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„Practica ne arată, însă, că în universalitate, prin globalizare,
culturile mici devin şi mai mici iar culturile mari îşi impun
tiranic valoarea, valorile. Istoria lumii o înlocuieşte pe cea a
unei naţii. Cetăţeanul e în centrul lumii şi nicăieri. Un soi de
paranoia domină actul public, discursul public se adresează
cetăţeanului lumii şi mai puţin indivizilor cu nume şi prenume,
cu problemele zilei şi ale nopţii, cu sentimentele lor care se
consumă în cel mai adînc anonimat.”

Cultura între universal, naţional şi local
un editorial de Adrian Alui Gheorghe
Există o tendinţă a artistului, dintotdeauna, de a se situa dincolo de
fruntarii, în universalitate. Artistul, dintotdeauna, pare a nu se adresa, ca
mesaj artistic, omului, ci omenirii; nu se adresează locului, ci
universalului. George Călinescu, preluînd teze europene, îl temperează pe
artist spunîndu-i că intrarea în universal se face, totuşi, prin naţional. Că
intri într-un concert universal de voci, vii, ca artist, cu cîteva elemente
care îţi denotă neamul, amprenta locului, istoria, tradiţia. Că aceste
elemente, desfăşurate sau doar intuite, sînt cele care îţi conferă, prin
neasemănare, un loc numai al tău. Shakespeare e sigur englez, Tolstoi e
sigur rus, Voltaire e sigur francez iar Goethe e sigur neamţ, dacă e să
citim operele lor prin elementele care îi disting, îi recomandă dar îi şi
separă. Un scriitor african are în opera sa freamătul nisipului cu tot ce
decurge de aici, o filosofie a vieţii care se scurge printre degete ca firele
de nisip, iar un nordic va explora misterul fiordurilor, fie din viaţă, fie din
natură. Un balcanic precum Kazantzakis va explora abisul marginalului,
periferia unor culturi care sînt, în cea mai mare parte, îngropate în istorie
şi în mituri, iar un sud american precum Marquez va aduce vibraţiile
mitice ale unei lumi care întîi a fost decimată, apoi cercetată. Artiştii
români care au intrat în universalitate nu fac excepţie, Brâncuşi, Cioran,
Ionesco, Eminescu, Eliade sau Enescu au încărcătura şi amprenta de
neşters a culturii române, fie la nivelul sensibilităţii, a temelor, a formelor
sau a obsesiilor umane şi istorice.
Dar războaiele mondiale, cele de pe cîmpul de luptă, războaiele
reci, războaiele economice, războaiele pieţelor de desfacere etc. au
amestecat culturile şi au adus în discuţie noţiunea de globalizare. Iar
globalizarea economică atrage după sine globalizarea culturală. Visul
dintotdeauna, de a deveni universal, al artistului, pare, astfel, la îndemînă.
Istoria, contextele şi calculele par să îl ajute. Nu premiile naţionale mai
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consacră un autor, ci premiile internaţionale. Nu contactul cu publicul
propriu, (dacă mai există un public, dacă mai există un contact!), mai
contează, ci contactul cu publicul de aiurea, cît mai eterogen, mai
îndepărtat, mai străin. Un scriitor (român şi nu numai) e valabil, azi, în
faţa publicului (universal!) tot mai „tabloidizat” dacă e tradus în cît mai
multe limbi. Îl vezi? E tradus în sîrbă, în albaneză, în rusă, în maghiară,
în croată...! E mare, e important. Cel netradus e trimis la colţ, e „un rebut
naţional”. În cultura globalizată e o competiţie asemănătoare pieţelor de
desfacere a conservelor cu sparanghel sau cu fasole roşie. Contează
marketingul. Cantitatea e cea mai importantă calitate. Contează faptul că
publicul cu cît e mai larg, cu atîta e mai inexpresiv, mai neatent, mai
needucat? Nu contează. Uite, îl vezi? A fost tradus în Noua Zeelandă...!
