o fi
cu paşii ăştia? Aşază-te, poate e o veste bună.
Erunul: Hai, ieşim pe aici?
Ultc: Dacă trebuie, o voi face pe uşa asta (Aşezaţi pe scaune, între ei
scaunul gol al Arinei).
Erunul: Tremuri?
Ultc: Poate au hotărât să mă numească genial.
Erunul: Tremuri.
Ultc: Au scris ai tăi.
Erunul: Îmi va lipsi locul acesta, ochiul strâmt prin care priveam cerul
(arată sala). De ce tremuri?
Ultc: Aş fi vrut să fiu un orfan bun. Nici orfan n-am ştiut să fiu.
Singurătatea m-a îmbolnăvit, nu-mi pot zice om. Ce sunt, prietene? Paşi,
paşi, parcă mă ating pe suflet.
Erunul: Orice ar fi, promite-mi că mă urmezi. (Vrea să plece).
Ultc: Nu pot. Pe acolo cel puţin ştiu încotro merg.
Erunul: Da, poate ai dreptate, aşa e bine. (Paşii se aud foarte aproape).
Rămân pe scenă privind cu ochi mari sala. Paşii cresc ca o sentinţă. Se
deschide o uşă.
Cortina cade
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„Există o caleaşcă, fabuloasă/care aleargă-n noapte
nesfârşit, /lăsând în urmă voalul de mireasă/şi stele de
potcoave pe granit.// Dau bice cavalerii de onoare,
/zboară ca vântul mânjii puşi la ham/ şi ca oftatul unei
domnişoare, /caleaşca se desprinde de bairam.// Se va
vedea pierzându-se în zare/ca o nălucă ori un vis trecut,
/dar va sclipi din ce în ce mi tare/când mirii se topi-vor
în sărut.”

Poezia trăită
o cronică de Nicolae Boghian
La un interval scurt după publicarea volumului „Închisoarea de
maximă alcoolemie” (Editura Detectiv Literar, Bucureşti, 2011) asupra
căruia ecourile critice nu au avut răgaz să se facă auzite, poetul Liviu
Vişan lansează antologia „Versuri” (Fundaţia Culturală Antares, Galaţi,
2012), un fel de „iaht de plăcere” destinat iubitorilor de fantezii nu numai
erotice, ci chiar existenţiale. Spun „iaht de plăcere” despre această
apariţie nu doar pentru a-i invita pe cititori la o croazieră lejeră, ci pentru
că înclin până la urmă să dau dreptate şi criticilor „biografişti”, adepţi ai
convergenţei operă/autor, care dau suficientă importanţă evenimentelor şi
climatului în care evoluează scriitorul. Şi zic: iată un poet fericit !
În măsura în care am tras la ramele inspiraţiei alături destul de
multişor timp, sunt în măsură să apreciez că, în cazul său, doar lectura
versurilor, oricât de profundă sau cuprinzătoare ar fi, nu poate reface sau
recompune un anume climat în care s-a scăldat poetul, pe care cititorul şiar dori, poate, să îl cunoască şi nu să îi simtă numai adierea.
Un tânăr locotenent, ingenuu şi ruşinos ca o fată mare nimerise
într-o cazarmă a unui regiment supercazon din Bucureşti, în anii
odioasei dictaturi, predând soldaţilor ceea ce comandanţii nu aveau cum
să interzică: arta ambiguităţii. În orice ordin aspru se ascundea o nuanţă
hazlie, orice comandă adăpostea un calambur şi chiar doctrina
„războiului întregului popor” putea fi pronunţată cu substituirea „r”-ului
final cu „u”, fără să se bage de seamă.
Probabil că atunci, în intervalele dintre salturi la genunchiul
broaştei ale soldaţilor ce dormeau şi când duceau lingura la gură,
proaspătul locotenent scria cu
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portharta pe genunchi versurile apărute în volumul „Existenţa
iubirii” (Editura militară, Bucureşti, 1988), care cuprinde poeme cuminţi,
idilice, uşor naive, dar pline de prospeţimea adierii primelor iubiri. Însă,
în paralel cu acest volum „oficial”, Liviu Vişan compunea poeme cu fitil,
pe care le citea la grădina „Tismana”, unde se constituise o grupare
literară nesupravegheată (?!), din care făceam şi eu parte, alături de poeţii
George Florin Cozma şi Vasile Preda. O bună parte dintre acestea au
constituit nucleul ciclului „Cazone”, cuprins în volumul „Licenţioase”
apărut în două ediţii la editura Tritonic şi reprodus integral în antologie.
De fapt, „Cazone” constituie debutul autentic al lui Liviu Vişan, ce
răstoarnă semnificativ atât existenţa, cât şi creaţia poetului. Timiditatea,
aerul de puritate şi candoare se stinseseră deja odată cu iluziile pudice din
„Existenţa iubirii”. Spiritul de frondă, boema, atracţia calamburului,
spiritul bulevardier, limbajul mai libertin, sunt tot atâtea atracţii
irezistibile cărora poetul le dă liber la exprimare. În „Cazone” lumea
militară se întoarce complet cu susu-n jos. Recrutarea e un eveniment ce
decurge din abureala mustului: „toamna împinge poarta de la cramă/căci
hanurile şi-au făcut pridvoare/din trestie muiată în aramă, /Valizele de
lemn zac pe culoare, /după un şpriţ temeinic cu pastramă/recruţii merg
cântând la-ncorporare.”(Oraţie de încorporare); pleacă recruţii şi „parcă
e nuntă la bufetul gării” (Cântec de plecare la oaste).
Tot ceea ce constituie rigiditatea cazonă este anulat cu gesturi de
frondă: „Mergeam complet neregulamentar, /fără să-mi fie teamă de
gradaţi, /cu nasturii la mâneci descheiaţi, /cu mâna şmechereşte-n
buzunar” (Vis de soldat). Ordinul de chemare se transformă în … ordin
de chemare la cramă, soldaţii ascund de Crăciun sticlele de vin în ţevile
de tun, chiar şi renii se-mbată de tristeţea unei santinele şi multe alte
minunăţii se-ntâmplă: „O fi murit în luptă vreun poet, /că bufniţa cloceşte
pe afet…?” (Noapte de colinde cu santinelă), totul culminând cu această
nouă ordine, absolut senzaţională: „Locotenenţii pleacă din cazarmă/şi-n
locul lor vor fi numiţi poeţii, /plantonul va putea din nou să doarmă/
scriind pe cer direct cu eghileţii.// Instrucţia din zori va fi sărutul, /ne
vom ghici timizi în zaţ de ceşti. /ce clipă tulburată ne cuprinde, /hai, nu fi
tristă, încă mai iubeşti” (Sfârşit de secol).
Am făcut această enumerare de erezii nu pentru a reda ce spune
deja în versuri poetul, ci spre a evidenţia noua direcţie pe care fonda o
imprimă poeziei lui Liviu Vişan, scoţând-o din previzibila evoluţie
lineară, contemplativă şi, inevitabil, manieristă. Probabil că situaţia
materială îmbunătăţită, libertatea de mişcare şi accesul la „delicatese” nu
doar spirituale îi conferă poetului şansa de a fi în inima unei boeme
literare, în miezul unei mondenităţi culturale (aşa explicându-se
închiderea în antologie a multor poeme-dedicaţii pline de savoare, dar
sortite totuşi efemerităţii).
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Cana de vin, şniţelul vienez, sânul dezvelit şi toată atmosfera
antonpannescă sunt ingrediente pentru volumul „Licenţioase”.
Contrazicându-l pe Paul Valéry care spunea că unul sau mai multe
momente de inspiraţie nu pot constitui o operă, Liviu Vişan scrie numai
din inspiraţie, preferând austerităţii bibliotecii (unde volumele in-folio
par sticle prăfuite cu vin vechi) atmosfera unei terase sau chiar a
„cârciumei de la Vernescu”. „Licenţioasele” îşi au geneza în starea de
scriere febrilă pe bucăţi de hârtie, şerveţele, batiste brodate, când
inspiraţia vine în averse, iar singura modalitate de a exista este poezia:
„eu n-am scris poezie, am trăit-o !” (Boemă cu gust de bere).
Poetul pare că scrie tot atât de uşor cum afară începe să se
înnoreze, fără a face însă doar „muncă în exprimare”. Pentru Liviu Vişan
esenţial este să „ciupească” în aşa fel metafora, încât să scoată cele mai
neaşteptate „triluri”. De aceea volumul nu conţine, aşa cum ar lăsa titlul
să se înţeleagă, versuri deşucheate, ci doar atingeri de cuvinte excitate,
invocând sau recompunând o atmosferă de mare boemă, cu trăsuri şi
amorezi ce îşi îngăduie să cheltuie averi pe curtezane şi şampanii.
Renaşte astfel o altfel de lume, uşor turmentată, plină de fantezii şi
slobodă la vinovăţii repudiate, unde cel mai adesea se ronţăie iluzii şi se
beau „hiperbole pe săturate”.
Această forţare a limbajului poetic, uneori până la limita argoului,
nu-l ameţeşte cu totul pe altădată prea pudicul şansonetist. De aceea, cu
excepţia câtorva balade mai agresive ori voit obraznice, volumul îl
readuce până la urmă în prim-plan pe sentimentalul şi timidul căutător al
unei femei faţă de care „Orbit mă simt de strania culoare/care-ţi separă
trupul de mişcare” (Versuri scrise zânei cu vin roşu).
Visul iubirii tandre, al patimei rostită doar în rime şi al femeii
care înăbuşă Atolul Mururoa cu un sărut se desface în lumini şi
clarobscururi, acolo unde poetul aşteaptă încă ivirea iubirii romantice:
„Există o caleaşcă, fabuloasă/care aleargă-n noapte nesfârşit, /lăsând în
urmă voalul de mireasă/şi stele de potcoave pe granit.// Dau bice
cavalerii de onoare, /zboară ca vântul mânjii puşi la ham/ şi ca oftatul
unei domnişoare, /caleaşca se desprinde de bairam.// Se va vedea
pierzându-se în zare/ca o nălucă ori un vis trecut, /dar va sclipi din ce în
ce mi tare/când mirii se topi-vor în sărut.” (Cântec de nuntă). De altfel,
spre final, „Licenţioasele” devin poeme melancolice, ca nişte ape de
munte ce-şi calmează vâltorile odată ajunse la lărgime: „Tăcerea ta mă
troieneşte calmă, /ecou al lunii ce adie blând, /parcă adapi toţi fluturii din
palmă/şi ei din mine poate vor fi bând” (Respiraţie).
În ansamblul antologiei, „Licenţioase” rămâne piesa de rezistenţă
care îi conferă poetului Liviu Vişan originalitate, supleţe expresivă şi
maniera de a „duela” strălucit cu metaforele.
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„sub cavourile rezervate din timp. Dimineața
se hotărăște să devină ziuă
atractivă în toată firea,
fără să ne mai întrebăm cine e mai vechi
dintre noi
doi ne cununăm într-o catedrală
de lumină ce își lasă gravitația
impură chiar la ușa
de la intrare.”

Poeme de Igor Ursenco
Tabelul periodic a lui Mendeleev
Eu sunt Dragostea. În ciuda lui Socrate
rămîn de aceeași baricadă
cu ceilalți „fericiți
fără muze” ce preferă să mă lase pe mîna
iute a sinucigașilor
Romeo și Julieta. Dar nici cînd
nu mai sunt suficiente
uneltele de tortură
în subsolul Mausoleului Taj Mahal carnea mea
nici că e încercată de mînia
omenească. Tot mai scurtă la fiecare
sfîrșit de iarnă, cînd mă simt
răzbunată pe deplin. Și mereu
pregătită pentru a reveni
transfigurată
în pîlcul unui stol grăbit de cocori
peste simțurile
ușor dezghețate. Iată-le răsărind
timide printre firele de iarbă
supraviețuitoare
cumplitei uri de anul trecut.
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The Strange Case of Mister Jekyll and Missis Hyde
Noi doi ne dorisem din tot sufletul
ca aniversarea
maritală de 20 de ani să fie
măcar una simbolică,
dacă nu memorabilă. Toată ziua
am lucrat în grădina cu simțurile
vegetale adormite (ale noastre erau mai ascuțite
ca la prima întîlnire!). Am săpat din greu
solul cleios, iar iubita mea
și-a sumețit un capăt al poalelor, recoltînd
pe genunchii săi pătați
cartofii mari ca niște bombe
rămase din timpul
ultimului război pe Terra. A fost
chiar mai sexy
decît într-un film vechi
cu Ornella Muti & Adriano Celentano, în care
italience fierbinți zdrobesc
cu tălpile goale mustul
din strugurii răscopți. Am desfundat,
cu această ocazie, o sticlă
cu vin (din respect pentru integritatea
metaforei și a evenimentului am ales
un vin sud-african),
pentru a celebra realitatea
pierdută în imaginație. După aceea,
am retezat împreună
rădăcinile pomilor uscați, concrescute
cu o serie de lanțuri
ruginite. Printre alte obiecte
ciudate am depistat scheletul
deformat al lui Cerber. A fost singura
glumă a iubitei, după care tot restul zilei
nu am mai contenit
să ne atingem sufletele tăbăcite
de pretexte puerile. La miezul nopții
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am descoperit cu groază
că în toate cele două decenii nu am făcut
decît să conviețuiesc
de unul singur, alături
de o păpușă gonflabilă, fără vene
permeabile
și sistem circular propriu.

Legături promiscue
dimineața bălaie mă surpinde
cu visul ieșit pe jumătate
din mine, așa cum s-ar prefigura
inima Penelopei
în anatomia perfidă a Lolitelor
ireversibile de la oraș
niciunul dintre noi, eu și visul, nu reușim
să dispărem
unul în celălalt
ori măcar să ne anulăm reciproc
jurămintele scurtcircuitate
sub cavourile rezervate din timp. Dimineața
se hotărăște să devină ziuă
atractivă în toată firea,
fără să ne mai întrebăm cine e mai vechi
dintre noi
doi ne cununăm într-o catedrală
de lumină ce își lasă gravitația
impură chiar la ușa
de la intrare. Apoi, de bună voie
și nesiliți de nimeni
ne dedăm desfrîului
blond. Ne consumăm
aventura pînă cînd geamurile încep să vibreze
de atîta imaterialitate,
conștiente, și ele, că la ambele
capete ale timpului
ne așteaptă
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amurgul sau răsăritul
în același harem
predestinat
să își re-dis-tri-bui-e
mereu aceeași doză
de gingășie. Acum nu mai
contează, iubito,
cine dintre noi e Înger
decăzut din drepturile poetice și cine
e Incubus cu diplomă ratată la Ivy League

Middle-line-crisis
Poți începe de oriunde acum
aperitivul
poate fi înlocuit direct cu desertul exact așa
cum ai accede la tandrețe
fără să îi strangulezi
vocea ei ușor timidă. Nu uita, totuși,
să ai la îndemînă mereu
cele două pungi termoizolate emoțional,
în care să pui la păstrare
toate rămășițele meselor îmbelșugate
dintr-o viață de iluzii normale: Ah, parcă
îl văd gudurîndu-se pe sărmanul Cerber
pe lîngă mormanul de oase! O, cum
te va strînge în brațele sale
letale Frumoasa
necunoscută, impresionată de puzderia
de săruturi colectate
de la femeile urîte ale Planetei!
Din volumul „Monstrul Spaghetelor Zburătoare (poemethriller)”, în curs de pregătire la editura „Trakus Arte”,
2012
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„Poemul se confundă cu însăşi fiinţa poetului,
consubstanţialitate incandescentă, iniţiatică întâlnire pe
necuprinsul oglindirilor fluide. Un misterios joc cu mărgele
de sticlă veghează periplul prin trupul volatil al
îndepărtării.”

Printre oglinzi roşii
o cronică de Octavian Mihalcea
Volumul bilingv româno-albanez al Ioanei Greceanu, Recviem pentru
omul din cub (Editura Junimea, și,Ia 2011),
ipostaziază liric
heideggeriana aruncare în lume întru internalizarea paradigmaticei stări
de Sein - zum - Tode. Noaptea primordială însoţeşte aproape fiecare gest
din această zonă abisală, îndelungile ocultări participând la mereu dificile
renaşteri. Amintirile, trecute sau chiar viitoare, ard într-o neînfrânată
rostogolire onirică, ca însăşi viaţa brăzdată adânc de raze selenare. Un
fior thanatic este omniprezent în acest vis al suplicierii, acolo unde cu
grabă sângele pur îşi începe călătoria spre umbroşii/ centrii cei mai
ascunşi ai firii (Ca din senin). În versurile Ioanei Greceanu sinele
vieţuieşte numai între poruncile sfâşierii. Esoterice bolţi patronează
traseele singurătăţii: acum şi aici/ sunt punctul fix/ din care pornesc toate
căile:/ calea dreaptă/ şi cea ocolită/ căile-ntoarse/ şi cele fără de
întoarcere/ calea plângerii/ şi calea regală/ ca spiţele roţii/ ca spiţele a o
mie de roţi/ ca cele o sută de braţe ale înţeleptului Budha (În vremea
asta). Metamorfozele duc toate pe căile adeseori devoratoare ale
sângelui.
Motive lirice din cea mai autentică esenţă expresionistă vibrează în
vidul cotropitor, inflamat. Visele poartă şoptirea spectrală a sepulcralului,
aura maladivului transfigurat estetic. Vechi ochiri tenebrante alcătuiesc
un peisaj al adormirilor clar-obscure. Particularităţi veneţiene din
orizontul visceralului dezgroapă aquatic preţioasele înveninări cu aur şi
soare. Timpul are efect erodant pentru acuitatea acestor istorii cromatice
extreme, plasându-le lângă stranii zone spectrale: acum toate sunt
vechituri/ sau nici nu au fost/ timpul îşi şterge funinginea pe toate/
dialecte neutre/ limbi moarte// căci sufletul s-a întors din cuvinte/
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noaptea doar în vise se arată/ vise nude, vise mute/ sunt o gură ce şi-a
înghiţit cuvântul (Poem inutil). Semnele se cer decriptate în cheie
sfâşietoare, înconjurate subtil cu prea rătăcite arome. Spiritul Absolut
fiinţeaza în noi, aflându-se conţinut şi în fiecare cuvânt încercuit.
Limitările sunt numeroase. Autoscopic, fixezi zidul din faţă/ până când
privirea se scorojeşte/ şi varul ei în memoria ochiului/ pentru totdeauna
(Fixezi zidul din faţă). Rănile se învechesc inexorabil pe măşti împietrite
în solitudine. Poemul se confundă cu însăşi fiinţa poetului,
consubstanţialitate incandescentă, iniţiatică întâlnire pe necuprinsul
oglindirilor fluide. Un misterios joc cu mărgele de sticlă veghează
periplul prin trupul volatil al îndepărtării.
Arta măştilor atinge din umbră poemele Ioanei Greceanu, acolo unde
contemplăm adânc alăturarea rostirii acceptate cu neacceptatul: Manevre
cu măşti/ în penumbra rostirii/ sângele îmbătrânind în cuvinte/ mâna
îngropată în scris/ o altă moarte, un alt manuscris/ Prin poezie mai
adânc se pătrunde în moarte/ decât se poate ajunge la viaţă (Manevre cu
măşti). Identităţile se întrepătrund şoptind poveşti nocturne despre cel
care-ai fost, despre cel ce vei fi. Poezia este consecinţa unei profunde
flagelări. Fără această ruptură la nivel ontologic, elanul liric ar fi lipsit de
anvergură. Poeta privilegiază stările-limită aflate în spaţiul glisant al
imaginarului: Şi, încet, cu nesfârşită dragoste,/ mâna îngerului pe
creştet/ scalpându-mi creierul,/ cu nesfârşită dragoste (Cu nesfârşită
dragoste). Idealurile sunt mult cuprinzătoare. Drept consecinţă, şi
căderile vor fi tuşante, întreţinând misterul Tainei. E invocat transferul
mistic, eternă poziţionare în inima focului: Ci vino Tu şi pune-mi pe ochi
şi pe sânge gura Ta/ întoarcerea mea în crucea Ta răstigneşte-o/
întoarcerea mea în crucea Ta dă muguri şi înfloreşte. (Apoi enorma
eroziune). Sufletul se arată înlănţuit într-un adânc năvod clocotitor
acompaniat de marşuri funebre. Lumea, desprinsă parcă din bestiariile lui
Hieroniymus Bosch, se proiectează pe o însângerată pânză neagră.
Claustrarea retează capete: El părea a fi ultimul dintr-un/ lung şir de fraţi
decapitaţi:/ iată imaginea singurătăţii/ a lumii// şi tu, ascultând ca
pentru prima oară/ acordurile orgii/ ca şi când muzica ar năvăli dintr-un
gâtlej retezat/ odată cu sângele. (Recviem pentru omul din cub). Privit
strict din exterior, printr-un ochi critic discutabil, tot acest aproape
infernal travaliu poate părea cumva relativ în pofida caracterului său
excesiv. Este încă un pericol pe care Ioana Greceanu şi-l asumă: Violent,
violent/ mă inundă/ această lumină/ până-am să crap/ până-am să vărs/
totul din mine/ totul din Tot/ (,,Asta e tot? întreabă criticul…,,)
(Singurătatea poartă o pelerină roşie). Ne confruntăm cu
fragmentarismul naturii umane supuse reificării. Lipsa coerenţei duce la
pierderea stărilor luminoase, foarte uşor casabile într-un areal maladiv.
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Ioana Greceanu experimentează laturi imprevizibile ale recluziunii cu
patină gotică, aflându-se perpetuu la ultrametafizice începuturi: Ferecat
şi împietrit/ mă voi înveli ca un foetus/ în placenta singurătăţii// Poate
că-mi spune altceva limba ei/ decât morţilor./ Poate că nu. (Va veni
dimineaţa). Mormântul ia valoare de axis mundi à rebours.
Un poem aparte este dedicat creatorului acelor inubliabile Fragmente
din regiunea de odinioară, Virgil Mazilescu. Moartea are caracter relativ,
ca o plutire în interiorul, totuşi însângerat, al unei lacrimi. Cu focuri pe
culmi vom aştepta smeriţi Întoarcerea lui Immanuel. Avem nevoie de el,
tras în ţeapă în furcile lui (caudine)/ spânzurat cu biciul lui,/ având
mereu cuvintele în palme/ ca pe nişte cuie nou-nouţe/ pentru orice
eventualitate/ pentru eventualitatea că n-ar fi murit de tot,/ de pildă.
(Poetul). Polifonia sufletească urmăreşte constanta prăbuşirilor. Detalii
naturaliste subliniază toate stridenţele unor sentimente ultragiate.
Întâlnim în poemele Ioanei Greceanu o întreagă ideatică a extincţiei,
stăpânitoare peste voluptate şi durere. Aceste adevărate imnuri către
noapte par a urma linia spiralată a unui saturnian labirint interior.
Anotimpul cuţitelor apropie crepusculul. Solitudinea incendiază
lacrimile: eu ispitesc îngerul cu limba mâncată de cuvinte/ eu sunt mortul
asexuat de la pieptul îngerului,/ cu limba sângeroasă/ nu există faptă mai
lipsită de speranţă decât aceasta/ şi nici lacrimă în ochiul îngerului,/
atunci veţi şti că eu sunt mai singură/ cu mine însămi decât un călău/
faţă în faţă cu victima sa. (Este timpul).Soarele, astrul adevărului, e
înghiţit de pământul înfrigurat, animare subliminală pe înalte note
sacrificiale. Nostalgiile au frisonante pusee famelice, amorul înfăţişânduse în straiele trecerii: Voi muri înainte de a fi iubită/ şi din ce în ce mai
diafană în sarcofagul/ căptuşit cu litere/ iar iubirea dintre mine şi tine/
va creşte în progresie mortală/ voi muri ca să fiu plagiată (Voi muri ca
să fiu plagiată).
Miza versurilor Ioanei Greceanu vizează exclusiv luxurianta lume a
interiorităţii, cu toate tribulaţiile aferente. Această poezie aspră fiinţează
într-o claustrantă ramă de carne, meditând la un statut existenţial extrem
de personal.
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<<Dinică se aruncase într-un taxi: „Du-mă la
mătuşă-mea acasă!” „Dar la ce adresă locuieşte
mătuşa, domnule Dinică?” „Dar, mă rog, de ce
eşti aşa curios, vrei să-i dai o spargere?” „Nu.
Vreau s-ajungeţi la ea” – şi discuţia continuă o
vreme, cu motorul în ralanti şi aparatul de taxat
învârtidu-se nemilos, până când actorul îi spuse
numele străzii şi numărul: „Dom’le, de speriat cât
de insistent poţi fi!”.>>