Ce contează că e vorba de două, trei textuleţe traduse prost, pe un colţ de
pagină, ca un exemplu de exotism cultural, important e că a ajuns pînă
acolo. Aşa de departe? Aşa de departe.
Globalizarea înseamnă, dintr-o anumită perspectivă, moartea
culturilor mici în favoarea unei culturi grandioase care să onoreze
omenirea în confruntarea viitoare cu civilizaţiile galactice. Pentru că
omul nu se poate opri, în dinamismul său, doar asupra sinelui şi a lumii
sale, el visează „deştept” transcenderea spaţiului şi, eventual, a timpului.
E vorba de o criză de identitate? E o criză de supraidentitate? Sau e vorba
doar de o confuzie în reperarea motivaţiilor care generează arta şi care
definesc condiţia artistului. Naivul Borges se afunda heracleitic în
substanţa universului: „Timpul e substanţa din care sînt făcut. Timpul e
un fluviu care mă ia cu el, dar eu sînt acest fluviu; e un tigru care mă
sfîşie, dar eu sînt acest tigru; e un foc care mă consumă, dar eu sînt
focul”. Recunoscînd asta eşti în centrul lumii oriunde te-ai afla, indiferent
la cîte aplauze vane primeşti după o situare în statistici. Că astăzi doar
statisticile mai operează şi nu ierarhiile. Sau, mai bine zis, operează
ierarhiile stabilite de statistici şi nu cele care se revendică de la valoare.
Căci şi valoarea însăşi a devenit extrem de relativă, valoarea, chiar şi în
artă, e un reflex al cererii şi al ofertei. Un Gogol care să lucreze
doisprezece ani la un roman pe care el să îl considere în final ratat, e
vorba de Suflete moarte, este greu de imaginat azi. Mo Yan, chinezul
care a luat premiul Nobel anul trecut, a scris „Obosit de viaţă, obosit de
moarte”, vreo opt sute de pagini, în patruzeci de zile. Umberto Eco
spunea că un roman care să placă, să fie valabil, să fie căutat de un public
de pretutindeni, azi, se poate scrie în două săptămîni. Şi a făcut şi
demonstraţii în acest sens.
Practica ne arată, însă, că în universalitate, prin globalizare,
culturile mici devin şi mai mici iar culturile mari îşi impun tiranic
valoarea, valorile. Istoria lumii o înlocuieşte pe cea a unei naţii.
6

Cetăţeanul e în centrul lumii şi nicăieri. Un soi de paranoia domină actul
public, discursul public se adresează cetăţeanului lumii şi mai puţin
indivizilor cu nume şi prenume, cu problemele zilei şi ale nopţii, cu
sentimentele lor care se consumă în cel mai mare anonimat.
Păpuşarul nu mai foloseşte păpuşi, ci oameni, pentru că are de
unde alege, i se oferă o mulţime.
În lupta cu îngerul omul a învins, vulgarizarea vieţii este cîştigul
final cu care individul nu ştie ce să facă. Misterul, cel care însufleţeşte
imaginaţia omului de mii de ani, are atîtea răspunsuri, încît întrebările
individului îşi pierd semnificaţia. Pînă şi misterul „eternului feminin”,
misterul naşterii, al vieţii, misterul conceperii universului, misterul
îmbinării culorii şi parfumului în floare, absolut toate acestea au căpătat
răspunsuri. Ţi le oferă oricine şi oricînd, specialiştii, mass-media,
politicienii, prietenii, duşmanii. Mapamondul e un uriaş concert de
răspunsuri. Pe voci multiple, una mai seducătoare decît alta.
Iar dacă nu mai ai întrebări, la atîtea răspunsuri care ţi se oferă, eşti
pierdut. Pentru că toată lumea, la toate nivelurile, pe toate canalele, prin
toate mijloacele, îţi oferă răspunsuri. Singurul care pune întrebări pe
lumea asta e artistul. Le pune cerului, pămîntului, timpului, istoriei, sieşi,
le pune direct, indirect. Dar cui îi mai pasă de întrebări, cînd are
răspunsurile gata pregătite, oferite cu atîta largheţe, cu atîta solicitudine?
Dar ce să mai facă artistul cu întrebările lui în acest concert extrem de
seducător, de atractiv al răspunsurilor? Se retrage în spaţiul strîmt, îngust,
al locului, acolo unde întrebarea abia şoptită are, din nou, ecou.
La început a fost cultura tribului, cu zeii, parazeii şi înţelepţii ei.
Am ajuns, s-ar părea, în acelaşi punct. Ne întoarcem la cultura locală
aspirînd, încet, timid, spre cea naţională şi, de ce nu?, după o vreme, spre
universalitate.
12 martie 2014
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Un poem de Gellu Dorian

Niciodată
Odată, de mult, de foarte de mult,
poate de ieri, poate de mîine, poate să fi fost niciodată,
poate să fi fost chiar acum,
dar acum nu, acum nu se poate,
pentru că nu numai ochii ei, nu numai trupul ei,
ci chiar sufletul ei este foarte, foarte departe,
dar ştiu că nici acel departe nu mai există,
nu mai există nimic,
şi în locul acela, şi în locul acesta,
şi peste tot,
o astfel de poveste nu se mai poate spune,
nu se mai poate asculta,
deşi urechile stau pîlnie prin care nu mai curge nimic,
dar poţi auzi gîlgîitul unui ecou care bea de unul singur
în hăul din craniul în care au locuit miliarde şi miliarde de gînduri,
deşi ochii văd cum ea aleargă înspre mine,
trece prin mine şi nu se opreşte nicăieri,
în chiar acel loc în care nu mai există nimic,
nici poveste,
nici povestitor,
doar odată de mult, de foarte de mult,
pe cînd era ieri,
pe cînd era azi,
era mîine,
poate să fie acum,
dar sigur, desigur,
niciodată, da, cu siguranţă, niciodată
o să fie
cînd n-o să mai fie
ce o să fie…
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Confesiune despre ”Cărțarul” meu
Magda Ursache
”Un singur bine să n-aveți
Să nu muriți deodată.”
M. Eminescu, ”Luceafărul” (variantă)
”Dacă nu-i mai ai trupul să mi-l dai,
Fă-l de la-nceput, suflînd peste lut.”
Ileana Mălăncioiu, ”Ritual”

”Mi-ai adus hainele?” Sau, persuasiv: ”După amiază îmi aduci
hainele, mă îmbrac și mergem acasă.”
Era atât de vesel când a plecat la Clinica de Cardiologie ”dr.
George Georgescu”, el însuşi mort de inimă. N-a bănuit Petru că era
anticamera morții. S-a întors acasă, uitase ceva: ”Vii la 12 să vezi cum
m-am instalat. Salonul 7.” Imediat după ce a fost trezit din coma indusă
(13 iulie), aluneca într-o versiune paralelă a realității. Îl țineam cu toată
puterea mea în marginile lumii reale: dincolo era sinistru.
9

Anestezia e crimă. Se credea încarcerat, am spus-o, lucra la
Istorie, etnocid, genocid. Întâi, într-o închisoare politică, după gratii
invizibile. Nu știm de la D. Bacu că ”la Buchenwald se murea mai ușor”
decât la Pitești? Pe urmă, peste o zi-două, Petru vedea o apă dincolo de
patul lui și se credea undeva, la marginea orașului: ”Tu pleci acasă, eu
rămân aici, la cămin. Nu sunt supărat pe tine, dar să mai vii.” Cât o fi
suferit când și-a imaginat, în urma intervenției care l-a doborât, că l-am
abandonat într-un cămin de bătrâni? Ah, amestecul de tristețe și de durere
din ochii lui albaștri ca zorelele. ”Dar nu ești la cămin, ești la Terapie
intensivă. Cum poți crede că te-aș părăsi într-un cămin?” Și-a ridicat
blând pleoapele spre mine. Chiar ațipit știa că sunt acolo: ”Rămân aici,
Magda, dar să am un loc al meu, un dulap, ceva unde să-mi țin câteva
lucruri.” Anestezia e crimă. Am izbucnit în plâns, cum plâng şi acum. Săl cred pe Cioran? „La judecata de apoi se vor cântări numai lacrimile.”