Dinică din dinastia dintotdeauna a spiritului
o evocare de Constantin Ardeleanu
Moto: Motriuc
Iubesc la nebunie boemia, asociaţia universală a drepturilor
omului la spirit, concomitent cu şpriţul, deşi eu însumi, din varii
motive(cu accentual pe lipsa de timp, de bani, de vocaţie şi chiar de
chef) , am cultivat-o mediocru. Câţiva prieteni comuni, plus amănuntul
că rădăcinile mele nemţene s-au întâlnit, în spaţiul melancoliei, cu
stagiatura actorului la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ(transferat
apoi, cu 10, la pachet cu viitoru-i director, Florin Călinescu, la Bucureşti,
la Teatrul Mic, Foarte Mic şi, în curând, De Loc, cum el însuşi se
prezintă) mi l-a făcut foarte drag pe Eugen Cristian Motriuc, o forţă
Motri(u)că a humorului rostit în faţa a mii de oameni la sala Palatului şi
Polivalentă din Bucureşti sau la agape şi paranghelii, fiind depozitarul(de
multe ori cu participare directă) rar al unei arhive a boemei teatrale din
Capitală (oarecum…capitaliste). „Memorialistul” de facto beneficiază şi
de harul de a-i imita fantastic pe Adrian Păunescu, Nicolae Ceauşescu(să
ne ierte Adrian că l-am pomenit pe Titan după…Stronţiu?!), Radu
Beligan, Toma Caragiu, Amza Pellea, Alexandru Giugaru, Vasile
Niţulescu, Dem Rădulescu, turcul recitator de „Greierele şi furnica”,
ungurul jeluindu-l liric pe Toma Alimoş, dar mai ales pe Gheorghe
Dinică. După lansarea cărţii lui Liviu Vişan, de un rafinament
recunoscut „Inchisoarea de maximă alcoolemie”, la Biblioteca „Mihail
Sadoveanu”, unde Motriuc „a pus în scenă” două poeme ale
„mareşalului”(pe care l-a adus cu picioarele pe pământ, dar cât de flatant,
numindu-l „copilul de trupă al poeziei”), actorul de la Teatrul Aşa Şi Pe
Dincolo, colosal ni l-a readus în memorie pe spiritualul Gheorghe Dinică
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din culise. „Şi uite aşa, măi Titică(diminutivă el pe Tică, pentru a
consona cu Dinică), se pierd nestemate de spirit, ironie şi un anume
sarcasm din perlele maestrului”. Şi din anecdotă în anecdotă, pe fondul
sonorului cascadelor de râs, lichidele din juru-ne se evaporaseră, Timpul,
nepăsător cum îl ştim, trăgând într-un târziu Cortina. Motriuc declarase
spectatorilor ad-hoc că, în limita…timpului disponibil, ar intenţiona să
publice o carte cu humorul lui „nea Gigi” Dinică. Dar dacă el, luat cu
reclama imperială a vodcii „Protocol”, premierele de la Mic(cu
sărbătorire triumfului la „Premiera”, restaurant devenit personaj colectiv)
şi alte angajamente(fie şi cele de la Cinceni, domiciliul rural al
profesionistului în…clinch-uri – ce altceva sunt schimburile de replici? –
), tot amână aşternerea acestor amintiri pe hârtie, mi-am permis eu să trec
în revistă(roman sau romanţ) câteva din glumele celebre ale sobrului
actor Gheorghe Dinică(evident că s-au strecurat anecdote şi din alte surse
decât „fonoteca Motriuc”, cum ar fi romanul “Apusul vinului în
călimară” a lui Valentin Leahu sau diverse evocări din mass media, dar
arhiva lui Cristian a fost copleşitoare). Desigur că verva de povestitor a
lui Dinică, în acele prelungi „cine de taină” şi tain al bucuriei, ar putea
figura la „Epopeea a pusului vinului în anecdote”. Copil sărac şi fără de
noroc(cum mărturisea Lordul scenei Eugeniei Vodă, în ultima sa
destăinuire televizată, dacă n-o fi fost şi prima), debutul în viaţă a
copilului Dinică din mahalaua Giuleştilor a cunoscut maidanul tristeţei şi
lipsei de afecţune, până pe la 23 de ani, atunci când la insistenţele actriţei
Dina Cocea, a prins ultimul tren al admiterii la IATC. Ca în orice
scenariul dramatic, suflul unei explozii al bombardamentului din
4.4.1944 era să-i pecetluiască un sfârşit prematur. Născut la Crăciunul
anului de criză 1933, a fost declarat la notar la 1.1.1934. Cheful prelungit
al românilor de haz de necaz(dacă nici criza nu mai e necaz…) i-a
amânat declararea(nu cumva „propensiunea pentru şpriţ”, cum ar fraza
ştiinţa oenologică, de aici i s-o fi trăgând?), acest 1.1. predestinându-l a fi
un mare star. Când a debutat în „Titanic Vals” la un teatru de amatori al
Poştei, el a sintetizat astfel întreaga-i carieră: „M-am suit pe scenă şi
parcă eram acolo de când lumea”. S-a iniţiat într-ale boemiei cu un alt
actor uriaş, deopotrivă slujitor şi al Thaliei şi al lui Dionysos, la care
„anecdota prima” mai ceva ca la junimiştii ieşeni, Ion Iancovescu. Suita
bahică a continuat cu Constantin Rawhisky, Emanoil Peturţ, Ghiţuică
Cozorici, Alexandru Repan, Vasile Niţulescu, Colea Răutu, Titi
Rucăreanu, Motriuc. Dar vestite vor rămâne petrecerile cu taraf de la
„Şarpele roşu”, cu alt „geniu al scândurii”, cu aceiaşi chemare pentru
stingerea „incendiului provocat”, Ştefan Iordache. In 2002, inspitit de
Iordache, îşi va descoperi vocaţia interpretării cântecelor de petrecere, cu
gravitatea şi şarmul şansonetistului de pe malurile Senei. Se destăinuia
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maestrul: „Am avut noroc în tinereţe cu Teatrul de Comedie de sub
direcţiunea lui Radu Beligan şi cu ucenicia la şcoala de regie a lui David
Esring”. Şi au urmat peste 100 de roluri memorabile(numai în filme 70)
în teatru şi cinema. Are dreptate Dan Mihăescu: „Dacă ar fi fost născut
în Imperiul Britanic, ar fi purtat numele de Peter o’Toole”. Motriuc crede
că i s-ar fi potrivit de minune numele de Sir Gigi Dinică, că prea a fost un
Lord al Teatrului şi un valet al vieţii simple. Nu mă hazardez prea mult
susţinând că anecdoticul îl apropie de un alt vajnic apărător al Imperiului:
Winston Churchill. Inteligenţa şi ironia devastatoare la fostul premier,
versus deşteptăciune şi sarcasm la actor. Iubirea netrădată vreodată
pentru esenţele tari(spirituale şi…spirtoase). Amândoi imperiali! In
amintitul interviu, cu cochetăria feminismului intransigent, vaporoasa
Eugenia Vodă i-a pus o întrebare destul de brutală: „de ce aţi băut atât de
mult şi dacă regretaţi perioada unor asemenea excese?”. Imperturbabil,
maestrul a lămurit cum stau lucrurile: „nu cantitativ se bea, vinul
asigurând doar atmosfera unei conversaţii alese. Cât despre acele nopţi,
încadrate de ipocriţi la «pierdute», nu numai că nu-mi pare rău, ci, îmi
pare aşa bine, de nici nu-ţi închipui”(aici se vede diferenţa
„deontologică” dintre împărăteasa cine, Ecaterina - cea Mare – Oproiu, şi
epigonul Vodă; e ca şi cum ai compara, risc o abordare derizorie, o
Ţarină cu o eugenie). Boema spiritelor n-are de a face nici cu lacrima
drojdierului, nici cu preţiozitatea băutorului ridi-„cool” de „ceva cool”.
Liniştea familială a dobândit-o târziu, la 60 de ani, borna de sus a
singurătăţii(exersate în mijlocul a milioane de cinefili, sute de spectatori
de teatru şi zeci de cheflii: masele şi…mesele, cum va nuanţa Dinică la
Paris, într-un turneu), când un suflet de femeie excepţională, Georgeta
Gabriela, „a făcut ordine în dezordinea vieţii sale”. Deşi a jucat enorm de
mult, două sintagme îi vor garanta posteritatea multă vreme de aici
înainte: „în nemernicia mea” şi „nu trage dom’ Semaca, sunt eu
Lăsărică!” . Dragul de Dinică!
Inainte de a „rula” serialul anecdotelor, precizez că iniţiatorului
acestor „aduceri aminte”, actorul Eugen Cristian Motriuc (e o opine
absolut personală), în ciuda unui talent prolific de „om orchestră“ (vocal,
mai mult de şase personaje în căutarea unui regizor?!), i-a lipsit „culoarul
de noroc”(„fără noroc în teatru nu faci nimic; eu am avut noroc”, Dinică
dixit). Chiar Dem Rădulescu, după un spectacol de ridicare a moralului
publicului prin humor pe litoral, când a obţinut aplauze la concurenţă cu
Bibu (cum îl alintă Cristian pe Biban), acesta i-a spus: “Măi Motriuce, ai
fost extraordinar, singurul care aveai dreptul să ţi se scrie numele pe afiş
cu litere de tipar lângă mine. De ce vă lăsaţi, voi ardelenii, să v-o ia alţii
înainte, zău că nu pricep?!” În afara scenei (de parcă s-ar putea delimita
clar rampa de stal), Motriuc e un mare iubitor de cultură şi prieteni (e
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amicul artelor şi are un cult pentru amici). Iată câteva dintre aforismele
(replici improvizate în faţa capricioasei Neuitări) acestui boier descins
din „Amurgul burghez”: „Marele filozof bulgar Bulgarov a declarat:
«dacă este, este; dacă nu este, nu este”; „Un şoarece, văzând un liliac, a
exclamat: «Doamne, uite un înger!”; „Domnişoară, se pare că aveţi un
talent deosebit pentru pictură. Imi faceţi şi mie un Boticelli?”; „Te pup de
nu te vezi?!”; „Cine nu bea cu noi, bea împotriva noastră”. Iar „Odă
pentru Ăl Bătrân”, omagiu postum închinat Dictatorului care a zbârcit-o,
parodie după „bardul de la Bârca”, e o şarjă rostită de actor într-o cheie
ironic-persiflatoare, fiind extrasă dintr-un „Pesemism de toamnă”,
aparţinând ciclului „Verdeţi-vă de treabă”, sub sloganul „Comunismu’ no muritu, numa’ că s-o hodinitu’ şi tare s-o-mbogăţitu’ ”. Gheorghe
Dinică, cel care cu greu „a evadat” din perimetrul sărăciei Giuleştilor, îşi
va etala harul, în deplină maturitate artistică, în Franţa, Italia, Israel,
Finlanda, Polonia, ajungând la acea autoritate în arta sa, care-i permitea
să declare axiomatic: „dacă n-am auzit eu de tine, înseamnă că nu eşti
actor”!?
Şi nici n-a bătut gongul a treia oară şi Gheorghe Dinică începe a
ne prezenta secvenţe nemuritoare din cinemateca humorului.
Luni, fiind zi liberă la teatru, actorul Titi Rucăreanu îşi invitase acasă, la
consacratul „six o’clock”, prietenii pentru degustarea unui vin de
Medgidia. La apariţia lui Dinică, Titi o trimise iute pe slujnica din casă
să-i aducă o carafă din minunăţia izvorâtă din calcarul Dobrogei: „nea
Gigi, pofteşte un vin de la mama lui!”. Dinică gustă din paharul umplut şi
strâmbându-se îi spuse gazdei: „Bine, mă, dar ăsta-i kerosen?!” In
semiobscuritatea cămării, slujnica încurcase canistrele. „Nenorocito,
adu-ne vin, din canistra din dreapta!”, izbucni furios Titi. „Maestre, iartămă, deabia acum o să guşti din sângele lui Cristos”. „Eşti foarte amabil,
Titi, dar eu nu obişnuiesc să schimb băutura: rămân pe kerosen!”
Dinică se aruncase într-un taxi: „Du-mă la mătuşă-mea acasă!” „Dar
la ce adresă locuieşte mătuşa, domnule Dinică?” „Dar, mă rog, de ce eşti
aşa curios, vrei să-i dai o spargere?” „Nu. Vreau s-ajungeţi la ea” – şi
discuţia continua o vreme, cu motorul în ralanti şi aparatul de taxat
învârtidu-se nemilos, până când actorul îi spuse numele străzii şi
numărul: „Dom’le, de speriat cât de insistent poţi fi!”.
„De când lumea, dragă”, se confesa Dinică în privinţa vinovăţiei
dintr-o poveste de iubire, „bărbaţii e porci, iar femeile nu e oameni?!”
La o masă (nicidecum în premieră) la „Premiera”, Dinică şi
Motriuc. Tocmai intraseră, zâmbind larg, comicii Ţociu şi Palade, păziţi
de doi bodigarzi, cu literele ţanţoşe scrise pe uniformă „V.V.V.”
(însemnând, dacă încăpeai pe mâna brutelor, „Vai de Viaţa Voastră”). „Ia
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uite măi Cristi la panaramele astea, au venit cu bodigarzi, ca să-i apere de
teatru?!”
După un turneu la Cluj, călătoreau mai mulţi actori la vagonul de
dormit (Dinică, Motriuc, Nuţescu), unii întorcându-se acasă, alţii cu
treburi prin capitală. Două lăzi de bere îi însoţeau, deşi pe atunci
consumul după orele 22 era strict interzis (desigur, e limpede că actorii
nu consumau, ci jucau doar scena unei serate?!). Dinică se prefăcuse a
nu-l cunoştea pe Nuţescu, şi cum paranoia suspiciunii devenise molimă
în ţară, îl întrebă pe Motriuc, fără să se ferească de „necunoscut”: „Măi
Cristi, cine e securistul ăsta împuţit care ne urmăreşte?” „Maestre, e un
coleg de-al nostru, Nuţescu îl cheamă”. „Poate de-al tău, că de-al meu nu
e!” Şi după un gât de bere, înghiţit pe nerăsuflate: „Cristi, te mai întreb o
dată, cine-i nenorocitul ăsta care ne strică tot cheful?” „Nea Gigi, ţi-am
spus doară, e Nuţescu, actor la Teatrul Naţional din Cluj...” Dinică,
precipitat, îl întrerupse: „Nu l-am văzut jucând. O fi de la teatrul de
păpuşi”. Ofensat, Nuţescu nu mai răbdă contestarea în direct: „Ascultă,
domnule, cât eşti dumneata de Dinică, dacă-ţi trag o scatoalcă, faci ca
trenul”. „După ochi mi-am dat seama că eşti un om rău: baţi beţivi?!”
La restaurantul „Berlin”, Dinică, într-o vervă deosebită, însoţea
fiecare comandă de bere, cu o înjurătură: „Băiete mai adă un rând, tu-ţi
anafura şi candela”...„Nu vă supăraţi, maestere, sunteţi o personalitate, eu
un nimeni, dar dacă veţi continua cu înjurăturile, schimb şi eu placa şi no să vă placă. Chiar aşa, de ce mă înjuraţi?” „Din snobism, dragă, din
snobism”...
De multe ori se lipea şi câte un neavenit pe lângă masa actorilor, care
nu numai că nu le făcea cinste (la nivel de pahare), dar mai şi profita de
sticla comună. Atunci Dinică nu se lăsa până nu scăpa de „parazit”:
„Dragă, de abia avem bani să bem noi, dar să mai dăm şi la alţii?!”
Deseori, ori, înjurătura lui Dinică avea o trimitere falică. Un amic
îndrăznise să-i facă observaţie: „Ce tot faci atâta caz de scula ta? Dacă o
ai aşa de mare, ai bărbăţia şi ne-o arată! Pune-o pe masă!” „Sigur vrei
asta?” „Fără nici o îndoială, că prea te dai mare”. „Fără nici o îndoială
nu-ţi garantez”, replicase Dinică. Şi apoi făcuse semn către ospătar:
„Hombre, mai pune-o masă!?”
Intâlnire de gradul...doi (adică un chef în doi) la restaurantul
„Ambasador” cu Alexandru Repan. Mai rezistent la astfel de
„combateri”, Dinică l-a condus pe Repan acasă. Spre dimineaţă, când
oraşul încă nu începuse forfota plecării la slujbe, se auzise, răsunând,
vocea sa guturală (de fapt...culturală?!), atât de particulară: „Doamna
Repan, doamna Repan, v-am adus băiatul”. Şi lăsându-l „să se prelingă”
uşor pe caldarâm:”E ca nou!”
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Sub presiunea acumulării de lichide, Dinică n-a mai rezistat,
uşurându-se la roata unui automobil, parcat în faţa restaurantului. O
actriţă, martoră la eveniment, a tras cu coada ochiului, exprimându-şi,
spontan, admiraţia: „Ce înzestrat sunteţi, domnule Gigi!” „Eşti o tâmpită:
asta-i scula de turneu. Să vezi ce am acasă?!”
Aceiaşi presiune de neamânat, numai că în preajma sa era un alt
actor, confundat, se pare, cu un stâlp. Simţind jetul, companionul se
răzvrăti: „Ce faci nea Gigi, eşti nebun?” Dar nea Gigi milita,
imperturbabil, pentru stabilitate: „Nu te mişca, stâlpule?!”
Anunţat fiind că maestrul Dinică va face o vizită la Teatrul Naţional
din Timişoara, cu „Take, Ianke şi Cadâr”, Eugen Cristian Motriuc le
telefonase colegilor de acolo; „Băieţi, vine pentru trei zile la voi Dinică.
Vă rog din suflet, faceţi un efort, ca să se simtă bine”. La întoarcere, nea
Gigi radia de mulţumire: „Măi Cristi, minunaţi oameni, bănăţenii! Nu a
fost chef, ci o nuntă în toată regula, durând trei zile. Am ascultat acolo o
groază de bancuri, puse pe seama mea, pe care le auzeam pentru întâia
oară. Era într-un fel, ca la concursul de imitaţie a lui Chaplin, une Charlie
(originalul!) a ieşit pe locul 14. A propos de asta, eşti singurul care are
voie să le inventeze! E vremea să faci uz, dar şi să uzi această marcă
înregistrată, nu-i aşa?”
Motriuc îşi făcuse „botezul” la Teatrul Naţional din Bucureşti, şi n-o
să uite în veci ce întâlniri avea după spectacol cu Rauţchi, Cozorici şi
Dinică. La un moment dat, Rauţchi fiind spitalizat, îi spuse lui Gheorghe
Dinică: „Mai lăsaţi-mă naibii cu compoturile voastre. Gigi, te rog din
suflet, adu-mi un coniac!” Cum să laşi un om în suferinţă să se îndoape
cu hapurile acelea întotdeauna atât de amare? Dinică se duse la primul
raion de băuturi din colţul străzii: „Doamnă, un kilogram de coniac, dar
să fie proaspăt, fiindcă îl duc la un bolnav?!”
La „Premiera”, spre disconfortul maestrului Dinică, aflat la o masă în
compania tânărului Motriuc, se pornise un veritabil pelerinaj (de câte ori
îţi este dat să schimbi câteva vorbe, fie şi convenţioanale, cu marele
Dinică). Tocmai ajunseră la ei junii actori Oana Ioachim şi Mircea Rusu.
„Cine e tânârul?” „Cine e domnişoara?” – se interesase, curios, actorul.
Motriuc îi prezentase ca pe nişte slujitori ai Thaliei de mare viitor.
Convenţii...La Oana adăugase: ‚‚fata dramaturgului Paul Ioachim”. Când
ea îi prezentase, graţios mâna, maestrul o strânse afabil, tresărind: „Ce
mâini reci ai, domnişoară. Să vii la vară să-mi ţii şpriţul?!”
„Maestre, aţi citit «Pendulul lui Foulcault» al lui Umberto Eco?” – îl
întrebase, în criză de conversaţie, Motriuc pe Dinică „Poooftim? Ce
zici?” „Am întrebat dacă aţi citit „Pendulul lui Foucault»” al lui Umberto
Eco”. „Eşti şi obraznic?!”
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„Dragii mei” se confesa Dinică unor prieteni la toartă (toartă de
carafă), „eu am scăpat de «Cântarea României». Am avut noroc. Nu
arătam prea bine la faţă şi nu poţi să dai pe mâna unui derbedeu, ca mine,
idealurile ţării. Publicul iubeşte derbedeii. Dar de ce-i iubeşte, habar nam”.
Nişte lăutari au năvălit la masa lui Dinică şi l-au rugat să-i lase să-i
cânte la ureche, de dragul lui, care, se răspândise vestea în târg, începuse
să-i...concureze. Primind încuviinţarea, baragladinele se puseră pe cântat
şi oftat, cu melodii, care mai de care, mai şucare: „Sanatoare, sanatoare,
multă lume-n tine moare”, „Portofele, portofele, ai rămas fără lovele”,
„Intr-o casă de paiantă, am iubit o bagaboantă”, „Dau cu şpriţu’, dau cu
şpriţu’ până m-apucă sughiţu’ ”. Văzând buna dispoziţie a actorului, şeful
tarafului plusase: „Zi, împărate, ce preferansuri ai, ca să-ţi mai cântăm
mata”. Dinică, încruntându-se, îi răspunse autoritar lăutarului, ca singură
posibilitate de a scăpa de ei: „Mozart!”
În aceiaşi atmosferă de taraf, starostele îl întrebase pe marele actor;
„Domnule Dinică, ce să vă cânt?” „Cântă-mi ceva de nervi... Ca să mă
enervez...”
După un consum excesiv de alcool (care dăunează grav şi sănătăţii,
şi proximităţii), un vecin de la altă masă îl tot sâcâia pe Dinică: „Aveţi
mare talent, domnule Ilarion Ciobanu, să moară mama” „Pleacă la maicăta, poate îi este dor de tine, nu mă agasa pe mine”, replicase actorul, vădit
deranjat de impardonabila confuzie. „Sunteţi starul meu preferat,
domnule Ilarion Ciobanu”, insistase ignorantul chefliu. Dinică izbucni
nervos: „Sictir, trogloditule. Să te ia dracii cu tot cu stână şi ciobanul
ei!”
Meteahna lui Dinică de a te înjura din senin a primit o lecţie...
cosmopolită. Chef mare la „Palace” în Sinaia pe banii unui inginer,
prieten cu actorul Constantin Diplan. Galantonul nu scăpase, spre final,
de suduitul lui nea Gigi. Cu simţul umorului bine dezvoltat, inginerul îl
rugase să-l înjure de mamă şi-n franceză. Replica l-a amuţit pe Dinică
într-aşa hal, încât de-abia a doua zi dimineaţa, încă mahmur, i s-a
destăinuit: „Mi-ai plăcut aseară. Chestia aia cu franceza, m-a trezit din
somn”.
Pe „vremea cealaltă”, când cetăţenilor României socialiste li se luau
curentul, viza de plecare peste hotare, maşinile de scris nedeclarate,
averea nejustificată cu acte doveditoare, banii pentru solidaritatea cu
popoarele africane, un reporter i se adresase actorului Gheorghe Dinică;
„Maestre am venit să vă iau un interviu”. Nea Gigi, cunoscut a nu fi prea
comunicativ cu cei din afara breslei, îl privi consternat: „Ce să ne mai
luaţi … ?”
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Actorul Gheorghe Dinică avea umorul său special. Neştiindu-i
numele unui tânăr actor, cu care fusese distribuit într-o piesă, i-o spuse,
franc: „Dacă n-am auzit eu de tine, sigur nu eşti actor?!” De aceea
cascadorul Szoby Cseh ţine în sufragerie o diplomă înrămată, „atestatul
lui Lăscărică”, cu semnătura maestrului: „Se certifică prin prezenta că
Szoby Cseh e capabil”
În avion, Gheorghe Dinică chemase stewardesa: „Duduie, aveţi
mici?” „Da, maestre”, încuviinţă fata. „Atunci, două mici?!”
Actorul Dinică avea alergie la admiratorii care i se băgau în suflet.
Grăbindu-se la filmări la Constanţa, echipa se îmbarcase într-un
avion. Dinică îşi lipise capul de hublou, spre a evita orice conversaţie cu
vecinul de scaun. „Nu cumva sunteţi marele nostru actor Gheorghe
Dinica, domnul, zi să-i zic, Lăscărică?” Acesta, indispus, mai mult mârâi:
„Mda”. „Şi mergeţi la Constanţa?” – puse admiratorul cea mai inutilă şi
stupidă întrebare din lume, pe un zbor Bucureşti-Constanţa. „Nu, dragă,
eu cobor la Urziceni?!”
Gheorghe Dinică şi Ion Besoiu, servind una mică la barul „Ath
ènée
Palace”, se oferiră „să omenească” pe un actor de la Comedie, Sorin
Gheorghiu, care tocmai intrase în local. „Vă mulţumesc mult, iubiţi
maeştri, dar eu, înainte de spectacol, nu pun picătură de băutură în gură”,
refuzase politicos „comediantul”, deşi duhnea a vodcă „Săniuţa” de la o
poştă. Dinică i-o reteză scurt: „Din fericire, joci atât de rar!”
Aflat într-un turneu la Turku în Finlanda, Gheorghe Dinică, împreună cu
trupa, şi-au tras sufletul la o berărie, punându-se în scenă actul al II-lea al
serii (după reprezentaţie, o... consumaţie). Un coleg obosit propuse
intempestiv: „Hai să mergem la hotel!”, la care Dinică a replicat: „Dar
ce, aici nu-i bine?”
Maestrul mai avea o vorbă preferată: „Puţini oameni în România.
Dacă ocupi cu ei vreo 3-4 mese?! Restul e populaţie?!”
Acestui „de Niro al României”, Gheorghe Dinică, i-a mers bine,
după cum el însuşi mărturisea, numai în roluri de „jigodii absolute”. Cele
două sintagme nemuritoare „Nu trage, dom Semaca, sunt eu Lăscărică” şi
„În nemernicia mea”, au devenit în epoca telefoniei mobile semnale de
apel. La o emisiune „Naşul”, Dinică pomenea că a avut onoarea să joace
alături de Amedeo Nazzari. La care, Ion Besoiu, prezent în studio, a
reacţionat: „Fii serios, Gigi, Amedeo Nazzari a avut onoarea să joace cu
tine!”
Intrebat de soţie cum de n-a reuşit, cu onorariile de la atât de multe
filme, să-şi cumpere o vilă, actorul Gheorghe Dinică a comentat: „Eu nam reuşit, dar toţi ospătarii care m-au servit şi-au ridicat câte una!”
Dinică a intrat, precipitat, la fosta toaletă subterană din Piaţa
Romană, trecând fulger pe lângă casiera somnoroasă, care deja bombănea
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împotriva evazionistului de taxă. La ieşire i-a dat o bancnotă de 100 lei,
depăşind-o tot în viteză, doar mimica feţei utilizatorului diferind. „Alo,
domnu’, taxa e de 25 bani şi n-am să vă dau restul”. „Eh, un rahat” „Şi
acuma eu ce mă fac?” „Păstrează restul: astăzi fac cinste la toată
lumea?!”
La „Şarpele roşu”, cândva cârciuma favorită a actorilor Ştefan
Iordache şi Gheorghe Dinică, tocmai se puse faţa albă de masă la
„altarul lor bahic”. Ştefan Iordache, care avea o droaie de ciudăţenii şi
prejudecăţi, în faţa pânzei strălucind de curăţenie, îl chemă pe chelner:
„Vino, dracu’, şi păteaz-o sau găureşte-o puţin cu ţigara, că nu mă simt
deloc bine?!”
Pe actorul Gheorghe Dinică, servindu-şi masa la „Odobeşti”, îl
deranjaseră câţiva clienţi, solicitându-i autografe. Unul nu se mulţumise
doar cu semnătura, declanşând un veritabil interogatoriu. Atunci Dinică îl
chemă pe chelner: „Jeane, debarasează imediat masa. Ia-l pe ăsta de
aici!”
„Mă Valentine”, îl abordase ex abrupto Gheorghe Dinică pe un actor,
„am auzit că în filmul ce se toarnă la Buftea, îl vei juca pe Iorga”. „Da,
nea Gigi”. „Măi, dar Iorga e o idee, cum să joci, măi, o idee? Tu eşti
tâmpit?”
La căldurica din cabina taxiului, combinată cu caloriile viticole
acumulate, maestrul aţipise. In acea seară de tomnă târzie, afară
începuseră a cădea primii fulgi. Transportând un artist, şoferul crezuse că
îl va bucura, dându-i vestea fulguirii: „Maestre, ninge!” Vădit deranjat,
Dinică îi retezase entuziasmul: „Bine că pentru asta au bani?!”
Directorul de la CREDIDAM (CREtini, DIjmuitori, DAMblagii: nişte
escroci care se înfruptă penal din drepturile de autor ale actorilor), un
oarecare Ştefan Gheorghiu (cu trimitere involuntară la Ştefan Burghiu?!),
strâns cu uşa în legătură cu drepturile de televizare ale actorilor la diferite
filme difuzate, a susţinut că văduva actorului Gheorghe Dinicu (???) ar fi
primit jumătate de miliard de lei (încasase, pentru o redifuzare, doar 6,47
lei, în bătaie de joc). Directorul de la CREDIDAM e cam ordinar, dacă
nu catadixeşte nici măcar să reţină numele urieşescului actor Gheorghe
Dinică!
La un şpriţ prelungit, actorul Gheorghe Dinică îl întrebase pe Titi
Rucăreanu: „Măi Titi, cum se cheamă chestia aia care ne-o turna în ceai,
când făceam armata?’ „Bromură, nea Gigi”. „Să ştii că la mine, deabia
acum ea îşi face efectul?!”
Dispărând o vreme din boema bucureşteană, prietenul său Alexandru
Repan hotărâse să-i facă o vizită de curtoazie lui Dinică, mutat de curând
în cartierul Primăverii. După ce sunase la poartă, îl întâmpinase un
majordom, „un livreu în lachea”(cum parafrazase ironic Motriuc pe acel
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lacheu în livrea). După o aşteptare destul de lungă („ca-n Caragiale!”,
aud în cască vocea din regie a valorosului actor de la Teatrul Mic, în
curând „Protocol de Mic”), Repan se trezi în faţa unui Dinică majestuos,
aranjându-şi cordonul halatului roşu cu monogramă. „Ce faci, găinare?”
– îi răspunse la salut Dinică. „Faţă de tine, binişor”. „Ce bei?”, - îl luase
din scurt, cu voce imperială, aterizatul în lumea aristocratică imobiliară,
nea Gigi. „O vodcă”. „Sorry, nu ţin în casă băuturi de boschetari. Dacă
vrei, te servesc cu un coniac de 10 ani sau un whisky de 20...”
Pe la 11 dimineaţa, Motriuc îl întâlnise pe Dinică, pe la Piaţa
Romană, fluturând o sacoşă goală, postură inedită pentru dom’ Lăscărică.
„Ce faceţi, maestre, nu v-am mai văzut de un secul?!” „Măi Cristi, fac o
pauză de ficat. Iar nevastă-mea m-a trimis să fac nişte cumpărături
sumare din Piaţa Amzei”. „Trecând întâmplător pe strada Eminescu,
tocmai i-am zărit pe Iordache şi Nelu Ploieşteanu la «Şarpele roşu»”. „Or
fi rămas de aseară. «Băutura, asta,-i meserie grea», cum l-am auzit
rostind sentinţa pe un poet, pare-se un bun amic de-al tău”. „Ce-ar fi să-i
surprindem asupra faptului?”. „Nu mă ispiti...” „Sunt sigur că s-ar bucura
şi Fane, şi Nelu”. „Bine, vin, dar nu mă ating de vin!” Deodată, dinspre
„Grădiniţa”, apăruse, sub regia subtilă a Întâmplării, un bărbat beat
mangă, fiziceşte, aproape o copie a actorului Gheorghe Dinică,
fluturând, distrat, o sacoşă goală. Dinică înlemnise: „Măi băiete, să fie o
prevestire?”
Dincolo de roluri, anecdote, replici memorabile, secvenţe
comparbile cu arta lui Peter o’Toole, esenţa vieţii sale (peste care a căzut
cortina la 10.11.2009), s-a nimerit a fi o bijuterie muzicală, un straniu
melanj între şansonetă şi cântec de pahar, „Vagabondul vieţii mele”
(autor, prietenul său Titi Rucăreanu, dar aşa cum există celebrele
„Tablouri dintr-o expoziţie” de Musorgski-Ravel, această creaţie, prin
interpretarea particulară a lui Gigi, ar putea să aibă o paternitate, întru
glorie, dublă: Rucăreanu-Dinică): „La cârciuma de cartier,/ Unde se cântă
şi se bea,/ Vreau astă seară să petrec/ Cu amintiri din viaţa mea/ Am mai
făcut câte-o beţie, Am mai iubit nişe femei / Şi m-am vândut la galerie/
Pentr-un bilet de câţiva lei//(Refren) Sunt vagabondul vieţii mele/ Ca
într-un film de Raj Kapur,/ Măturător de praf de stele/ Şi cusurgiu fără
cusur/ Iar când ajung spre dimineaţă/ Imi reproşez de la-nceput/ Că n-am
luat totul de la viaţă/ Şi nu i-am dat cât aş fi vrut// Am fost şi prinţ, şi
cerşetor,/ Un trădător, un om cinstit/ Numai cu viaţa de actor/ Eu
niciodată n-am glumit/ Am mai şi râs de-o nerozie,/ Am fost bogat, am
fost falit,/ Şi-n toat-a lumii nebunie/ Eu publicul mi l-am iubit”.
Se repetă refrenul, dar actorul Gheorghe Dinică, nici într-un veac
de sigurătate nu ...!
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Deşi nu se obişnuieşte, dedic aceste rânduri
Doinei Gruneanţu. Le-am terminat de scris cu
o oră înainte ca ea să treacă în veşnicie

Traversând universul durerii
o cronică de Livius Petru Bercea
Recenta carte a lui Remus Valeriu Giorgioni, Lumi paralele.
Universul durerii în Cartea lui Iov (Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011), ma impresionat prin profunzimea analizelor, prin fineţea disocierilor şi prin
diversitatea şi noutatea asociativă pe care le pune în circulaţie.
Citind mereu textul biblic prin grilă morală, am încercat câteva
comentarii (unele se vor dovedi paralele, dar posibil şi convergente) la
textul autorului. Mi le-a sugerat mai demult Cartea lui Iov, dar pe unele
mi le confirmă, acum, lectura volumului lui Remus Giorgioni. Trebuie să
apreciez dintru început informaţia extrem de bogată a autorului, precum
şi faptul că textul său este sever „ţinut în frâu”, prin raportarea strictă atât
la cuvântul biblic, cât şi la sursele pe care le-a folosit ca suport teoretic,
fără digresiuni şi comentarii inutile.
Cum reiese din întreg textul Lumilor paralele, Cartea lui Iov este
una despre suferinţă, despre durere (şi e revelator capitolul iniţial al cărţii
de faţă, prin disocierea necesară între durere şi suferinţă). Mai mult însă,
Cartea lui Iov este un text despre suferinţa asumată (vezi Postfaţa,
semnată de Petru Ursache), iar sintagmei anterioare trebuie să-i găsim
izvorul în replica pe care Iov i-o dă soţiei sale, revoltat că i se cere să-l
blesteme pe Dumnezeu: „Vorbeşti cum ar vorbi femeile nebune ! Ce?
Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare şi pe cele
rele ?” (Iov, 2, 10), replică explicând toată atitudinea lui Iov din textul
acestei cărţi şi replică de la care ar trebui pornit în orice exegeză.
Cartea lui Iov a fost considerată fie ca o operă dramatică, fie ca un
arhetip al apărării (din perspectivă juridică), fie, ca în cartea lui Remus
Giorgioni, o „aventură” spirituală în centrul căreia se află ideea de
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universalitate a durerii. Cred că, pornind de aici, trebuie să vedem în
Cartea lui Iov disputa îndârjită asupra condiţiei umane: este „vinovăţia”
omului inculcată în însăşi existenţa sa şi deci trebuie acceptată cu
resemnare ? ce încredere mai putem avea în divinitate din moment ce,
adesea, indivizii buni, credincioşi (smeriţi) sunt nevoiţi să îndure
suferinţe (uneori) incredibile, Dumnezeu părând a-şi încălca astfel un
principiu fundamental de „guvernare”, cel de a da fiecăruia după meritele
sale ? de ce Dumnezeu lasă liberă suferinţa, durerea, degradarea omului,
din moment ce l-a creat „după chipul şi asemănarea sa” ? de ce nelegiuiţii
şi blasfemiatorii numelui lui Dumnezeu se înconjoară şi se bucură de
privilegii ? Sunt întrebări existenţiale la care poate răspunde şi subtextul
Cărţii lui Iov, la care încearcă să răspundă şi comentariile lui Remus
Giorgioni.
Iov se află pe muchie de cuţit. Prin atitudinea sa, diavolul îl
ademeneşte spre negarea divinităţii (ceea ce ar însemna o victorie a
răului) dar Iov îşi asumă toate încercările (unele, incredibile) pe care i le
trimite Domnul, şi de aici – drama şi tăria sa. Singurul „privilegiu”
acordat de Dumnezeu este de a fi ţinut în viaţă şi cred că şi aici ne aflăm
într-un alt punct nodal al Cărţii lui Iov.
Drama lui Iov vine şi din faptul că e conştient de marea diferenţă
dintre divin şi uman, din faptul că la „judecată” va sta tot singur, deşi
Dumnezeu e, concomitent, şi „parte”, dar şi apărător în iniţiativa
justiţiară a lui Iov: „Căci Dumnezeu nu este un om ca şi mine, ca să stau
cu el de vorbă şi ca să mergem împreună la judecată. Între noi nu se află
un al treilea care să-şi pună mâna peste noi amândoi şi care să depărteze
varga Sa de deasupra capului meu, aşa încât groaza Lui să nu mă mai
tulbure. Atunci aş vorbi şi nu m-aş mai teme de El. Dar nu este aşa şi eu
sunt singur cu mine însumi” (Iov, 10, 3).
Cartea lui Iov este, poate, în istoria filosofiei şi a ştiinţelor juridice,
prototipul a ceea ce se cheamă „vinovat fără vină”. Şi Iov ştie aceasta şi
îşi întreabă interlocutorul suprem: „Câte greşeli şi câte păcate am făcut ?
Dă-mi pe faţă călcarea mea de lege şi păcatul meu” (Iov, 13, 23). Iov ştie
că dacă ar ceda ispitei şi ar trece de partea lui Satana ar însemna să-şi
nege însăşi existenţa. Necontestând supremaţia Domnului, continuă în
acelaşi timp, să-şi clameze nevinovăţia şi refuză să recunoască vreo vină
în comportamentul său faţă de divinitate. Tăria lui Iov constă în
îndârjirea cu care apără câteva principii morale înalte, pe care oricine,
mai slab şi aflat în cumpănă, le-ar putea nega. Tăria sa constă şi în
capacitatea de a-şi recunoaşte limitele, de a nu se mai cantona doar în
universul său, considerat inocent şi de a pune mai presus decât orice forţa
Domnului: „Ştiu că poţi să faci orice şi că nu este nici un gând care să nu
ajungă pentru Tine faptă” (Iov, 42, 2). Slăbiciunile inerente firii omeneşti
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sunt depăşite prin credinţă: Iov suferă că n-a murit înainte de a se naşte,
blestemă ziua în care a venit pe lume, regretă că n-a dispărut din pruncie,
râvneşte moartea pentru a scăpa de suferinţe, dar nu-şi neagă încrederea
în Domnul, nu abdică moral de la principiile pe care le respectase o viaţă,
nu răspunde provocărilor telurice ale Satanei sau ale soţiei de a blasfemia
divinitatea.
Iertarea lui Dumnezeu vine tocmai pentru a echilibra raportul subtil,
pe care Domnul îl ştia, între dimensiunile suferinţei şi constanţa credinţei
lui Iov.
Volumul lui Remus Giorgioni este mai mult decât o investigare a
„universului durerii”, aşa cum se reliefează acesta din Cartea lui Iov. E
un comentariu cu trimiteri numeroase spre faţetele nevăzute ale
Empireului, spre eforturile omului de a-şi depăşi condiţia terestră, spre
valenţele literare pe care le pune în circulaţie textul.
Cu o Postfaţă (semnată de Petru Ursache), doctă, de profundă
cunoaştere a textului biblic şi de apreciere a contribuţiei lui Remus
Giorgioni se încheie un volum care nu reprezintă o exegeză biblică „de
interes restrictiv, academic şi de cabinet” (cum spune autorul postfeţei),
ci o lectură (şi, sigur, numeroase re-lecturi) personală, interesantă şi
originală a uneia dintre cărţile de cea mai autentică etică din Vechiul
Testament.
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“Din când în când poștalionul vine
Să-mi ia nisipul din clepsidră scurs,
Făr’ să mă-ntrebe, de n-ar fi mai bine,
Să mi-l înlocuiască, pe parcurs”

Poeme de Cezar Țucu
Blestem
(De ce,-ntre ani, Tu, Doamne, nu ai pus)
De ce,-ntre ani, Tu, Doamne, nu ai pus
Și pauză, să pot face mai bine,
Atât bilanțul vremii ce s-a dus,
Cât și proiectul celei care vine.
Nici între zile n-ai lăsat răgaz
Să pot alege vise, pe-ndelete,
Cu care să trec noaptea în extaz,
Pe următoarea s-o aștept cu sete.
Făcut-ai, însă, ce nu trebuia:
Lăsat-ai spațiu doar între cuvinte
Să poată oratorul inspira
Vocabula discursului ce minte!

Blestem
(Nu Ți-am cerut prea multe, pân’ acum)
Nu Ți-am cerut prea multe, pân’ acum,
Și nici de-aici încolo n-am s-o fac,
Dar mi le-ai dat pe toate, ca și cum
Te-aș fi rugat și-ai vrut să-mi faci pe plac!
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E greu să văd ce este la mijloc
De vii, când am nevoie, -n ajutor
Iar cărăruia mi-o arăți pe loc
(Când setea mă cuprinde) spre izvor.
Și, totuși, cam târziu, dar tot m-am prins
C-ai ajutat mereu pe foarte mulți
Cu tot ce-au vrut! De-aceea sunt convins
Că ruga mea de seară mi-o asculți!

Blestem
(Cu cât mă depărtez de locu-n care)
Cu cât mă depărtez de locu-n care
Luat-am startul înspre Nicăieri,
Cu-atât m-apropii, ori mi se năzare,
De celălalt tărâm, până mai ieri
Lăsat uitării să-i găsească rostul,
Și visului, nepoposit pe el,
Dar blestemate să-i ridice costul
Și să primească titluri de rebel
În dauna poetului ce încă
Nu a căzut în marele păcat
De-a-și fi trădat vocabula adâncă,
Cerând să fie,-apoi, crucificat!

Blestem
(Uitarea-începe totul să înghită)
Uitarea-începe totul să înghită,
Până și golu’-aflat între poeme!
Nimic să nu mai cadă în ispită,
Ori sub tutela noilor blesteme
Pornite-n urma marilor păcate
Ce nu cunosc vocabula morală
Închisă-n orologiul care bate
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Penultima secundă de-ndoială
’Nainte ca a doisprezecea oră
Sigiliul să și-l pună peste mine,
Rebelul nepereche ce ignoră,
Din când în când, poruncile divine!

Blestem
(Din când în când poștalionul vine)
Din când în când poștalionul vine
Să-mi ia nisipul din clepsidră scurs,
Făr’ să mă-ntrebe, de n-ar fi mai bine,
Să mi-l înlocuiască, pe parcurs,
Pe celălalt, ce-așteaptă să mă curgă,
Cu-n altul mai măruț, pentru-a opri
Năluca-mi vreme. Iapa asta murgă,
Pe care sunt călare, zi de zi,
Și nu mai vrea din trap să se oprească
De teamă, poate, c-aș schimba-o când
Din șa voi coborî, ca ea să pască,
Iar eu să-mi odihnesc măcar un gând.
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„Un pic stingherit, mi-am dat seama că de atâtea şi atâtea
ori stătusem la această masă ovală fără să descopăr
uimitoarea impresie de cuprindere pe care o creează. Era
ca şi cum ai fi fost aşezat într-un loc geometric al
încăperii, din care toate liniile, unghiurile, volumele şi
suprafeţele ei îţi apăreau de parcă ţi-ar fi fost oferite
vederii tale, ca şi cum vederea ta le-ar fi conţinut în
exprimarea lor cea mai vie.”

Ultimul duel
o proză de Nicolae Boghian
E drept că de multă vreme nu mai călcase o femeie pe la
Domenii. Unchiul era un misogin declarat, şi-apoi, cu înfăţişarea lui, nici
nu prea ar fi trezit vreun interes, în afara unor împrejurări stricte, despre
care nu mi-a plăcut să iau seama.
Am mormăit ceva nedesluşit, sugerându-i mai mult prin gesturi
Elisabetei să-şi facă datoria. Dar femeia se şi aruncase la una din ferestre
şi se uita cu atâta uimire de parcă în curte ar fi căzut un meteorit.
Veniţi s-o vedeţi! Vai, e ca o zână!
În cele din urmă m-am apropiat şi eu de fereastră. Întâi am văzut
automobilul alb, decapotabil, tras la jumătatea semicercului peronului,
apoi o silueta ce înainta cu mers săltat. Domnişoara purta pantaloni albi
de sport şi un tricou cu mâneci scurte. Îşi mişca braţele cu o anume
zvâcnire, de parcă ar fi vrut să alerge.
Unchiul ieşise în întâmpinarea ei şi îl vedeam agitat, gesticulând
şi contorsionându-şi trupul în nişte mişcări dezordonate care îţi dădeau
senzaţia că se va descompune în vălătuci negri. Nu puteam pricepe cum
frumuseţea aceea de fată i se poate arunca în braţe, ba mai mult, îl săruta
pe obrajii pe care nici praful nu cuteza să se depună.
M-am lăsat stăpânit de acel prim impuls pe care nu ţi-l poţi
reprima la vederea unei femei: să o ,,pipăi” cu toate simţurile de aproape.
Am ieşit val-vârtej şi pe când coboram treptele am putut auzi avalanşa
de politeţuri slobozită de unchiul Leonard:
O, Doamne, eşti un înger pogorât în această sumbră sihăstrie! Ar
fi trebuit să apari goală-goluţă şi cu aripi!
- Să-ţi fie ruşine, satir bătrân ce eşti, se prefăcu îmbufnată domnişoara.
Cât despre sihăstrie, ce să-ţi fac, tu ai decis să te retragi aici, fără să mai
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ştii de nimeni... Mă miră faptul că ai catadicsit să-ţi aduci aminte de mine
şi să mă chemi.
În sfârşit, se eliberase din braţele unchiului şi o puteam admira în toată
splendoarea apariţiei sale tulburătoare. Chiar am murmurat, fără să-mi
dau seama:
Ce apariţie, ce apariţie!
Abia atunci m-a zărit şi unchiul şi, spre surprinderea mea, s-a arătat cât se
poate de curtenitor.
Îţi prezint pe domnul Septimiu, marele nostru prinţ moştenitor! E un
visător, iluminat de idei şi păstrător al tradiţiei nobilei noastre familii.
După ce s-a înclinat, cu un gest teatral, a prezentat-o şi pe frumoasa
domnişoară.
Distinsa invitată este celebra doctoriţă Raluca Revent, cea mai bună
specialistă de la noi în psihiatrie.
Să-mi spui de ce m-ai chemat, a zis în acelaşi ton de alint Raluca,
stăruind însă cu privirile asupra mea, ca şi cum ar fi căutat în memorie
ceva care să justifice interesul de care mă bucuram.
Oh, oh, a exclamat în sfârşit, dar mi se pare că l-am cunoscut pe
domnul Septimiu.
Eu nu-mi amintesc, am replicat pripit şi stupid, drept pentru care
unchiul Leonard a revenit la atitudinea lui zeflemitoare.
Propriu-zis nu vrei să-ţi aminteşti, sau ţi-a căzut memoria?
S-a mai rotit de câteva ori în jurul Ralucăi, făcând tot felul de mişcări
caraghioase, apoi a tresărit fericit: Ne aşteaptă micul dejun, ne aşteaptă
masa bogată!
M-am aşezat la masă fără să mai răspund. Îmi era silă de cuvinte.
Ştiam că unchiul vrea să epateze în faţa Ralucăi. Se pare însă că
înfăţişarea şi atitudinea mea erau sau începeau să fie pentru ea prilej de
nelinişte şi curiozitate. Mi-am dat seama că mă studia cu atenţie. Avea
toată fiinţa uşor încordată, mai bine zis predispusă la a capta cu o mare
acuitate tot ceea ce era legat de prezenţa şi manifestarea mea. Un timp
tăcerea nu a stânjenit. Somptuasa noastră sufragerie impunea asemenea
momente de reculegere, în care te puteai pătrunde de frumuseţea şi
armonia obiectelor de mobilier. De fapt, ceea ce impresiona era armonia,
şor austeră prin care ţi se dezvăluiau, treptat, aceste obiecte.
Un pic stingherit, mi-am dat seama că de atâtea şi atâtea ori
stătusem la această masă ovală fără să descopăr uimitoarea impresie de
cuprindere pe care o creează. Era ca şi cum ai fi fost aşezat într-un loc
geometric al încăperii, din care toate liniile, unghiurile, volumele şi
suprafeţele ei îţi apăreau de parcă ţi-ar fi fost oferite vederii tale, ca şi
cum vederea ta le-ar fi conţinut în exprimarea lor cea mai vie. Şi am avut
clar senzaţia că şi Raluca simţea exact asta, că în clipa aceea trăia aceaşi
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impresie, poate însă cu o intensitate mai mare. În acest răgaz foarte scurt
şi foarte, hai să-I spun, inspirat, un imperceptibil sentiment de atractie a
vibrat în sufletul meu, atât de aspru şi de sălbatic până atunci. Poate că
Raluca a perceput în privirea mea această mică transformare, căci a surâs
uşor, a schiţat chiar acel gest feminin de trecere a degetelor prin păr,
oprindu-le la atingerea acelui loc sensibil de la ceafă şi răsfirându-le apoi
ca într-o chemare-aşteptare.
Dar momentul a fost îndată curmat de glasul parcă şi mai insolent
sau poate numai răutăcios alunchiului Leonard.
Ei, ei, te-a impresionat Prinţul! Vezi că are tot felul de capcane, te
trage îndată în vârtejul intuiţiilor sale.
În aceeaşi clipă a intrat Elisabeta, scrobită toată şi ţeapănă, încât la o
asemenea apariţie nu m-am putut stăpâni şi m-a pufnit râsul. Unchiul s-a
făcut că nu bagă de seamă, iar Raluca mi-a surâs din nou cu complicitate.
Excelenţă, ce să servesc! rosti Elisabeta cu glas ce atingea
amplitudinea unei sirene de vapor.
Am crezut că paharele de cristal de pe masă s-au făcut cioburi.
Femeia se chinuia să stea înţepenită într-o poziţie cât de cât la înălţimea
acelui cuvânt, EXCELENŢĂ, pentru care făcuse, sunt sigur, multe
exerciţii de dicţie printre cratiţele din bucătărie.
Excelenţă, vi s-a pus o întrebare, am strigat cu o voce triumfător
ironică, ce l-a făcut pe unchi să-mi arunce o privire plină de săgeţi
otrăvitoare.
- Serveşte aşa cum ţi s-a poruncit! a rostit el, încercând parcă un fel de
jenă faţă de această scenă cu totul nepotrivită atmosferei pe care o
impunea sufrageria noastră.
De altfel începusem tot mai des să trăiesc sentimentul că peste tot
aici prezenţa unchiului Leonard devenea ca o profanare, nu ştiu dacă
termenul nu e prea dur, dar în orice loc, in orice încăpere s-ar fi aflat,
felul lui de a se manifesta era ca o injurie, ca o pângărire. Ceva
defăimător exista în cuvintele, în privirea şi în purtarea lui, ca şi cum tot
ce era în jur ar fi trebuit terfelit şi distrus dintr-un de neînţeles spirit
răzbunător. Încet, încet însă începeam să înţeleg împotriva cui se îndrepta
această răzbunare.
Simţeam că unchiul începea să-şi cam piardă stăpânirea de sine. De
unde la apariţia mea în faţa Ralucăi excelase prin a se arăta de o
volubilitate alimentată de un tonus ironico-zeflemitor, ce ar fi avut darul
să-i pună în evidenţă temperamentul donquijotesc, dublat de o fină
spontaneitate intelectuală, acum părea şi descumpănit şi deconcentrat de
revenirea mea, şi mai ales de faptul că nu-i acceptasem nici într-un fel
jocul, adică de a apărea în faţa Ralucăi aşa cum voia el să mă prezinte.
Bănuiam că această insubordonare sau mică revoltă a mea nu va trece
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nesancţionată. Dar nu voiam să renunţ la o iniţiativă câştigată. Aşa încât
i-am oferit o explicaţie Ralucăi:
Unchiul meu Leonard şi-a acordat, începând de astăzi titlul de
Excelenţă, care va fi folosit în exclusivitate de Elisabeta, menajera
noastră. Pentru unchi, ea îşi mai exercită încă drepturile de guvernantă.
Aşa că astăzi este o zi fericită. Sărbătorim Victoria care i-a adus
reputatului nostru savant titlul de Excelenţă.
Discursul meu nu a fost însă gustat nici chiar de Elisabeta care, în
acest timp, a aşezat pe masă platourile cu gustări şi a umplut paharele cu
un aperitiv franţuzesc.
Ziua asta e o bucurie pentru toţi, a zis retrăgându-se, şi nu trebuie să
ne batem joc, că-l supărăm pe Dumnezeu.
Eram dezamăgit că Raluca nu-mi secondase acest început de ofensivă
burlescă. Spre şi mai marea mea decepţie şi descurajare, a început să
înfulece cu o poftă ce m-a făcut s-o aşez, nu fără părere de rău, în rândul
fiinţelor vulgare.
Am văzut în schimb expresia net triumfătoare a feţei unchiului
Leonard. „Stai în banca ta, părea să-mi spună cu o satisfacţie crudă, fata
nu-i de nasul tău, şi-apoi, blegule, nu ţi-ai dat seama că nu pentru tine am
adus-o, iar dacă am avut mărinimia să te invit, am înţeles că vei sta
cuminte şi-ţi vei juca rolul de băiat ascultător.”
M-am întrebat pentru a nu ştiu câta oară de la reîntâlnirea cu el, după
întoarcerea mea de pe front, cât îl cunoşteam eu pe acest om. Încercând
să-mi dau răspunsul, sufeream de fiecare dată de un soi de obnubilaţie
prin care în conştiinţa mea se forma un vârtej întunecos, un fel de gaură
neagră unde orice gând se topea, dispărând, lăsând în urmă o confuzie, un
nor protuberant de confuzie. Din nefericire aveam să mai revin de multe
ori asupra acestei întrebări, în împrejurări în care aveam să constat cu
dezolare că ar fi trebuit să insist, să mă străduiesc mult mai devreme în a
afla un cât de firav răspuns. De fapt, poate că nici nu era posibilă o
cunoaştere prea adâncă sau cât de cât reală, pentru că fiinţa şi
personalitatea, felul lui de a gândi şi de a fi erau atât de contradictorii, de
instabile, încât nu puteai să le aşezi în nici un tipar. Am alungat aşadar şi
de această dată impulsul de a pătrunde acel cerc magic cu care se
înconjurase unchiul Leonard, mai ales că nu era un moment tocmai
prielnic pentru un asemenea excurs.
Deşi nu aveam deloc poftă de mâncare, am gustat câteva bucăţi de
şuncă mai mult pentru a putea bea, încercând astfel să evit lunecarea spre
tăcere şi însingurare ce părea inevitabilă. Am studiat-o apoi pe Raluca,
urmărindu-i mişcările sigure, expresia concentrată şi acea uitare de sine
pe care femeile o au cu mai mare intensitate atunci când se hrănesc. În
mâinile ei, tacâmurile îşi regăseau o perfectă fineţe şi graţie, lucru care
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m-a frapat şi, într-un fel, m-a măgulit. Era de parcă ceva inefabil se
petrecea cu acele obiecte altă dată inerte şi de nebăgat în seamă; degetele
femeii aveau un fel de magie, de atracţie prin care banalul fapt de servire
a masei se transforma într-un fenomen insolit, conţinând şi desfătare, şi
atracţie, şi bucurie. Cred că această trăire a mea, cu totul nouă, devenise
atât de manifestă, încât Raluca a tresărit, nu atât stânjenită, cât mirată,
feminin mirată.
Dar unchiul nu a întârziat să sancţioneze acest moment.
Nu-i da atenţie şi nu fi stingherită, în sihăstria noastră, mai ales de
când a început războiul, nu prea au mai călcat femeile. Aşa că iartă-i felul
de a te privi, cam hrăpăreţ şi cam nătâng.
Dar n-am simţit asta, a replicat cu fermitate Raluca, probabil dintr-o
pornire de a se apăra mai întâi de sine. Nu mă deranjează privirile unui
bărbat, nici chiar atunci când îmi par că vor să mă dezbrace. De aceea
avem ochi...
Mda, a mormăit descumpănit unchiul, ia să-l mai lăsăm noi în pace
pe băiat, altfel o să i se pară că-i dăm prea multă atenţie. Să vorbim şi de
afacerile noastre, să vorbim şi de tine...
Ea nu-şi poate schimba locul, pentru că în afară de ea nu mai există loc,
am rostit eu cu glas oracular şi am dat peste cap un alt pahar.
Raluca a tresărit din nou, de data aceasta cu un fel de înfrigurare şi de
nelinişte.
E foarte frumos asta, a şoptit, e foarte frumos spus. Nu-mi
amintesc să mai fi auzit vreodată ceva asemănător. E ca o incantaţie
magică, tulburătoare...
Sunt atâtea cuvinte pe care nu ştim să le rostim, am zis, înflăcărat
de această nouă dovadă a sensibilităţii ei. Şi nici să le aşezăm în
înţelesuri. De aceea te-am privit mâncând, pentru că gesturile tale erau cu
totul altfel, aveau în ele ceva care te fascina... Ceva îmbătător...
Nu m-am gândit, m-a întrerupt ea cu o grabă inexplicabilă. Eu
ceea ce simt, simt spontan. Orice explicaţie mi se pare de prisos, pentru
că simulează totul.
E de înţeles că unchiul atât a aşteptat.
Ei, ei, Prinţul nostru e mare vrăjitor. Îndată te poartă pe cărările
întortochiate ale metafizicii, te lasă să te rătăceşti, pentru ca apoi să te
strige din cine ştie ce ascunzişuri.
Nu puteam să cred că ceea ce afirmase mai înainte Raluca era
adevărat. Ceva din adânc îmi şoptea că nu căuta decât să-şi ascundă o
stare pe care o presimţea, primejdioasă, că îi era teamă să păşească pe un
teren nesigur. Am mai băut un pahar. Începea să-mi fie bine, în sensul că
mi se atenua uşor acel complex resimţit ori de câte ori mă aflam în faţa
unchiului.
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De altfel îl vedeam tot mai şters şi mai îndepărtat, iar de la un
timp nici replicilor sale nu le-am mai dat vreo atenţie. Eram mulţumit să
o pot privi pe Raluca şi încercam să refac în gând un alt traseu sau un alt
mod de a ajunge mai direct la ea. Am încercat mai întâi să reiau sensul
frazei spuse mai înainte, ea nu-şi poate schimba locul, pentru că în afară
de ea nu mai există loc, pentru că bănuiam că nu înţelesese despre ce-i
vorba, şi că s-ar fi putut să nu ştie că Ea se referă la Fiinţa Unică... Dar
mi-am dat seama că aş fi putut s-o supăr, s-o fac să se simtă umilită.
Tu bei prea mult, am auzit vocea unchiului Leonard, venită de
undeva, parcă din rezonanţa austeră a pendulei care tocmai bătuse. Dacă
vrei să te ameţeşti, n-ai decât, poate e mai bine... Noi ieşim un pic la
plimbare, avem de discutat.
Fără să-mi dau seama m-am pomenit singur, tronând caraghios la
o masă pustie. Am mai golit la repezeală încă un pahar şi, cu gândul de ai urma, am dat să mă ridic. În secunda aceea însă mi-am dat seama că mă
simţeam cu totul altfel, parcă devenisem dintr-o dată un alt om. Şi cu
toate că aş fi vrut să pun starea aceasta pe seama euforiei dată de băutură,
un gând mult mai precis, mai puternic conturat îmi releva faptul că în
fiinţa mea se produsese un fel de iluminare, de limpezire. Parcă timpul şi
mintea se trezeau încet ca după o lungă amorţire. Interiorul meu începea
să capete căldură şi eu mă descopeream locuind acest teritoriu atâta
vreme străin şi uitat. O explozie de imagini îmi străfulgera vederea şi în
fiecare dintre acestea era câte un fragment care mă conţinea. Mă
restituiam mie însumi şi puneam în asta o dăruire însufleţitoare.
Învelişurile tulburi şi neguroase care mă înlănţuiseră atâta vreme se
risipeau topindu-se, lăsându-mă deschis cugetului meu descătuşat de
îndoieli şi schisme. Cu aceeaşi pornire spre limpezire am readus în
memorie acel gând ciudat şi tulbure care îmi dăduse ocol seara, în timp
ce stăteam pe terasă, gând ce nu se lăsa în nici un fel conturat şi, iată că
acum el se dezvăluia simplu şi clar. Era ca un glas de oracol care îmi
spunea ce aveam de făcut.
(fragment de roman)
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„...trebuie subliniat că Hanna Bota a intrat cu tot curajul în
arenă şi nu a părăsit-o nici un moment, până în ultima clipă a
aventurii ce-şi asumase, când a pus piciorul pe scara
avionului de întoarcere în Europa. Europa fiind chiar
cuvântul cu care se încheie cartea. Europa, ca o salvare? Sau
doar ca o schimbare a planului de referinţă?”