Eu am destule. Îmi curgeau lacrimile pe mâinile lui prinse în tuburi. Mi-a
zâmbit: ”Ce-s astea, Magda, lacrimi? Nu le risipi degeaba. Încă nu.” Erau
și mai îmblânziți ochii lui. Îmblânziți de moarte.
*
Revin, reiau. Bătrânu n-a fost niciodată bătrâncios. N-a fost nici
acrit, nici posac, nici absent, nici apatic, nici inactiv, nici inutil. Era un
tânăr de 82 de ani. Mie Petru nu mi s-a părut niciodată bătrân. Era mult,
mult mai tânăr decât mine. N-am simțit niciodată diferența de aproape 13
ani dintre noi.
Adrian Alui Gheorghe mă întreba cum de-l țin tânăr. În realitate,
el mă ținea pe mine tânără. Nu făcea parte din bio-clasa pe care o arăta
buletinul de identitate. Există o specie de pești albaștri care, când ating
maturitatea, își estompează culoarea. Ochii lui – ca zorelele – erau la fel
de intens albaștri la 82 ca atunci când l-am cunoscut. Nu se maturizase
Petru. Calitate? Defect? Pentru mine e calitate, Coane Culai Ciobanu.
”Stai mai drept, nu te cocoșa, îi spuneam, ca să nu pari bătrân.”
Râdea: ”Dar sunt”. Și mi-a replicat cu un vers găsit la baladeorul Horia
Bădescu: ”Inima lui e o carte bătrână.”
*
Bătrânu` a fost defectiv de bătrânețe. Nu l-am văzut agresiv ori
ursuz. Împăiat? Nici vorbă. Nu-i plăceau încorsetații la cravată și costum.
Doar la nevoie.
*
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S-a prăbușit citind și scriind Petru Ursache, așa cum l-a învățat
Eliade: ”Cel puțin dacă ne va fi scris să ne prăbușim, să ne prăbușim
scriind. E singurul nostru mijloc de a ne desolidariza de demența
colectivă din jurul nostru.” (scrisoare către Noica, din 4 iulie ’70).
Vreau ca ființa lui de hârtie să supraviețuiască. Și nu trebuie să
mă gândesc deloc cât timp, cât ar fi de modestă, de neînsemnată, de
insignifiantă, de zadarnică victoria asta față cu eternitatea.
Am tipărit Etnosofia, cartea minții țăranului român, la Eikon, în
2013. Urmează Etnoestetica, revăzută și augmentată de el. E cartea
sufletului țăranului român. Petru Ursache n-a opus etnicismul
estetismului, dimpotrivă, o dovedește de la bun început titlul.
„Să fie, scrie în ea despre conduita țăranului clasic, om
responsabil printre ai săi și în lume.” Marcel Iancu, fapt aprobat de
proletcultişti şi acum de self-elitiști, figura tradiția ca un măgar păscând.
I-aș răspunde cu distihul lui Paul Sterian:
„Vai, de ce nu mi-ați spus, de ce nu mi-ați spus
că pe spatele meu adineaori călărea chiar Iisus?
[...] Ah, de ce nu mi-ați spus, de ce nu mi-ați spus
Că purtai sfântă povară, adineaori pe Iisus?
Cât de lin și ușurel, fără salturi, L-aș fi dus!”
Îi ofer săptămânile, lunile, anotimpurile, poate și anii mei, să-i
scot cărțile, să le salvez, să nu fie înghițite prea repede de uitare. Nu-i un
sacrificiu deloc, e un dar din inimă.