Hanna Bota - Ultimul cannibal
o cronică de Ion Lazu
Cartea (Ultimul canibal, Polirom, 2011) consemnează experienţa unei
descinderi de o lună a tinerei femei -cercetător antropolog, între primitivii
din insulele Noii Hebride, al căror nume printre băştinaşi este Vanuatu.
Cercetătoarea s-a pregătit pentru această aventură timp de 2-3 ani,
aranjase ca să facă parte dintr-o echipă cu încă doi parteneri, care în
ultima clipă au fost nevoiţi să părăsească insulele; românca noastră, odată
pornită la drum, nu a abandonat, ci a luat pe cont propriu aventura pentru
care cu atâta râvnă se pregătise. După un zbor de 3 zile şi două nopţi,
schimbând nu mai puţin de 13 avioane, a aterizat în insulele Noile
Hebride şi, foarte repede, cu camioane, taxiuri şi pe picioare (cărând în
spate povara tuturor celor necesare pentru supravieţuire dar şi pentru
corelaţionare cu aborigenii), a ajuns la locul dinainte stabilit. Au urmat
30 de zile de convieţuire cu populaţia locală, în condiţiile pe care le oferă
traiul lor obişnuit, dormind într-o colibă la doi paşi de colibele
localnicilor, mâncând ce mâncau ei, supunându-se aceloraşi privaţiuni,
înfruntând cu curajul disperării (şi al devoţiunii pentru ideea sa): foamea
cronică, setea, intemperiile etc – cu scopul bine precizat de a le cunoaşte
şi înţelege acestor primitivi modul de viaţă, de gândire, abordările în
toate împrejurările. Înarmată cu ustensile de înregistrare, cu aparate
fotografice şi de filmare, dar în primul rând cu uneltele dintotdeauna ale
scriitorului: plaivazul şi caietul de însemnări. De altfel aflăm că este
vorba despre o experienţă fără precedent printre cercetătorii români: o
aventură unică, extrem de dură, mai ales fiind vorba despre o femeie
albă, necunoscătoare a limbii/limbilor vorbite de băştinaşi. Or, trebuie
subliniat că Hanna Bota a intrat cu tot curajul în arenă şi nu a părăsit-o
nici un moment, până în ultima clipă a aventurii ce-şi asumase, când a
pus piciorul pe scara avionului de întoarcere în Europa. Europa fiind
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chiar cuvântul cu care se încheie cartea. Europa, ca o salvare? Sau doar
ca o schimbare a planului de referinţă?
Se poate deduce că aceste populaţii au ajuns în arhipelag cu aproape o
mie de ani în urmă, proveniţi din triburi negroide australiene-tasmaniene,
ele însele foarte mult rămase în urmă faţă de civilizaţia eurasiatică,
determinată chiar de izolarea etanşă în care au evoluat aceste triburi în
mileniul din urmă. Primele contacte cu navigatori europeni au avut loc
cu 5 veacuri în urmă, iar iniţiativele de a exploata în stil colonial, după
1840 resursele vegetale ale arhipelagului, lemnul de santal etc, practicate
la modul jafurilor, nu au adus necesarul transfer de civilizaţie. În paralel
s-a încercat de către misionari civilizarea-creştinarea-şcolarizarea
aborigenilor, o acţiune doar în parte reuşită, în condiţiile în care localnicii
au avut pusee de violenţă, inclusiv de canibalism, în încercarea disperată
de a-şi salvgarda rânduielile ancestrale. O mare densitate de informaţii şi
de aspecte privind nu doar condiţiile de viaţă, ci şi cele spirituale,
culturale şi de cutumă ale aborigernilor ne furnizează autoarea, mereu
atentă, notând, comentând, străduindu-se să nu scape nimic din această
lume în mare măsură ciudată, neînţeleasă, paralelă nouă.
Pornită în expediţia vanuateză cu un program antropologic bine
articulat, în dorinţa de a afla cât mai multe despre băştinaşi, înainte ca
„probele materiale” să dispară, cercetătoarea clujeană vede, constată,
notează, încearcă să explice şi să-şi explice, de la un pas la altul: cum şi
de ce. Autoarea se va referi insistent la textele celor care au premers-o,
subsolul paginilor este înţesat de trimiteri, referiri, comentarii la tratate
de antropologie: Levi-Strauss, Mircea Eliade, Ţvetan Todorov, Luc
Benoist, atâţia alţii. Poate că încă mai mult decât aventura în sine, astfel
pusă în ecuaţie, insolită, temerară, irepetabilă până la urmă, la lectura
Ultimului canibal ne impresionează celălalt tur de forţă al Hannei Bota,
căci în realitate este vorba despre două experienţe la limită, simultane mă refer desigur la scrierea propriu-zisă a cărţii. Pusă în situaţia să
absoarbă/ să recepteze atâtea informaţii, să le noteze prompt şi dorind să
nu se piardă nici un detaliu, autoarea îşi forjează din mers un stil de
neobişnuită supleţe expresivă, în aparenţă frust şi consemnând fervoarea
trăirii, iar în fapt un stil eficient, funcţional -, o frază suplă, flexibilă, pe
cât de amplă/cuprinzătoare, perfect adaptată împrejurărilor, sugerând
cumva „scrisul pe picior”, cunoscut cât de cât mai oricărui diarist. Nu
vorbim aici de fragmentele poematice, de descrierea unor momente de
contemplaţie, de rezonare cu sufletul locului – nici nu ne-am mira de
fapt, fiind vorba despre o autoare ce s-a exersat cu aplomb în poezie. Iată
un exemplu: „Minutele serii aceleia mi le amintesc într-un fel halucinant:
căldura, ploaia, oboseala, diferenţa de fus orar, lumea nouă, mirosurile,
apoi piaţa dansând asemenea unor valuri de culoare ce se ridică şi
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coboară, părea că şi mesele şi fructele învăluite în culori tropicale se
legănau bătând din palme, asta era realitatea: piaţa dansa (...) Era un ring
de dans printre papaia, cocos, flori exotice, rădăcini de kava, seminţe de
tot felul şi alte minuni fără nume pentru mine. (p. 19). Este vorba despre
o generoasă simpatie umană cu care cercetătoarea îşi potopeşte subiecţii
de studiu; este vorba despre căldura sufletească cu care în modul cel mai
firesc românca noastră se apropie de primitivi. Este lumina sentimentului,
care dă viaţă tabloului nouă expus, spre contemplare. „Secretul” care
animă profuziunea de litere a scriiturii.
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„Unele dimineţi mă fac să simt atingeri de mâini
lungi de 25 de ani, poate mai bine,
şi ecoul unor cuvinte incantate
care fac naveta de la un timpan la altul
cu aceeaşi furie mută.”

Poeme de Cătălin Mihai Ştefan
Etaj III, apartament 126
Eram vecini în stânga noastră cu familia B1:
nenea F. se detaşa în alt oraş cu serviciul,
iar când se întorcea nu-şi schimba năravul binecunoscut şi răspicat de
soţie
deseori, motiv pentru care era trasă de păr şi pălmuită.
În dreapta noastră la 125 stătea familia B2
formată din tanti D. care-l făcea prost şi bun de nimic pe nenea N.,
confundat când acesta nu era acasă cu naşul lor.
Vizavi de noi locuia o familie de lipoveni care
după ce beau cot la cot nenea F. o snopea din bătaie pe tanti S.
de-i săreau capacele până pe casa scării
şi se rostogoleau la etajele inferioare printre zbierete
rostite într-o rusă abia izbutită şi parcă niciodată predată de ea la şcoala
nr. 6.
Lângă ei, în familia V., d-l N. se amanţea pe apucate cu d-na B. de la
etajul 1
până când d-na M. i-a prins în fapt şi, în calitate de soţie,
a făcut public secretul la intrarea în scară, în faţa fiului d-nei B. –
acesta, contrar greutăţii sale, nu-şi mai proiecta umbra
pe nici un perete.
Învecinată cu ei era familia D. cu un singur fiu
care-şi făcea mama vacă proastă fugărind-o în jurul mesei din sufragerie
până a murit de cancer în prezenţa soţului dintotdeauna foarte taciturn.
Repet. Eram vecini cu familiile enumerate.
Vecini şi atât. Foarte rar era de ajuns.
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Spaima
Lumina lustrei răscoleşte lucrurile,
face ca ele să se lărgească zoomorf pe pereţi.
Învârt comutatorul şi încerc să mă ascund sub pat
dar chiar atunci tata e mişcat de somnul său
şi face pe cineva dedesubt să respire cu greutate.
Merg în bucătărie să privesc noaptea,
poate mă zăreşte şi-mi ţine companie.
Ar trebui s-o văd pe geamul crăpat în faţa ochilor tatei
imediat înainte de moartea bunicului.
Plec de acolo şi încerc să mă adăpostesc sub masă
unde nu încap de imaginile cu mine
când am crampe la stomac de la înghiţit gumă.
Mă reazem de spătarul dormezei
şi dau de restul cordonului ombilical de la un capot al mamei
care-l ţine ziua pe frate-meu să nu cadă din înălţimile patului,
dar el nicăieri.
Mă duc să-l verific, e viu.
Mă opresc pe hol, nu are rost să ies,
oricum broasca de la uşă are o gaură de cheie ce se cam strâmbă
voind parcă să facă loc unuia care păşeşte în sus şi-n jos pe casa scării,
plus de asta ar trebui să trec prin faţa apartamentului
unei femei de la 2 care e asistentă medicală şi-şi chiuretează vecinele
ca să-şi cumpere persane prin casă,
iar mie-mi face injecţii dureroase pentru uitare
şi aş parcurge traseul de la parter până la 4 şi înapoi,
numai că l-aş trezi pe Florin, el ar aprinde lumina,
ar căuta refugiu sub masă, sub pat şi în cele din urmă
ar vrea s-o zbughească afară din casă nemaigăsindu-l nimeni.
Aşa că apuc singura mea jucărie în viaţă,
deschid clamele motociclistului înjumătăţindu-l cu tot cu motocicletă,
intru, mă zăvorăsc, accelerez şi iată-mă.

Pântecul
Cred că acolo mi-a venit ideea
de-a scrie acasă şi de-a telefona foarte rar,
cuvinte economisite pentru iubitele viitoare
ca să mi le-ntoarcă în sms-uri
196

care să-mi burduşească telefoanele,
să se prelingă din ele şi să mă escaladeze
astfel încât să nu mai am nevoie de iubire trupească
un timp, până să mi se facă dor să-mi caut
altă iubită care să nu vorbească precum mama,
să nu aibă zâmbetul, mersul şi nimic din gesturile ei,
să nu mă strângă de mână şi să nu-mi atingă obrajii ca ea,
dar să-i semene într-un fel.
Pântecul ei încă mai zumzăie de gândurile avute de mine,
încă mai păstrează visele mele de atunci cu ea moartă
şi le interpretează printr-un sărut pe pântec dat de fiul cel mare.

Şotron cu trenul
După ce eu şi tata ne-am aşezat pe banchetă
a intrat mama în compartiment
şi ne-a spus că acolo e cald ca vara.
Am scos capul pe geam şi pe lângă urechile mele
au început să vâjâie stoluri de păsări
care ne urmau, iar pe măsură ce înaintam în peisaj
acesta se trezea ca mine, cel din copilărie în bătăi la palme cu rigla.
Nu mai văzusem aşa ceva, dar doream să nu se mai termine;
trenul parcă se oprise şi altcineva rotea pământul mai încet.
Trenul acesta încă mai există,
dar mereu îl scap şi rămân cu satisfacţia
că an de an, în aceeaşi zi scot mai mult abur pe gură.

Înţărcatul
Unele dimineţi mă fac să simt atingeri de mâini
lungi de 25 de ani, poate mai bine,
şi ecoul unor cuvinte incantate
care fac naveta de la un timpan la altul
cu aceeaşi furie mută.
Braţele ieşite prin gardul casei de copii muşcau din mine,
asurzeam de gelozie la auzul glasurilor ce-o strigau pe mama
ca şi cum ar fi fost a lor.
Ea-şi punea mâna între mine şi gard –
se făcea linişte, iar paravanul cald îi atingea şi pe ei.
Credeam că sunt nişte fiare
de care mă apără şi pe care le îmblânzeşte
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şi în ziua aceea nu mai aveam nevoie de încă un tată.
După ce l-a înţărcat pe Florin mama a rămas fără sâni.

Celelalte
De multe ori m-am trezit visând la mamele colegilor mei,
cu picioare frumoase şi spatele drept,
frumos îmbrăcate, date cu ruj, machiate
şi în jurul lor cu un parfum ce mă lua înăuntru
şi mă făcea să uit temele pentru a doua zi.
Îmi doream ca mama să fie una dintre ele.
Abia spre seară, acasă mă trezeam sub atingerile ei aspre
de spălat rufe la mână, de cărat sacoşe de la piaţă
şi deodată plonjam pe zâmbetul ei
care mă cufunda într-o linişte ce-mi ştergea totul din amintire.
Pe pătrarul lunii pictat de ea pentru ora de desen
îmi spunea nenumărate poveşti,
de fapt doar una rostită pe voci diferite
şi mereu mi se păreau prea scurte dusul şi întorsul
pentru a mai da puţin din picioare ca luna să mişte
şi să se audă ceva prin cornul ei la atingerea cu cerul.
Mi se ştergea tristeţea când femeile visurilor mele
de drum rătăcit înapoi de la şcoală
îmi păreau ori îmbătrânite şi răguşite, ori de negăsit.
Atunci apărea tata şi-o făcea pe mama să râdă.
Râdeam cu toţii fără să ne-auzim hohotele.

Din volumul Apaosuri, în curs de apariţie
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„Proza lui Horia Dulvac dizolvă logica obişnuită, „clasică”
a prozei – nararea unor fapte şi menţinerea prin ele a unei
tensiuni. Ea se constituie, în schimb, din aglutinarea unor
frânturi de acţiuni, judecăţi şi speculaţii, prilejuite chiar de
lucrurile pe care el le pune în scenă. Lumea naratorului este
una amestecată şi haotică, absurdă şi suprarealistă.”

Nici morţii nu mai sunt ce au fost
o cronică de Virgil Diaconu
Horia Dulvac ne propune spre lectură două proze scurte (Efect
doppler şi Craiova domnişoarei Topuzu), pe care le reuneşte în volumul
liliput Efect doppler, apărut la Editura Scrisul Românesc, Craiova.
„A murit tata”. Aceasta este propoziţia prin care debutează prima
proză, Efect doppler. Şi, după o asemenea deschidere, te aştepţi ca
lucrurile care urmează să trateze tema anunţată, să îţi producă un anume
sentiment şi să aibă o oarecare doză de sobrietate.
Nici vorbă, însă, de aşa ceva. După anunţul morţii, personajul
narator (prozatorul însuşi) se întoarce acasă şi începe să-şi scoată „ceara
din urechi cu nişte delicate beţişoare chinezeşti”, căci începuse să-i ţiuie
urechile din cauza „efectului doppler”. Ce este acesta? „Ştiam de la fizică
despre efectul doppler generat de pierderea celui drag. Lumea devenea un
sunet care se îndepărtează brusc”, spune autorul, pentru a-şi lămuri
lectorul, fără să-l lămurească, de fapt. Moartea celui drag nu provoacă
lacrimi, regrete, amintiri, nostalgii, răsturnări existenţiale. Dar ea
provoacă un sunet care este chiar lumea şi care se îndepărtează…
Dulvac ne vorbeşte despre „căsuţa de mail pentru morţi”, despre
„sensibilitatea la laringe” a fantomelor, despre lumânările care sunt „ca
nişte trupuri îndoite de sciatică”, despre „mormintele dolofane” care
„clipeau din ochi” etc.
Dacă se ocupă de morţi, Dulvac o face fără sentimentele în
general aşteptate, ci ironic, sarcastic sau cu umor negru: „Semnalez de
urgenţă lipsa unui tratat despre digestia fiinţelor din lumea de dincolo: ar
fi nu numai un valoros compendiu culinar, dar şi un îndreptar necesar
celor vii, un fel de autorizat cod etic”; „Era o sete mare de gesturi căci se
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ştie, morţilor chiar asta le lipsea. Odată duşi în lumea cealaltă, ei nu mai
erau în stare de nimic, nu mai puteau juca badminton, nu mai puteau face
coregrafie.”; „Credeam că morţii sunt serioşi. De unde, nici ei nu mai
sunt ce au fost! Nu mai sunt cei pe care altădată te puteai baza!”;
„Neavând trup, tata nu putea presta lucru mecanic, care este egal cu forţa
înmulţită cu deplasarea”; „Ca toţi sfinţii, Tata se hrănea cu faptele mele,
care erau pentru el un aliment întăritor. În loc de sucul natural de
morcovi, mere şi varză, îşi prepara un pahar proaspăt stors de gesturi”.
Proza lui Horia Dulvac dizolvă logica obişnuită, „clasică” a
prozei – nararea unor fapte şi menţinerea prin ele a unei tensiuni. Ea se
constituie, în schimb, din aglutinarea unor frânturi de acţiuni, judecăţi şi
speculaţii, prilejuite chiar de lucrurile pe care el le pune în scenă. Lumea
naratorului este una amestecată şi haotică, absurdă şi suprarealistă: „(...)
multe din gesturi îmi rămăseseră mici. Mă jenau la mâneci şi la subsuori.
Crăpau şi îşi dezveleau căptuşeala (...)”; „Să secret răgazuri şi
înfăţişări...”; „Prin venele picioarelor, ochii lor se scurgeau în pământ”;
„Atât de plecat fusesem astă vară (...), încât mă temeam că acasă aş putea
găsi pe altcineva – în lumea acvatică (...) se cunosc destule cazuri de
moluşte parazitând cochilii duse de-acasă.”; „Micile mele obiceiuri au
clipit din ochi recunoscătoare”; „Mi-era foame în celule, cerul gurii
tânjea după înfăţişări”.
Proza lui Dulvac este producătoare de scene suprarealiste şi
absurde. Proza aceasta nu este scrisă pentru ca să „relateze” un
eveniment, ca să spună o poveste, ca să desfăşoare un fir narativ, ci
pentru a pune în evidenţă un spirit speculativ, care produce o atmosferă
stranie, absurdă, suprarealistă: „Viitorul, fiind o surpriză, sângera la
tâmplă viclean. Se scurgea pe jos, amestecându-se cu praful şi, din
combinaţiile lui accidentale, ieşeau zilele ca nişte cocoloaşe de pâine. Pe
care le mestec şi acum...”; „Mă înghiţisem deja pe jumătate când mi-am
dat seama că nu îmi pot înghiţi chiar capul. Pereţilor le-ar sări ochii şi
bulbul rahidian”; „A trebuit să adun de pe jos câteva gesturi sparte,
migrene frânte şi, după ce am strâns în palme ce mai rămăsese din ziua
aia, am băgat durerea la loc în cutiuţă”; „Noaptea, şifonierul seamănă cu
o faţă ştirbă. Odată i-am trântit un pumn în uşă şi i-a bufnit sângele pe
gură şi pe nas”.
Ce spune Dulvac despre priveliştea la microscop a pieliţei de
lângă unghii? Iată: „(…) nişte încăperi pustii ca hexagoanele de ceară. În
ele, alergam noi ca nişte ecouri. Mă jucam de-a Barbă albastră...
Mormintele care apar în Efect doppler : „Aveau genele încărcate de
cremă neagră, grea. (Rimelul acela purta şi un nume ciudat: mascar. Îmi
amintea de carnavalurile veneţiene.)” ; „În copaci, un fel de păsăriclitorisuri gâlgâiau melodioase”, iar „întâmplările se îmbolnăveau în cer.
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Sărea un arc şi mecanismul se gripa. Fetuşi palizi de căprioară suspinau
ofiliţi în medalioane.”
Trei propoziţii – „A murit tata”, care deschide proza Efect
doppler, „A făcut congestie, spune cu voce tare sora medicală (...)” şi
„Puneţi banii în halat”, care apar abia în final! – ar fi să constituie câteva
dintre puţinele propoziţii pertinente ale acestei proze şi, totodată, schiţa
unei poveşti care, de fapt, nu se petrece. Caracterul non-evenimenţial,
lipsa poveştii, fragmentarismul implicit, repudierea oricărui sentiment,
absurdizarea secvenţelor, iată câteva dintre reperele (normele) formative
ale prozei lui Horia Dulvac. O scriere căreia i-aş spune lingvistică şi
suprarealistă, ce trădează un spirit puternic speculativ, apt să genereze
texte de aceeaşi factură.
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„Viaţa e poarta către moarte. Asta am citit undeva.
Cred pe peretele unuia din holuri pe când ieşeam din
maternitate. Ce este aceea moarte? Dacă e o nouă
calitate în care se va transforma viaţa mea cu plăcere
deschid poarta. Dar poarta e deschisă deja. Dar viaţa
mea ce este atunci? Am să aflu. Voi afla din mers. Aşa
că, iată-mă-s pe drum, pe drumuri, nerăbdător,
brambura pe nicăieri, spre o nouă calitate.”

Mahalaua Precista
(fragment)

o proză de Bică N. Căciuleanu

(…) În februarie eram în faza de arici. Îi auzeam cu ácele
devenite antene, vorbele lor se transmiteau în apele Oceanului Placentar
care le amplificau. „Ce mai face ariciul? Creşte? Îţi face probleme?” „Îmi
face că i-au crescut perii şi mă cam deranjează, dar îl suport că-i ariciul
nostru”. La un moment dat în vârful ácelor de arici îmi crescuseră ochi ca
nişte leduri. Eram un candelabru. Cu ei am desluşit un cordon. Am tras
de el. Nu a schiţat niciun gest, niciun ţipăt de durere. M-am căţărat pe el
ca pe o frânghie coborâtă din cupola circului. Toată ziua mă jucam de-a
căţăratul, adormeam, mă trezeam, luam frânghia şi săream coarda. O
auzeam cum îi spunea. „Ariciul tău mă bate cu picioruşele aici, uite, pune
mâna. Îl simţi?” Nu dura mult şi adormeam iarăşi. Când m-am trezit mam hotărât să-mi fac un program. Dis de dimineaţă exerciţii de înot în
ocean, apoi micul dejun pentru care trăgeam vârtos de cordon ca şi cum
la capătul lui ar fi fost un clopoţel care o anunţa pe ea, provocând vârtejul
din Oceanul Placentar, o frânghie, o plantă agăţătoare căreia îi mâncam
frunzele, vrejul de fasole datorită căruia îmi luam dese avânturi şi care
îmi îmbogăţea cunoştinţele. Învăţasem să spun litera „O” şi o repetam: O
să mă nasc, o să mă nasc, o să mor. Apoi învăţasem urcarea şi coborârea
pe frânghie sub cupola transparentă a burţii Milei Marine, exerciţiu care
mi-a adus nişte muşchi în plus şi poftă mare de mâncare le suplimentul
energetic. Imediat după somn, trebuia să învăţ să număr până la 20. Nu
făceam deosebire între degetele de la mânuţe şi degetele de la picioruşe,
fiindcă le foloseam în aceleaşi scopuri. Număram cu limba aşa că le
băgam pe rând în gură. Nu ţineam minte câte sunt şi reluam
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numărătoarea până mă dumiream. Numărătoarea asta începuse să-mi
placă atât de mult, că am exersat-o vreo doi ani după. În program am
inclus spălatul întregulul trup de arici. Mă spălam ca pisicuţele pe faţă şi
pe unde ajungeam. Vă asigur că ajungeam peste tot. Apă era destulă.
După prânz urma somnul, apoi exerciţii de înot, de sărit coarda şi somn
lung, momentul în care împărţeam liniştea împreună cu ea. Am scris
programul şi l-am lipit de peretele din partea nord –vest a cupolei, acolo
de unde se vedea cel mai bine. Uneori o auzeam cum gâfâie, cum vomită,
cum se linişteşte, cum vorbeşte cu mine. Vorbeam cu mânuţele şi
picioruşele în timpul exerciţiilor de conversaţie. Pentru „Da” împingeam
picioruşele în burtă, pentru „Nu” învăţasem să trag de cordon de trei ori.
În sfârşit. Am încercat să fac rime fiindcă mă plictiseam. Mi-au ieşit
numai două. Când am trecut de luna martie, ele sunau cam aşa: „Îţi
mulţumesc mamă fără vină că exist. Când ies în lumină am să merg la
dentist”. O auzeam cum plânge. Plângea din cauza mea, din cauza lui,
din cauza ei. Eu o sărutam cu toate ledurile mele transformate în buze de
ventuze şi ea se liniştea. De bucuros ce eram mă-nvârteam de câteva ori
în Oceanul Amniotic Placentar ţinându-mă de cordon ca de un catarg.
Mi-am dat seama că nu mai erau împreună. Tata avea treburi mult mai
importante. Trebuia să stea împreună cu altcineva. Ea începu să fumeze.
Mesele erau mai fade, eu băteam cu picioruşele în burta ei transparentă
protestând înainte şi după mese.
O îndemnam să mănânce fructe.
Mă întrebam dacă ea are părinţi, surori, fraţi, rude care să o
viziteze. Avea, avea. Avea domiciliul forţat. Nimeni nu trebuia să-i vadă
sarcina primită de sus.
Când cordonul a fost tăiat într-un iulie torid şi nu mai aveam de ce
anume să trag, am început să ţip, să plâng, să rag, să devin violent, să dau
insistent din mânuţe şi picioruşe până ce norii ei, ca nişte ţâţe, umpleau
cerul gurii mele.
Altă viaţă începută de la zero.
În pauzele dintre averse visam că am nimerit într-un pântec cu
dimensiuni ale cărui limite nu le voi cunoaşte niciodată, încă nici nu le
puteam aprecia, în care mă mişcam cu toată greutatea mea, când în patru
labe, când pe două picioare care se îndoiau cât ziceam peşte. Ziceam
peşte şi cădeam în fund. Prin mintea mea slabă trecu un gând. Din ea am
ieşit eu, dar din mine ce-ar putea ieşi? El a fost pedepsit de către poveste
să fie corb inteligent dar singuratec. Ea, după ce s-a lepădat de noua viaţă
ce nu mai palpita în ea, a fost transformată în femela paianjen. Unii
păianjeni sunt buni, prind muşte şi gâze şi diverse insecte în plasele lor
casnice de pe la colţurile pereţilor, alţii trebuie omorâţi. Practic, din
corbul înţelept şi păianjenul discret uneori, permanentul chiriaş ce
203

oriunde îşi ţese plasa întinzând-o să-şi câştige astfel hrana prin bordeiele
şi casele săracilor, prin vilele şi palatele celor bogaţi cât şi ale înalţilor
demnitari, prin chiar reşedinţele conducătorilor de state, totdeauna
alungaţi, descind eu, un rac ce-şi strînge-n braţe ce iubeşte nevrând să-i
lase vreo scăpare, vestitul chiriaş al bălţilor atât de vânat ce nu cunoaşte
încă pe-adevăraţii lui duşmani: pofta, perfidia şi răutatea lumii în care s-a
născut, sau mai bine constelaţia timidă ce se-nroşeşte în propria ei supă în
arşiţa soarelui din iulie.
Viaţa e poarta către moarte. Asta am citit undeva. Cred pe peretele
unuia din holuri pe când ieşeam din maternitate. Ce este aceea moarte?
Dacă e o nouă calitate în care se va transforma viaţa mea cu plăcere
deschid poarta. Dar poarta e deschisă deja. Dar viaţa mea ce este atunci?
Am să aflu. Voi afla din mers. Aşa că, iată-mă-s pe drum, pe drumuri,
nerăbdător, brambura pe nicăieri, spre o nouă calitate.
Efectul razelor solare asupra păsărilor călătoare îl observ de
departe privindu-le zborul dispărut în norul de deasupra mea. Popor de
aripi scânteind în soare în drum spre un pol mai cald, tăcutul stol din nor
ieşind îl văzui transformat într-o stea din Pleiade - Cloşca cu pui. Uite
Cloşca cu pui pe cer! „Dacă pământul se-nvârteşte într-un sens - îmi arată
cu mâna direcţia - şi timpul trece altfel”, îmi spune. Nu numai el ştia asta.
Ştiau şi păsărelele. Ştiau soarele, luna şi stelele. Ştiau toţi copiii, încă de
la grădiniţă. Ştiam şi eu. Ce nu ştia Vaş, fratele meu blond cu ochi
albaştri, ţine-ţi minte, era că eu am inventat tot ce i-am spus mai-nainte.
Visul e dialogul meu cu viaţa. E ştiut faptul că realitatea nu are
consistenţa visului. În vis simţi până şi culorile inexistente, invizibile;
eşti rege, eşti demon. Fugind după vis să nu-şi risipească fluenţa îl caut
şi în realitate când de fapt el nu există decât acolo, fix în locul în care
încă nu am întins mâna după pix.
În vis timpul nu trece. În vis eşti nemuritor. Visul este uşa către
tine însuţi. De câte ori am găsit-o închisă, de câte ori am lăsat-o deschisă,
ori am uitat s-o închid fascinat de lumea de după ea? Spuneam mai sus că
visul e dialogul meu cu viaţa. Zilele văd ce e primprejur, nopţile visez
împrejurul cu un altfel de contur. Doar visul îmi aparţine nu şi ceea ce
visez. Doar viaţa îmi aparţine nu şi ceea ce creez. Atât i-am cerut vieţii:
să pot visa; atât i-am cerut iubirii: să mă inspire; atât i-am cerut urii: să
mă clădească, cu părerea de rău că nici un vis nu se sfârşeşte, aşa după
cum nici viaţa nu merge până la capăt. Mereu mai cerem un an, o lună, o
oră…
Mă trezesc şi mă culc la loc cu capul sub pernă de data asta, să
trag de vis, aşa cum trag de viaţă să trec dincolo de ea. Visul meu este
mătasea alb-azurie a cerului. Plutesc deasupra liniilor de telegraf de pe
strada Popa Şapcă nr.1, din Piatra Neamţ, pe deasupra liniilor ferate, pe
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deasupra liniilor de înaltă tensiune, inima mi se strânge într-un nor, cum
şi unde am să cobor, mă-ntreabă ea, treaba mea este să plutesc şi să mă
înalţ, cât mai sus deocamdată, mai târziu o să mă trezesc şi o să mă-ncalţ,
i-am răspuns când deja visul s-a dus. În sfârşit. O să chibzuiesc.
Apa din ceainic sforăie uitată pe plită.
Cine sunt eu?
Acum sunt fluturele gânsac ce fost-a fluturele curcubeu iar în altă
viaţă fluturele posac, exemplar atât de rar încât un colecţionar mi-a şi
înfipt un ac în spinare. Dacă mă mişc să aprind lumina sau să mă întind
după pix şi jurnal, de aici din locul în care simt totul, tot ce vreau să
scriu, parcă sunt bătut în cuie, prea fix să pot face vreun gest, mă tem că
toate se vor risipi şi că pe hârtie nu vor ajunge cele mai importante dintre
razele ce mi-au străluminat ideile în vis, ci doar penumbra lor palidă.
De o parte şi de alta a străzii, flori mirosind a Wash and go. Unde
ar vrea să plece florile? Ele aşteaptă toamna, colorate, parfumate acolo pe
straturile geometrice să-şi spele petalele prăfuite de colb cu roua
dimineţii.
-„Ai încuiat în coteţ cloşca şi puii”, mă-ntreabă mama. Mama cu
păr de argint.
-Da, mamă!
-„De ce ţi-a trebuit atât de mult timp”.
- I-am numărat.
- „Foarte bine”.
- Ştii că am văzut de după un nor cum a apărut Cloşca cu pui?
- „Steaua aia e luceafărul, Nelca”.
Într-un colţ de grădină, copil fiind, prins-am de veste că m adast-o răchită crescută pe malul apei care nu mai era demult. Cu coroana
alb – verzulie, atât de bogată, eram sigur că pe mine m-aşteaptă. Stătea
cu braţele-întinse să-i urc sus pe coamă de unde să văd împrejurul pânʼla
căminul Coroamă. Împrejurul ce mi se-nfăţişa, uliţe şi case cu acoperişuri
înghesuite, ogrăzi pline de acareturi inutile, lemne pentru iernile lungi,
grădini cu pomi fructiferi, cu zarzavaturi şi flori, parcă aduse de apele
revărsate ale Bistriţei de pe valea muntelui, îngrămădite în meandre şi
lăsate acolo după retragere, era arhitectura sufletulului, spiritului
prietenos al mahalalei rămas pe veci înghesuit în mintea mea de copil.
Cam aşa. De fapt, verile, asta făceam zilnic, mereu am urcat în răchită
pentru a o iubi cu mâinile cu tot trupul şi sufletul meu, o îmbrăţişam cu
braţele mele subţiri, ea mă primea în braţele ei puternice, lemnoase,
ascunzându-mă la pieptu-i de frunze ocrotitor şi moale ca puful pernei.
Nimeni nu ştia unde sunt, nimeni nu mă găsea. Astfel am învăţat să
iubesc copacii. Să-mi iubesc singurătatea. Astfel am învăţat să iubesc
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pădurea. „Omul e rău, lumea e rea, îmi şoptea, în curând ai să vezi cum
trunchiul şi braţele-mi va tăia pentru-a fi arse în sobele iernii”.
Gică, unde-i răchita?
„Am tăiat-o. Era prea bătrână.”
Mda.
Acum când scriu, din toate acestea n-a mai rămas mare lucru. Nu
mai sunt uliţele, grădinile de zarzavaturi sau acoperişurile înghesuite din
care ieşea fumul. A rămas doar memoria mea. Aş fi putut numi cartea
Mahalaua de la poalele răchitei. Tot la fel de bine ar fi sunat şi tot atât
de bine ar fi rezumat conţinutul.
Scriu pentru a-mi elibera mintea, însă ea pune mereu în toate
sertăraşele imaginaţiei mele, acolo unde există şi suflet, noi idei.
Lumea în care am nimerit suferă de oprimare, lăcomie, violenţă sub un
cer odios de brutalitate şi indiferenţă. Dumnezeu este o figură de stil, dar
noi simpatizăm cu ea. Să respiri aerul unei astfel de atmosfere fără să te
adaptezi, înseamnă a te marginaliza, în cel mai bun caz. Ştiu că efortul
este îndelungat şi dureros. O luptă-i viaţa, deci luptă-te pentru a putea la
sfârşit să afirmi împreună cu mine, dacă vrei, trecând peste oboseala şi
zbuciumul bucuriilor ce te slăbeau, peste nefericirea şi amărăciunea
eşecurilor ce te-au întărit: „Am fost deasupra într-o lume perfidă, mare şi
tot atât de inutilă, obişnuită să primească valoroase cadouri şi pomeni.”
Omul nu diferă de animal. Blana lui este inconştienţa, sub ascunzişul
blănii, conştiinţa este interesul de a fi cineva. Conştiinţa trece peste
cadavre.
De-acum urmezi tu fiule, nepoate, stră-nepoate, stră-la infinit. Dar
dă-mi voie să-ţi dau un sfat. Nu te îndemn să fii un So-so (singur –
singur), ci să nu laşi pe nimeni să-ţi răpească singurătatea. Doar omul
singur devine puternic. Ceilalţi sunt slabi, sclavi ai relaţiilor cu cei
puternici. Mai mult ca perfectul este omul care ştie să rămână singur fără
a se înstrăina. Mai bine să fii marele absent decât lumea să se întrebe de
ce eşti acolo. Suferă pentru bucuriile, fericirile, insatisfacţiile, erorile sau
eşecurile tale şi ale aproapelui, nicidecum pentru ale celui de-aiurea.
Lumea există în măsura în care ai de a face cu ea afaceri. Dacă ai un
punct de vedere sporit înseamnă că vezi mai mult decât alţii au văzut, iar
dacă îl şi argumentezi înseamnă că dispui de cuvinte beton, un liant ce dă
subiectului şi predicatului tău soliditate iar ţie calităţile unui invidiat şi
aplaudat constructor de figuri abstracte. Dar să vrei ce n-au spus alţii să
spui tu, nepoate, câte-s de spus, nu le vei spune pe toate. Cândva, strănepoate la infinit, poate societatea umană va ajunge la perfecţiunea celei
a neînsemnatelor organisme funcţionând ca un ceas fără vârstă, de aceea
eterne, vis cu care a fost impregnată această lume morbidă ce uită că
perfecţiunea unei societăţi înseamnă disciplină în primul rând. Dacă ar fi
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să adaug vreun atribut lumii omului modern în momentul acesta, el s-ar
desprinde precum coaja răchitei, atât de uşor, atât de greu precum umbra,
ca un secret sub care mişună dizgraţioasele insecte. De aceea mă abţin.
Azi, când privesc în colţul grădinii, n-o mai văd dar îi bănuiesc
rădăcinile rămase-n pământul acela pietros, aşa cum copilăria mea îşi are
rădăcinile în această grădină cu geografia schimbată cum şi mie mi s-a
schimbat fizionomia.
Uite că norii se adună. Tună, fulgeră, parcă se dau lupte pentru
cucerirea cerului. E pregătirea de artilerie. Acolo un fulger, acolo un altul
peste Cernegura, peste Cârlomanul. Tunetele vin repede după ele
cutremurând pământul, casele, acoperişurile, ferestrele, ochiuri de sticlă
oricât de mici. Plouă peste muşuroaiele de cârtiţe şi de furnici de pe
Pietricica, plouă peste mahalaua Precista şi peste Piatra Neamţ, ploaia îşi
trece degetele lungi peste răchită, apele trec şuvoi peste marele şanţ făcut
special pentru ele. Când se va opri ploaia, vor ieşi băieţii cu bărcuţele şi
vaporaşele pe care chiar acum le meşteresc. Ziua plouă vesel. Îmi
închipui că doar noaptea plouă trist fiindcă n-o vede nimeni din
cerdacurile caselor cu mirarea cu care privesc acum. Cu ecou după ecou,
Sfântul Ilie cu caru-i de foc şi ploaia cu tunetele ei plecau cu tot cu nori
spre Bacău. Din pământ ieşeau aburi, din ogrăzi ieşeau nişte raţe şi gâşte,
corăbii colorate şi albe pe bălţi şi băieţii desculţi cu pantalonii suflecaţi
sau scurţi cu bărcuţe şi vaporaşe în mâini pentru întrecerea pe suvoiul de
apă ce trecea cu viteză prin şanţ. Printre ei mă amestec şi eu cu vaporaşul
meu oprit într-un smoc de iarbă. Nimeni nu mă ia în seamă. Eu sunt cel
care fuge.

Din romanul cu același titlu, în pregătire
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<<Cartea lui Ion Vartic ne aminteşte cât de importante sunt
pentru oamenii de geniu întâlnirile cu ceilalţi, trăirile,
gândurile pe care aceste întâlniri le nasc înlăuntrul lor. Aşa de
exemplu, tocmai lui Cioran, „care nu-l suporta pe Goethe, i se
întâmplă, în amurg, să trăiască o poveste de dragoste de tip
goethean” cu Friedgard Thoma. Foarte semnificativ, observă
autorul, este faptul că soţia lui Cioran, Simone Boue, n-a
simţit nevoia să aibă un copil, timpul fiindu-i ocupat de
„copilul” Cioran, „nematurizat niciodată, capricios şi
pretenţios ca un animal de casă.”>>

Cioran naiv şi sentimental*
un eseu de Daniel D. Iacob
Între apariţiile notabile ale anului 2011 se numără şi ediţia a treia,
revăzută şi adăugită, a cărţii „Cioran naiv şi sentimental”, semnată de
istoricul, eseistul şi criticul literar Ion Vartic. Despre Cioran s-a scris
mult în anii de după 1989, opera şi biografia sa fiind abordate din diferite
unghiuri. Să ne amintim doar de volumele apărute anul trecut, semnate de
Marta Petreu “Cioran sau un trecut deocheat” (Polirom 2011) sau de cel
scris de Dan C. Mihăilescu “ Despre Cioran şi fascinaţia nebuniei”
(Humanitas 2011). Ion Vartic este, aşa cum afirmă Dan C. Mihăilescu,
“campionul criticii detectiviste româneşti”, el lucrează cu “lupa şi
penseta”, reuşind să contureze tablouri inedite, într-o adevărată “
încântare pentru iniţiaţi”. Scheletul pe care creşte mai apoi carnea de
cuvinte a cărţii îl constituie analiza scrisorilor către Bucur Ţincu pe care
Cioran le-a numit “Douăspezece scrisori de pe culmile disperării”.
Întrucât la data la care le scria lui Cioran nu-i apăruse nicio carte am fi
tentaţi să spunem, observă autorul, la modul convenţional, că „aceste
douăsprezece scrisori răsfrâng un Cioran înainte de Cioran ; în realitate,
ele răsfrâng, acum ca întotdeauna, pe Cioran în calitate de Cioran, adică
pe unul care există întotdeauna, fără evoluţie.” Marile conştiinţe ale
umanităţii s-au născut întregi de la început, şi-au conturat din prima
tinereţe temele în jurul cărora au apărut mai apoi cărţile. De aceea, putem
afirma că ele n-au devenit ci doar, aşa cum îi spunea Nae Ionescu lui
Petre Ţuţea, s-au lămurit. Iar cuvântul lamură vine, ştim prea bine, de la
metalul curăţat prin foc.
Conturând lumea în care trăia tânărul filosof, Ion Vartic ajunge la
“complexul lui Fiesco”. (Fiesco, personaj al lui Schiller, este un tânăr
genial ce se sufocă în cadrele meschine dintr-o ţară prea mică). Împreună
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cu generaţia sa – cu vârfuri insolite, potenţial europene – Cioran stă sub
un paradox nefericit, iritant; „ se nasc cu o “sete demiurgică” într-o
cultură de calibru miniatural ce răsfrânge o ţară liliputană. Or, culturile
mici sunt ca nişte efemeride spulberate de praful subistoriei, în vreme ce
culturile mari sunt nişte eternităţi, realităţi istorice grele de substanţă, ce
îşi perpetuează amintirea, evocate şi luate ca prototip.”
În dezvoltarea gândurilor sale Ion Vartic face dese trimiteri la
volumele de tinereţe ale filosofului „Schimbarea la faţă a României” şi
„Îndreptar pătimaş”, volume ce încearcă să fixeze temele cioraniene. Dar
de ce, te poţi întreba, se numeşte cartea „Cioran naiv şi sentimental”.
Pentru că, i se pare autorului, la Cioran găsim simultan „şi deficienţele
naivităţii, şi pe cele ale sentimentalităţii”, în sensul în care Schiller
defineşte aceste stări în celebrul eseu filosofic „Despre poezia naivă şi
sentimentală”. Nu adâncim în aceste rânduri analiza făcută pe tema
naivităţii şi sensibilităţii, lăsând cititorului bucuria de a urma firul
dezvoltărilor pe care le face Ion Vartic. Cartea are nouă capitole urmate
fiecare de una sau mai multe marginalii, portretul filosofului fiind
reconstituit astfel ca-ntr-un joc de puzzle în care imaginea de ansamblu ia
contur doar dacă te îndepărtezi la o anumită distanţă; dacă rămâi aproape
de marginalia, ai acces la savoarea părţilor purtătoare de întreg, cum ar
spune Constantin Noica. Iar o asemenea parte purtătoare de întreg sunt
paginile intitulate “Cine n-a fost subjugat de Sorana Ţopa?”. Mărturisesc
faptul că am cumpărat cartea cu gândul la aceste pagini, pentru că figura
Soranei Ţopa m-a fascinat încă din anii 80 ai secolului trecut, prin
medierea unei doamne din Bucureşti, Geta Angleluţă, care i-a stat mulţi
ani în preajmă după 1950. Ştiam astfel de interesul Soranei Ţopa faţă de
occultism, de apropierea ei de Krishnamurti, unul din marii înţelepţi ai
secolului XX, de influenţa asupra lui Marin Preda, de legăturile cu
Cioran şi Mircea Eliade, aşa că m-am de acele pagini cu setea de a afla
lucruri noi. Pot spune că am fost răsplătit cu asupra de măsură, de la fişa
biobibliografică pe care i-o conturează autorul, la creionarea tabloului
tinereţii lui Cioran şi Eliade în care actriţa Sorana Ţopa, aflată pe atunci
nu numai “în plină glorie, ci şi în plină metamorfoză”, a jucat un rol
important. Am găsit în cele 20 de pagini ce tratează triada Mircea Eliade,
Sorana Ţopa, Emil Cioran, suma unor informaţii pe care, fragmentar, le
întâlnisem în lecturile mele, dar care căpătau abia acum pe deplin viaţă,
fiind puse în legătură cu oameni şi amănunte ce au darul de a reînvia o
epocă. Şi atunci mi-am dat seama ce muncă uriaşă se ascunde în spatele
unei cărţi ca cea scrisă de Ion Vartic, ce pasiune de a căuta adevărul,
cioburile ce s-au împrăştiat în urma spargerii sticlei ce restituia cândva o
hologramă. Am înţeles atunci că a fi istoric, critic literar şi eseist, aşa
cum este Ion Vartic, presupune un travaliu neîntrerupt sub mai multe
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orizonturi ale spiritului, o râvnă de care puţini se învrednicesc într-o
cultură. Am mai înţeles că, de cele mai multe ori, citim prost, superficial,
cărţi în care autorii au investit enorm, grăbiţi să prindem o informaţie sau
o ideie şi că nu întâmplător s-a spus că lectura, bine practicată, este o
formă de asceză. Ba mai mult, poate că este singura formă de asceză
accesibilă omului modern. Şi iată cum, o carte bine scrisă ajunge să ne
educe. Recunosc, poate că nu i-aş fi acordat atenţia ultimă dacă n-ar fi
fost paginile despre Sorana Ţopa. Dar aceste pagini au constituit pentru
mine cheia de la poarta fermecată a întregului volum încât, după ce le-am
devorat, m-am întors la celelalte capitole şi marginalii şi le-am privit cu
alţi ochi. În „Caiete”, observă Ion Vartic, Cioran îl pomeneşte cel mai des
pe Eugen Ionescu, pentru că se află mereu alături la Paris, urmează Noica
şi, apoi, Sorana Ţopa, mai mult menţionată decât Eliade, Bucur Ţincu,
Comarnescu, Arşavir şi Jenny Acterian, Mircea Vulcăneascu... Aceată
glorie a Naţionalului bucureştean, a fost, în mediile culturale din perioada
interbelică echilaventa franţuzoaicei Lou Andreas- Salome, care a făcut o
triadă cu Nietzsche şi Paul Ree, dar în a cărei sferă de atracţie au fst şi
Rilke, Freud ori F.C. Andreas. Care ar fi, se întreabă autorul, explicaţia
pentru puterea excepţională de atracţie ce le caracterizează pe Lou
Andreas-salome şi Sorana Ţopa? „ Faptul că ele sunt încarnări relative
ale aceleaşi „genialităţi senzuale” care, după Kierkegaard, este, pur şi
simplu, energie şi forţă a naturii, irezistibilă,deci triumfătoare şi
inepuizabilă”. Singurele fiinţe care te impresionează, nota Emil Cioran
într-o scrisoare, sunt acelea care îţi apar în conştiinţă insistent după ce nu
le mai ai în faţă ca prezenţe fizice. Ne închipuim de obicei că filosofii
stau retraşi în lumea lor de cărţi de unde aruncă peste noi judecăţi şi
gândiri rupte aparent de realitatea pe care o percepem, tocmai pentru că
ei privesc în spatele acestei realităţi. Cartea lui Ion Vartic ne aminteşte
cât de importante sunt pentru oamenii de geniu întâlnirile cu ceilalţi,
trăirile, gândurile pe care aceste întâlniri le nasc înlăuntrul lor. Aşa de
exemplu, tocmai lui Cioran, „care nu-l suporta pe Goethe, i se întâmplă,
în amurg, să trăiască o poveste de dragoste de tip goethean” cu Friedgard
Thoma. Foarte semnificativ, observă autorul, este faptul că soţia lui
Cioran, Simone Boue, n-a simţit nevoia să aibă un copil, timpul fiindu-i
ocupat de „copilul” Cioran, „nematurizat niciodată, capricios şi
pretenţios ca un animal de casă.” Iar slăbiciunea cvasi-maternă a femeilor
faţă de „copilul” Cioran este indusă „de natura lui donjuanească aparte”.
Forfotind cu sagacitate în biografia şi măruntaiele gândirii lui Cioran,
observă Dan C. Mihăilescu, Ion Vartic descoperă „legături sufleteşti cu
anarhismul rus (înainte de hitlerism), captivante filiaţii cu scrisorile din
Berlin ale lui Mateiu Caragiale şi afinităţi cu fabuloasa lume a
Romantismului”.
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„Şi, totuşi, de ce nu s-a sinucis Cioran?”, „Cioran naiv şi
sentimental”, „Epigonul lui Iov. Gânditorul privat”, „Din pivniţa lui
Fafka în mansarda lui Cioran”, sunt câteva titluri de capitole pline de
informaţii inedite, de conexiuni, de gânduri ce încearcă să aducă lumină
în încercarea de a-l înţelege pe filosof. Dar, te poţi întreba, ce câştig am
dacă depun atâta efort să pătrund în lumea numită Cioran, de vreme ce
fiecare dintre noi este copleşit, muncit, vorba lui Eminescu, „de a vieţii
lui enigmă”? Ei bine, răsplata este, dincolo de apropierea de an autor şi o
epocă, o mai bună cunoaştere a naturii umane şi, la limită, o mai bună
cunoaştere de sine. Iar acest lucru se întâmplă pentru că fiecare dintre
noi retrăieşte, în mic, marile experienţe ale omului, de la cele reflectate în
paginile Cărţii Sfinte, până la cele regăsite în jurnalele contemporane.
Cred cu tărie că marea cultură a lumii va continua să intereseze, să atragă
omul secolului XXI numai în măsura în care va reuşi să provoace
cititorul la căutarea de sine. Altfel totul rămâne la nivelul
divertismentului, a unui fel ca oricare altul de a ne umple timpul, fără
atingere cu acel nivel de adâncime al fiinţei fiecăruia dintre noi, nivel de
la care ne putem numi cu adevărat oameni.
*Ion Vartic Cioran naiv şi sentimental, Editura Polirom 2011
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„un spital era ultima alternativă / fără şansa unui clivaj
statuia de lut trebuie să se spargă în mii de bucăţele
foloseam viteza la aspiraţie să-mi aranjez cămaşa pe trup
capul deasupra trunchiului”

Poezii de Virgil Costiuc
Reprezentaţia
stau pe mal închis într-o cuşcă
zăbrele în romburi mă pigmentează cu dungi
privesc în ochii dresorului / apoi la mâna cu bici
peştii lovesc apa şi sar prin cercul de flăcări
într-o arenă-oglindă
la fiecare lovitură de vâslă / la fiecare val prăbuşit /
aplauze / murmure de înfiorare
în pauze se văd anonimi / împingând animale spre cuşti
clovni umplu golul între acte
în spatele meu locul e gol
doar lanţul legat de picioare se pierde
într-un coridor de zăbrele
zornăie a ancoră ce nu se desprinde
prizonier pe un mal / spectator la bătălii submarine
prin algele aruncate pe stânci /
inhalez libertate cu fire de nisip
cormoranul taie aerul c-un bici /
reprezentaţia începe cu o rugăciune
pe mal / închis într-o cuşcă
zăbrele în romburi / mă pigmentează cu dungi
mă uit la dresor şi la bici
la un semn voi sări pe scena-oglindă
să-mi joc viaţa
doar picăturile în cădere
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desenate sub ochi rămân adevărate

Puşca veche
o puşcă bătrână cu ţeava hexagonală – de o sută de ani
cătare curvită / ochi de viperă / purtată din mână în mână
din tată în fiu paznici ai aşezărilor din lut
războinici ai deşertului
pe meterezele credinţei / a pământul arid
spulberat printre pâlcuri de curmali
în bărcile peste Tigru şi Eufrat până la golful Persic
pe fierul ros se mai vede… England /legănată de mersul cămilei
a măgarului… viaţa e un fitil care are la capăt un ţipăt
…o sută de ani glonţul în cămaşa magaziei
tran-can-ul metalic înfiora în liniştea nopţii
vertebrele pe şira spinării… în paşi cadenţaţi
…mirosul sângelui din aer / o fracţiune de secundă
dacă ai închis uşa la plecare / dacă ai răsucit cheia…
prin explozii şi pulberi / cuvintele deveneau legi
păzite la rândul lor de armate de puşti
o sută de ani nu ajunge să ştergi o istorie pe tăbliţe de lut
legea primului venit… a pumnului în gură
scrijelat în patul armei… o detunătură
lovind lacăte pe uşi… desferecând buze
în urma glonţului calul se odihneşte din mers
aşază stăpânul la umbră – în calea cetelor nomade –
perpetuează spiţa în progresie geometrică
cartuşul obez privind depărtarea odihneşte spaima unei lumi
plumb ascuţit / scobind trupuri
acum pe spate cu o şfoară de negară /
călărind o motocicletă Harley-Davidson
pe acestea le-am simţit
uitându-mă pe ţeava puştii / în clipa / plecării glonţului

Undeva unde nu eram aşteptat
pe drumul de la Samara la Babilon
alegeam maşina care trebuia să mă lovească
la marginea unui ţipăt un ban sub limbă / sâmbure de curmal
jivina priveşte cu ochiul de mort
cine numără acum nu mai face doi bani
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alegeam maşina / alunecam spre ea ca o păpuşă şchioapă
bara galbenă frecându-mi oasele / radiatorul cu pene de corb
alegeam pe cele cu douăsprezece roţi
cu urletul motorului ambalat
în ultima treaptă a cutiei de viteze
un spital era ultima alternativă / fără şansa unui clivaj
statuia de lut trebuie să se spargă în mii de bucăţele
foloseam viteza la aspiraţie să-mi aranjez cămaşa pe trup
capul deasupra trunchiului
picioarele balansându-le ca nişte pendule
ticăia ceasul în mine / secundele se scurgeau anemice
alegeam culoarea să rămână întipărită pe retină
să fie o descătuşare / să mă satisfacă pe deplin
chipul şoferului decupat dintr-o fulgerătură
desenând declaraţii / la capete pătrate de sfinţi
iar eu undeva sub forma unui duh
eliberat din carantina unui ulcior
cu miros de urină / între Samara şi Babilon
aşteptând în staţie / autobuzul
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„Atelierul meu se află în aripa romanică a casei. În galerie

expun lucrări mai vechi, încercând o prezentare a evoluției
mele tehnice și tematice din ultimii ani. Deoarece am vândut
destul de bine, am început să completez locurile goale cu
creații ale confraților artiști, sculptori, ceramiști, graficieni.”

Jurnal belgian. David de Graaf
(1)
note de Nicolae Popa
Pe frontispiciul unei locuin
țe burgheze din secolul al XVI lea din
orașul Bruges se poate citi: ”În această casă sunt respectate credin
ța,
lucrurile frumoase și banii agonisiți cinstit. Fie ca lucrul rău să nu poată
intra aici niciodată!” Surprinzătoare asociere între creativitate („lucrurile
frumoase”) și comerț!... Textul ar putea servi de deviză acestui oraș situat
în partea orientală a Flandrei. Când parcurgi străzile sinuoaseși înguste
ale burgului,ai impresia ca bogă
ția si „lucrurile frumoase” de care
amintea inscripția ,sunt atuul acestui oraș supranumit pe buna dreptate
Veneția Nordului. Elegantele locuințe burgheze din secolul XVI stau cat
se poate de onorabil alături de somptuoase palate aristocratice, adevărate
bijuterii de arhitectură renascentistă si de faimoasele biserici în stil gotic,
rezultate ale geniului artistic flamand. În centrul istoric al ora
șului, în
imediata apropiere a muzeului Memling, privirea îți este atrasă de o casă
seniorială construita în cel mai pur stil medieval, cu acoperiș în trepte.
Propietatea, o fostă baronie, este constituită din locuința nobiliară,casa
personalului,gospodăria anexă
și curtea in
terioară cu „gradina
medievală„, una din puținele grădini din Flandra clasată în patrimoniul
cultural. Locuința seniorului cuprinde mai multe camere, dotate cu
șemineu, mobilier de epocă, vitralii din secolul XVI la ferestre, adevărate
bijuterii de arta religioasă gotică,candelabre din fier forjat. Din camerele
de la etajși din gradină ai o priveliște unica, privilegiată spre bazilica
Notre Dame de Bruges, spre palatul Grunthuse și unul din canalele cele
mai animate din ora
ș.
De altfel faimosul „pod al îndrăgosti
ților„ a
aparținut locuinței până în secolul trecut.
Propietate a pictorului David de Graef din anul 2006, casa a fost
reconvertită în atelier de pictura, galerie de artă și Bed&Breakfast.
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- David de Graef, sunteți pictor, profesor, animator
cultural,organizator de târguri de artă, un artist bine cotat în lumea artei
contemporane belgiene. Nu vi se pare surprinzător să părăsi
ți totul,
familie, prieteni, regiunea Bruxelles și publicul dv. pentru a va instala
aici, în Flandra Oriental, unde animați, printre altele, o activitate de
Bed&Breakfast?
-Vreau sa încep cu acest „printre altele„, mai precis cu activitatea de
Bed&Breakfast, foarte la moda în nordul Europei. Când am văzut acum
câțiva ani anunțul că această superbă casă medievală era de vânzare, am
fost electrizat de-a dreptul. Căutam de mai mulți ani o locație unde să-mi
instalez atelierul și unde doream să deschid propria mea galerie de artă
contemporană. Ce puteam găsi mai excep
țional ca situare, proximitate
turistico-comercială, calitate a sitului, prestigiu istoric decât această casă
situată în „inima” Brugesului?! Nu m-am putut abține și am telefonat
agenției imobiliare. Când am aflat prețul am crezut că fac un atac de
cord: un milion și jumătate de euro. Suma depășea cu mult posibilitățile
mele financiare. L-am întâlnit pe propietar, un baron, aristocrat din marea
nobilime flamandă, prieten intim cu membrii casei regale. A refuzat să
discute prețul. Cum eram deja prins de mirajul acestei propietă
ți și cum
nu puteam concepe existența mea viitoare fără această casă, m-am hotărât
să lichidez tot ce aveam, apartamentul din Spania, locuința din regiunea
Bruxelles, economiile și, cu un împrumut substanțial la o banca care m -a
creditat (se întâmpla înainte de criza bancară), am cumpărat casa. Șansa
mea a fost sa găsesc totul restaurat, în perfectă stare. Devenit propietar
am intrat în panica rambursării creditelor lunare. Atunci a apărut ideea
Bed&Breakfastului, activitate lucrativă, cât se poate de nobilă. Dețineam
o propietate superbă, o locație u nică, situată la câţiva pași de Piața
Centrala, de vechiul Bourg și de centrul istoric al orașului. Am amenajat
cele mai frumoase camere în spații de cazare și așa a început activitatea
hotelieră. Era nou pentru mine, nu aveam experiență în domeniu dar
entuziasmul, perseverența, spiritul meu practic, poate
și steaua mea
norocoasa, m-au ajutat enorm.
-Cum ați defini această activitate hotelieră găzduită de o locuință
istorică?O provocare,un mod original de promovare a patrimoniului
cultural flamand sau mai degrabă o foarte inteligentă formă de
marketing artistic?
-Aș spune mai degrabă „hotel de charme„ ,mic muzeu medieval, loc
privilegiat de întâlnire cu arta contemporană în acela
și timp. Dacă citiți
websitul meu constata
ți că B&B are si un nu me, Nuit Blanche, în
amintirea nopților albe pe care le-am trăit în perioada amenajării locației,
când banii lipseau.
-Nu găsiți că denumirea are accente pesimiste?
216

-De ce? Nopți albe pot fi nopțile meditației, creației, nopțile pasiunii,
ale voluptății și cele ale iubirii împărtășite. Șansa mea a fost să am succes
încă de la început: un mic hotel într-o locuință medievală clasată
monument istoric,cu o galerie de arta la parter condusă de un artist
original, ca să nu zic excentric, atrage publicul. Nu a fost șuor și abia
după trei ani am reușit s ă deleg altor persoane activitatea hotelieră iar eu
să mă ocup de galerie, de contactul cu publicul și alte activități artistice.
Atelierul meu se află în aripa romanică a casei. În galerie expun lucrări
mai vechi, încercând o prezentare a evoluției mele tehnice și tematice din
ultimii ani. Deoarece am vândut destul de bine, am început să completez
locurile goale cu crea
ții ale confraților artiști,
sculptori, ceramiști,
graficieni.
- Se pare că și trecutul istoric al casei este cu totul excepțional.
-Turnul de la intrare datează din secolul XIV. A fost construit în stil
gotic primitiv cu câteva elemente de arhitectură romanică. In camera de
la etaj se afla celula unde condamna
ții la moarte î și petreceau ultima
noapte înaintea execuției. Vedeau de la fereastră când li se pregătea rugul
sau spânzurătoarea. Erau cuprinși de panică. Li se propunea, pentru
ultima seara din via
ță, compania unei prostituate sau alcool. Arhivele
orașului precizează că cereau toți alcool în încercarea disperată de a
alunga spaima morții iminente. Unii cred ca pereții camerei ar fi încărcați
cu o energie particulară, altfel nu-mi pot explica de ce grupuri de
„medieviști„ închiriază spațiul pentru o noapte, două. Sunt persoane
originale, probabil adepți ai unei secte sataniste, dorm în saci, direct pe
dușumea. Țin să precizez că în timpul celui de al doilea război mondial
regele Leopold III și prințesa Liliane de Belgique au locuit incognito în
casă o vreme. Era secretul lui Polichinell deoarece Gestapoul era la
curent cu prezenţa regelui la Bruges, iar casa era supravegheată discret.
Câțiva ani mai târziu, după război, Churchill a locuit o săptămână în
camera de la etaj, invitat de tatăl baronului de H., propietarul casei. Tot
acolo a fost găzduită și celebra scriitoare Margueritte Yourcenar, prima
femeie primită sub cupola Academiei franceze. Scriitoarea era prietenă
cu familia baronului.
Era pe vremea când MY lucra la romanul ”Piatra filosofală”, o carte
a cărei acțiune era plasată în evul mediu, în lumea fascinantă
și
misterioasă a alchimiștilor. Este povestea lui Sebastien Theus pe numele
lui adevărat Zenon, un medic alchimist ce se întoarce în Brugeul natal
după ani de peregrinări prin Europa. Urmărit de Inchiziție pentru scrierile
lui subversive, eroul romanului este deconspirat și condamnat la moarte.
Scriitoarea a povestit că Zenon i-a apărut în vis într-o noapte, așa cum și
l-a imaginat, înconjurat de fioleși ustensile de alchimist, căutând cu
înfrigurare piatra filosofală. Se spune ca romanciera a fost convinsă de
prezența unei „entități„ misterioase în cameră deoarece, în dimineața
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următoare, a găsit sticlele de parfum de pe masa de toaletă aproape goale.
Să fi încercat Zenon o combina
ție alchimistă cu parfumul Chanel 5 al
scriitoarei, nu știu. Sunt convins că toat ă povestea este o fabula
ție cu
miros de marketing... Cartea a fost un adevărat succes în librării. Este și
puțină ficțiune scriitoricească la mijloc, dar descrierile autoarei sunt
aproape conforme cu realitatea din camera de la etaj: acela
și șemineu
impresionant, același plafon cu grinzi din stejar și planșeu acoperit cu
dale mari din piatră de Ardeni. Partea cu sticlele de parfum este un
artificiu pe care-l adoră clienții americani, amatori de fantome și povestiri
SF. Toți vor să povestesc legenda cu visul scriitoarei și, cu toata reticența
mea, pe considerente de „ospitalitate comercială„ ,sunt silit să o fac. Mie frica de un singur lucru: să nu ajung într-o bună zi să credși eu în
această fabulație... M-a vizitat într-o zi un bătrân nonagenar, un fost
angajat al baronului de H. Își amintea vizitele cuplurilor regale
Boudouin & Fabiola, Albert IIși Paula. Regina Fabiola era foarte
apropiată de familia baronului, se bănuia chiar că făceau parte cu toții
din „Opus Dei„ ,organiza
ție sacerdotală destul de criticată în ultimul
timp. Bătrânul povestea ca regina era extrem de pioasăși cât se poate de
umană în contactele cu personalul de serviciu. Regele Boudouin se situa
la polul opus:distant,protocolar,un adevărat suveran. Amintirea cea mai
plăcută o păstra actualului rege,Albert II, o persoană comunicativă,
spontană,cu un simț al umorului bine dezvoltat. Despre regina Paula
vorbea la superlativul absolut. Prințesă de Liege la vremea ace ea, Paula
era ”dulcea himeră” pe care Salvatore Adamo,un alt admirator al
reginei, a imortalizat-o în celebrași controversata melodie ”Paula, o
dolce Paula”. Bătrânul mi-a fredonat chiar prima strofă din ceea ce, ani la
rând, a fost un șlagăr internațional …
-Amintirea acestor personalități marcante, mai ales cea a capetelor
încoronate, constituie, cred, un atu important pentru imaginea casei dv.
-Cu siguranța. Mulți clienți sunt atrași de trecutul aristocratic al casei.
-De unde sunt cei ce vă trec pragul?
-Din întreaga lume: Rusia, USA, Canada, India, Japonia, China,
Australia etc. Unii revin pentru a doua sau a treia oară. Comunic ușor
deoarece vorbesc cinci limbi străine. Mi-am dorit să creez un hotel
diferit, un spațiu menta l și sentimental în același timp. Trecutul istoric
este un atu. Unde mai poți dormi astăzi într-un spațiu medieval cu vitralii
din secolul XVI la ferestre ?! Am eliminat din dotarea camerelor
tradiționalul, prozaicul televizor. L-am înlocuit cu un discret proiector și
cu ecrane tip cinema ce se deschid la cererea clienților. Pot proiecta filme
cu tematică istorica „Numele trandafirului,, după romanul lui Umberto
Eco, „Piatra filosofală„ în regia lui Andre Delvaux sau documentare
despre orașul Bruges și Flandra în evul mediu.
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Adrian G. Romila vă recomandă

Poeta Ioana Diaconescu a făcut din
cercetarea destinului intelectualilor în arhivele
CNSAS o vocaţie a ultimilor ani. Scriitori în
arhivele CNSAS (Fundaţia Academia Civică, 2012)
selectează şi comentează succint, în interstiţii,
documente studiate vreme de 11 ani despre unii
dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai elitei
româneşti, oglindiţi în filele dosarelor de Securitate.
Numele lor dau capitolele cărţii, încununate, la final,
de reproduceri în facsimil ale unor pagini
semnificative din dosare. Lucian Blaga, Constant
Tonegaru, Vladimir Streinu, Vasile Voiculescu,
Dinu Pillat, N. Steinhardt, Sandu Tudor, Alexandru Marcu, Mircea
Vulcănescu, Ion Petrovici, Petre Ţuţea, Petre Pandrea, Ernest Bernea,
Nicolae Carandino, Ştefan Baciu, Mircea Eliade, Emil Cioran, A.E.
Baconsky, Marin Preda, Alexandru Ivasiuc, Dan Deşliu sunt cei ale căror
vieţi au fost afectate în grade diferite de organele represive, de la
condamnarea şi urmărirea „în contumacie” (Eliade, Cioran), până la
asasinatul atroce în închisoare (Mircea Vulcănescu, Sandu Tudor).
Motivația autoarei nu e una de cercetător aplicat, de specialist
în istoria recentă (Ioana Diaconescu nici nu e aşa ceva), ci una
existenţială, de scriitor actual împovărat de un anume destin, de
intelectual care-şi asumă un vot al mărturisirii şi care simte că e de
datoria lui să vorbească. (AGR)
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Tânăr critic și universitar ieșean, Emanuela
Ilie s-a afirmat până acum prin câteva volume de
gen și prin public istica revuistică a rubricilor
permanente. Ultima sa carte e una care-i dovedește
vocația de comentator al literaturii. De data aceasta
poezia e domeniul de predilecție, și, se știe, acesta
presupune un instrumentar critic mai deosebit.
Emanuela Ilie îl are, din plin: panoramare tematică
și simbolică, încadrare istorică și generaționistă,
glosare pe marginea textelor, efort comparativ
și
analogic. Dicționarul critic al poeziei ieșene
contemporane. Autori, cărți, teme (Timpul, Iași,
2011) cartografiază 50 dintre cei peste 200 de poe
ți din vechea urbe
moldavă, care au avut pretenția să se numească astfel, ieșind cu volume.
Criteriul de selecție a fost cel valoric, afirmă autoarea, dar și cel istoric,
pentru că a alesși autori care au dispărut, lăsând, însă, u rme lirice cu
ecou în literatura ie
șeană a ultimilor zeci de ani. Parte a unui proiect
publicistic mai larg, dic
ționarul universitarei de la Iași reprezintă un
foarte util ghid în poezia românescă actuală. (AGR)
După volume serioase de critică literară,
Daniel Cristea-Enache și -a adunat într-o carte
câteva din textele care au constituit, în cea mai mare
parte, rubrica susţinută peste patru ani în
săptămânalul ieşean Suplimentul de cultură.
Inclasabile, ca gen (însuşi ezită între „publicistică”,
„publicistică în regim confesiv”, „memorialistică
deghizată”, „jurnal de formaţie”), textele din
Cinematograful gol (Polirom, 2011) mărturisesc
despre un expert în decantarea semnificaţiilor
literar-umane ale cioburilor de biografie. Situaţii
inedite, intersecţii evenimenţiale bune de povestit,
noduri culturale, tot felul de mărunţişuri cotidiene, avem în ele un mozaic
de scurtissime intervenţii auctoriale printr-o diversitate categorială a
trăitului, plăcutuluiși gânditului. Fără morgă, epatare sau pretenţii
ultimative, dimpotrivă, cu umor, inteligenţă, har narativ şi trimiteri
potrivite, autorul comentează, îşi aminteşte, face analogii şi trasează
ideograme. Cele zece secţiuni ale cărţii delimitează tot atâtea zone de
realitate (de amintire, de interpretare, de fabulație etc.) unde a fost
organizat un material publicistic care, diacronic vorbind, nu s-a răcit
definitiv. De aici îndrăzneala de a-l pune, cumva, sub umbra perenităţii.
(AGR)
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Tânăr istoricși cercetător în arhivele
CNSAS, Clara Mareș a reconfigurat biografia unui
scriitor important al postbelicului românesc. Ion D.
Sârbu devine un extraordinar personaj în romanul
proprie-i vieți, așa cum a trecut ea în hârtiile
dosarelor de Securitate. Cu facsimile după filele
oficiale, cu intepretări ale documentelor arhivate, ale
celor personale și ale operelor literare, în Zidul de
sticlă. Ion D. Sârbu în arhivele Securității (Curtea
Veche, Bucure
ști, 2011) scriitorul care a trăit
grozăvia războiului, a prăbu
șirii idealurilor și a
urmăririi permanente rămâne un intelectual vertical, pentru care
Adevărul și Dreptatea au fost mereu mai presus de Frumos. Am avut, în
Gary Sârbu, un luptător și un model moral, un ”atlet al lucidității”, cum îl
numește autoarea. De ce nu, chiar un erou. (AGR)
Între marii romancieri contemporani care au
lăsat o poetică personală se numără și Orhan Pamuk.
În Romancierul naiv și sentimental (Polirom, 2012,
trad. de Rebeca Turcuș) avem un mic eseu despre ce
înseamnă a scrieși a citi un roman. Pornind de la
diferența operată cândva de Schiller între poezia
naivă și cea sentimentală, Pamuk distinge și el între
a citi un roman fără să fii atent la ”centrul” său, la
alcătuire, la stil, (cititorul naiv, spontan)
și a -l citi
conștient de acestea (citiorul sentimental, reflexiv).
La fel, se poate deosebi între a scrie o poveste
lăsând-o să se desfășoare de la sine, și a o scrie punând în ea un ”ceva”
central, demn de căutat. Terapie prin imagini, recompunere a unei lumi,
trăire a detaliilor semnificative, privire prin ochii personajelor, romanul e
un gen paradoxal. ”Paradoxul fundamental al artei romanului este modul
în care acesta se străduiește să exprime propria perspectivă asupra lumii,
dar în același timp vede lumea prin ochii altora”. Pamuk ne demonstrează
în microdiscursul său de teorie literară cum am putut citi un roman
precum Anna Karenina tocmai fiindcă personajul lui Tolstoi nuși -a citit
romanul pe care-l ținea în mâini, în trenul spre Sankt Petersburg. (AGR)
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Un poem de Narcis Paul Roşu

Reînvierea
Deasupra turlelor.
Deasupra crucilor circul ciorilor nebune cârâie strident şi
fără haz. Se aşează în nimburi neclare.
Siluete rotunde văzute prin ceaţă.
Îndepărtându-se.
Apropiindu-se până în contopire.
Printre slute umbre verticale, copaci nehibernaţi.
Care nici măcar nu s-au gândit să coboare spre ţările calde.
Să-şi păstreze frunzele.
Ţesături de primăvară.
Vară.
Cu croială simplă.
Şi absurd, goi, nuduri suferide, în frig.
Cu broboane de gheaţă atârnând printre jilave firişoare.
Deasupra cearcănelor, mustind de patimi vegetale.
Lipsite de vlagă.
...cu totul bolnavi.
Şi bolnave.
Natura suferea.
La fel şi el.
Oarecum singur.
Oarecum resemnat.
La fel ca ea.
Cocoşată şi obsesiv de deprimantă.
Şi viaţa.
Cugetul nu şi-l închipuia mai demodat.
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Ci doar obosit şi împăcat cu renunţarea.
La pâinea şi vinul renaşterii.
Din decadenţă.
Nu-l apăsa în coşul pieptului, ca un aer prea tare
... din depresie-şi croise acel costum.
Nu era plăcut.
Nici măcar util.
Numai şi numai pe măsura lui.
Şi era suficient să creadă în el.
În estetica fiinţei ce sălăşluia în lutul numelui său ...
... Se gândise mult până găsise acel titlu.
Ca o pânză pictată cu mierea propriului tău sânge:
„Nebun iubind nebunia lui „ ...
În sufletul său lumina îsi împletea şuviţe bălaie cu purpuriul culorii în
acea nuanţă de roz, albă de nesuferinţă.
... aşternutul acela plin cu ochi pofticioşi de atomi ai plăcerii pustii.
Matematica surâsului său era, numai pentru el, arta egalităţii. Înţeleasă.
Vibrând, atingându-se semnele orizonturilor suprapuse,
existând şi obligând la contopire.
Lumină = Viaţă.
Lumină.
Viaţă.
Fericire. Cuvinte.
Jocul măciucilor prinse abil între degete.
Nemaiscurgându-se.
Iluziile? Nu le cunoaşte.
Le-a calculat, fără nume.
Astronom anonim.
Locul de fiinţă al unei stele anonime.
Vibrând se-ating, se zdruncină.
Şi-n ziua, luna, anul şi locul acela lumânarea pâlpâi până se stinse.
Somnul fără vise îi fusese viaţă.
Viaţa, acum, într-un orbecăitor vis.
Orele opt.
Toate orele ''opt'', strânse de pe întreaga planetă, într-un moment de
nemişcare siluită, în acel ultim ticăit.
... cucurigat de salon.
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...privirea aţintită înainte şi-n gol.
Forfotă.
Cu plecăciune!
-Sluga... !
-Sluga... !
Într-un imperiu de slugi şi-un singur stăpân – scenariu din ziua aceea.
Din o zi : azi !
Mâine.
Poimâne.
Oricând.
Şiruri, şiruri de capete chiluge.
... şi novici deportaţi, alunecând pe sub poduri, copci tăiate în oglinzi.
Ce ne închipuie.
Pe toţi.
Pictaţi de ochii autoportretelor noastre.
Goya şi Bosch.
Sfârâind, prăjindu-se – timpul şi spaţiul – cu fiecare pas întipărind
pietricele fărâmate din pita apostolului.
Încă nu s-a copt.
Miezul moale, dumicat printre gânduri fantomatice aburea, lăsând cenuşa
să se scurgă din el.
Atâtea clipe.
Până se aşeza în faţa casei.
Şi privea. Fără sentimente.
Sus, ferestre multe. Viaţă.
Lumină.
Trăiri îmbrăţişate cu forţa Cuvântului nefolosit.
Jos, întunericul ferestrelor- a lui, ultima.
Numără şapte ochi închişi şi-o descoperi. Crud – ascundea nelumina
lumilor.
Părăsite.
Trăite de fiinţe vii.
Bătrâne.
Zvelte.
Cocârjate. Mute.
Iubindu-se în ploaie – picurând : pic, pic, pic – de câte ori era nevoie.
Jos, prima sa lumină.
Tot jos, a doua sa lumină.
A treia.
A patra.
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A cincea.
A şasea.
A nu se mai ştie câta lumină ….!
Ochiul închis, strâns cu putere – încreţiturile arătau nepuţinţa.
Ochiul în care trăia el.
Cu ţăruşul în mijloc – curmeiul, de picior – apăsat.
Aplecat.
Întins peste scârnăvii.
Acoperindu-le cu pieptul.
Orb.
El, ochiul.
Mai sus
Chiar decât sus.
Cu cârja albă, somnambulic, pipăind treptele, călcând neuşurat.
Sprijinind culoarea, lumina. Cu tocul strivind.
Nu mai era de strivit.
De ceaţa îngheţată se feri, împing-o cu bastonul, de unde era, de mai
sus.
Oriunde.
Ploaia în care nu se mai iubeau – pic, pic, pic – grumazul ţinea tot
mai greu, atârnând.
Se golise.
Acum.
Gol puşcă, un ulcior gol şi uscat .
Ultimul picur – bobârnacul – îl împinse de pe marginea blocului.
Şi pic, pic, pic, odată cu ploaia.
Printre picuri de ploaie.
Printre cei ce nu se mai iubeau.
Până jos.
Faţă în faţă cu ochiul său – lăsat înmormântat – luminos.
Copilul din ultima lăuză, stearpă, se născu.
Covrigii se roteau în cozile zdrenţuroşilor câini.
Pieritori?
Nepieritori.
De n-ar fi fost ulciorul atât de stors, poate ar fi revenit.
Prea târziu?
Noi, în aiurare.
Oare mai credem?
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„În numeroase culturi şi religii orientale, pelerinajul este
definit prin ritualul împlinit la finalul călătoriei. Este sensul
rădăcinii semitice hag. În Vechiul Testament termenul
desemna sărbătoarea pe care evreii o consacrau lui Iahve de
trei ori pe an: sărbătoarea azimilor, sărbătoarea săptămânilor
la Cincizecime şi sărbătoarea corturilor. În Septuaginta hag
este tradus prin eorţi (sărbătoare).”