*
Petru obișnuia să spună că scaunul de șef și compromisul
îmbătrânesc. Nu și-a lepădat personalitatea ca pe-o haină pentru un
avantaj la serviciu. N-a fost o viețuitoare umilă. În spital, nu l-a apelat
nimeni ”moșu”, cum se obișnuia (există tendinţa asta, de a-i umili, de a-i
înjosi pe bătrâni), ci Domnule Profesor. Așa îl numește și părintele Teșu
la pomenire în biserica Sfântul Dumitru: Profesorul Petru. Să știu eu
pentru cine se roagă. Repet: părintele Ioan C. Teșu mi-a oferit suport
afectiv, mi-a dat lumină din lumină, m-a îmbărbătat: ”Înainte, Doamnă
Magda!”
Ca și țăranul român clasic (e vorba de omul rânduielii sătești,
implicând credință, pudoare, austeritate), Petru Ursache nu punea la
îndoială domnia legii morale, care vine „de sus”: ”altfel e păcat.”
Rânduială, rost erau cuvintele lui dragi. Da, el era un reacționar, în linia
Eminescu - Țuțea – Ernest Bernea – Mircea Vulcănescu. Poate puțin
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conservatorism cultural nu (ne)strică!. Ura monstruozitățile antietnie. Şi
eu am un parti-pris, legitim, cred, contra etnoblasfemiilor şi nu mă sperie
acuza că aş fi obsedată de specific naţional.
Lecția lui? Tradiția creștină ne-a păstrat și întărit ființa națională.
Înapoi la cuviința, înțelepciunea, respectarea cutumei, ierarhiei, proprii
țăranului clasic. Visul lui neo-conservator a fost: modernizare, fără a
distruge tradiția. Un conservator – constructiv Bătrânu meu. Nu s-ar fi
supărat să i se spună ”neointerbelic”, nici ”oier al minții.” Una dintre
ultimele fişe notate în spital e dintr-o scrisoare a lui Simion Mehedinţi
către C. Brătescu: „Ţineţi-vă de principiul că omul de treabă trebuie să
facă binele, chiar când nătângia lumii îi stă împotrivă.”
În ultimul său interviu acordat lui Mircea Dinutz (ultimul, din
păcate, și pentru Dinutz), cu un instinct al primejdiei ieșit din drag firesc
de etnie, spunea: ”Asistăm la schimbarea de paradigmă
culturală/neculturală; soluția? valorificarea științifică a trecutului, care ne
onorează în multe privințe, și încă ne poate oferi modele de conduită
morală.”
Iar anomia, lipsa de reacție, Bătrânu o ura, cum o urăsc și eu.
Sfidarea netoată a tradiției, a continuității l-a mâhnit. Și n-a fost
nici fixație, nici exagerare un titlu ca Antropologia, o știință
neocolonială.
În Etnosofia (Eikon, 2013, p. 80), se întreabă care-i folosul:
suntem ”mai moderni” (cu referire la Martine Segalen, Etnologi.
Concepte și arii culturale, trad. Margareta Syrecsik, Amarcord,
Timișoara, 2002) dacă punem sub acuză, ca ținând de o mentalitate
”învechită”, termeni ca neam, etnie, rudenie, chipurile, ne distanțăm,
astfel, de ”primitiv”? Îi înlocuim cu grup (de interese), fundație (cu profit
personal), societate (secretă), comunitate transnațională. Opinează
Segalen: ”cu cât familia va exista și mai puțin, cu atât vom fi mai
moderni.” În ce sens și folos? Nu cumva primim alt export de ideologie
ca-n bolșeo-comunism? Așa cum scrie Eminescu în ”Timpul” (1882, vă
rog!): ”nu maimuțarea legilor și obiceiurilor străine”, ci ”măsuri menite
să dezvolte aptitudinile care sunt în germene în chiar poporul românesc.”