Pelerini şi pelerinaje
un eseu de Constantin Pădureanu

Ierusalimul, centrul religios al lumii
Ierusalimul, centrul religios al lumii, a fost, este şi va rămâne
punctul central al pelerinajului creştin şi cheia interpretării teologice a
gestului pelerin creştin, prin ceea ce semnifică finalitatea sa. Evanghelia
lui Ioan este centrată pe Ierusalim şi pe sărbătorile evreieşti; Domnul
„urca” la Ierusalim de mai multe ori. Mihail Evdochimov spunea:
„Întreaga misiune a Domnului nostru poate fi privită ca un drum de la
sate spre lacuri şi prin pustie, pentru a urca spre punctul de desăvârşire,
Ierusalimul. Cei ce merg la Ierusalim, în pelerinaj, trăiesc întâlnirea cu
Cetatea Sfântă pe trei planuri. Mai întâi întâlnirea cu Ierusalimul antic,
vechiul centru al lumii în care odinioară se înălţa Templul Sfânt. Este
apoi întâlnirea cu Cetatea asupra căreia a plâns Iisus şi, în sfârşit, cu
Ierusalimul Ceresc, Cetatea de Sus, prefigurată de cea pământească...
Cetate Sfântă, Ierusalimul Ceresc pogoară pe pământ (Apocalipsa 21, 2);
el este centrul noii lumi, punctul în care se adună toţi cei mântuiţi.
Ambivalenţa celor două cetăţi, tensiunea dintre Ierusalimul Ceresc şi
Ierusalimul pământesc se fac întotdeauna resimţite: creştinii se adună în
cetatea Noului Ierusalim, mama lor (Galateni 4, 26), cetatea care va veni,
căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie.
(Evrei 13, 14).
După anul 326, când Împărăteasa Elena a făcut o călătorie la
Ierusalim pentru Înălţarea Sfintei Cruci, numeroase construcţii s-au
ridicat pe locurile legate de istoria mântuirii. Începând cu secolul al IVlea au fost construite locaşuri de cult pe locurile importante din istoria
mântuirii: Pătimirea, Învierea, Cincizecimea. Despre slujbele celebrate la
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Biserica Anastasis şi Martyrium există informaţii şi în Jurnalul de
călătorie al Egeriei. Pelerinul este omul străin pentru spaţiul omenesc pe
care-l străbate şi unde trebuie să-şi asume această situaţie impusă de cei
care-l privesc străbătând drumurile şi care ştiu că, a doua zi, el îşi va
continua mersul. Pelerinul se duce undeva, se deplasează spre un loc
unde „vede ceva”, cum spunea Eusebiu din Cezarea. Pelerinul poate
vedea un loc, moaştele unui sfânt, o persoană deosebită. Nu este vorba
numai de curiozitate. Pe de o parte este un interes istoric pentru a
cunoaşte locurile speciale legate de istoria mântuirii, la care se adaugă o
curiozitate mai puţin pioasă pentru a vedea minunatele şi impunătoarele
construcţii care transformau Ierusalimul, precum Roma de astăzi, într-un
oraş populat de biserici. Origen a parcurs Palestina în căutarea urmelor
lui Iisus, ale ucenicilor şi ale profeţilor, iar fericitul Ieronim afirma: „Aşa
cum îi înţelegi mai bine pe istoricii greci când ai văzut Atena sau cartea a
III-a a Eneidei, când ai venit prin Leucate de la Troada în Sicilia şi din
Sicilia la vărsarea Tibrului, la fel înţelegi mai bine Sfânta Scriptură, când
ai văzut cu ochii tăi Iudeea şi ai contemplat ruinele vechilor ei cetăţi”.
Pe de altă parte este un interes spiritual, care legitimează
pelerinajul: vederea locurilor sfinte trebuie să conducă la contemplarea
realităţilor spirituale şi la creşterea sentimentului de dragoste creştină.
Vederea „locurilor unde s-a aflat Sfânta Cruce şi locul Învierii, spunea
fericitul Ieronim, nu este de folos decât acelora, care, în fiecare zi, îşi
poartă Crucea şi învie cu Hristos”. Focul dragostei dumnezeieşti trebuie
să se aprindă astfel în toţi. Nu numai privirea trebuie să se bucure, ci şi
sufletul. Sfântul Grigore de Nyssa, atunci când cerea călugărilor să iasă
din trup pentru a se îndrepta spre Dumnezeu, spunea despre locurile
sfinte că ele poartă însemnele marii filantropii a lui Dumnezeu faţă de
oameni.

Pelerinul
Pelerinul vizitează aceste locuri pentru a-şi hrăni nu numai ochii
sufletului, ci şi vederea, care se bucură prin credinţa de plăcerea
spirituală, se spune în Istoria călugărilor sirieni. Vizitarea locurilor sfinte
aprinde focul dragostei dumnezeieşti. Egeria notează în jurnalul ei: „Şi
după ce am văzut ceea ce doream să vedem”, însoţiţi de „bărbaţii lui
Dumnezeu” drept călăuze, s-a apropiat de muntele lui Dumnezeu.
Pelerinul vede, admiră, căci frumuseţile pe care le vede îl apropie de
Dumnezeu. Ele sunt izvor de rugăciune. Există o evoluţie în acest mod de
a-şi exprima credinţa. Spre sfârşitul Evului Mediu occidental, nevoia de a
vedea moaştele o înlocuieşte pe aceea de a le atinge. Pietatea pelerinilor
devine tot mai mult vizuală. Corolarul acestei situaţii este înmulţirea
icoanelor sfinţilor în altare şi biserici. Sunt amenajate locuri speciale
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pentru expunerea moaştelor sfinţilor. La dus şi la întors, pelerinii se roagă
şi cântă. La fel se întâmpla şi în timpurile biblice. Cei ce urcau la
Ierusalim pentru sărbători, cântau psalmi, numiţi apoi cântare a treptelor.
Psalmul 121 este cântarea bucuriei pelerinilor, care sosesc în Ierusalim,
locul sfânt prin excelenţă, cetatea păcii lui Dumnezeu. Regăsim în acest
psalm elementele definitorii pelerinajului: drumul spre casa Domnului,
ţinta finală. Aici este pacea cea adevărată, acest drum presupunând
urcuşul, comuniunea fraţilor şi a vecinilor. Omul trăieşte pe pământ, dar
aspiraţiile sale se împlinesc în cer. Rugăciunea pelerinului este în primul
rând una de laudă. Fiecare pas îl duce spre Dumnezeu, pelerinul îl caută
pe Dumnezeu în orice lucru (Psalmul 95). Călătorul aduce mulţumiri
pentru cele primite în dar de la Tatăl său cel ceresc şi-L roagă să-i
îndeplinească cererile. Pe drum, timpul pelerinului este ritmat cu citiri
din Biblie, din vieţile sfinţilor, din cărţile de rugăciuni şi de momente de
linişte, de veghe; de viaţă în colectivitate şi de momente de singurătate.
Pelerinul ascultă cuvântul lui Dumnezeu, şi-l face sieşi şi-l împărtăşeşte
cu ceilalţi pelerini. El urmează pilda Mântuitorului, când pe drumul spre
Emaus, a explicat Scriptura celor doi ucenici. Şi astăzi ca dintotdeauna,
Hristos este cu pelerinii şi le vorbeşte. Cuvântul lui Dumnezeu se face
auzit, le pătrunde inimile şi devine rugăciunea lor. Dar pelerinajul creştin
nu este numai o formă specială a pietăţii, ci şi un act eclezial important în
ceea ce el exprima, ca şi Euharistia sau venerarea icoanelor, un adevăr
dogmatic. Drumul nu este deloc uşor, dar Hristos este prezent, dând
pelerinilor forţa să treacă peste obstacolele călătoriei, încurajându-i pe cei
deznădăjduiţi, pe bolnavi, pe cei ce înaintează mai greu, pe cei ce se
opresc, adesea descurajaţi, pe marginea drumului. Acest drum este
întreaga noastră viaţă, iar capătul lui, moartea, este viaţa veşnică. Acest
drum este al Celui ce este Alfa şi Omega, al Celui care este „calea,
adevărul şi viaţa” (Ioan 14, 6).

Pelerinajul
Pelerinajul este un fenomen religios cu dimensiuni foarte largi în
timp şi spaţiu, care decurg dintr-o experienţă religioasă. Originile sale se
pierd în timp, iar ca extindere geografică, este aproape planetar. A pleca
în pelerinaj este un act important în viaţa oricărui credincios. Pelerinajul
este un fenomen care interesează mai mult istoricii, geografii, filosofii,
sociologii, etnologii şi, nu în ultimul rând, teologii. Dar el nu poate fi
redus la această componentă orizontală şi naturală. Actul pelerinului ţine
„şi de cer şi de pământ”. Pelerinajul este o poartă deschisă spre o cale de
acces, rară şi diferită, care permite întâlnirea cu forţe supranaturale sau cu
realităţi sacre. Pelerinajul „integrează toate aspectele ce decurg din natura
umană ca atare, dar se deschide unei semnificaţii mai ample, teologice,
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revelatoare a adevărului lui Dumnezeu, a omului, şi a mântuirii noastre în
Hristos.” Prin pelerinaj se înţelege o călătorie ce are ca destinaţie un loc
sfânt, iar la finalul acesteia, venerarea acordată acestui „centru spiritual”.
Sensul termenului exprimă sacralizarea spaţiului şi viaţa unui timp sacru,
o ritualizare necesară şi împlinirea unei lucrări duble şi unice de muncă
asupra propriei persoane şi de acces la transcendenţa sfinţitoare. A pleca,
a merge, a descoperi orizonturi noi, a trăi o schimbare interioară al cărui
scop este de a merge pe urmele lui Hristos, aceste acţiuni pot defini
pelerinajul. Numai „mersul rătăcitor nu aparţine condiţiei pelerinajului”.
În acelaşi timp, nu există pelerinaj fără atingerea unei limite spaţiale,
consacrare sensibilă a unui efort fizic, a unei tensiuni susţinute pentru
atingerea unui scop. Pelerinajul presupune plecarea, mersul, sosirea la
locul sfânt şi actul de venerare.
În numeroase culturi şi religii orientale, pelerinajul este definit
prin ritualul împlinit la finalul călătoriei. Este sensul rădăcinii semitice
hag. În Vechiul Testament termenul desemna sărbătoarea pe care evreii o
consacrau lui Iahve de trei ori pe an: sărbătoarea azimilor, sărbătoarea
săptămânilor la Cincizecime şi sărbătoarea corturilor. În Septuaginta hag
este tradus prin eorţi (sărbătoare).
În Evul Mediu bizantin, pelerinajul este desemnat prin ritualul ce
marca sfârşitul călătoriei. Termenul folosit pentru a desemna pelerinul,
proskinitis, înseamnă adorator şi trimite la adorarea „în duh şi adevăr” de
care vorbeşte Iisus Hristos (Ioan 4, 23-24). Un alt termen, a desemnat în
lumea bizantină lumea pelerinajului. Dar acest cuvânt era folosit pentru a
califica peregrinarea, rătăcirea într-un loc sau altul al unor călugări şi
asceţi, care refuzau orice stabilire într-o societate omenească de orice fel.
Chiar dacă termenul nu exprima pelerinajul ca atare, există un sens care
se va regăsi în noţiunea de pelerin şi anume: ruptura, detaşarea,
înstrăinarea, exilul voluntar.
Pelerinajul este şi timpul preţios al catehezei. Pe lângă noile
cunoştinţe legate de evenimentele din Vechiul şi Noul Testament, despre
viaţa mucenicilor, a sfinţilor, pe tot acest drum şi la locul sfânt, pelerinul
învaţă să-şi deschidă inima la cuvântul lui Dumnezeu, învaţă să-şi
împărtăşească sentimentele şi cunoştinţele. Doritor să vadă, să meargă pe
urmele paşilor lui Hristos; pelerinul este sensibil la vederea semnele ce
amintesc viaţa „casnicilor lui Dumnezeu”. Adesea el doreşte să atingă
moaştele sfinţilor, peretele unei grote, martoră a apariţiilor miraculoase,
sărută cu veneraţie moaştele, îşi plânge viaţa păcătoasă, sau pur şi
simplu se roagă cu lacrimi, aprinde lumânări.
Am ajuns la Hotelul Seven Arches, „casa noastră” între 10 şi 15
mai 2006, ne-am cazat şi nici nu ne venea să dormim. Trecuse de ora trei
şi am fi dorit să plecăm, precum odinioară pelerinii, spre locurile sfinte
pe care a călcat Mântuitorul.
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„În timp ce unii îşi construiesc locuinţe dintre cele mai
impozante, eu visez la o căsuţă uşor dărăpănată într-o
curte cu pomi, în jurul cărora, toamna, s-ar strînge
mormane de frunze iar în soba de tuci ar arde un foc
vesel, timp în care aş reciti „Flama” de Henri de
Regnier.”

Despre cărţi
note şi impresii de Gabriel Funica
La un moment dat rişti să fii plictisitor tot vorbind, partizan,
despre situaţia şi destinul cărţilor.Nu poţi să faci apologia rîndului tipărit
la orice oră.Există pentru aceasta anumite împrejurări, nu multe, cînd poţi
încerca să emoţionezi într-un domeniu, nemărturisit, perdant.Nu poţi să
te redistribui la infinit în acest rol obsesiv maniacal fără a nu trezi
suspiciuni.Cum să perorezi susţinut convingător, să iei permanent partea
unei întreprinderi aflată într-o fază „spengleriană” a evoluţiei ei ? Cum să
resuscitezi, melancolic, un gust fără să nu fii suspectat de snobism ori
desuetudine ? Ca şi cum în plină eră a eficienţei tehnologice te-ai apuca
să demonstrezi virtuţile poetice ale morilor de vînt.Cartea a devenit o
pasiune obositoare.Abundenţa editorială ne pune în dilemă.Standurile
supra încărcate ne dezarmează.Hotărîrea e înlocuită de constatatre, de
trecerea în revistă.Vrem totul şi nimic.Sîntem suspecţi deoarece, pe de o
parte, vorbim intransigent de necesitatea reîntoarcerii la lectură,
semnalăm pericolul iletrismului, ne pierdem în statistici îngrijorătoare ca
apoi, paradoxal, să ne livrăm, cu toată fiinţa, unor gesturi contrarii a căror
derulare înseamnă de fapt surparea, anularea, demersului iniţial.Pentru o
civilizaţie în care „ecranul global” (Lipovetsky & Serroy) se impune cu
repeziciune, „cartea de lumină”(N.I. Herescu) nu mai impresionează, nu
mai atrage la modul predilect.Am pierdut plăcerea subtextului, nu mai
avem chef de prelungite şi minuţioase ritualuri.Cititul pe îndelete şi în
deplină solitudine creează anxietate.După cum cartea de buzunar
combate agorafobia.Astăzi, cînd se urmăreşte doar confortul, relaxarea şi
distracţia, un anumit tip de confort intelectual produce disconfort.Cărţile,
aşa cum observa cineva, nu mai reprezintă un mod de a trăi diferit ci o
diferenţă specifică faţă de alte mijloace de amuzament.
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*
Des nous jours, les livres passent aussi vite que les événemets.
R.P. Etourneau
Notă din 1899 !
*
Cu cît omul acţionează mai puţin, fiind ocupat cu lectura cărţilor,
cu atît mai bine pentru omenire.
*
Nu ştiu cît de slabă, cît de proastă, cît de searbădă sau plictisitoare
trebuie să fie o carte ca ea să constituie un pericol public.Bună sau rea
literatura este un produs ficţional ce se adresează aşa ziselor structuri de
lux ale fiinţei (Konrad Lorenz) şi nu vreunei funcţii vitale din organismul
uman.N-am auzit pînă acum, ca o carte să fi provocat cuiva vreo
afecţiune majoră.Cel mult poate leza simţul estetic.Însă, aşa cum arată
statisticle comentate de către sociologii lecturii, primejdiile potenţiale se
îndepărtează pe zi ce trece, indivizii preferînd formule mai comode sau
mai rapide de informare ori de petrecere a timpului liber decît buchisitul
unei cărţi.
*
De regulă, atunci cînd citeşti sau consulţi o carte nu-i permis să
subliniezi ori să faci tot felul de însemnări pe marginile paginilor.Şi
totuşi, nu mă pot abţine ca de fiecare dată să nu-mi conturez, prin acest
prost obicei, o cu totul altă carte în interiorul celei existente.Să creez,
astfel, un mutant care să mă servească, prompt, la orice oră din zi sau din
noapte.
*
Marele inconvenient al cărţilor noi este că ne împiedică să le
citim pe cele vechi.
Joubert
*
Discutăm frecvent despre cărţi, ne încredinţăm că viitorul lor nu
este periclitat, remarcă, din ce în ce mai mult, latura terapeutică a lecturii,
capacitatea sa de fortifiere morală, ca apoi să ne instalăm în faţa
televizorului pentru a consuma, absenţi, kilometri de peliculă
îndoielnică.Realitatea timpului recent transformă cartea în obiect de
contemplaţie şi subiect de interminabile discuţii iar actul lecturii într-o
perpetuuă amînare.Nu mai citim doar ne propunem să citim cîndva.În
fond, sumedenie de autori mai pot aştepta pînă să ne debarasăm de
fugacităţi inconsistente sau rătăciri în eventualităţi mirobolante, pînă ce
vom reuşi să ne dozăm echilibrat apetenţele.Astăzi, biblioteca nu mai
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este la modă.pare un lucru desuet să mai ocupi spaţiul cu volume aranjate
pe colecţii la mare stimă, altădată.treptat, din raţiuni ambiental
funcţionale plus alte fervori igieniste, cărţile au luat o destinaţie obscură
– umbratilis vita – fiind depozitate pînă la proxima donaţie, laolată cu
diverse ustensile scoase din uz.Cine ştie, Dostoievski sau altul poate
găseşte agreabilă compania vreunei rîşniţe sau a cîtorva becuri epuizate.
*
Acea superioritate exprimată cu un aer uşor de suferinţă atunci
cînd spui: lucrez la o carte.
*
Deux amis
Un bon livre
Une bonne cigarette
Cigarettes Gitanes
Reclamă pe contrapagina unei culegeri de texte literare, în franceză,
apărută în 1931.
*
În timp ce unii îşi construiesc locuinţe dintre cele mai impozante,
eu visez la o căsuţă uşor dărăpănată într-o curte cu pomi, în jurul cărora,
toamna, s-ar strînge mormane de frunze iar în soba de tuci ar arde un foc
vesel, timp în care aş reciti „Flama” de Henri de Regnier.
*
A fi acum de partea culturii scrise poate părea o irecuperabilă
pierdere de timp sau o atitudine uşor snobă în numele unui stindard
demodat.Pînă în 1990 căutam cu disperare cărţi.Stăteam „la rînd” ca să
citim apoi printre rînduri.Ulterior am început să pierdem din pasiune şi
curiozitate.Astăzi avem nevoie de îndemnuri, de exemplificări pe viu, de
mimetică stradală, de încurajări în direct, de antreuri care să ne deschidă
apetitul.De altfel, toată lumea, scriitori, ziarişti, politicieni, personalităţi
publice, par că s-au înrolat într-o campanie de reabilitare a cărţii.E un fel
de insomnie în subiect, un nou Aufklarung agită spiritele.Pe de o parte
vorbim de virtuţile economiei de piaţă iar pe de alta ne ridicăm
neoiluminist împotriva obscurantismului societăţii de consum, tenebrelor
culturii de masă.
*
Ce vremuri ! – aş putea spune- cînd citeam seara iar a doua zi, dis
de dimineaţă, dădeam fuga la cel mai bun amic, trezindu-l din somn ca
să-i povestec, peste gard, încă un capitol din „Winnetou”, „Cavalerii
Pardaillan” sau „Cei trei muschetari”.De cîte ori nu i-am „reperat”
onoarea Anei de Austria, în locul lui D’Artagnan, reconfortat la gîndul că
pot acorda protecţie relaţiei cu ducele de Buckingham, venind în timp
util, traversînd Canalul Mînecii, cu eghileţii reginei.Apoi ascultam, la
232

schimb, „Zece negri mititei”, „Cutia cu bomboane otrăvite”, „Şoimul
maltez”.Vara, prăvălit undeva la umbră, citeam literatură de evaziune
pînă la refuz.Lectura captiva, intrai în atmosferă, deveneai personaj, luai
parte activă la acţiune.Radioul, mult mai uşor de procurat decît
televizorul, asigura coloana sonoră: Betles, Caterina Caselli, Tom Jones,
Rita Pavone, la care adăugam hebdomadar filme cu John Wayne sau
Alain Delon.Astăzi, ispitele, mai ales cele video, s-au diversificat, sînt
colorate, atractive şi interactive.La ce bun să mai buchiseşti Jules Verne
cînd eşti ispitit cu „manga” Sailormoon.De ce să-ţi mai vlăguieşti
imaginaţia cînd ai o întreagă galerie de super-eroi gata să-ţi satisfacă
oricînd curiozitatea pentru cele mai incredibile aventuri, în condiţii
„home cinema”.Cum să-ţi mai pierzi vremea cu „O mie şi una de nopţi”
în loc să urmăreşti, cu sufletul la gură, „Stăpînul inelelor” ? Ce să cauţi
alături de Sam Spade acum în era Matrix ?
*
Citiţi încet; recitiţi şi mai încet.
Fichte
*
Autorii care la sfîrşitul povestirii scriu „sfîrşit”.Probabil, cititorul
să ştie cînd să se trezească şi să închidă cartea.
*
Singura carte perfectă, eu aş scrie-o, dacă aş putea.
Jules Renard
*
Doar şoarecii ştiu să guste o carte.
*
În librărie. Preţ de cîteva minute privesc cărţile scoase de o
editură într-o colecţie cartonată, cu supracoperte, impozant respingătoare,
cu statură de dicţionar, scorţos academice.Cînd de fapt s-ar impune ediţii
portabile, intimizate, genul folio, făcute să te atragă, să pui mîna pe ele şi
să le deschizi.
*
Sîntem în era teraflop,(în 2015 exaflop 10 la 18) 10(12)
operaţiuni pe secundă.Pagina tipărită are un concurent tot mai redutabil:
pagina web.Cu fiecare calculator achiziţionat şi conectat la Internet.A
apărut deja o nouă ramură bibliotecinomică: Webliologia.Pînă la urmă
vorbim de cea mai „tare” (hard) invenţie a sec. XX în domeniul
prelucrării, stocării şi transmiterii de date.practic, dai un „clik” şi Speedy
Gonzalez a şi apărut cu informaţia solicitată în dinţişorii lui din cristale
lichide.Cu toate acestea e prematur să putem vorbi de un real sfîrşit al
Galaxiei Gutenberg.Cartea mai are multe de spus.Eu unul continui să
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cred în virtuţile formative a rîndului impregnat cu cerneală
tipografică.Însă, nu dispreţuiesc nici tonerul.Oricît am naviga pe Net,
cultura autentică nu se obţine/asimilează decît prin cititul cărţilor.Nu neg
utilitatea acestui mijloc de informare, formidabil sub aspectul rapidităţii,
dar nu-mi fac iluzia că trecînd de pe un site pe altul ai putea dobîndi un
profil intelectual, cel mult o serie de abilităţi tehnice, o disciplină a
mîinilor. Este adevărat că Wikipedia îţi poate furniza o sumedenie de
explicaţii în cel mai scurt timp dar, ca să găseşti un citat din Proust e mai
simplu şi mai direct să cauţi în carte.Îmi este greu dacă nu imposibil să
citesc online însă, nu exclud din capul locului talentul unor scriitori,
poate viitori mari scriitori, care n-au acum răbdarea să parcurgă etapele
publicării/afirmării de tip clasic. Trăim în pripă, ne exprimăm digital,
sîntem într-o perpetuuă amenajare. E musai să te branşezi, să intri în
reţea.Faci schimb de replici, comentarii, comunici, în general, destins,
fără morgă instituţională, cu avatari virtuali avînd senzaţia că te ştie
întreg mapamondul. Chiar şi aşa, admit traficul unor idei măreţe sau de
bun simţ şi, în definitiv, dreptul fiecăruia de a se exprima cum îi este la
îndemînă. Că foloseşti stiloul şi hîrtia ori numai tastatura e o chestiune
secundară ce ţine de o anumită deprindere. Dacă timpul ne va impune,
ne vom reseta preferinţele ustensile şi vom foileta exclusiv în regim
electronic. Chit că Google nu-i totuna cu Gogol.
*
Este redundant, superfluu, lamentabil în tot cazul, să mai vorbeşti
azi de o relaţie legitimă cu cartea, de un ataşament imbatabil faţă de
cultura scrisă.Trăim, din mai multe motive, într-un fel de
semiclandestinitate.Dintr-un select şi rafinat obicei, cititul de cărţi, a
devenit un soi de apucătură, un viciu care s-ar cere imediat tratarisit, o
pasiune, pentru unii, clinică.Dacă altădată rigorile cenzurii aveau ca efect
direct creşterea interesului pentru carte, în neo-harababura noastră recent
informatizată, democratică,”produsul” editorial pe suport de hîrtie
înregistrează un explicabil, psihologic, recul.Atenţia se mută,
îngrijorător, spre atributele „slabe” ale culturii de masă, unde, parametrii
sociali ai individului nu mai sînt stabiliţi în funcţie de performanţele sale
intelectuale de tip clasic ci de recordurile sale financiare şi de bunăstare
materială.Aşa încît avem de ales între a fi o persoană citită sau una mai
bine plătită.Altfel, cultura modernistă insistă pe moda anti-intelectuală şi
pe facultăţile anticognitive aspirînd să regăsească sursele instinctuale ale
expresivităţii.Aşadar, într-o societate în care se caută autenticul,
originanlul, simplitatea emoţională şi nu dialectica, reflecţia sofisticată –
cititul, erudiţia în sine – nu mai determină un prestigiu social.În primul
rînd, rentabilizează industria tipografică, îi conferă acesteia o raţiune
superioară de existenţă.
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*
LIVRE – Quel qu’il soit, toujours trop long.
Gustave Flaubert (Dictionnaire des idées reçues)
*
O curioasă omisiune atrage atenţia în reviste şi alte publicaţii
ilustrate atît de îndrăgite de către vasta categorie a neo-snobilor societăţii
de consum.Printre textele răspîndite (şi mutilate de paragrafe coclizive
care sfîrşesc toate în penultima pagină), nenumărate reclame publicitatre
scot în evidenţă tot ceea ce este mai bun în materie de gust, eleganţă,
rafinament: istoricul impermeabil englezesc, ceasul bidimensional, lampa
de ultim design, ceşcuţa din cel mai fin porţelan, admirabila geantă,
senzuala haină de blană, impunătorul diamant, strălucitoare şi
provocatoarea maşină pe un fond suav, alcool învechit în balerci
medievale.Niciodată, totuşi, în aceste „naturi moarte” demne de maeştri
olandezi, în aceste „tablouri vivante” amintindu-l pe Watteau, niciodată
dar niciodată nu vom vedea o carte.Aceşti privilegiaţi fac totul, cu
excepţia cititului: plonjează în piscine de azur, beau aperitive
multicolore, seduc femei languroase la lumina lumînărilor, lenevesc pe
nisip, pe fotolii, pe scaune de avion (mereu în compania unor creaturi
vaporoase), ascultă benzi hi-fi, filmează zîmbitori cu camere
ultraperfecţionate, fumează, fac baie, se bărbieresc.dar în mîinile lor
puternice sau în preajma lor nu apare niciodată o cît de neînsemnată
carte.Unui amic de-al nostru, şeful unei mari case de editură, i-a venit
întîmplător ideea de a intra în legătură cu unele firme de profil.de ce, lear fi spus el, nu introduceţi o carte oarecare, a nu ştiu cărui editor, în
compoziţiile voastre publicitare ? abandonată pe o măsuţă Ludovic XIII,
lîngă un amnar Renaissace, între un flaut, o floare şi un portofel de marcă
?Sau aşezată deasupra unui şemineu aprins, în timp ce doi vechi amici
împart voskă, brandy sau whisky 25 years old ? Ori uitată deschisă, pe
zăpadă, aproape de încălţămintele de ski cărora nu le lipseşte decăt
cuvîntul ? ori măcar pe bancheta din spate a unei maşini care prinde suta
de kilometri înaunte ca să mai apuci să-i citeşti titlul ?Asta ar fi, pentru
editor, o formă preţioasă de publicitate indirectă, ca şi pentru imaginea
produselor voastre.Nici unul dintre interlocutori nu l-au lăsat să
termine.I-au explicat ei (desigur rînjind), Cartea nu are in, nu este şic, nu
este atractivă, gratifiantă, dezirabilă, nu produce asociaţii subliminale cu
luxul, cu îndestularea, cu „clasa” dezinvoltă, cu „stilul de viaţă” pe care
vrem să-l evocăm.În concluzie, nu este un complice adecvat, un aliat
prezentabil pentru apa de Cologne, brichete, bijuterii, motoare şi
lîneturi.Omul care animă paginile publicitare specializate n-ar şti ce să
facă prea bine cu o carte.Atenţia sa este îndreptată către imagini foarte
atrăgătoare, mintea fiindu-i ocupată cu interese diferite, ochii săi
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neînduplecaţi, în timp ce bea, călătoreşte, joacă golf sau tenis, privesc
irezistibil foarte departe, dincolo de secole şi milenii, către orizonturile
vaste, necontaminate, ale Neandertalului.
Carlo Fruttero & Franco Lucentini – La predominance du crétin (Ed.
arléa, 1988)
*
Ca să ai o carte tipărită trebuie să remiţi tehnicianului numit
tipograf un text pe care acesta îl va dispune prin procedeul specific pe
plăcile de imprimare impregnate cu cerneluri speciale.După care se
aplică pe hîrtia albă într-un mod mai mult sau mai puţin perfecţionat, de
la Gutenberg încoace.Nu mai rămîne decît pliatul şi tăiatul foilor apoi
fixarea copertelor.Acestea sînt condiţiile necesare şi suficiente pentru a
avea o carte tipărită.Pentru a avea două repetăm operaţiunea, cu condiţia
priceps să existe întotdeauna cineva pregătit să elibereze suma necesară
tipăririi.
*
Sînt cărţi şi cărţi.Unele excelente.Altele, sumedenie, proaste. Dar
sînt şi acelea, nici multe, nici puţine, de o mediocritate acceptabilă.
*
Bibliofilia – forma livrescă a snobismului.
*
Am obiceiul să citesc şi să scriu dimineaţa, înainte de a se lumina
bine de ziuă.Veioza, ochelarii, stiloul (instrument aproape perimat),
notesul, au aşteptat întreaga noapte pe masă.Cartea deasemeni, marcată
discret cu un semn la pagina deja citită, reluată latrezire.Citind în linişte
parcă ai admira un tablou într-un muzeu pustiu.
*
Avea atîtaea cărţi că nu mai încăpeau pe rafturi, stăteau mormane
pe jos, pe pervazul ferestrelor, pe pat, pe scaune, că n-aveai unde săntorci.Mi-a arătat şi mie cîteva din ele, cu lucrătură frumoasă, cum n-am
mai văzut, nişte...nişte...
Ait, c-am uitat cum le zicea ! Mă rog ! Una avea prins de ea un
lanţ, că erau din acelea şi mai vechi decît...da, erau scrise de mînă, cu
multă migală.le legau călugării cu lanţuri de rafturi ca să nu le fure
careva.erau scumpe de tot, ba, zicea dumnealui că unele serveau şi de
leac la nu ştiu ce boli.Luai o terfeloagă din alea, o băgai în cazan, o
fierbeai dimpreună cu broaşte ţestoase şi cu ierburi culese de pe cine ştie
unde şi ieşea o soluţie pe care o beai sau te ungeai cu ea şi-ţi lua durerea
cu mîna.
Costache Olăreanu– Cu cărţile pe iarbă
*
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Frumuseţea cărţii a patra din „Iliada” te ajuta să treci peste unele
suferinţe; era suficient să pui cartea sub cap şi scăpai de febră.
Dr. Mousson-Lanauze – De l’empirisme vers la raison
Paris, Editions de la Pipérazine Midy
*
Mă învîrt prin Bookătrie şi găsesc cartea lui Marcel Aymé – Le
confort intellectual.reţin următorul pasaj: Un livre est pour l’esprit un
aliment don’t les propriétés important advantage que l’inspiration du
cuisinier.
*
Consult o carte extrem de circulată.Copertele crăpate şi-au pierdut
demult luciul iniţial.Paginile uşor înegrite la colţuri de atîta răsfoit.Din
porii hîrtiei răzbate un iz de transpiraţie.Ceea ce o face, în pofida
aparenţelor şi a simţului olfactiv, parcă şi mai atrăgătoare.Genul de carte
care inspiră încredere inserată de mîinile prin care a trecut conferindu-i o
patină preţioasă la care ar trebui să viseze orice scriitor.
*
Capacitatea de orientare pe care un cititor cultivat ştie să şi-o
dezvolte în privinţa dispunerii generale a bibliotecii e la fel de valabilă în
interiorul unui singur volum.Să fii cultivat înseamnă să fii în stare să-ţi
găseşti rapid reperele într-o carte, iar aceasta nu implică o lectură
integrală a cărţii, dimpotrivă.S-ar putea chiar spune că e cu atît mai puţin
necesar să citim cutare carte în particular cu cît această capacitate este
mai mare.
Pierre Bayard – Cum vorbim despre cărţile pe care nu le-am citit
*
Cărţile au aceeaşi duşmani ca şi omul: focul, umiditatea,
animalele, timpul şi propriul lor conţinut.
Paul Valery
*
În faţa unei producţii editoriale copleşitoare nu poţi decît să spui,
precum personajul lui Eça de Queiroz: E de citit, e de citit.
*
Oricît ne-am face noi că nu vedem însă, apariţia unui nou tip de
suport care poate găzdui şi reda scrierea pune în mare dificultate cartea
tradiţională, pe hîrtie.În pofida tuturor asigurărilor ce li se dau celor care
păstrează cartea ca pe un obiect viabil, de neînlocuit.Ştim, pagina tipărită
are parfumul ei, plăcerea inclusă a răsfoirii, posibilitatea sublinierii,
cititul cu creionul în mînă cum se spune, zăbava reflecţiei, blîndeţea
luminoasă a hîrtiei, intimitatea însăşi a lecturii, adică tot acel cortegiu de
afinităţi, ticuri şi desfătări care încă mai fac agreabilă joaca de-a
intelectualul..Nu ştim pentru cîtă vreme.Oricum, omul hipermodernităţii,
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emotiv şi alergic de felul lui, vegetarian cu principii riguros ecologice,
pare să nu mai aibă chef şi răbdare cu rîndurile imprimate pe hîrtia
ascultătoare.Cartea, acest dar fabulos, aşteptat cîndva, cu nerăbdare de
către copii, iarna în preajma Pomului, devine, pe zi ce trece, tot mai
antipatică, în marketică fie spus, mediu neprietenos. Aflăm din revista
„Biblioteca” (4/2011) că directorul unui colegiu din SUA a înlocuit
complet cărţile cu tablete Kindle întrucît majortatea elevilor (generaţia
Google) prefera suportul electronic de lectură. Prin urmare, Hamlet nu
mai poate opta, în absolut, decît în condiţii LCD. Tribulaţiile doamnei
Bovary urmează un parcurs „ecranizat”.Altfel spus, ne vom îndeletnici cu
citirea unor scrieri ce vor rula, rece şi impersonal, pe dispozitive de
redare fără să mai fie nevoie ca să ne mai deplasăm pentru acest lucru la
bibliotecă ori să mai ţinem răspîndite prin casă zeci de titluri. După cinci
sute de ani de îndelungată folosinţă cartea, ajunsă la perfecţiune, ca şi
alte obiecte care, în pofida avîntului tehnologic, ne sunt, totuşi,
indispensabile (încă mai folosim umbrela cînd plouă) şi care a stimulat
rodnic gîndirea unor genii ori a însoţit, consolator, melancolia doamnelor
de altădată, nu va fi pîrjolită de gradele Fahrenheit cît, mai ales, de
nuanţa acetilenică a ecranelor în funcţiune.În curînd, „livre de poche” va
fi un portabil, cochet, de poşetă.Nu altfel se nelinişteşte scriitorul Ewan
Morrison, aflăm din articolul scris de Giuseppe Granieri în „La Stampa”
(24.08.2011), care, pe urma unei mese rotunde cu titlul „Sfîrşitul cărţilor”
organizată la Festivalul de la Edinburg, întrevede, pe durata unei
generaţii de aici încolo, un sfîrşit definitiv al cărţii tipărite.Însăşi
biblioteca prevăzută cîndva ca un loc destinat, prin excelenţă, lecturii,
studiului şi meditaţiei, întemeiată pe serviciul, atît de blamat astăzi,
popular tradus – ia cartea dă cartea – trebuie să se ajusteze, cu un cuvînt
la modă, să se reinventeze aşa încît, să ocupe un loc privilegiat, de strictă
utilitate, sub soarele comunităţii.Diversificarea serviciilor de bibliotecă,
impusă de noul context informaţional, va face din serviciul cu cartea un
serviciu printre altele.Cititorul, redenumit utilizator (user) în semantica
de specialitate, ca unul care nu va mai veni la bibliotecă să citească ori să
împrumute cărţi ci să utilizeze, în pripă, ceva.Ba chiar bibliotecarul, a
cărui imagine se scaldă din totdeauna într-o lumină rembrandtiană,
trebuie să-şi redeseneze o aură în cel mai rău caz neutră, „logat” la un
computer să administreze, competent, o bază de date, un tip „casual” de
informatician cu reflexe cultura-educative.Numai că pe măsură ce
importăm şi asimilăm, cum ne pricepem, un stil de viaţă şi un nivel de
tehnologie, societăţile dezvoltate încrarcă acum să combată fenomenul
iletrismului derulînd progame costisitoare pentru redescoperirea cărţilor
şi încurajarea lecturii.Dar cum se întîmplă de obicei, sub efectul sedativ
al noutăţii, îngrijorările minţii de pe urmă se volatilizează.
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„...tonul critic-pamfletar al cărţii şi argumentele extrase cu
preponderenţă din corespondenţa personală a medicului
vienez, spre a potenţa, pas cu pas, anumite decupaje
biografice (considerate "slăbiciuni") presupuse a sta în
spatele fiecărei construcţii teoretice (studiu, carte, conferinţă
etc.) care a participat la fundamentarea doctrinei.”

Pe cine deranjează Sigmund Freud?
un comentariu de Emil Nicolae
După ce a aflat şi (dacă) s-a apropiat de psihanaliză, fiecare dintre
noi dezvoltă o relaţie personală / particulară cu ea. Acesta e punctul
sensibil pe care-l atacă Michel Onfray în eseul Freud: amurgul unui
idol. Afabulaţia freudiană ("Le crepuscule d'une idole. L'affabulation
freudienne", Ed. Grasset & Fasquelle, 2010; ed. rom. 2011, Humanitas),
propunându-şi să anuleze un mit prin "de-mascarea" fondatorului.
Practic, se repetă un parcurs vechi de când lumea, respectiv
transformarea unei poveşti de dragoste într-una de ură, prin încercarea
discipolului (fiului) de a se elibera de tutela patronului (tatălui) spiritual.
Şi iată cum, vrând-nevrând, însăşi tăietura critică a cărţii lui Michel
Onfray impune o cheie de lectură psihanalitică, în pofida argumentelor de
alt tip (voi reveni la ele) cu care autorul îşi susţine demonstraţia.
Pentru că, preventiv, Michel Onfray (n. 1959) ne spune că în
adolescenţa-i nefericită (din anii '70 ai secolului XX), petrecută parţial în
orfelinatul preoţilor salesieni din Argentan (Orne), a descoperit pe taraba
unei buchiniste trei ediţii ieftine ale cărţilor care l-au "salvat" / protejat în
acel moment: Anticristul de Fr. Nietzsche, Manifestul Partidului
Comunist de K. Marx şi Trei eseuri asupra teoriei sexualităţii de S.
Freud: "Din prima carte aflam că creştinismul nu e o fatalitate, că a
existat o viaţă înaintea lui şi că ne stă în puteri să accelerăm evoluţia spre
viaţa de după el; din a doua aflam că nici capitalismul nu era orizontul
ultim al omenirii şi că exista un cuvânt generos, socialismul, pentru a
visa o lume diferită; cu ajutorul celei de-a treia descopeream că
sexualitatea putea fi concepută în limpezimea luminoasă a unei anatomii
amorale, fără teama de Dumnezeu sau de Diavol, fără ameninţări, fără
spaimele asociate aparatului represiv al moralei creştine. La
cincisprezece - şaisprezece ani, aveam la dispoziţie un stoc de dinamită
suficient ca să arunc în aer morala catolică, să subminez maşinăria
capitalistă şi să spulber morala sexuală represivă iudeo-creştină."
În ce măsură cei trei autori (prin cărţile menţionate, dar şi prin
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altele) au influenţat profilul de la maturitate al filosofului francez, ne
putem da seama parcurgându-i bibliografia (redau titlurile în limba
română pentru a le percepe explicit mesajul): Pântecul filosofilor.
Critica raţiunii dietetice, 1989 (ed.rom. 2000); "Cinismul. Portretul
filosofului ca un câine", 1990; Politică rebelă. Tratat de rezistenţă şi de
nesupunere, 1997; Teoria corpurilor îndrăgostite. Pentru o erotică
solară, 2000; Arheologia prezentului. Manifest pentru o estetică cinică,
2003; Filosofia feroce. Exerciţii anarhiste, 2004; Tratat de ateologie.
Fizica metafizicii, 2005; Înţelepciunea tragică. Pentru buna folosinţă a
lui Nietzsche, 2008; De grija plăcerilor. Edificarea unei erotici solare,
2008 (ed.rom. 2011); Jurnal hedonist, 2000-2008 (4 vol); O
contraistorie a filosofiei, 2007-2010 (ed.rom. 2008-2011). În consecinţă,
Michel Onfray (care a demisionat din învăţământul liceal francez în 2002
şi a înfiinţat o "universitate populară" la Caen, ca să-şi poată susţine liber
ideile) e privit acum ca unul dintre filosofii rebeli ai Europei (alături de
germanul Peter Sloterdijk, slovenul Slavoj Zizek ş.a.), cinic, ateu,
libertarian, stângist. Evident, aceste atribute s-au coagulat de-a lungul
timpului, prin diversificarea lecturilor "preferate" şi nuanţarea sau
radicalizarea atitudinilor. De pildă, Michel Onfray l-a păstrat mereu
aproape pe Nietzsche, dar a renunţat la Marx în favoarea lui Proudhon
ş.a.m.d. Iar în cazul lui Freud avem de-a face cu un fel de despărţire /
trădare... din dragoste, în favoarea lui Wilhelm Reich!
(Deschid această paranteză ca să mă întorc la ceea ce scriam mai
sus despre relaţia particulară pe care o poate avea fiecare cu psihanaliza
şi care depinde de biografie, de conjunctură, de context etc. Cam la
aceeaşi vârstă, dar cu un deceniu înaintea lui M. Onfray, îl descopeream
pe S. Freud în biblioteca tatălui meu, parcurgând volumul Doctrina lui
Freud de I. Popescu-Sibiu, ed. II din 1931. Pe atunci, opera originală a
vienezului era încă interzisă în România comunistă, fiind considerată un
produs al culturii burgheze. Abia în 1980 a apărut Introducere în
psihanaliză... şi au fost adunate câteva studii sub titlul Scrieri despre
literatură şi artă. Încât nu avea cum să-mi treacă prin cap, în acele
condiţii, să pun sub semnul întrebării doctrina şi metoda psihanalitică,
atâta vreme cât ele mă ajutau măcar să-mi explic excesele dictaturii /
dictatorilor. Mai mult, eram mereu în căutarea unor aplicaţii ale
psihanalizei în cercetarea literaturii şi aşa am ajuns să descopăr
"psihocritica" lui Charles Mauron pe care am crezut-o potrivită
interpretării lui G. Bacovia. În schimb, când am dat prima oară în aceeaşi
bibliotecă peste studiile Criza sexuală. Critica reformei sexuale
burgheze şi Materialism dialectic şi psihanaliză de Wilhelm Reich reunite într-o ediţie franceză din 1934 -, m-am codit mult până să le
citesc, fiind sătul de porţia de îndoctrinare marxistă care ni se servea
zilnic pe canalele oficiale. Iată de ce susţin că are o mare importanţă
modul particular în care ai intrat în contact cu psihanaliza, acesta
justificând / motivând atitudinea pe care o vei avea, mai târziu, faţă de ea:
căci una e să te întâlneşti cu doctrina freudiană într-un mediu democratic,
fără oprelişti din partea cenzurii şi cu acces la toate sursele de informare,
240

şi alta e să o descoperi ca pe un fruct oprit şi ca pe un punct de sprijin
când vine peste tine valul comunizării / omogenizării!)
E lesne de observat însă, în eseul Freud, amurgul unui idol..., că
autorul nu vizează atât demolarea psihanalizei cât pe aceea a
inventatorului ei, Sigmund Freud. Şi încă un lucru: Michel Onfray nu
constată, nu consemnează un declin, ci speră să-l provoace. De aici tonul
critic-pamfletar al cărţii şi argumentele extrase cu preponderenţă din
corespondenţa personală a medicului vienez, spre a potenţa, pas cu pas,
anumite decupaje biografice (considerate "slăbiciuni") presupuse a sta în
spatele fiecărei construcţii teoretice (studiu, carte, conferinţă etc.) care a
participat la fundamentarea doctrinei. Rezum acest demers prin
reproducerea celor cinci teze de la care pleacă autorul francez: "Teza nr.
1: Psihanaliza discreditează filosofia, dar este ea însăşi o filosofie / Teza
nr. 2: Psihanaliza nu are de-a face cu ştiinţa, ci cu autobiografia filosofică
/ Teza nr. 3: Psihanaliza nu este un continuum ştiinţific, ci un talmeşbalmeş existenţial / Teza nr. 4: Tehnica psihanalitică ţine de gândirea
magică / Teza nr. 5: Psihanaliza nu este liberală, ci conservatoare".
Enunţurile acestea, cu aparenţă principială, sunt reduse în interiorul
fiecărui capitol la multiplele tare / slăbiciuni pe care le-ar ascunde
existenţa lui Sigmund Freud: masturbare, incest, adulter, boli ş.a. După
asta, firesc, vine şi concluzia: "Psihanaliza -...- este o disciplină reală şi
justă atâta timp cât i se aplică lui Freud şi numai lui. Conceptele enormei
saga freudiene îi servesc mai întâi pentru a-şi scruta propria viaţă, pentru
a face ordine în existenţa lui: criptomnezia, autoanaliza, interpretarea
viselor, ancheta psihopatologică, complexul Oedip, romanul de familie,
amintirea ecran, hoarda primitivă, uciderea tatălui, etiologia sexuală a
nevrozelor, sublimarea ş.a.m.d. constituie, printre atâtea altele, momente
teoretice strict autobiografice. Freudismul este deci, la fel ca spinozismul
sau nietzscheanismul, ca platonismul sau cartezianismul, ca
augustinismul sau kantianismul, o viziune asupra lumii fără pretenţii de
universalitate. Psihanaliza constituie autobiografia unui om care-şi
inventează o lume ca să poată trăi cu fantasmele lui - ca orice filosof..."
Adică avansează o "afabulaţie"!
Nu contest că este interesant acest punct de vedere şi că el
justifică poziţia de "contrafilosof" pe care se plasează Michel Onfray. Pe
de altă parte, extinzând acest "principiu" dincolo de graniţa filosofiei
(oare?!), e ca şi cum am spune că Pământul se învârte pentru că aşa a
gândit Galileo Galilei sau că e treaba lui Albert Einstein dacă s-a privit în
oglindă şi a văzut acolo teoria relativităţii! Oricum, Michel Onfray este
un filosof antisistem şi are impresia că orice "emisie ideatică" e
subiectivă - lucru adevărat până la un punct -, deci şi psihanaliza. De
aceea se şi citesc cu interes cărţile sale, pentru că aruncă asemenea
provocări contrariante. Din această perspectivă doctrina lui Sigmund
Freud nu e decât o "viziune fictivă" a omului, pe care mulţi alţii nu au
făcut decât să o imite. Aşa s-a născut "şcoala", sub controlul strict al
vienezului. Precizez însă că asemenea critici au însoţit permanent
afirmarea doctrinei freudiene şi o menţionez doar pe aceea din 1926,
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pentru că precede reproşul eseistului francez de azi: la un congres al
naturaliştilor desfăşurat la Konigsberg, şeful clinicii psihiatrice din
Munchen, O. Bumke, a susţinut că teoriile psihanalitice sunt total
antiştiinţifice, decretându-l pe autorul lor mai degrabă "poet" decât
savant. Aceste critici nu au împiedicat marşul triumfal al psihanalizei şi
chiar o investigare riguroasă a ei, în formă de "tratat", apărută acum
câţiva ani (v. Le livre noir de la psychanalise / Cartea neagră a
psihanalizei, sub coord. Catherinei Meyer, Ed. des Arenes, 2005) nu a
reuşit să anuleze mişcarea care a acoperit întregul secol XX.
Spuneam mai sus că Michel Onfray recunoaşte ca valabilă o
singură ramură a psihanalizei şi anume aceea numită "freudo-marxism",
promovată de Wilhelm Reich şi opusă astfel maestrului: "Freud gândeşte
în termeni numenali, conceptualizează şi jonglează cu alegorii şi cu
metafore, conferă mitologiei şi simbolului mai multă forţă decât realului
şi istoriei, îşi înscrie gândirea în cadrul clasic al idealismului. Reich, în
schimb, introduce biologia şi istoria în psihanaliză, nu abordează
niciodată subconştientul separat de condiţiile istorice în care aceasta
operează. /.../ Care sunt aşadar tezele lui Reich? Necesitatea eliberării
sexuale; elogiul jubilaţiei obţinute prin orgasm; promovarea unei educaţii
sexuale pentru toţi bărbaţii şi toate femeile, începând din tinereţe;
interpretarea critică a fascismului şi capitalismului, ca produse ale
reprimării sexuale milenare; atacul în toată regula îndreptat împotriva
familiei, privită ca aparat de dresaj represiv şi de producere a nevrozelor;
desconsiderarea patriarhatului monogam; atacul dur împotriva iudeocreştinismului, promotor al unei morale sexuale aflate la originea tuturor
patologiilor; asocierea necesară între psihanaliza post-freudiană şi un
marxism post-sovietic; posibilitatea de a obţine fericirea pe pământ prin
acţiune politică; utilizarea psihanalizei în scopuri hedoniste, comunitare
şi libertare - cum o fi putut mişcarea din mai '68 să nu valorifice o astfel
de dinamită intelectuală?".
Recunoaştem în rândurile de mai înainte multe dintre ideile pe
care Michel Onfray le susţine în cărţile şi conferinţele sale. Ele au şansa
să se impună în lumea de azi, populată de tot mai mulţi oameni
nemulţumiţi de felul în care a evoluat societatea şi de poziţia lor în
lăuntrul acesteia (inclusiv în vreme de criză). Dar, totodată, avem aici un
evantai tulburător de afirmaţii stângiste. Putem sau nu să fim de acord cu
ele. Michel Onfray şi le asumă, susţinând în clar că preferă să greşească
cu stânga decât să aibă dreptate cu dreapta. Fapt care riscă să trezească
reţineri, chiar dacă ai înclinat să-i dai dreptate la un moment dat...
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„Într-o seară s-a întâlnit cu Stângă, aflat într-o zi cam
nătângă. Nemulţumit şi chiar răzvrătit, Stângă îi spune lui
Dreaptă că este nedrept ce face el, că pune în pericol
existenţa unor cuvinte. Că n-are minte şi că minte! Vinde
iluzii, parc-ar fi la electorale, pe câteva parale! A mai
invocat Stângă chiar dreptul juridic adăugând că în
deplina egalitate de drepturi orice cuvânt are drept de
manifestare în comunicare.”

Din lumea cuvintelor
un eseu de Leonard Rotaru
Cuvintele au o lume a lor. Ca a oamenilor. Au viaţă, mai scurtă, mai
lungă, trăită mai lent sau pe fugă. În lumea cuvintelor există natalitate,
dar şi mortalitate. Unele sunt plăpânde, uşor suferinde sau de boli roase,
altele viguroase, la chip frumoase. Se fac alianţe, se-mpletesc speranţe,
pe bază de simpatii şi, de multe ori, rupturi din topor, antipatii, grozăvii.
Când e vorba de cerut o favoare sau de oferit o floare, de mângâiat un
copil sau de cântat un vodevil, cuvintele înlănţuie dulci mângâieri, după
puteri.
Le-am cunoscut şi în stare de nervozitate. Desigur, nu e vorba de toate.
Sarcastice, crude, sfâşietoare… Auzisem că pot fi chiar ucigătoare! Pe
cine pot surprinde! Asta se pretinde, dar să cred nu pot. Ar fi prea de tot.
Să fie cuvântul armă letală?! Ar fi o scofală!
S-ar investi în cuvinte sume trăsnite! Şi gata cu industria de
armament. Ar da faliment! S-ar schimba ordinea mondială de azi. S-ar
inventa uzine de cuvinte distrugătoare… S-ar lua un pumn de cuvinte
otrăvite, s-ar pulveriza iute, ca din puşcă şi gata! Odată comisă fapta,
duşmanul ar fi dat gata!
Cuvintele au şi ele familii. Fiecare familie are o mamă. Chiar un moş
şi-un strămoş. Adică arbore genealogic. Şi asta e logic. Şi neamuri multe,
multe, pe pământ împânzite. Că veni vorba, mi-am amintit de un strămoş.
Foarte cunoscut. În mod absolut. Are peste două mii de ani şi mulţi fani.
Şi-a croit familie mare, cu nume şi renume, răspândită-n lume.
La început, a intrat într-o poveste a limbii latine, aşa cum se cuvine.
Şi, la o răscruce, neştiind bine încotro s-apuce, a luat-o aşa din
întâmplare, la dreapta, că aşa l-a mânat soarta. Calea aleasă i-a priit,
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norocul nu l-a ocolit. Şi-a pus repede nume ca să se poată prezenta la
lume. Şi-a spus Dextra (Dreapta) - cel fără suspin, de neam latin.
Fratele său, Sinistra (Stânga), mai nehotărât, ajuns la aceeaşi răscruce,
a luat cale opusă. Cam puţin pătrunsă. Stângaci, neajutorat, de soartă
defavorizat, Sinistra drum greu a întâlnit. Mult s-a ostenit, şansa l-a
ocolit, puţin a rodit. A avut ceva urmaşi, dar doi mai importanţi, italianul
Sinistro şi franţuzescul Sinistre, mult prea asemănători în fire şi simţire.
Nu au fost prea simpatizaţi şi, ca atare, puţin utilizaţi. Prezenţa lor în
comunicare a fost legată mai mult de situaţii extreme, de calamitate, de
nenorocire, de pustiire. Ceva carieră au făcut doar în literatură, pictură şi
sculptură. Iar în film şi-au făcut de cap, producţii peste producţii,
grozăvii peste grozăvii, de cap să te ţii!
Mergând pe calea cea bună, după ani buni şi-o lună, Dextra se face
de-a dreptul Dreaptă în limba română. Se întâlneşte mai întâi cu un alt
cuvânt de cuvânt. Cu binecunoscutul Mână. Se simt ca fraţii, se-nvoiesc
şi fac alianţă vestită, mult pomenită. Aşadar, Mână îl însoţeşte pe
Dreaptă şi pleacă împreună într-o noapte cu lună. Trimit urări şi salutări
cu mâna dreaptă oriîncotro se îndreaptă. Reuşesc cu uşurinţă să capete
însemnătate şi autoritate. Mulţimile sunt cucerite, pe nesimţite. Simbol
după simbol, sens după sens, se răspândeşte intens. Încurajaţi de fapte,
se-nvoiesc în toate pe mai departe. Mai mult chiar, îşi pun un singur
nume, transformat ulterior în renume, vestitul Mână Dreaptă.
Încrezător în steaua lui, s-a încumetat să se îmbrace în straie de
lumină şi cu privirea senină, cu capul sus, la Domnul s-a dus. Domnul i-a
cântărit calităţi şi posibilităţi şi l-a făcut să se arate de folos. Astfel, Mână
Dreaptă, harnic din fire, nalt la simţire, aduce credinţei slujire. Ca
recompensă, Domnul îl înnobilează şi îi atribuie rang mare, în zi de
sărbătoare. Ca atare, Mâna Dreaptă poate să facă binecuvântare. Câştigă
prestigiu între cuvinte, iar fapta bună i-aduce cunună. Fiind la rându-i
binecuvântat, zideşte grai curat, munceşte nemăsurat. Folosit ca
substantiv ori adjectiv, împlineşte din inimă voia Domnului. Alege
drepţii de nedrepţi. Devine Mâna Dreaptă prin care Domnul făptuieşte
dreptate. Ajung tot mai cunoscute expresii precum cale dreaptă, roade
ale dreptăţii, cununa dreptăţii, slujirea dreptăţii, Evanghelia dreptăţii.
Lumea aude de Mână Dreaptă. Binele, destoinicia, puterea, bărbăţia,
fidelitatea, generozitatea îi sporesc celebritatea. După atâta popularitate,
se autodefineşte din nou Dreapta, fără să fie nevoie de prea multă râvnă.
Revine şi pe pământ ca să lucreze ce este sfânt, prin legământ, în
românesc cuvânt. Nu avea să ştie bunul de el că va căpăta noi şi noi
semnificaţii. Unele euforice, altele metaforice. Aşadar, Dreaptă s-a trezit
pe alt prag de interpretare şi cu mai multă favoare. Şi - a căutat noi aliaţi
pentru a se face mai folositor şi bun slujitor. Avea de câştigat în orice
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situaţie s-ar fi fost implicat. I se părea important chiar să arate cum poate
fi folosită o prepoziţie în orice poziţie. Una este să faci la dreapta, alta
este să stai de-a dreapta.
Întărit de cele câştigate, solicitat de alte situaţii provocate, Dreaptă
călătoreşte mai departe. Plămădeşte o lume a expresiilor din ce în ce mai
încurcate, mai sofisticate. Intră în asocieri complicate ce pot fi mai greu
explicate.
De pildă, nu îi venea uşor să explice sensul expresiei omul drept. Unii
nu înţelegeau şi pace, orice le-ai face! Alţii o aşează în opoziţie cu omul
stâng… Pe astfel de oameni nu ştiu cum să-i numesc... Pare a fi o
chestiune de dexteritate lingvistică şi de morală. Dreaptă să dea
socoteală!
Dreaptă semnează şi se-mpovărează cu alte neamuri vestite.
Călătoreşte pe oriunde se vorbeşte româneşte, pe brânci munceşte. Nu
după mult timp apar privire dreaptă, vorbă dreaptă, judecată dreaptă şi
chiar luptă dreaptă. Gândea el, Dreaptă, optimist cum era, că poate să
găsească şi om după expresie, care să facă impresie. Mai avea el un crez
că limba română, în expresivitate, întrece orice surată latină. Ca dreaptă
răsplată că a fost izolată, însingurată… I-a mai dat în minte că poate găsi
omul drept şi înţelept care în boale să bage răutatea, vulgaritatea,
murdăria, josnicia, ipocrizia din toată România… Cam idealist
Dreaptă… Ce-o fi crezând el… Păi alte cuvinte ce să facă. Şi ele vor să
fie vorbite, în fel şi fel de situaţii ivite.
Într-o seară s-a întâlnit cu Stângă, aflat într-o zi cam nătângă.
Nemulţumit şi chiar răzvrătit, Stângă îi spune lui Dreaptă că este nedrept
ce face el, că pune în pericol existenţa unor cuvinte. Că n-are minte şi că
minte! Vinde iluzii, parc-ar fi la electorale, pe câteva parale! A mai
invocat Stângă chiar dreptul juridic adăugând că în deplina egalitate de
drepturi orice cuvânt are drept de manifestare în comunicare.
Pus pe gânduri, Dreaptă, încăpăţânat în dreptatea sa, îşi zice pentru
sine că nu trebuie să ştie Stângă ce face Dreaptă şi pleacă mai departe.
Cu-o voinţă aparte. Timpul nu are răbdare… Dreaptă se gândeşte şi
stabileşte că ar fi necesară o evaluare. Că ar vrea consacrare, dar fără
contestare… Îşi reface mental drumul pornit din portal. Îşi aduce aminte
ce alianţe a întocmit şi cum a rodit. Se aşază într-un amfiteatru, ca la
teatru şi singur, singurel, rupe tăcere. Şi, ca din întâmplare, vine iar vorba
de omul drept. Se opreşte cu respect: omul drept trece drept omul cinstit,
integru, dospit în bunătate, în vorbe şi fapte. E de meditat, chiar de
verificat. Aplecat în sine, cu trupul plăpând, pe o piatră stând, Dreaptă
pare una cu pământul. Îl simte doar vântul. Toate expresiile care îi
aparţin, zămislite cu chin, duc la persoană. Nu este toană. Mult a fost
rostit, mult s-a fost rodit…Dar la drept vorbind, om pe măsura expresiei
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greu desluşeşti. Pământ răscoleşti de vrei să găseşti… Se răzvrăteşte
Stângă?! Păi, nedrepţii nu sunt mai mulţi decât drepţii?! Şi-apoi ce are
Stângă de împărţit cu mine? Îi sunt doar ca un frate, îşi spune pentru
sine.. Adevărat este că a lăsat mai puţine urme, n-a ajuns pe culme. Alt
drum a apucat, şans-a răsturnat! Să fie omul drept, privire dreaptă, ţinută
dreaptă, coloană vertebrală dreaptă, judecată dreaptă vorbe goale-n
vânt, fără discernământ? Renunţă să mai înşire, de teamă să nu-şi iese
din fire…
Mai mult, a avut binecuvântare pentru o asemenea lansare. Şi misiune
dată. Să arate lumii frumuseţi de limbă română, peste Carpaţi stăpână.
Limba unei naţiuni învechită-n ani, trasă din romani. O fi de la
globalizare un fel de pulverizare a identităţii, a românităţii… O fi Stângă,
accidental, prea occidental?! Ei, puţină ostilitate nu strică! Uneori este
binevenită! Sigur, sunt cuvinte spuse pe negândite…Nu numai de Stângă,
dar şi de alţi indivizi guvizi, cu cap mare, trup mărunt, adâncimea nu
pătrund.
Întărit în sine, încalecă Dreaptă pe o roată şi mai dă o raită prin lumea
cuvintelor româneşti. Chiar şi-acum călătoreşte, neamul mereu şi-l
sporeşte. Nu rămâne decât să consulţi un dicţionar, mai mare sau de
buzunar. Poţi deveni colecţionar vestit, fără mult efort investit. Sunt
colecţionari fel şi fel. Dar într-un fel tu, iubite cititorule, eşti unul aparte.
Comoara ta nu e nevoie s-o cari în spate! Nu poate fi furată. Cel mult
invidiată. Caută şi vei avea răsplată! S-ar bucura tare mult Dreaptă,
crinul cel alb al slovei româneşti!
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Maestrul xilogravor Petru Petrescu
După rigorile formale ale breslei, Petru
Petrescu (1929 - 2011) aparţine graficienilor.
Prezenţele sale la reuniuni regionale, naţionale
sau internaţionale, consacrate genului, împlinite
prin înscrieri şi reproduceri în cataloage de
prestigiu şi de circulaţie mondială, atestă
vocaţia autentică a artistului, zona unde a
explorat mai adânc şi mai aplicat. Gravurile lui
colorate, unice prin motiv, sunt originale prin
sugestie plastică.
Afirmaţia "Şi eu sunt pictor...", strigăt
orgolios şi disperat totodată al artistului din Renaştere, se potriveşte
ansamblului operei lui Petru Petrescu. În fapt, în gravură sau monotip,
acuarelă sau pictură, în decoraţia vaselor el nu a încetat nici o clipă să se
exprime ca pictor. Acest om, previzibil ca o carte cu final anunţat chiar
din prima pagină, ni se înfăţişează acum, încă o dată, cu nădejdea că-l
vom percepe mai corect şi mai nuanţat. La judecata de apoi a istoriei, el
se prezintă însă singur, fără corul celor care, poate, l-au admirat, fără
liota celor care, sigur, l-au pizmuit...
A debutat exersându-se în xilogravura alb-negru. Aici a înţeles să
pună în valoare acurateţea ductului simplu, elegant, capabil să valorifice
fantezia creatoare în compoziţii cu substanţă abstractă. Pentru el, însă,
abstractul păstrează ca punct liminar contactul cu figurativul, siluetele
evanescente ale unor figuri simbolice, varitabile arabescuri orientale, fără
a fi în vreun fel tributar desenului prea riguros. Alcătuirile plasate în
câmpul imaginii sunt spontane, nonconformiste şi de aceea credibile în
ordinea imaginarului. Configuraţia ansamblului, surprinzătoare şi tuşantă,
dezvăluie o energie vitală, un gest insurgent prin linie şi pilduitor prin
expresie. Opere ca "Păpuşarii", "Astrală", "Preludiul dragostei" ş.a.
explorează filonul tradiţional al predecesorilor anonimi, ridicându-l la un
alt nivel de interpretare. Gestul are măreţia, simplă, a definitivului. Din
alb-negru, nonculori, el izbuteşte o sugestivitate polifonică, aparent
austeră dar, în fapt, simfonică. Prin atitudine şi simplitatea mijloacelor
evocă definitivul efemerului.
Fasciculele de lumină incandescentă sugerează trasee astrale iar
fondul negru, grav, conferă luminii semnificaţii metafizice. Jocul
dezinvolt al scânteierilor imprevizibile transmite privitorului emoţia
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întâlnirii în zonele devoalate ale misterului. Scrijelările aspre ale
suprafeţei de lemn denotă preocuparea pentru lucrul în spiritul
materialului de suport, dar cu gândul la imaginea dezvăluită ulterior de
albul imaculat al hârtiei. Într-un anume fel, în xilografia alb-negru, Petru
Petrescu şi-a făcut mâna pentru viitoarele xilogravuri color, genul care l-a
consacrat între confraţi şi în care şi-a rezervat un loc durabil.
În contextul analizei, ne interesează deopotrivă meşteşugul cât şi, mai
ales, structura plastică a imaginii şi conotaţiile ei simbolice. Petru
Petrescu a optat pentru o relaţie vie, fertilă, între dinamismul exuberant
uneori şi liniile ce definesc forma şi viziunea de ansamblu. Altfel spus,
între expresia materială şi substanţa metaforică a imaginii.
Repertoriul numeroaselor xilogravuri color este de-a dreptul
impresionant şi original. Plonjarea în illo tempore scoate la iveală,
laolaltă cu tot felul de aluviuni culturale, elementele unei fabuloase
protoistorii. Civilizaţii dispărute trimit astfel mesaje fragmentare către un
viitor incert, subliniind datele unei posibile continuităţi. Dintre aceste
mesaje, gravorul selectează îndeosebi semnele culturii de tip cucutenian,
apte să reconstituie universul uman şi sacru al unor strămoşi îndepărtaţi.
Idolii cucutenieni, zeităţile vremii, obiectele uzuale sau de cult decorate
cu desăvârşită măiestrie, cromatica sobră dar rafinată, geometrismul
ornamentaţiei sau gracilitatea decoraţiunilor se metamorfozează în
motive plastice evocator-sugestive.
Între mesajul originar şi perceperea artistului se interpun grilele unei
experienţe umane şi culturale multimilenare. Artistul nu face arheologie,
dar nu ignoră semnatica mesajului şi interpretează într-un cod propriu
memoria timpului. Practic, el reduce la o imagine milenii de existenţă şi
experienţă artistică a căror primitivitate menţine relaţia de fond cu
orizontul îndepărtat al zorilor istoriei.
Conceptualizate, semnele timpului alimentează imaginaţia
recuperatoare şi conferă posibilitatea artistului de a realiza, prin fantezie,
un posibil compendiu istoric. Plasticitatea idolilor, forma desăvârşită a
vaselor modelate cu mâna de meşterul anonim şi decoraţiunile stilizate
ale acestui îndepărtat creator, cromatica în tonuri ocru şi roşu, impun
artistului să realizeze insolite sinteze. El se serveşte de acest inventar
fabulos cu sentimentul că readuce la viaţă patrimoniul estetic al unei
civilizaţii europene din momentul ei de maximă înflorire.
Statistic vorbind, motivele cucuteniene deţin ponderea în creaţia lui
Petru Petrescu din anii 1975 - 1990. Drumul ales laolaltă cu inspiraţi
sfătuitori s-a dovedit, în timp, corect şi de lung parcurs.
Valentin Ciucă
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Pictură , muzică și poezie în expoziție Horia
Cucerzan de la Galeria Artelor-Cercul Militar
National, 14 mai – 18 Iunie 2012

Horia Cucerzan: „Eu nu folosesc albastrul,
nici n-ai observat!”
M-am întâlnit prima dată cu maestrul Horia Cucerzan în luna
februarie a acestui an, în expoziția mea de la Galeria Artelor din cadrul
Cercului Militar Național, pe o vreme de iarnă cumplită și un viscol de
care iși vor aminti generații. Nămeții înalți făceau impracticabil trotuarul
iar pietonii, rari de altfel, nu îi puteam vedea din galerie. Am chemat
multă lume, puțini au putut să vină. Și atunci am văzut un fapt demn de
consemnat: am fost vizitat doar de vechi prieteni, oameni de cultură,
artiști și cîțiva prieteni vechi. Și pentru că nici o întâlnire nu este
întâmplătoare, într-o zi a venit și maestrul Cucerzan. Am fost cucerit de
la început de această distinsă, deschisă și comunicativă persoană (de aici
o fi venind Cucerzan?; trebuie să mai întrebăm și niște doamne...). O
voce profundă, de tip ”radio” și o narațiune desăvârșită, la care cred că
noi cei de pe meleagurile lui Creangă suntem oarecum sensibili. Nu, nu
este moldovean, este din Blaj și nu a fost niciodată la Piatra Neamț, dar a
auzit de oraș și ar vrea să facă o expoziție acolo. Bunicul meu fiind din
Grintieș-Neamț, aproape de granița cu Ardealul, mi-am permis să fac o
conexiune, i-am explicat maestrului de la Blaj că această zonă din
Moldova este o zonă specială, de puternică confluență cu Ardealul, atât
culturală cât și ca schimb de populație. Nu după multă vorbă, proiectul
viitoarei expoziții Horia Cucerzan la Piatra Neamț era ca și stabilit.
Ne-am întîlnit din nou, pe o vreme splendită de această dată, tot
la Galeria Artelor, în luna mai, când maestrul a avut o expoziție de
pictură deschisă până in 19 iunie a.c. Ea este o continuare a expoziției de
pictură deschise de Horia Cucerzan în perioada decembrie 2011 –
ianuarie 2012, de la Galeria Veroniki Art din București, intitulată atât de
poetic atunci : ”Bolta luminii, între grație și armonie”. Mă întrebam
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chiar, oare sunt mai mulți poeți originari de la cîmpie și de la mare decât
cei de la munte?
Născut la câmpie, la Blaj , în 7 iunie 1938, face studiile la
Academia de Arte Frumoase ”Ioan Andreescu” din Cluj, secția pictură,
promoția 1963 (profesori: Anton Lazăr și Petre Abrudan). Urmează
multe expoziții personale și de grup atât în țară cât și peste hotare,
numeroase premii și burse internaționale ce îi certifică statutul de artist
european, dar și național. Autenticitatea operei maestrului Cucerzan este
strîns legată de personalitatea sa. Rolul și calitatea personalității în artă,
nivelul cultural dar și necesitatea unei comuniuni speciale, a stării de
grație sunt factori determinanți în calitatea produsului artistic,concluzii și
poate chiar un proiect de cod de conduită artistică, care rezultă din
dialogul liber purtat cu maestrul în expoziție.
- Cine a vorbit la vernisaj?
Horia Cucerzan: - La vernisaj a vorbit, din partea Cercului Militar
Național, graficianul Valentin Tănase, foarte frumos, după care am spus
și eu două cuvinte pentru că nu trebuie să vorbești mult, lucrurile se văd
pe perete, după care le-am citit trei poezii. Eu am deja două volume de
poezie scoase și ăsta este al treilea, mai mare.
- Este o mare bucurie să mai descopăr un pictor-poet, noi avem pe
plaiurile neamțului cîteva asemenea cazuri, personalități de mare
profunzime.
- Da, scriu de peste 30
de ani ! Dar poate nu
știți că eu cânt și la
chitară, 5 ani am cântat
pe litoral și aici , într-un
restaurant, un an de zile.
Eu asta le spun multora:
un artist trebuie să fie
rotund. Eu nu înțeleg
cum poate să fie chestia
asta, de exemplu, că el
poate să facă cu mare
talent pictură și să fie
afon. Nu pricep chestia asta, dacă e afon ceva nu e în regulă, pentru ală
nu curge nici ritmul, nici rima, nimic... vorbim de poezie. Eu m-am
gândit multă vreme la chestia asta cu cercul, la chestia asta rotundă, sunt
mari artiști, sclipitori chiar, ăia trebuie să fie rotunzi.Că pe urmă, forța
lui, vitalitatea lui, acuitatea lui, astea țin deja de inteligență. Eu am fost
totdeauna de acord că în artă există un triunghi echilateral, unde vârful e
mintea - inteligența, partea din dreapta e mâna - talentul și, mă rog, toate
lucrurile acumulate care țin de formă, de culoare... și în stânga
sensibilitatea, trăirile. Dacă lipsește una din ele, ăla nu e artist. Imaginați250