*
S-a ridicat prin voință proprie și bună purtare Petru. A pus în act
ce l-a învățat biserica și ce l-a sfătuit învățătorul, pe care l-a venerat. Un
”țărănuș”, pregătit de învățătorul Mihai Simionescu și de preotul Vasile
Dumitraș (”un an și-o vară”) pentru admitere la Iași. Micul orfan (avea
un an când tatăl lui a murit sub căruță; schija din război i-a ajuns în inimă
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și a oprit-o) a luat ușor concursul Liceului Național. A fost elev de
excepție. Așa, flămând și-n flaneaua lui verde, pentru care a fost chemat
la Direcțiunea liceului, să n-o mai poarte. Era vopsită cu ierburi, cum se
proceda în gospodăria țărănească și n-avea nici în clin, nici în mânecă
flaneaua lui cu ”legionarizarea”; sinistră acuză, perpetuată până în zilele
noastre. Iar Petru n-avea altă flanea.
Ce-i drept, în liceu funcționa o organizație secretă de tineri
revoltați de ce se întâmpla cu țara. În primăvara lui ’48, a început
campania de arestare. El era prea mic, abia în clasa a treia. ”Clasele a
VII-a și a VIII-a au fost pustiite”, spune Petru Ursache în dialogul cu
Lucia Negoiță din ”Acolada”. Sfârșit tragic și pentru profesorii
Tăzlăuanu (Anatomie), Papastopol (Istorie), Ocneanu (Filosofie), Ghica
(Muzică). Mai apoi, a scăpat ca prin urechile acului. Cât pe ce să fie
înhățat și arestat ca şi prietenul, colegul de bancă pe care nu l-a mai găsit.
Şi cât l-a căutat.
Când Colegiul Național şi-a aniversat recent fondarea, Petru n-a
fost invitat la aniversare. Piticii staliniști din Universitate, cu fani printre
profesorii de acolo, i-au luat și dreptul ăsta.
O să mai vorbesc despre rănile lui sufletești, le port sub haina
mea, ca să-l parafrazez pe Lucian Blaga.
*
Nu, Lucia Negoiță, draga mea Luciola, cum îmi place să te
numesc (luciolele fiind, în Moldova, greieri). Nu te urmez când mă
îndemni să-i iert și să-i uit pe cei care i-au făcut rău. Cum să-i las în
pacea lor? Bătrânu meu mi-a cerut să nu tac: ”Nu-i ușor să taci, Magda, e
mai uşor să nu taci.” Am să folosesc zisa asta ca motto pentru
Universitatea care ucide, ediția a doua.
Mereu Universitatea i-a luat lui Petru. Loviturile de pedeapsă
pentru nesupușenie au fost cursurile opționale din norma didactică. Are
un vraf de cărți de etnologie, a condus doctorate în disciplina Etnologie,
dar n-a fost lăsat nici înainte, nici după ’89, să predea un curs în
specialitatea lui primă. Da, prețul nesupușeniei l-a plătit cu asumarea
marginalizării.
Avea nevoie de un ritm de lucru ca să scrie. Din pricina asta,
împărțea un cotlon îngust cu alți trei docenți. N-a mai avut loc de el în
Universitate cadrul de conducere prof. dr. Cuțitaru. L-a evacuat scurt, cu
cărți cu tot.
Jos, la parter, e coşcogea barul, unde se plănuiește din cuțite și
pahară, destinul Almei Mater. Un rector – contabil a pus-o „pe lei”, la
propriu și la figurat. S-au copiat leii Regulamentului organic de pe
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obeliscul din parcul Copou, construit la 1840 și s-au așezat pe scările
Universităţii. Stau tolăniți rânjând la trecători.
Da, cuțitarii n-au mai avut loc de Petru Ursache în Universitate.