vă cum merg astea, talentul mână-n mână cu simțirea, dar el nu are cap
săracul, nu-l duce creierul. Pentru că marile teme se rezolvă cu
inteligența.
-Italienii spun că pictura ”e una cosa mentale”!
- Păi sigur că da, sunt niște chestii pe care pictorul trebuie să le
aibă și pe care, încet încet, el trebuie să le survoleze; sunt unele chestii
tehnice cum ar fi forma, pe care el trebuie să o învețe, apoi problemele de
desen care țin de gramatică și se învață; dar culoarea, nu. Culoarea o ai
sau nu o ai și sigur ține și de cultură; dacă nu ai răsfoit albume, nu ai fost
în muzee înseamnă că nu e în regulă.
- Există și cazuri de elevi străluciți ai marilor maeștri care ”nu
știu culoare”!
- Păi sigur, nu știau și nu simțeau ; pentru că unii au impresia că
dacă îl învață pe Itten știu deja culoarea. Hai să fim serioși, rămâne o
chestie pur tehnică. Când pui o culoare alături de alta, că așa te învață
Itten, rămâne o chestie tehnică, nu transmiți…
- Să înțeleg că nu poți crea un stil propriu doar cu tehnica?
- Chiar și ăia , Malevici, suprematiștii, structuraliștii, cei care au
făcut cubism, toți au făcut probleme legate de o formulă, de o temă care
au dus-o mai departe, chiar și acolo, fără trăire, fără sclipire nu se poate.
De aia eu zic că artiștii mari , autentici, care depășesc mijlocul, ăia
trebuie să aibă talent, o forță specială, un halou, o aureolă, ceva special
peste ceilalți.
- Să-i spunem har?
- Har, da; că mă întreabă unii: - Tu nu pictezi azi? Și eu le zic că
nu pot picta azi; eu îmi pun pânza, încerc, dar dacă nu se leagă nimic
atunci pun cuie, întind pânza, prepar o pânză. Asta pentru că se vorbește
de starea de grație, trebuie să ai o stare de grație, dacă o ai lucrezi și faci
lucruri colosale, dacă nu o ai, nu faci nimic.
- Poate fi vorba de o stare de comunicare cu Ființa Supremă?
- Categoric, e o stare de comunicare cu Cosmosul, cu Dumnezeu,
o legătură clară, ombilicală la spiritele mari!
- Atunci, maestre, dacă îmi este permis, aș încerca o definire a
pictorului desăvârșit ca o ființă care învață în școală alfabetul și
gramatica exprimării plastice prin desen etc. și care devine un mijloc de
transmitere a informației, a mesajului divin, ca mesaj plastic către
oameni.
- Ființa umană evoluată, care a ajuns la un nivel de înțelegere și
de trăire; pictorul, sculptorul sau artistul în general, el nu poate să creeze
operă fără cunoștințele primare gramaticale, de care pe urmă nu mai ține
cont; este ca și cum te-ai apuca să scrii și folosești o gramatică și scriere
proprii; identitatea artistului nu vine dintr-o formulă, ea vine din lăutrul
lui, din trăirile lui, din inteligența, din sclipirile lui. De aceea nu am fost
niciodată de acord cu ăștia care fac apel la ”formulă”, cu ”formuliștii”,
pentru că ei fac apel la formulă atunci când intră în criză de personalitate,
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nu au identitate, nu se regăsesc niciunde în ceea ce fac, nu sunt
recognoscibili, lumea de afară nu-i caută, nu-i aia, nu-i aia... Şi din
momentul ăla el încearcă să fie recognoscibil, și încearcă o formulă.
Adică face numai iarbă pe stânga și vine unul, după trei patru luni, care ia văzut lucrarile și zice: A, ăsta e ăla cu iarba pe stânga! Cum era
Capogrosi la italieni, ăla făcea litera ”e” peste tot, in toate directiile, după
care le-a unit și apoi a creat un univers cromatic în jurul lor și în felul
ăsta a ajuns marele Capogrosi, cu o formulă.
- Totuși, pornind cu metodă și perseverență, chiar în dezvoltarea
unei formule oarecare poți să dai peste ceva nou și neașteptat.
- Poți, dar nu vei fi niciodată un Rafael sau un Tițian ori
Leonardo, care aveau sclipirea și legătura cu divinitatea!
- Atunci, putem spune că puțini sunt cei chemați să aibă această
legătură?
- Sigur, există un eșalon de jos, unul de medie și vîrfurile,
sclipitorii !
- Mărturisesc că uneori și eu simt, când lucrez, că unele soluții
nu-mi aparțin; se întâmplă sub forma unor accidente care, pe moment,
mă enervează, dar care de fapt dau o soluție sau chiar indică momentul
fast de reconstruire a intregii lucrări (probabil momentul conectării, ca
la internet, dacă ești conectat poți începe cu succes navigarea)...
- Păi și asta e verificabilă; te apuci de lucru, eu când mă apuc de
lucru nu fac ca nemții: schiță de compoziție, apoi pun laviuri și fac
ședințe după ședințe, până când devine o chestie searbădă, fără sclipire.
Nu. Eu pun pânza în față și lucrez cu ce am aici, am subiectul în cap
deja, cum spuneam, și îi dau drumul. Când îi dau drumul, nu am nici
relațiile de culoare clare în cap, n-am nici relațiile de formă, dar ele vin
de la sine și se leagă unele cu altele teribil. Eu nu zic că nu am momente
când mă chinui cumplit, am și zis o dată că ”pictura e o mare curvă”,
pentru că meandrele ei și volutele pe care le face ea în viața ta și cu
lucrurile pe care tu le ai în fața ochilor te determină să spui că este astfel.
Pe urmă eu nu îmbunătățesc o pânză, o pânză dacă nu-mi place și încerc
să o îmbunătățesc ea devine o bomboană fondantă. Eu trebuie să distrug
și să o recreez, să fac o renaștere.
- Desigur că un lucru prost început nu are șanse, dar prin
reconstrucție se pot obține lucrări remarcabile. Cred că este aici și o
anumită aplicație dialectică: noul apare numai prin distrugerea
vechiului... Ce părere aveți, maestre, despre continuitatea în lucru la
pictură?
- Ea este absolut necesară! Continuitatea trebuie să existe la un
artist, ea e ca aerul! Trebuie absolut, zi de zi, să fii preocupat, chiar dacă
nu faci pictură. Să ai albume în mână, să te duci intr-un muzeu, să fii
conectat mereu la ceva care ține de meserie. Dar de regulă e bine să poți
lucra zilnic, pentru că o pauză de două trei zile te scoate din ritm și cu
mare greutate mai găsești firul.
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-Deci, ce spunea Leonardo rămâne
valabil și astăzi: Nici o zi fără o linie!
- Categoric, categoric…
La expoziția „Horia Cucerzanpictură” te încântă, încă de la prima
privire, unitatea stilistică și tematică în
care femeia (fată,amazoană, mamă, nud...)
sau scena de gen (compoziție cu
personaje, familie) ocupă locul central.
Câteva peisaje venețiene, naturi statice și
flori vin să pigmenteze ambientul simezei.
Totul este scăldat în lumină, ”fără
stridențe sau rupturi expresioniste”, cum nota Alexandra Titu la
expoziția de la Veroniky Gallery.
Am revăzut împreună tablourile favorite ale maestrului: ciclul
”Femei colină”, ”Amazoane”, ”Floare de lotus”, compozițiile cu
personaje...
La sfârșit, maestrul Cucerzan ne-a scos dintr-un album o schiță de
portret, de format A4, reprezentând un cap de bătrân și mi-a zis că
această schiță îl fascinează şi vrea să o transpună într-o lucrare.
Întâmplarea face că exact când noi cădeam de acord că portretul seamănă
cu istoricul Nicolae Iorga, intră în expoziție pictorul Iorga Nicolae și,
mai apoi, cunoscutul caricaturist PIM Pânzaru de la Suceava, discuția
axîndu-se pe proiectele taberei de pictură și ale muzeului Cucerzan de la
Blaj, ambele manifestări fiind coordonate de maestrul Horia Cucerzan.
La plecare îmi mărturisește, ca și cum s-a omis ceva foarte
important din discuție:
-Eu nu folosesc albastrul, nici n-ai observat!
Mă întorc din drum, contrariat, și constat că așa era. Şi pentru că veni
vorba de albastru, mi-am amintit ce mi-a spus cu ani în urmă criticul
Virgil Mocanu că s-ar fi întâmplat maestrului Ciucurencu, atunci când
un critic, la vernisaj, îi lăuda calitatea roșurilor sale ; el s-a întors spre
vecinul său Corneliu Baba și i-a zis: - Măi Cornel, ăsta nu știe că eu pun
albastru sub roșu ?
Un mister tehnic care, obligatoriu, trebuia să fie asociat cu opera
unui mare artist; cu atât mai mult cu cât acest maestru este un mare
iubitor, desăvârșit aplicant și inovator de tehnică. Îl așteptăm pe maestrul
Horia Cucerzan la Piatra-Neamț și poate deslegăm împreună misterul .
M. T. Romanescu
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DEBUT

Premiul revistei Conta la Festivalul concurs de
literatură „Rezonanţe udeştene”, ediţia a XVII–a
2012, Suceava-Udesti

Andreea Teliban
când urlu linişte
linişte vă rog

*

nu pot vorbi decât cu ochii închişi
cuvintele îmi stau în cale
îmi sunt suficiente developările urbane ca să
tac
însa nu mă mai sperii ca înainte de aceea
mă duc acasă
acolo mă aşteaptă
mirosul de naftalină şi haine de blană cu care
aş putea încălzi tot oraşul
şi uite un drum
şi uite două
aş putea să aleg oricare dintre ele pentru că
nu sunt o fiară ce se teme de foc
acasă e roşu
te poţi adăposti acolo în orice iarnă
se răscoleşte în mintea ta
câteodată îmi imaginez că
mâinile astea nu sunt ale mele
şi-mi strâng pieptul la piept şi
mă simt fericită
acum da
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dupa aşa un moment de tandreţe
uite cum păşesc
degetele de la picioare se ridică spre cer apoi
zbang în ţărână
stâng drept stâng drept
cred că atunci când mori esti târât
cu capul în jos şi degetele de la picioare în sus
și drumul ăsta e atât de linişte
linişte vă rog
*
în casa aceea nu mai locuieşte nimeni de 50 de ani
pereţii au înverzit
iarba ca degete dornice de mângâieri
se mişcă într-o parte şi-n alta
şi nu e vânt
şi nu e vară
şi nu e nimeni în afară de mine
în casa asta nu mai locuieşte nimeni de 50 de ani
străbunicul a lăsat-o moştenire grădinii de buruieni
i-am făcut toţi voia ne
bunului
pereţii nu sunt clădiţi pentru plante
pereţii sunt clădiţi pentru oameni
ei trebuie să se sprijine
să-şi ascundă trupurile înăuntru când fac dragoste
să se învârtă în jurul lor căutând răspunsuri
pereţii sunt clădiţi pentru a ascunde ruşinea şi slăbiciunea şi nebunia
omului
îţi aminteşti ziua aceea
te purtam în braţe prin întuneric
mă-mpiedicam de cadavre de răniţi de excitaţi de femei cu sâni mai mari
ca inima
trebuie să-ţi aminteşti ziua aceea
trebuie să-ţi aminteşti ziua prafului
în camera de la mansardă
cu mâinile la spate
cu picioarele legate de picioarele scaunului şi
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cu un sac de rafie pe cap ne
bunul
îţi aminteşti ziua aceea
te purtam în braţe pe întuneric
mă-mpiedicam de toate
trebuie să-ţi aminteşti ziua aceea
trebuie să-ţi aminteşti ziua prafului
bicul vorbeşte prostii ca-ntotdeauna şi
tot ca-ntodeauna stau în genunchi cu capul în poala bicului
şi-l ascult
zice că am fost salvată cândva
*
lui Radu
despre convenții ne-au învățat mamele
acest cuvât mai greu ca o plapumă de iarnă şi
de atunci respirăm aerul cald aproape înăbuşitor
dintre braţele celor pentru care am face mii de convenţii
doar că nimeni nu ne-a învăţat până unde
mai rămânem noi între atâtea îmbrăţişări
mă ridică până acolo unde aerul e rarefiat
şi nu pot respira
şi plăcerea de a avea mâinile lui încleştate în jurul gleznelor mele
şi mâinile lui care mă aruncă până acolo unde nu se poate respira
spune-mi tu cum pentru că
trebuie să-mi calculez timpul
spune-mi tu pentru că ai stat închis într-un salon din spitalul celor mai
bolnavi
spune-mi cum să-mi calculez timpul
tu care ştii ce să faci cu dragostea şi cu trăitul
cu somnul şi halucinaţiile
cu apa şi mâncarea
cât să vorbeşti şi când să taci
cum să simţi lumina filtrată printr-un geam murdar direct pe piele
direct pe trupul fără conştiinţă
pe trupul îndopat cu pastile
spune-mi ce se întâmplă între răsărit şi stingerea becului din salon când
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te obligă să dormi
te obligă să simţi boala celorlalţi
să miroşi transpiraţia pijamalelor în dungi şi
să adormiţi într-un final împreună ca
o haită de lupi sub burta mamei
spune-mi
trebuie să-mi calculez timpul şi
să iubesc mâinile din jurul gleznelor cât se cer iubite
să respir răbdătoare aici sus
până la ora stingerii
prezicere
acei copii născuți cu flori în păr
vor fi ultimii copii ai poeziei
nici băieţi nici fete doar
nişte fiiniţe frumoase cu versuri scrijelite pe piepturile albe
în care se vor reflecta lumilile girofarurilor
şi mai departe
până la stele
ultimii copii ai poeziei vor simti cumplit ruptura cordonului ombilical
pentru că
în pântece ca pe un radio au ascultat toată poezia lumii
nu rămâne decât putreziciunea ultimelor mâini ce scriu încă
o dată cu ele se termină totul
și copiii vor bântui strazile marilor oraşe
ticsite de gunoaie drogaţi cu seringi în vene bătrâni senili cerșetori
vor fi peste tot pe unde geme suferinţa
pentru că doar din ea se vor mai naşte versuri
versuri adevărate
unde se moare de cancer
unde se moare de foame
unde se moare de prea multă dragoste
în albume mari din case vechi poeze cu poeţi şi curve poze cu poetese şi
motociclişti
poze cu sinucigaşi în care nu a mai încăput poezia
257

femei urâte bărbaţi hidoşi care trăiau cândva într-o boemie sacra
pisici mâncându-şi stăpânii singuratici scheletele antisocialilor tineri
masturbatori
albume mari în care tragedia sufetelor poetice
țigăncile citesc în palme
false destine mărețe și
adună monede să le coase fustelor colorate
pe care le flutură apoi în dansui ritualice
deasupra lumii
și când deasupra noatră nu bolta cerească ci fusta gigantică a țigăncușei
fusta gigantică dovadă a indeciziei
știm că suferința cea mare e a celor care nu stiu ce vor
a deznădăjduiților ce așteaptă o revelație
a noastră a tuturor celor care nu vom cunoaște niciodată
poezia
copiii par triști și
înrudiți cu scriitorii vremii
prezicerea a ajuns până în cerneala tuturor stilourilor
nimeni nu ar trebui să mai scrie nimic
nimeni nu ar trebui să mai scrie nimic
nimeni nu ar trebui să mai scrie nimic
e în zadar
locuim de ceva timp împreună și nu ne mai ascundem când
nimic bun nu mai putem scrie când
nimic bun nu mai găsim unul în celălalt
doar facem dragoste cu ochii închiși cu gândul la crezul zilelor când
simțeam că putem schimba lumea
poezia poezia
dragul meu
menstruaţia mi-a curs direct din sufet în ultima primăvară toată
nu am putut naşte nici un copil cu flori în păr
în fond
nici nu suntem poeţi adevăraţi şi
nu ar trebui să ne pese

(Andreea Teliban n. 1991, Broşteni. Studentă la Facultatea de Litere,

Universitatea din Bucureşti.)
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Poeţi italieni contemporani
Versiune în limba română şi prezentare de Geo Vasile
ROSSELLA POMPEO
(n. 1974, Anagni) este laureată în
jurisprudenţă a Universităţii La Sapienza
din Roma. Locuieşte la Roma, este
redactor al Editurii Alpes. A urmat stagii
de studii la Université libre din Bruxelles.
Se specializează în regie şi scriitura
scenariilor de film la Libera Università
din Roma. Face regie de teatru şi
film,scrie scenarii. A debutat cu culegerea
de povestiri „Roma è come Asmara”, va
debuta şi în poezie cu volumul Oltre il muro le cose, 2007 (Dincolo de
zid lucrurile) din care oferim cititorilor câteva mostre de elegie ale unei
malaimée imaginifice, lucide, exorciste, urmat de Mite frastuono (Blândă
bubuitură) şi Mute attese (Mute aşteptări). Acest din urmă volum a fost
distins cu premiul Jacques Prévert.
*

Sento prosciugarsi in me l’attesa
Simt cum se usucă în mine aşteparea
Momentului fericit în care
Eu nemaifiind ostatecă
Zburătăcesc cu iuţeală
Lăsând zilei de ieri corole
Ale unei nesigure şi precaute despărţiri.
E bubuitor, fără leac
Palpitul obscen al gândului
Prefăcându-se-n imagine oarecum neplăcută
Este forma cu contururi desprinse
Mi-apare mărunt binele
O dâră adăstând languros
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*
Sono i miei vuoti
Sunt
Golurile mele
Ce mă sfâşie
Împinse la vale
De un asurzitor
Soare
Relaxate cu laţul pregătit
Pururi aşteaptă
Să-l prindă pe cel ce le-ar umple
*

Finalmente indosso i miei abiti
În fine mă îmbrac cu propriile haine
Sunt ale mele
Inconfundabile
Te uiţi la ele
Îţi plac
Dar nu le-ai îmbrăca niciodată.

*
L’albero sempr’eterno
Arborele cel nepieritor
Al bucuroasei vieţi
Vorbeşte
Farmecă
Glasul lui
Emoţionează
Plânge
Urechea se minunează
O durere sonoră
Se preface-n aur
Ţâşneşte
Scânteietoare
Din orificiul
Puţ de doruri
Nemaiauzite
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*

Alacremente s’è dato

Sârguincios s-a dăruit
Desmărginitului vis
Odată sărutat vântul l-a
Păstrat în pântec
Nu era nicio grabă
Să ia din nou drumul
Rătăcirii
Dorul n-avea mântuire
Scelerat făcea vânt sufletului
Zbuciumat nu-şi
Pierdea timpul să facă lumină
În caverna din mine
*

Megalomania
Megalomanie
Vâltoare între oase
Scorţoase
Sunt făcute din argintat
Semn
Dublat
Străpuns
Emulat
Fără de zorii au străpuns
Perna
Eu mă omor, oh soartă a mea

*
ROBERTO PIPERNO (Roma, 1938),
reprezentat al unei vechi familii şi culturi
ebraico-romane, şi-a subordonat neîndoilenica
sensibilitate celui mai făţiş şi statornic
engagement civic. Creativitatea sa aboredează,
aşa cum scrie David Meghnagi, prefaţatorul
volumului din care traducem, Esseri, 2010
(Fiinţe), „temele cele mai diverse”: poluarea
marilor oraşe, micro conflictele, rasismul şi
antisemitismul, mai vechi sau mai nou,
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Internetul, frica ancestrală (ce poate deveni coşmar recurent), dragostea
de viaţă şi de lume, speranţa de omenie şi normalitate. Îşi găsesc locul
amintiri individuale (autorferenţialitate şi biografism) şi colective,
căutătorul de adevăr şi certitudini, care deşi discrete, nu încetează să se
facă ascultate, convertite de poet în înalte sensuri şi performanţe estetice.
Ilustrând binomul poezie-viaţă în multiplele sale manifestări, Roberto
Piperno colaborează la diverse programe radiofonice, festivaluri
internaţionale de poezie (Ierusalim, 2003 Trivandrum-India, 2007) şi
iniţiative tip l’Isola dei poeti, Poesia e Resistenza, vaste proiecte literare
tip Il Tevere nella poesia del mondo sau Sotto il cielo di Roma. Roma
nella poesia del mondo, ajuns la al treilea volum, lansat la sfârşitul
acestui an. A mai publicat volume de poezie originală precum Frattali,
2001, Sala d’attesa, 2006 etc.

Sandwich
(Sandwich)
Există zile care ţipă a răzbunare
pierind în asfinţit
covârşite de frica de a fi încă în viaţă
în noapte
iar stelele capătă
culori şi gândiri încă necunoascute
glasurilor noastre omeneşti.
Mă ascund în trunchiul arborilor
şi mă reculeg împăcat că exist
mestecând sandwich-ul tăcerii.

Lava
(Lavă )
orbit de răsfrângerea statornică
în oglindă
aprind alte lumini de contrast
iluminând şi părţile întunecate
şi mă trezesc în mijlocul
unui bazin de lavă ce dă-n clocot
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şi nu există vad ca să se poată-ieşi
nu tulbur tăcerea strigând
şi-aştept ca lumina oglinzii
să revină odată cu trecerea soarelui
şi pătrunzându-mi inima să mă călăuzească
pe un drum fără scurtături
pe un pământ sub paşii mei trainic

Teatro comico
(Teatru comic)
Cine ştie dacă în seara-asta
voi râde
convins de neapăratul contrast
între părelnicie şi adevăr
un hohot de râs adevărat
care s-alunge
mâhnirea ce mă copleşeşte tot căutând
prea multe certitudini
o explozie de vioiciune
care să schimbe din nou
chipul înţepenit în posomoreala
unei vieţi risipite-n părerea de rău

Pomeriggio
(După-amiază)
Mă uimeşte în această scurtă lună de februarie
soarele foarte viu
ce luminează până târziu după-amiază
clădirile portocalii din Borgo
cu umbre negre deja negre
spre pământ.
Mă arăt afară
şi strig împotrivă
împotriva nopţii ce se face simţită
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In attesa

(În aşteptare)
Încă sunt aici
în aşteptare
timpul tot mai grăbit
cuvinte culese din conversaţie
mâzgălite pe o foaie de hârtie
ca să nu uit
şi să redeştept încă
noi sugestii şi să-nţeleg
şi cu inima
noima mai adâncă
a cuvintelor spuse
doar parţial pricepute
spre a le combina în alte-asocieri
şi-a da un sens mai temeinic vieţii
care din fericire nu mă neglijează
dar aşteaptă
să mă dau oricum la o parte

MARZIA SPINELLI
(n. 1957,
Roma), locuieşte în Cetatea Eternă şi lucrează
la o Instituţie publică. Este redactor-fondator
al revistei Línfera, ce şi-a propus o
Neorenaştere literară, şi care a luat fiinţă în
2006. În trecut a colaborat şi la alte reviste de
artă şi literatură, între care „La bottega del
restauro”, „Frontiera”, „Omero” în care au
apărut articole şi naraţiuni. Volumul din care
traducem, Fare e disfare (Editrice Lietocolle,
Faloppio (Como), 2009) este volumul său de
debut poetic. Poeta oferă tablouri în mişcare, metafore care clădesc şi
abolesc, conexează şi dezbină forme, figuri, sentimente, concepte,
eleemente naturale şi anotimpuri, copilărie şi maturitate, dragoste şi
abandon, meditaţii în direct abil conduse să strălucească şi să emoţioneze
precum o splendidă colecţie de versuri-aforisme; memorabile sunt
finalurile ce fac dovada unei arte combinatorii elaborate (autoarea are
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vaste lecturi de poezie italiană şi universală) şi totodată spontane.
Gravitatea muzicală şi intensitatea intraverbală a ţesăturii poetice oferă
cifrul imaginarului şi stilului său, a minimalismului său spectacular.

Quo vadis
(Quo vadis)
Se ridică pulberea, se-mprăştie
în această perenă umiditate mediteraneană
printre dune de table de fier, înaintează pe străzi
şi coline cu cărări oblice
unde să zboare în golul înalt de turnuri,
unde să nu se ivească nicicând,
unde trăieşte şi doarme un dincolo de pământ
care vine de dincolo de mare.
Dacă întrebi unde e fluviul, unde e centrul,
se ştie unde trebuie să mergi, cum să te-ntorci,
unde sunt date mai pe nimic visele periferice.

Fare e disfare

(A face şi a desface)
Viaţa e un testament în frâie:
nu dezleagă laţuri tardive,
perseverente compun aşteptarea,
exacta vecinătate, orbita limpezită.
Suflă miloasă inspiraţia zilei, ora de aer.
Freamătă şi se-opreşte punctul cotidian.

Ma poi cos’è l’amore
(La urma urmelor ce e iubirea)
Iubirea are-atingerea iute a şuţilor,
miroase-a a salivă, a lapte, a căinţă;
e un fior fericit, farmecul
tainic şi cald. E ruşinea,
ocara, o inocentă furie
ce miroase a lichid şi a sânge.
E valul ce vine şi pleacă...
pare să fi fost mereu al său glas,
surâsul său irosit, sărutul său estompat...
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nu ştie să spună, nu vorbeşte
priveşte noaptea şi se ia după cel
ce are croiala daurită a ochilor săi.

Prodigio
(Miracol)
Dac-aş putea să spun cuvinte drepte cu sunet curat
gura mea însăşi
ar avea savoarea apei nemirositoare
sau a primei zăpezi ce rămâne albă.
Dar e miracol pământesc să fii poet...
cel ce îmbracă oceanele şi câmpiile
vaste şi radele pline ochi ale lumii,
hexagon calm de minuni.

Cardiopoetica
(Cardiopoetica)
Are pulsul bradicardic al unui demon fecior
inima împrăştiată a poetului.
Pulsează în haosul lumii, fibrilează
şi rămâne frumos. Se-ndreaptă spre moarte
precum cel mai bun al său preţuitor:
- Vino – îi strigă aceleia – saltul veşnic va fi al meu.

Poeti
(Poeţi)
Pâinea cea de toate zilele a poeţilor
din care ochii fac zăpadă
din care muşcă uitându-se la cer,
e o fărâmitură albă
un nor, o eoliană anemonă.
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ANGELO SAGNELLI (n. 1945, Lendinara, Roma). Şi-a
publicat primele două volume de poezie la Editura Pagine: Brividi del
tempo, Brividi d’amore. În 2005 i-a apărut al treilea volum Ciottoli. S-a
bucurat de numeroase recunoaşteri, conferindu-i-se premii importante. În
2008 a publicat volumul Il vuoto (Edizioni Lepisma, Roma, prefazione di
Elio Pecora). Despre poezia lui Sagnelli s-au
pronunţat nume importante ale literelor italiene,
ca de pildă: Corrado Calabr
ò, Dante Maffìa,
Walter Mauro, Maria Luisa Spaziani etc. În 2009
i-a apărut La luce è il tempo (Edizioni
Lietocolle). A moderat întâlniri ale unor poeţi
reprezentativi la celebra Caffè Greco, preluate de
canale satelitare prin intermediul programului său
“Lo specchio di Calliope”. Angelo Sagnelli, un
adevărat vulcan de idei este un poet enciclopedic,
interesat de ştiinţă, în special de astrofizică şi de
teoria cuantelor. Poezia lui, spune Maria Luisa Spaziani, este un mijloc
de a ne întoarce „poate inconştient la primordiile binomului parmenidian
poezie-filosofie”.

Meraviglia
(Minunea)
Râde feciorul
în soarele ce acum moare.
Râde, râde, râde şi tot râde,
şi fiecare privire e un jet
spre roşu şi violet.
Nu există moarte
pentru cel ce n-o ştie,
nu există durere
pentru cel ce n-a îndurat-o;
minunea
este un fior de iubire,
mâna cea îndelungă
ce mângâie soarele.
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La vita che non muore
(Viaţa care nu moare)

Nu e doar soarele cel ce-ncălzeşte
ci şi puterea sângelui în vine,
în acea curgere a sa răpăie şi dă căldură,
reînoindu-ţi veşnic răsuflarea.
Nodul vieţii are o mulţime de fire,
iar tu eşti acum parte a unui întreg;
tu eşti amprentă îndelungă-a cunoaşterii,
picior al istoriei ce-naintează.
Continuă să-ţi şlefuieşti gândirea
sau să meştereşti lucruri din degete:
tu eşti dăltiţa unei eterne vieţi
care pururi trăieşte şi nu poate să moară.

Futili certezze

(Uşuratece certitudini)
Când vântul se va năpusti peste stejari
şi –aceştia se vor clătina bezmetici,
şi gândurile se vor roti spre pământ
contenite de răzoare şi crăpături.
Dar rădăcina e puternică şi e înfiptă trainic
şi va lupta în timp să nu fie desprinsă.
Uşuratece certitudini sunt nişte pietre,
risipite acum pe câmpuri sau trotuare.

Attrazioni vuote
(Atracţii goale)

Mâna-ndelungă arde în transparenţă
priza nu mai face legătura cu cerul;
şi orice atracţie se mistuie-n vid
dacă spaţiu nu e care să nască timpul.
268

Astfel toată materia nu are nicio noimă,
dincolo de cerul pe care negru îl vedem,
şi nici nu lasă dâre sau pulbere de stele,
fiind până la urmă sămânţă-ntr-un sertar.
MICHELE DE LUCA s-a născut în
localitatea Pitelli (La Spezia) în 1954.
Artist pastic şi poet, a studiat la
Accademia di Belle Arti din Florenţa şi a
lucrat ca scenograf de teatru şi cinema. Ca
pictor este autor al unei originale linii de
cercetare abstractă ce face din lumină o
paradigmă ( o fantasmă estetică fără chip,
culori ce par a fi gata să se autodestrame)
de statornică referinţă. A expus în spaţii
publice şi private din Italia şi din
străinătate. Locuieşte şi lucrează în Liguria şi la Roma unde predă la
Accademia di Belle Arti. A publicat poezii în numeroase reviste literare.
Cartea din care traducem, Altre realtà (Roma 2008, Edizioni Quasar),
este o antologie de autor a textelor poetice scrise între 1982 şi 2007.
Cartea are un dublu privilegiu: 12 desene ale autorului şi prefaţa
cunoscutului critic Stefano Giovanardi care scrie: „Dacă e adevărat că
poezia lui De Luca poate fi citită ca o poetică explicită a picturii sale, la
fel de adevărat este că ea îşi cucereşte în domeniu o profundă autonomie,
o voce inconfundabilă care ar putea face excepţie cu totul de pictură”.

Pareti del tempo
(Pereţi ai timpului)
A merge în lumină
umbră din două părţi
răscruce a imaginii
vlăguit aflux de conştiinţă
În aştepare nerodnică
perpetuu ocol
în aforismul soarelui
neviolat de tămâie
de fantasmă si elegie
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Pe cărerea indulgenţei
mersul său pieziş
pe meandrele lumii
în sensul fiinţării
al dăinuirii şi amânării.

Cuore di velluto
(Inimă de catifea)

Dacă inima ta de catifea
naufragiază hoinară
printre ascuţişuri de lene
zori dauriţi
scări grosiere de soare
În clipa în care spui
nu sunt singurul
nu suntem singurii
şi ouăle zilei
cad încă silnic
pe podeaua de marmură
atunci e clipa de vrajă
deblocarea sistemelor
A încerca să renaşti
pe timp de noapte executat
dincolo de clipa precisă
virgula şi punctul
viitorul şi trecutul
A te răzgândi de acord
înseamnă să crezi
măcar încă odată
în prezentul
sincer prevestire siluită.

Quadri
(Tablouri)
Înţelegere
condiţie
viziune de esenţă
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nelegitimă odraslă înotare
Vioriu la vedere
fază solară
harfă maltratată spre-a amâna
reliefarea farmecului
Împingi spre suprafaţă
dar îndrăgeşti adâncul luxurios
cântec funebru travertin ambră înnegurată
În suspinele tale de marmură
se-aude vânătoarea de păsări a anotimpului
nepăsarea de arhetip
lucida scandare a trecerii
molcoma descărcare laterală

Cose
(Lucruri)
Calibru imperfect
orice clipă orice pat nupţial
orice licurici clocănitor matinal
Faună onirică
condiţie râvnitoare
tragică substanţă
a unei miriade de tulpini exagerate
Există sfârşit şi durată
a lucrului
asfinţitul balnear
medicamentul oftalmic
trecutul uşor al capricornului
câlduţa amara
sete
ce se-ntâmplă
în graiurile
nostalgiei
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Per alcuni ritratti all’Erminia
(Unor portrete pentru Erminia)
Executarea semnelor de pe bătrână
e un fapt împlinit
sinteză ciobită a gesturilor
îmbibare a hârtiei în
dimineţile de la Pitello ce mi mi se năzare
Coagulare-a timpului
din rănile patimii
Să-ţi sărut ridurile
va să zică să fie nisip
în a noastră clepsidră
punctuală şi-avară
pe scurtătura sticlei.
Ţi-am pipăit pomeţii
ca să-mi afund din nou mâinile-n argilă
ţi-am adulmecat părul
ca să mă scufund în povestirile tale
te-am săpat de o sută de ori
ca să te recreez de două ori mamă..
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Litera – Tura – Vura
Apel la corectură, corectitudine şi respect
Într-o vreme revistele literare erau bastioanele corectitudinii limbii.
Serviciul de corectură era unul nelipsit, respectat, responsabil. Îmi
aminteasc că la Convorbiri literare, la un moment dat, înainte de 1989,
erau la serviciul de corectură poeţii Emil Brumaru şi Nichita Danilov,
funcţii destul de rîvnite la acel moment. Era un fel de „prim pas” înainte
de a intra deplin în rîndul redactorilor. O greşeală de tipar, o greşeală
gramaticală, dacă exista în vreo revistă era subiect de anecdotă, fiindcă
rar se întîmpla să descoperi vreuna. La acea vreme şi cărţile erau
corectate ca lumea, şi ziarele erau citite pînă şi pe muchie, ca să nu aibă
vreo călcătură ideologică aiurea.
De ce era nevoie de un serviciu de corectură atît de minuţios? Pentru
că articolul scris de mînă de autor trecea la „bătut” la maşină, la vreo
secretară, atunci cînd nu era dactilografiat chiar de către autor, dacă se
afla între cei care îşi permitea o maşină de scris. Apoi, de la
dactilografiere articolul (sau poemul, proza, eseul etc.) treceau la linotip,
acolo unde linotipistul reculegea textul în litere de plumb. Urma fixarea
literelor de plumb în rame, apoi se scoteau paginile de probă. Corectura
era necesară pentru că etapele prin care un text ajungea la final erau
multe şi săreau litere, se inversau rînduri etc. Dar a trecut acea perioadă,
mirosul de plumb topit a rămas izolat în memorie pentru cei care au prins
acele vremuri, astăzi calculatorul a simplificat relaţia autor – redacţie –
tipar. Nici o revistă nu (cred că) îşi mai permite să aibă serviciu de
corectură propriu, corectura revine redactorilor, a eventualilor
responsabili de număr. Autorul este cel (mai) responsabil de cum îşi
redactează şi finalizează articolul (poemul, eseul, proza etc.).
Există reguli clare despre cum se lasă spaţiile între cuvinte, între
rînduri, corpul de literă. Există reguli clare, norme tehnice adoptate la
nivel internaţional chiar, despre cum se foloseşte cratima, cum se despart
cuvintele la capăt de rînd, cum se lasă (foloseşte) un paragraf etc. Primim
materiale în care autorii nu folosesc diacriticile, scriu otova, lăsînd pe
capul nostru să punem căciuliţe la ă, â, î, i. să agăţăm codiţe la ţ, ş …!
Cred că nu de asta ne apucăm de făcut reviste, ca să ne încercăm răbdarea
pe plivit texte scrise neglijent, să ne stricăm ochii pe vînat greşelile de
limbă, de gramatică, de inserare a unui citat într-un text. Culmea e că
dacă se strecoară greşeli în final, autorul care ne trimite textul scris
neglijent, cu greşeli grosolane, fără diacritice, este primul care ne
semnalează… greşelile!
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De asta, greşelile din text, dacă apar, aparţin autorilor! Vom respinge
materialele care nu respectă condiţiile de redactare, care conţin greşeli şi
neglijenţe în redactare. Le vom returna, în primă etapă, autorilor spre
corectură. Dacă nu se vor pricepe ce să facă, nu avem nici timpul, nici
răbdarea să-i învăţăm noi regulile fireşti, pot apela la specialişti sau chiar
la serviciul google. Condiţia e clară: să scrie cam cum le-ar plăcea să-şi
vadă articolul într-o revistă!
De ce spun toate acestea? Pentru că dincolo de lupta pentru obţinerea
unor minime fonduri necesare pentru tipărirea unei reviste, dincolo de
lupta cu inerţiile potentaţilor vremii care ar da cultura la coş cu tot cu cei
care o produc, noi cei care facem voluntar (chiar aşa!) revistele trebuie
să ne luptăm din greu şi cu plivitul textelor scrise de confraţi. Şi asta e
partea cea mai grea, trebuie să recunosc!
Redacţia

Antologia Răzeşu – un ghiveci
La Editura “Răzeşu”, sub coordonarea lui Virgil
Răzeşu, a fost editată recent o antologie a
scriitorilor nemţeni, o carte care se vrea un fel de
“tablou de familie al creatorilor de literatură”, cum
foarte plastic se exprimă în prefaţa acesteia criticul
literar Cristian Livescu.
Neamţul a dus lipsă de o antologie întocmită
profesionist şi care să reprezinte ce are mai bun în
materie de literatură acest judeţ. Acum vreo şase
ani a încercat regretatul Laurian Ante o astfel de
antologie – un eşec regretabil, acesta neavînd nici
un fel de criteriu de valoare – apoi, ceva mai recent, Emil Bucureşteanu a
încercat, şi în mare parte a şi reuşit, să aducă la lumină o antologie a
poeţilor din Neamţ. Nici încercarea lui nu poate fi catalogată un succes
datorită aceleaşi carenţe: lipsa criteriului de valoare. Recenta antologie
despre care vorbim are acelaşi păcat: autorul ei a adunat de la toţi
condeierii nemţeni (şi nu numai!) material şi a încropit un volum care se
vrea antologie. Cu o astfel de carte, consideră antologatorul, că judeţul
Neamţ poate ieşi în lume. Nu, nu poate, fiindcă mai bine de trei sferturi
din paginile ei găzduiesc nume care nu au spus niciodată nimic în
literatura română, nici chiar prin textele cu care se prezintă. Mai grav, o
parte dintre cei antologaţi, unii universitari onorabili de altfel, nu au creat
în viaţa lor nici o pagină de literatură. Cu excepţia cîtorva nume de
scriitori cunoscuţi, recunoscuţi şi în ţară de critica literară, majoritatea
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celor antologaţi nu sînt reprezentativi pentru judeţul Neamţ, iar unele
dintre numele aflate în această antologie apar, cred, pentru prima oară
într-o carte. Nu ar fi acest lucru un păcat atît de mare, dar textele lor cu
care sînt prezentaţi nu pot fi admise nici măcar la poşta redacţiei. De
aceea, antologia pare un fel de album de cenaclu în care, accidental, s-au
rătăcit şi cîţiva scriitori autentici, or ea trebuia să adune în paginile ei ce
are mai valoros în acest domeniu Neamţul. O astfel de întreprindere
presupune muncă multă, răbdare, migală dar, mai ales, un simţ al valorii.
Răsfoind-o, ne dăm seama că de unele din aceste calităţi a dispus
antologatorul din plin, mai puţin de ultimul. Singurul lucru care i se poate
reproşa este că a introdus într-o carte care presupune selecţie cam toţi
veleitarii din judeţ. Otova! Poate un criteriu ar putut fi apartenenţa la
Uniunii Scriitorilor. Ar fi fost măcar un criteriu clar şi care nu ar fi dat
naştere la comentarii inutile.
Din antolgia întocmită de Virgil Răzeşu lipsesc , însă, cîţiva scriitori
importanţi din Neamţ, dintre cei mai notorii în plan naţional: Adrian Alui
Gheorghe, Emil Nicolae, Radu Florescu, Vasile Baghiu. De ce nu sînt
incluşi în antologie am vrut să aflăm chiar de la ei. Redăm mai jos
declaraţiile lor.
Adrian Alui Gheorghe: “Nu întotdeauna ideile bune au şi
rezolvări fericite, cum de multe ori intenţiile bune nu sînt suficiente
pentru a duce la capăt un lucru bun. Cînd doctorul Virgil Răzeşu,
coordonatorul şi iniţiatorul proiectului, m-a invitat să intru în această
carte care se vrea o antologie, i-am răspuns în scris, spunîndu-i, între
altele: “Îmi exprim neîncrederea în acest tip de antologări, care nu ţin
cont de valoare, ci de număr, de cantitate. (…) În loc să limpezească
ceva, aceste aşa zise antologii nu fac decît să confuzioneze valoarea…!
Şi acest lucru e o adevarată crimă…! Au mai fost două eşecuri, adică
două antologii făcute tot de nespecialişti, e vorba de regretatul Laurian
Ante şi de prof. Bucureşteanu. Ambele sînt penibile şi asta pentru că nu
există nici un fel de criteriu. Antologiile de acest tip seamănă cu cele de
pe vremea Cîntării României, cînd era sufocată intenţionat valoarea în
pseudo-literatura trudnică a oamenilor muncii. Cred că intenţia dvs.
porneşte din bunăvoinţă, dar e bine să lăsaţi, totuşi, acest tip de activităţi
pe seama celor care au dovedit, într-o viaţă, că se pricep şi că au
responsabilităţi în acest vast şi binecuvîntat domeniu. Îmi permit să nu
fiu amabil cu dvs. în acest caz, pentru că nu se face cultură adevărată cu
amabilităţi”. Dacă ar fi fost o adunătură de texte pe o temă, fără
pretenţia de a reprezenta literatura dintr-o zonă, în acest caz judeţul
Neamţ, nu aş fi avut nici o opinie. Dar antologia, după definiţie, este “o
culegere de lucrări reprezentative, alese dintr-unul sau din mai mulţi
autori, un florilegiu”. Ce fel de “florilegiu” e în această carte, nu mai
stau acum să citez…! Nu am nimic cu autorii din “antologie”, Doamne,
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fereşte!, ei pot să scrie ce vor şi cum vor, să publice pe cont propriu ce
vor şi cît vor, numai că o antologie sau un dicţionar devin automat
instrumente de lucru pentru filologi, profesori, cercetători şi dacă
“instrumentul” e prost, atunci ducem totul în zona unei veleitarism
păgubos.
Emil Nicolae: “Încerc să fiu scurt şi precis… În general, nu
agreez antologiile, fie şi literare. Poate pentru că nici ele nu m-au agreat
pe mine! Totuşi, din cînd în cînd, mă “raliez” lor dacă au o ţintă / un
scop bine precizat. Cînd am primit apelul d-lui dr. Virgil Răzeşu eram
foarte ocupat şi am tot amînat răspunsul. Încît, vrînd nevrînd, a apărut
un interval de timp în care am putut să aflu că respectivul proiect nu
impunea un criteriu anume (temă, gen literar etc.) şi nici un standard
valoric acceptabil. Aşa că mi-am declinat colaborarea, politicos şi…
“tacit”
Radu Florescu: “Nu aş fi refuzat să apar într-o antologie a
scriitorilor nemţeni dacă aceasta ar fi fost întocmită de un profesionist în
poezie, un om care să fi scris nişte cărţi de poezie sau să fie un veritabil
critic literar. Spun asta pentru că eu, iniţial, ştiam că e vorba de o
antologie de poezie, după aceea am aflat că e altceva. Nu îmi pot
permite, la vîrsta mea, să apar sub aceeaşi copertă lîngă toţi veleitarii
sau lîngă inşi pe care nu-i recunoaşte nimeni că sînt scriitori. Văzînd ce
a ieşit, un ghiveci, mă felicit că nu apar în acestă antologie. Problema e
că această confuzie de valori face rău scriitorilor autentici din Neamţ”.
Vasile Baghiu: “Nu sînt inclus în această antologie dintr-un
motiv simplu. Am răspuns negativ la solicitarea autorului. Motivul
refuzului? Ei bine, pentru mine scrisul este o chestiune cît se poate de
serioasă. Prin urmare, pentru că ştiu care este preţul vieţii de scriitor,
sînt atent nu numai la scrisul propriu-zis, ci şi la contextul în care
numele meu şi textele mele ar putea să apară. Nu am nimic cu nimeni
dintre cei antologaţi. Nu puţini, de altfel, chiar sînt scriitori. Nu pot să nu
observ însă că foarte mulţi din cei incluşi nu prea au legătură cu această
calitate. Ei pot fi oameni onorabili şi simpatici – şi chiar sînt, dar
aceasta nu înlocuieşte valoarea literară. Ea se probează adesea într-o
viaţă întreagă, în principal prin activitate susţinută în presa literară cu
impact la nivel naţional (nu în gazete locale), prin ecourile pe care
scrierile/cărţile le provoacă, prin cronici apărute la aceste scrieri/cărţi,
prin premii, traduceri, în fine, prin lucruri de acest fel. O selecţie este
necesară întotdeauna. Din raţiuni de pedagogie socială şi pentru că
preţuim arta literară, trebuie să existe o limită în această tendinţă –
specifică provinciei – de întreţinere a confuziilor pe terenul literaturii.
Încerc să evit situaţii de acest fel.”
Concluzia e una singură: antologia face un deserviciu celor cîţiva
scriitori adevăraţi din Neamţ, inclusiv celor care sînt în ea La vîrsta lor,
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scriitorii nu mai au ambiţii să apară nici măcar în antologii făcute de
profesionişti, cu atît mai puţin în cele improvizate, fără criterii şi fără o
selecţie riguroasă. Ceea ce a publicat Editura Răzeşu nu face nici un
serviciu scriitorilor judeţului Neamţ, poate doar veleitarilor. Confuzia de
valori spre care duce o astfel de întreprindere e cel mai rău lucru ce li se
poate întîmpla scriitorilor nemţeni. Păcat că o idee nobilă s-a soldat cu un
aşa eşec.
Nicolae Sava