Biblioteca Facultății de Litere n-a mai avut loc nici ea, au mutat-o într-o
cantină dezafectată, ascunsă în spatele blocului meu. Halal Universitate
dacă nu-i loc pentru bibliotecă, dar e loc pentru cafenea. ”Ce-o să faci
acum, Petru?”, l-am întrebat. ”Nu știi? Doar ai narat episodul în romanul
tău. Când a fost ”epurat” din Universitatea care ucide Ștefan Bârsănescu
l-a întrebat cu jale un discipol: «Unde o să vă duceți, Domnule
Profesor?» «Unde să mă duc decât la bibliotecă?», a venit răspunsul
marelui pedagog. Și eu tot la bibliotecă o să mă duc.”
*
I-a fost de ponos lui Petru nesupușenia lui, dar și supușenia
tânărului doctor Alexandru Burlacu: ”Eu am recomandat un singur stent,
dar dacă doamna Profesor Arsenescu a vrut patru...”
Ah, doctorii care seamănă moarte, din rea sau din prea puțină
știință! Dar cei care o fac din supușenie? Tânărul doctor știa, deci, că nu
e bine să urmeze indicația, dar a acceptat-o, ca să nu-și supere șefa. Asta
n-a însemnat a ucide? Și-a trimis pe lemn, la suferință și la moarte,
pacientul încrezător că tot ce se face în spital e spre binele lui. Cine are
dreptul să scurteze hotarul vieții cuiva, din supușenie față de ordinul unui
conducător vremelnic? Șefa i-ar fi reproșat subalternului că l-a lăsat în
viață pe pacient punându-i un singur stent, cum era corect? Oricum, nu
mai trebuia să strige după intervenţie: ”Salvați ce se mai poate salva!”
Supușenia asta l-a lăsat pe Petru, în noaptea de 6 spre 7 august, fără
dimineață.
Să-i fi oprit drumul spre moarte: ”Stai aici, nu-ţi face analizele,
stai acasă, scrie, rămâi în rostul tău.” Asta trebuia să-i fi spus.
Sunt condamnată la gândul ucigător că ar fi trăit dacă nu-l lăsam
să se ducă la clinică.
L-am lăsat să-şi facă bagajul pentru moarte. Era atât de vesel!
Pixurile, cărţile, apa de colonie Architect, pastilele, peria...”Aruncă peria,
dacă eşti în necaz”, am glumit eu, n-aş mai fi glumit.
Mă învinuiesc obstinant că n-am știut nimic despre ”procedură”,
că n-am găsit un doctor mai învățat...Da, am rămas cu o vină fără iertare:
De ce nu mi-ați spus, de ce nu mi-ați spus... Îl aștept să vină, dar știu că
n-o să mai vină niciodată, că n-o să-l mai primesc îndărăt și că-i vina mea
că nu vine. Am refuzat să accept că poate muri.
Încerc să-mi scot gâtul de sub ghilotina acestor dacă, dar nu pot.
Dacă n-ar fi intrat în loc rău, în clinica aceea, dacă tânărul
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doctor...Sentimentul de culpabilitate nu se diminuează nici după patru
luni de durere.
Nicoleta Sălcudeanu îmi scrie, în 16 dec. 2013: „Moartea e hîdă şi
lasă în urma ei o dîră neagră de zgură. Am citit acele pagini (se referea la
Viaţa după viaţă, nota mea Magda U.) cu inima cât un purice. Ştiu cum
e. Dar un singur lucru vă rog. Din zgura asta să eliminaţi vina, autoînvinovăţirea. E o povară grea şi, să ştiţi, inutilă.”
Nu, nu vreau să scap de vină, cum nu vreau să scap de durere.
Fără presentiment în preziua intervenţiei, nici în prenoaptea aceea. Doar
în dimineaţa celui de al doilea stop cardio-respirator, la sfârşit, am ştiut
că s-a întâmplat ceva rău. M-am amăgit singură, am izgonit din minte
orice gând rău, m-am comportat ca şi cum n-ar fi fost în primejdie de
moarte. Cum să moară Petru? Trebuia să simt moartea pândindu-ne. Nam simţit cum înainta moartea peste noi, cum se sfârşea (nu putea mânca
decât foarte puţin), cum abia pâlpâia. Din toate aceste motive îmi cresc
vina.