Bute sau Mungiu ?
Două ipostaze al românului şi ale României au ieşit în relief în
aceste zile. În una dintre ipostaze este prezent boxerul Lucian Bute care a
încasat un knockout de la un englez. Românii, România au trăit o mare
dezamăgire: un compatriot în genunchi...! Cealaltă ipostază este cea a lui
Cristian Mungiu, regizorul român care a cîştigat două premii la Cannes
cu filmul său nou „După dealuri”. Un compatriot pe culmi, nu-i aşa?
Aplauze, aplauze, aplauze...! Am să-i dezamăgesc pe cei care
gîndesc aşa şi am să spun că eu am fost mîndru de prezenţa în ring a lui
Lucian Bute şi că am trăit ca pe o mare dezamăgire prezenţa la Cannes a
lui Mungiu! Să mă explic...! Lucian Bute se bate cu tricolorul pe piept de
o mulţime de ani şi chiar dacă cîştigă şi chiar dacă pierde, e un român în
ofensivă, România pe care o exprimă este una dinamică, temută,
respectată. Cristian Mungiu în filmul „După dealuri”, cu o reţetă
verificată şi cu alte ocazii, prezintă europenilor o Românie în genunchi,
suferindă, întîrziată în istorie. Cazul izolat de la Tanacu este subiectul
fimului, o secvenţă izolată vorbeşte în numele unei societăţi. Intimitatea
unei mănăstiri, văzută ca un loc al retardului social şi temporal, este
cadrul în care se desfăşoară acţiunea. Precedentul film „4 luni, 3
săptămîni şi 2 zile” al lui Mungiu prezenta o ipostază din perioada
ceauşistă, cea a interzicerii avorturilor. O Românie sufocată şi sufocantă.
Un alt film care a făcut istorie în Europa a fost „Moartea domnului
Lăzărescu”, altă suferinţă iscată din mizeria sistemului şi a
comportamentului nostru modificat de comunism. Nu sînt pentru
ascunderea gunoiului sub preş, dar nici pentru defilarea cu acesta în văzul
lumii. Filmele de acest tip au ceva din patetismul cerşetorului din
intersecţie care după ce îţi arată zdrenţele şi bubele cu puroi, încearcă să
te convingă că mai are o droaie acasă în aceeaşi situaţie. Hai, Bute!
(Alaric)
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Premiile revistei „Convorbiri literare” la Zilele
revistei, ediţia A XVI-a, IAŞI, 26-28 aprilie 2012
Premii speciale: Aurel Ştefanachi – Premiu special pentru editarea
elegantei colecţii „Opera omnia”; Lucian Perţa – Premiu special
pentru disponibilitatea de a parodia întreaga poezie românească;
Premii pentru reviste: Hyperion – Caiete botoşănene, redactor şef Gellu
Dorian şi Conta, director Adrian Alui Gheorghe, redactor şef
Emil Nicolae, ambele „pentru merite deosebite în activitatea
publicistică”.
Premiul pentru DEBUT în critica literară: Şerban Axinte;
Premiul pentru POEZIE: Paulina Popa şi Ioana Diaconescu; Premiul
pentru CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ:
Nicolae Mecu; Premiul pentru ESEU: Theodor Codreanu; Premiu
pentru promovarea culturii române în alte spaţii culturale: Gisele
Vanhese;
Premiul de Excelenţă: Dumitru Radu Popescu;
Opera omnia: Solomon Marcus

Premiile revistei “Argeş” pe 2011
Pe Argeş în jos, într-un loc frumos (sediul redacţiei), o revistă
bună, scriitori adună (din toată ţara) şi cu sîrg împarte, premii
importante: Premiul Opera Omnia – Ileana Mălăncioiu; Premiul de
poezie – George Vulturescu; Premiul de critică – Al. Cistelecan;
Premiul de proză memorialistică – ÎPS Calinic. Cinste lor, cinste lor,
cinste premianţilor! Dar şi celor care le oferă…!
(Gicu Dobrin)

Cînd văzduhul vorbeşte
Primim din „văzduhul netului” un mesaj de la Ştefan Doru Dăncuş,
unul din consilierii din umbră ai premierului Ponta, după cum am putea
deduce, care rezolvă în 10 puncte relaţia cu Dumnezeu, cu Europa, cu
universul şi cu poporul român a guvernului actual: „Înainte de-a fi o
mare personalitate politică, Victor Ponta este un amalgam de substanţe
chimice peste care Dumnezeu a suflat şi l-a făcut să fie ca noi. Adică –
om. Tragedia începe, ca şi în alte cazuri, odată cu uitarea provenienţei
sale. Probabil că „stresul” de-a guverna un popor flămând îl va
împiedica să citească aceste rânduri dar îi reamintesc o credinţă simplă
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a omului simplu: există Dumnezeu. Redau mai jos cererile poporului
român, aşa cum mi s-au formulat în drumurile mele prin ţara asta
secătuită până şi de pilda Bunului Samaritean. 1.Reducerea TVA-ului
pentru micii întreprinzători; 2.Reluarea relaţiilor diplomatice cu
Olanda; 3.Schimbarea rapidă a diplomaţilor din ambasadele noastre în
alte ţări; 4.Sprijin total pentru identificarea crimelor comunismului;
5.Sprijin total pentru clarificarea evenimentelor din 1989; 6.Abolirea
impozitelor pe teren agricol pentru ţăranii (câţi mai sunt) de la sate;
7.Păstrarea graniţelor ţării, chiar dacă suntem parte a Comunităţii
Europene; 8.Evaluarea exactă a averilor politicienilor apăruţi după
1989; 9.Reevaluarea şi refacerea forţelor armate ale României;
10.Reînfiinţarea băncilor de ajutor popular, garantate de Banca
Naţională a României. Premierul Ponta poate citi acest mesaj. De
asemenea – îl poate ignora. Eu atâta am avut de spus în numele
poporului român.” În sfîrşit poporul român are purtător de cuvînt, că aici
era o criză, ceva de speriat...! Cred, totuşi, că au fost omise chestiuni
importante care ar trebui să stea pe masa guvernului precum: Studiul, în
regim de urgenţă, a influenţei razelor de lună asupra galoşilor de gumă
sau înscrierea la OSIM a unor invenţii româneşti sută la sută şi
perceperea de taxe la nivel planetar asupra folosirii acestora: apa caldă,
mersul pe jos şi bătaia la pomană. Dar eu tot cred că Doru Dăncuş face
mişto…!
(Ciuc Noris)

Mărturisirea finală a lui Eugen Ionescu

Fragment din textul (testamentar) scris cu puţină vreme înainte de a muri
“(…) În acest moment mi-e totuşi atât de rău încât îmi este greu să
scriu. Nici ideile nu-mi vin când durerea este atât de violentă. Este
aproape ora 5, va veni noaptea, noaptea pe care o detest dar care îmi
aduce totuşi, câteodată, un somn atât de plăcut. Mi se joacă piesele cam
peste tot în lume şi cred că aceia care se duc să le vadă râd sau plâng, fără
a simţi dureri prea violente. Ştiu că se va sfârşi curând, dar, cum am spuso de curând, fiecare zi este un câştig. Câteodată vin să mă vadă prietenii,
câţiva prieteni devotaţi. Îmi face mare plăcere să-i văd, dar după o oră
obosesc. Oare ce altceva făceam, mai bine, înainte? Cred că mi-am
pierdut timpul şi că am alergat în van. Îmi simt mintea goală şi mi-e greu
să continui, nu din cauza durerilor ci a acestui vid existenţial de care e
plină lumea, dacă pot spune că lumea este plină de vid. Ca de obicei, mă
gândesc că poate voi muri în această seară sau, să nădăjduim, mâine ori
poimâine. Sau, chiar, cine ştie cât timp mai târziu. Când nu mă gândesc
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la tot ce poate fi mai rău, mă plictisesc. Câteodată mă gândesc că mă
gândesc, mă gândesc că mă rog. Cine ştie, poate că va fi totuşi ceva, va fi
ceva. Poate că după va fi bucuria. Care este forma lui Dumnezeu? Cred
că forma lui Dumnezeu este ovală. Am fost ajutat în carieră – carieră,
cum se spune – de un mare număr de oameni cărora le datorez
recunoştinţă. A fost, mai întâi mama, care m-a crescut, care era de-o
incredibilă tandreţe şi plină de umor în ciuda faptului că unul dintre copii
îi murise la o vârstă fragedă şi că fusese abandonată – după cum am
povestit adesea – de soţul ei ce a lăsat-o singură în marele Paris. Dar pe
parcursul vieţii, mai ales soţia mea, Rodica, şi fiica mea, Marie-France,
au constituit pentru mine cel mai mare ajutor. Fără ele, este limpede că naş fi făcut nimic, n-aş fi scris nimic. Le datorez şi le dedic întreaga mea
operă. Apoi, mai târziu, au fost toţi profesorii mei de la liceul din
Bucureşti. Datorez mult şi unui escroc, Kerz, care s-a declarat falit în
ziua ultimei reprezentaţii cu Rinocerii la New York, ceea ce lui I-a adus,
în 1940, suma de 10.000 de dolari, dar şi mie mi-a adus renumele în
Statele Unite. El m-a ajutat fără să vrea. Au fost, apoi cronicile literare
engleze şi franceze. În plus aceste cronici au ridicat împotrivă pe criticii
de stânga care crezuseră la început că eu însumi sunt de stânga aşa după
cum ceilalţi mă credeau de dreapta. Apoi, încă o dată soţia mea, mereu
soţia mea, care m-a obligat să-mi trec examenul de licenţă. Şi mi-a făcut
bine, dorind să mă distrugă, cea de-a doua soţie a tatălui meu, Lola, care
m-a dat afară din casă, provocându-mă în acest fel să mă descurc şi să
reuşesc. Mi-au făcut bine profesorii de la Liceul Sf. Sava care m-au gonit
din liceu, ceea ce m-a determinat să-mi iau bacalaureatul într-un liceu de
provincie, ocrotit de sora soţiei mele, Angela, care ţinea o pensiune
pentru liceeni (liceeni care, după câte ştiu eu, n-au reuşit în viaţă).
Vagabondând de la unul la altul, de la unii la alţii, eu, cel fără adăpost,
am acum unul din frumoasele apartamente din Montparnasse . Am mai
fost, în sfârşit, ajutat câteodată de rude mai mult sau mai puţin
îndepărtate, de către mătuşa mea Sabina şi mătuşa mea Angela, de către
profesori care îşi imaginau că am geniu. Am fost ajutat, mai recent, în
timpul războiului din 1940 de Anca, mama soţiei mele, care în ciuda
durerii proprii, cu inima sfărâmată, i-a lăsat pe ginerele şi fiica ei să plece
în Franţa. A murit, sperând să se reîntâlnească cu noi la Paris , unde nu a
putut ajunge. A murit cu această nădejde. Am fost ajutat de Dumnezeu
atunci când, refugiat la Paris pentru că nu voiam să mă alătur
comuniştilor de la Bucureşti, am plecat într-o zi la piaţă fără un ban în
buzunar şi am găsit pe jos 3000 de franci (din 1940!). Atâtea întâmplări
mi-au venit în ajutor! Poate Dumnezeu este acela care m-a ajutat toată
viaţa, care mi-a sprijinit toate eforturile şi eu nu mi-am dat seama. Am
fost ajutat, apoi, de proprietarul meu din strada Claude Terrasse,
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dl.Colombel, Dumnezeu să-l binecuvânteze, care nu a cutezat să arunce
în stradă un biet refugiat care nu-şi plătea chiria dar era poate trimis de
Domnul. Şi astfel, din mână în mână, am ajuns să obţin un soi de enormă
celebritate şi să ajung împreună cu soţia mea la vârsta de 80 de ani, chiar
81 şi jumătate, cu frica morţii, cu nelinişte, fără a-mi da seama că
Dumnezeu îmi dăruise atâtea binefaceri. El n-a abolit, pentru mine,
moartea, ceea ce mi se pare inadmisibil. În ciuda eforturilor mele, în
ciuda preoţilor, n-am reuşit niciodată să mă las în voie, în braţele
Domnului. N-am reuşit să cred destul. Eu sunt, din păcate, ca omul acela
despre care se spune că făcea în fiecare dimineaţă această rugăciune:
“Doamne, fă-mă să cred în Tine”. Ca toată lumea, nici eu nu ştiu dacă, de
cealaltă parte, există ceva sau nu este nimic. Sunt tentat să cred, ca şi
Papa Ioan Paul al II-lea, că se desfăşoară o luptă cosmică enormă între
forţele tenebrelor şi cele ale binelui. Spre victoria finală a forţelor binelui,
cu siguranţă, dar cum se va produce aceasta? Suntem oare fărâme dintrun tot, sau suntem fiinţe care vor renaşte? Lucrul care mă întristează
poate cel mai mult este despărţirea de soţia şi fiica mea. Şi de mine
însumi! Sper în continuitatea identităţii cu mine însumi, temporală şi
supratemporală, traversând timpul şi în afara timpului. Nu apărem pe
pământ pentru a trăi. Apărem pentru a pieri şi a muri. Trăieşti copil,
creşti şi foarte repede începi să îmbătrâneşti. Cu toate acestea, este greu
să-ţi imaginezi o lume fără Dumnezeu. Este totuşi mai simplu să ţi-o
imaginezi cu Dumnezeu. S-ar putea spune că medicina modernă şi
gerontologia doresc, prin toate mijloacele, să reconstruiască omul în
plenitudinea sa, aşa cum divinitatea n-a putut s-o facă: în pofida
bătrâneţii, a stricăciunii, a slăbiciunii, etc. Să-i restituie omului
integritatea, în imortalitate, aşa cum divinitatea n-a ştiut sau n-a vrut s-o
facă. Cum n-a făcut-o divinitatea. Înainte, sculându-mă în fiecare
dimineaţă spuneam: slavă lui Dumnezeu care mi-a mai dăruit încă o zi.
Acum spun: încă o zi pe care mi-a retras-o. Ce-a făcut Dumnezeu din toţi
copiii şi vitele pe care I le-a luat lui Iov? În acelaşi timp, în ciuda a orice,
cred în Dumnezeu, pentru că eu cred în rău. Dacă răul există, atunci
există şi Dumnezeu.”

Cum i-am bătut pe indieni la lampionul gol
(transmisiune de la fața soclului)

Cine și-ar fi putut imagina că o țară ca India mai are timp, printre Taj
Mahaluri și vechi civilizații hinduse, să dețină și recordul mondial la
”lampioane”. Toate astea până mai alaltăseară, când Iașul i -a detronat pe
indieni, rușinos putem spune. Toată aventura a început cu deschiderea
unui nou mall local, un mall ce se vrea a fi o combinație dintre Grădinile
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Tuileries și Casa Poporului la o scară provincială, pe 2 iunie în fața
Palatului Culturii, cu popor adunat ca la mitingurile FSN-ului din 1990.
Mulțimea fremătândă aștepta la porțile de intrare în zona de bun -augur
încă de ala ora 19. Chiar dacă erau porți peste tot, organizatorii, băieți de
pe la noi, au dirijat cirezile de oameni pe câteva intrări. Noroc de cartea
recordurilor, am sim
țit și eu cum niște țigănași simpati ci îți ofereau
masaje pe la coapse cu happy ending pentru cam tot ce aveai prin
buzunare. Era și mai trist dacă nu aveai, pentru că reacționau chiar urât.
După aproape echivalentul unui meci Steaua-Rapid de șteptare
a
la
poartă, cu tot cu nelipsitele schimburi politicoase de replici scaune
și
flegme, am reușit să ajungem în mijlocul adunării. Aveam lampion și
brichetă, deci clar că seara mergea foarte bine. Înconjurat de un grup
select de profesori universitariși academicieni care se întreceau la spart
istorii literare și la băut critică la doză, am reușit să găsim un loc mai
liniștit unde să nu ne asurzească ciripitul unei rapsoade locale cu iz de
vedetă dar nici vocea sinistră a băiatului ăla de la Pro TV (care s-a
însurat cu o pseudo-cântăreață ... etc.) care aproape îi implora pe
cetățenii simpatici din public să nu mai ardă lampionu` de pomană. În
sfârșit, după altă oră de așteptat în mulțime, unde am simțit toate
plăcerile carnale involuntare pe propria piele ale bronzaților care se uitau
după colegele din grupul nostru, am ajuns să batem recordul. De pe scenă
ni se transmitea că trebuie să îți pui o dorință și să lansezi lampionul. Din
2 baloane de hârtie lansate, nici unul nu a ajuns la mai mult de 2 metri în
aer, revenind pe solși fiind călcate în pi cioare de cei din jurul meu. E
clar. Nu o să câ
știg la loto și nici nu o să găsesc o sondă de petrol în
grădina din spate a bunicii… Deci, tată, o sa mai apelez la tine o
perioadă!
În câteva minute cerul era plin de baloane albe din hârtie creponată,
dar din când în când mai vedeaiși câte unul roșu, semn că electoratul nu
doarme.
Probabil speriată de frenezia mulțimii, doamna de la Guinnes Book a
băgat Iașul în cartea recordurilor pentru cele peste 12.700 de lampioane
lansate. Eu cred că nici nu avea de ales. La cum era jumătate din poporul
strâns acolo, doamna avea mari șanse să creeze un record chiar dânsa, să
aibă cea mai iubită mamă în seara aceea, depă
șind -o pe mama lui Bănel
Nicoliță, după autogolul cu Real Madrid.
Nu mare mi-a fost mirarea când am văzut că toate lampioanele luau
drumul Vasluiului. Abia aștept mâine să văd la știrile de la ora 5 cum trei
sate din județul Vaslui au fost atacate de baloane de hârtie neidentificate,
care au pârjolit ogoarele, au otrăvit fântânile
și au p
rihănit toate
fecioarele din zonă.
Vlad A. Gheorghiu
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Scoicile teatrale
Cîteva consideraţii la spectacolul “Hell’s Cabaret” de Flavius Lucăcel,
de la Teatrul Naţional din Cluj Napoca
Îl vedeţi? Are o familie completă, echilibrată, trei copii minunaţi, dar
scrie piese suprarealiste, implicate, absurde. Şi? Ce discutăm acum
despre omul Flavius Lucăcel? Da, există o discrepanţă flagrantă între
operă şi viaţă, ceea ce dă bine. Flavius vine din Sălaj, a scris vreo
treisprezece piese şi a aşteptat cuminte să fie jucat pe o scenă importantă.
La el burlescul coabitează cu absurdul, vocile se întretaie, realul cedează
oniricului. I-am spus la o cafea că adevăraţii lui receptori aparţin unui
secol viitor, că el, Lucăcel, e un premergător bizar, dar fertil, necesar,
implicat.
În 2011 a apărut la Editura Limes volumul Trecătoarea pisicii, iar
acolo se află piesa Scoici pe nisipul fierbinte , care a devenit pe scena
Naţionalului clujean ... Hell’s Cabaret , în regia lui Sorin Misirianţu. Un
spectacol despre neant, moarte, iluzii, vulgaritate, iubire, disperare,
coşmar, pericole, într-un cotidian mereu minat, pervers, utopic.
Misirianţu a devenit o voce, după alte spectacole de încercare. Ambiţia sa
ţine de o angajare estetică peseverentă, de autodepăşire. Dacă nu ar fi
lucrat pe textul lui Lucăcel, dacă nu ar fi inversat scene, dacă nu ar fi
clarificat mesajele pentru un spectator contemporan, atunci Lucăcel nu ar
fi fost servit cu atâta inteligenţă de un regizor mai mult decât ambiţios. Iaş reproşa lui Sorin revelarea prea evidentă a finalului. Suspensul are,
deci, falii clare. Misirianţu a „organizat” absurdul, a sintetizat vocile.
Piesa citită permite enorm de multe comutări, planuri, însă piesa jucată
are nevoie de rigori inedite, pe care Sorin le stăpâneşte acum ca un
magician, altfel nu ar fi reuşit acest spectacol unitar, dinamic, cu umor şi
tristeţi filtrate, cu muzica percutantă a lui Adrian Balint.
În spectacol Judecătorul devine Jokerul, jucat cu eleganţă
mefistofelică de Petre Băcioiu. Rolul îl propulsează între actorii
inteligenţi, care trăiesc „realitatea” pe hotarul abrupt al creierului
metamorfozat în unde empatice, Mă bucur enorm pentru revenirea lui
Băcioiu în forţa unui rol pe măsură, care îi restituie posibilităţile ironicosubtile, malefico-chapliniene.
Surprinzător e Ruslan Bârlea în rolul lui Doruţu, în sensul că îşi
depăşeşte „fizicul real”, creând un Don Juan de cartier cu o forţă umbrită
de fragilitate, cu puseuri de ratat filosof, victimă perfidă, spaimă umană,
dezgolire în faţa oglinzilor invizibile ale conştiinţei mereu hăituite.
Femeile din piesă sunt jucate de Anca Hanu (Lizet), Patricia Brad
(Gina), Adriana Băilescu (Tamara), apoi Anca Lăcusteanu şi Claudia
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Ciobanu. Vulgaritatea personajelor a fost o provocare pentru ele, mai ales
că la Flavius Lucăcel registrele stau pe muchie de cuţit. Sufletul lor
conţine seve ascunse, iar actriţele au lăsat loc pentru sugestii diverse.
Poate că e prea exagerat să amesteci cancer cu lesbianism, politică şi
pact cu diavolul. Probabil Misirianţu nu trebuia să îl mai plimbe pe
Doruţu mort în cărucior, acolo în final. Dacă nu aş fi citit piesa, aş fi
crezut că e farsa lui Lucăcel. Că Doruţu e viu. Ce fac eu acum? Caut
petele din soare? Am stat la spectacol la câteva scaune de autor. Dacă aţi
fi văzut faţa lui Lucăcel, aţi fi priceput definiţia fericirii fără inhibiţii.
Alexandru Jurcan

Biblia tradusă după ureche
„Începând cu data de 10 aprilie 2012, cotidianul Adevărul a
început să vândă împreună cu ziarul la toate punctele de difuzare a
presei şi în librăriile proprii o ediţie revizuită a Bibliei traduse de
Dumitru Cornilescu, apărută anul acesta (2012) la editura "Orizonturi"
din Bucureşti.
Acest lucru a devenit o problemă din cauză că textul Bibliei pus
în circulaţie de către Adevărul Holding nu este unul autentic, ci este unul
denaturat faţă de sensul adevărat şi revizuit. „Deoarece mai mulţi
credincioşi ortodocşi au sesizat deja Patriarhia Română cu privire la
faptul că au fost induşi în eroare de către cotidianul Adevărul prin
oferirea spre vânzare a unei Biblii neoprotestante, solicităm acestei
publicaţii ca în articolele promoţionale şi în spoturile publicitare să
ofere informaţiile corecte despre ediţia Bibliei pe care o difuzează", se
spune în comunicatul Patriarhiei Române.
Astfel, Patriarhia Română îndeamnă clerul ortodox "să informeze
comunităţile de credincioşi despre faptul că Biblia vândută împreună cu
ziarul Adevărul nu este ortodoxă şi conţine diferenţe majore de traducere
faţă de textul oficial al Sfintei Scripturi a Bisericii Ortodoxe Române".
Adevărul Holding se apără comunicând că "în nici un material de
presă sau promoţional nu a pretins sau susţinut că Biblia care apare
împreună cu ziarul este o versiune ortodoxă, catolică, neoprotestantă sau
sinodală. Biblia e una singură. Biblia care apare împreună cu ziarul
Adevarul este Biblia creştină, aceeaşi pentru întreaga creştinătate
indiferent de confesiune. Din punctul nostru de vedere, ea se adresează
tuturor creştinilor vorbitori de limbă română. Diferenţele de traducere şi
interpretare - care apar inclusiv în ediţiile acceptate de BOR - le lăsăm
pe seama bisericilor şi teologilor", spune Peter L. Imre – director
general Adevărul Holding. (fragment preluat din revista Porunca
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iubirii, nr. 4, 2012, autor Alexandru Socaciu). E ca şi cum ai pune la
vînzare în magazine carne stricată iar depistarea acesteia este lăsată
exclusiv pe seama “protecţiei consumatorilor”. Oricum, pînă se prind
cumpărătorii, o parte se alege cu toxiinfecţie alimentară. Sau ca să
abordăm academic situaţia, cu toţii ar trebui să ştim totuşi că traduttore
traditore, iar sensul şi traducerea Bibliei ar trebui să răspundă cât mai
exact cititorilor, mai ales atunci când este vorba de Sfânta Scriptură. Mă
mir că nu avem deja o variantă chinezească a Bibliei care să se vîndă la
kilogram în „complex Europa”...!

Memoria enigmei
Marginalii la o expoziţie de pictură de Alex Ivanov
Expoziția de pictură și grafică „pusă în operă” la Cercul Militar
Național din Bucureşti de Alex Ivanov ne provoacă la un aparte proces
hermeneutic, ,,scrisorile către memoria șului”
ora fiind responsabile
pentru misteriosul parfum propriu acestui demers estetic. Unitatea în
diversitate ia aici valoarea ideii tutelare. Clădirile tradi
ționale pentru
Bucureștii unor plini de glorie tempi passati spun povești fermecătoare,
populate cu personaje tușante, de viță-veche. ,,Copilăria din capul străzii”
ne inițiază în tainele începutului aventurii, de ce le mai multe ori o
uvertură eclectică, trăitoare pe tărâmul celor
șite din
ie comun.
,,Tablourile de plumb” au inevitabil aura stării bacoviene, boemă
metamorfozată în simbol inefabil, cu linii fulgurante ce se pierd dincolo
de viață. Patima solitudinii, co nsubstanțială creatorilor pursânge, se
citește, printr-un veritabil procedeu ekphrastic, în ochii expuși, în
oglinzile etalate pe simeze. Suntem locuitorii unui
țiu spa
exilat,
imensitatea înconjurându-ne acvatic plăpânda ființă. ,,Insula din Albastru
de Prusia”, ca o replică în cheie mai puțin încrâncenată a capodoperei lui
Arnold Böcklin, ,,Insula ților”,
mor îmblânzește și face prizabilă
atmosfera, cu verde, cu albastru, cu spiritul stărilor paradoxale,
fascinante. Este ambientul ales ce favorizează interiozarea, totul sub
privirile ,,femeii din negru”. Melancolia funciară presupusă de culoarea
neagră, transportă spre un teritoriu tainic, responsabil pentru acel ésprit
de finesse devenit obișnuință în alesele circumstanțe date. Tentația
evaziunii dintr-un prezent ostracizant este șor
u identificabilă. ,,Sfânta
Taisia” ilustrează cel mai bine sinteza eliberatoare a lui Venus cu Saturn,
concupiscență profund spiritualizată. ,,Zborul de Vineri” ar putea creiona
renașterea întru iubire. Regăsire în mijlocul unor ,,trandafiri posibili” cu
,,gust de adolescen
ță”.
Enigmaticul e poten
țat de simbolul
completitudinar al șarpelui, considerat în numeroase culturi arhaice drept
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reprezentantul lumii de josși al împărăției morților. În același timp,
șarpele poate semnifica regenerarea, condiție esențială ființării adecvate
în lume. Șarpele lui Alex Ivanov este ,,de casă” , tendințele anarhice,
dezabuzate, fiind surprinse aici într-o particulară ipostază calmă,
temperată. Tot acest carusel eminamente à rebours este susținut p rin
prezența cvasi-fizică a unei siluete precum ,,bunicul din cer”, personaj
fundamental în ecuația plină de tâlc propusă. Putem avea imaginea unui
cuțit, familiar atmosferei iernatice, nerăbdător să mângâie cu
nedisimulată plăcere cele mai dragi amintiri, cele care contează. Tehnica
în cuțit s-ar fi potrivit mai mult decât natural majorită
ții acestor tablouri
ce compun grațios o poveste a frumosului înghețat. Ramele susțin bucăți
de lume, umbre ce atrag
și fascinează. Artistul trăiește înconjurat de
relativități temporale, trecutul, prezentul, viitorul fiind destinați abolirii.
Excepțională gravură aquaforte, ,,Epicriza” lasă privitorului întreaga
libertate în explorarea unei regiuni estetice multiforme. Eclectismul, ușor
observabil când analizăm creațiile lui Alex Ivanov, garantează ineditul
incursiunii într-o lume a fantasmelor de cea mai bună calitate. Sunt
sublimate stări intense cu pecete saturniană, fundalul alchimizant
caracteristic ,,Scrisorilor către memoria ora
șului “ luând valoarea unui
spațiu matriceal, privilegiat.
Octavian Mihalcea

Lanţul slăbiciunilor

(într-o nouă prezentare)

Reluăm, pentru acuitatea temei propuse, un fragment consistent din
editorialul d-lui Nicolae Manolescu din, fireşte, România literară:
„Suntem martori de la o vreme ai unui adevărat fenomen socioprofesional: plagiatul ca mijloc de promovare. Nu numai la noi: în
Germania şi în Ungaria, două personalităţi politice (şi nu oarecare: un
ministru, respectiv, preşedintele ţării) au demisionat când s-a descoperit
că îşi îmbogăţiseră CV-ul cu lucrări care nu le aparţineau. La noi, cel
puţin deocamdată, vorbim de retragerea jenată a unei candidaturi şi de
promisiunea unei demisii de onoare, în caz că... Şi asta, doar în
săptămânile din urmă. Fenomenul însă începe să aibă tradiţie. În fond, el
este o verigă dintr-un lanţ. Al slăbiciunilor. De aceea am şi preferat titlul
de mai sus. Totul pleacă de la fabrica de diplome numită universitate
particulară. De ani buni, după revoluţie, nu puţine dintre zecile de astfel
de instituţii de învăţământ superior confundă şcoala cu afacerile. Ca să
atragă studenţi şi, prin urmare, ca să câştige bani, ele au renunţat din
capul locului la selecţia operată de concursul de admitere, obligându-le
uneori şi pe cele de stat să procedeze la fel, prin concurenţa neloială pe
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care le-o făceau. Calităţii scăzute a studenţilor i s-a adăugat calitatea
scăzută a dascălilor, atraşi, la rândul lor, de salarii mai mari decât în
universităţile de stat, ca şi de exigenţe didactice mai mici. Interesul
absolvenţilor n-a fost nici o clipă acela de a învăţa carte, ci acela de a
obţine o diplomă. Faptul că diploma n-are acoperire profesională nu
contează câtuşi de puţin, nici în ochii absolvenţilor, nici în aceia ai
părinţilor, care plătesc sume importante de bani pentru o calificare
precară a odraslelor lor, dacă nu, inexistentă. Ceea ce conduce la
triumful mediocrităţii, creează cariere somptuos-înşelătoare şi, lucru
foarte grav, dereglează mecanismul social. (...) Când a încercat s-o facă,
sub ministeriatul doamnei Andronescu, măcar pentru acelea acordate în
urma învăţământului la distanţă (IDD), care reprezintă scandalul cel
mai răsunător, s-a izbit de rezistenţa numeroşilor beneficiari de
asemenea diplome, ajunşi între timp parlamentari, jurişti, miniştri sau
secretari de stat, mă rog, personalităţi publice în stare să pună beţe în
roate măsurii cu pricina. Ceea ce vedem acum e rezultatul acestui lanţ al
slăbiciunilor, devenit cerc vicios. Plagiatul sau, în cazul unora mai abili,
compilaţia sunt metodele cele mai la îndemână de a trece licenţa,
masteratul sau doctoratul, şi care deschid calea spre funcţii înalte şi bine
remunerate. Nu e vorba numai de o problemă de deontologie, ci şi una
de ignoranţă. M-a surprins, nu o dată, în protestul celor prinşi cu mâna
în sacul altuia pretenţia de a se considera inocenţi împotriva evidenţei:
pentru ei evidenţa nu exista. La început, mi s-a părut că se considerau
inocenţi fiindcă nu recunoşteau regula jocului, ajutaţi şi de dicţionarele
care definesc plagiatul în chip inadecvat, apăsând pe cantitatea
pasajelor copiate. M-am convins că ei nu cunoşteau, pur şi simplu,
regula jocului. Nu le spusese nimeni că a transcrie fără ghilimele şi fără
indicarea sursei un text străin înseamnă a fura. Nici că există un drept de
proprietate intelectuală inalienabil. Ignoranţa se amestecă în doze greu
de precizat cu reaua credinţă când plagiatorul ne explică savant că, vezi
bine!, Legea lui Ohm sau Teorema lui Pitagora nu se pot scrie în alte
cuvinte. Ideea pitită în spatele unor asemenea pledoarii este aceea că toţi
oamenii de ştiinţă sunt nişte plagiatori. Ce-i de făcut?!”. Oare mai e ceva
de făcut?

Un muzeu pentru nimeni
În februarie – martie 2003, se deschidea la Tarcău, un muzeu care
purta/ poartă numele Iuliei Hălăucescu, « doamna acuarelei româneşti »,
cum era/ este alintată în istoriile de gen. Inaugurarea se făcea în prezenţa
artistei care, între timp, a plecat dintre noi. La inaugurarea muzeului am
scris un articol în presa noastră (ziarul Ceahlăul, 26 februarie 2003) în
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care îmi exprimam îndoiala despre utilitatea şi viabilitatea unui muzeu de
artă contemporană într-un sat şi sub titlul « Lucruri făcute în pripă »,
spuneam : « La Tarcău va fi amenajat un muzeu (punct muzeal) care să o
omagieze pe "doamna acuarelei româneşti" (după cum spun
dicţionarele), Iulia Hălăucescu, originară din această localitate.
Clădirea este în pregătire, se preconizează deschiderea muzeului chiar
în acest an. Teamă ne e însă că, în bună tradiţie românească, muzeul se
va deschide, va curge şampanie, se vor rosti vorbe mari, vor fi două, trei
reportaje de televiziune, după care se va pune un lacăt mare pe uşă.
Praful se va lăsa gros pe lucrările care vor fi deplasate din Piatra
Neamţ, locul în care locuieşte artista, "forurile locale" vor începe să se
plîngă că, normal, clădirea se deteriorează etc. Le e greu muzeelor din
Piatra Neamţ să reziste, sub presiune economică şi a vremurilor, mă
îndoiesc că un muzeu dintr-o comună are vreo şansă de supravieţuire.
Experienţa încercată de alte comunităţi e edificatoare. Dacă e nevoie
doar de publicitate, de zgomot şi de declaraţii oficiale, la deschidere, de
raportări şi bifări în liste de "acţiuni", atunci e bine. Scopul va fi atins.
Dar dacă se doreşte cu adevărat "un muzeu de artă contemporană" care
să pună în valoare numele artistei, atunci locul lui ar fi chiar în Piatra
Neamţ, în locuinţa artistei, în relaţie cu Muzeul de Artă. Iluzia forurilor
locale din Tarcău, că vor veni vizitatori, că "un muzeu de artă
contemporană" dintr-o comună se poate susţine economic din preţul
biletelor, trebuie corijată. Iluzia că va fi plătit un muzeograf doar pentru
a închide şi deschide uşa muzeului, în lipsa vizitatorilor, la fel trebuie
amendată. În 1993 am deschis un Muzeu "Conta" la Ghindăoani, pentru
omagierea primului mare filosof român, Vasile Conta, născut acolo.
Apoi l-am închis. Cine ar fi încălecat nişte drumuri proaste ca să se
reculeagă în faţa locului în care s-a născut filosoful? Un muzeu adevărat
I.I. Mironescu, la Tazlău, a rămas o iluzie. Un punct muzeal Grigore
Cugler-Apunake, la Roznov, ţine de poveşti frumoase. Un muzeu Aristide
Caradja, la Grumăzeşti, nu-i realist. Şi exemplele ar putea continua. Nu
vreau să fiu "prooroc" în ţara în care numai pesimiştii au dreptate, însă
mi-e teamă că lucrurile se fac în pripă. Opera unui artist aparţine, de la
un punct încolo, umanităţii (comunităţii) căreia i se adresează, din
mijlocul căreia provine. De asta îmi permit să am (doar) o părere.”. La
momentul scrierii articolului s-au supărat oficialii locului, s-a supărat
artista, susţinătorii artistei, localnicii. Nici nu m-au mai invitat la baia de
şampanie şi de discursuri spumoase! Rezultatul? De aproape zece ani pe
uşa muzeului “Iulia Hălăucescu” din Tarcău un lacăt mare, aproape
ruginit, ascunde o colecţie de artă de excepţie peste care s-au aşezat
praful, mucegaiul şi indiferenţa. Nu am vrut să fiu profet, dar mi-a ieşit...
Din păcate. (AAG)
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Picturi de Petru Petrescu
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