Am sperat într-o minune şi când Doamna Doctor Gabriela Omete
mi-a spus că „de-acum numai o minune îl mai poate salva.” O minune ca
„Ia-ţi patul şi mergi la casa ta?” Da, am sperat în minunea lui Iisus pentru
olog, până când Petru s-a scufundat, obosit să se lupte cu moartea, în
pacea somnului, în pacea Domnului...
*
Viaţa după viaţă e de netrăit. Nimic nu mai aduce măcar cu viaţa
dinainte. A intrat hoaţa asta de moarte pe fereastră şi mi-a luat tot. El era
bradul casei, colinda de ajun....Mă ura, mă colinda...
„Colindiţă nu-i mai multă...”
dec. 2013
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„Etnosofia este a doua disciplină, după Etnoestetica
publicată în 1998, pe care Petru Ursache o
fundamentează, o infuzează cu teze, cu operatori
epistemici şi cu criterii sigure, care să-i asigure eficienţa,
productivitatea şi finalitatea ce i-au fost imprimate
aprioric”.

Etnosofia lui Petru Ursache
o prezentare de Ionel Necula
Am aflat târziu, şi rămân îndatorat pentru asta d-nei Magda
Ursache, de cartea valorosului cărturar Petru Ursache despre Etnosofie,
(Editura Eikon, Cluj-Napoca 2013) valorând cât o nouă perspectivă şi o
nouă disciplină filosofică. Petru Ursache a fost, şi rostesc cu mare
mâhnire acest perfect compus, un spirit laborios, constructiv, cum mai rar
de la Vasile Pârvan şi Mircea Vulcănescu încoace, am putut remarca în
spiritualitatea românească.
Câteva precizări epistemice. S-a tot spus, şi n-am nici un motiv de
îndoială, că filosofia, ca disciplină şi ca act de gândire liber şi
neîncartiruit vreunei prejudecăţi apriorice, ca reprezentare conceptuală a
existării şi ca sistem articulat de gândire este aşa de generoasă că poate
primi sub autoritatea ei orice nouă abordare a lucrului gândit, orice nouă
achiziţie, idee sau teorie, fără nici un pericol de saturaţie. Obiectul
filosofiei l-a constituit din totdeauna universalul, raţionalizarea existării
din perspectiva totalităţii ei şi s-a dovedit atât de pântecoasă şi dispusă a
se redefini că poate primi în substanţa sa orice nouă procesare a
gânditului, câtă vreme respectă cele două principii imperative ale gândirii
sistemice – a completitudinii şi non-contradicţiei.
Insist. Vorbesc aici despre posibilităţile constructive arătate de
harnicul cărturar, de aptitudinea lui de a gândi lumea structurat, articulat
şi perspectivant, cum numai spiritele mari şi vizionare din istoria gândirii
s-au încercat.

16

Dar cum poate filosofia să epuizeze cunoaşterea existării, altfel decât
asociindu-se cu disciplinele particulare? Procesul e vechi şi nimeni nu s-a
neliniştit când a-nceput să se vorbească despre filosofia istoriei, a
dreptului, a religiei ca despre nişte discipline autonome şi articulate. În
cadrul acestor dualităţi filosofia avea rol fundamental, dar nu s-a exclus
nici formarea unor cupluri metodologice în care rolul dirijoral să revină
unei alte discipline ştiinţifice, cel mai adesea matematicii, cum a arătat
destul de convingător Lucian Blaga într-o lucrare specială,
Experimentul şi spiritul matematic, aşezată de gânditor în fruntea
trilogiilor sale. Cunoaşterea modernă s-a complicat. A devenit evident că
după Einstein nu se mai poate gândi în termeni galileo-newtonieni.
Considerată gen proxim, filosofia a fost cuplată şi cu alte discipline
particulare şi-a dus la apariţia unor tandemuri disciplinare noi, cu sporite
posibilităţi epistemice atât pentru filozofie cât şi pentru disciplinele
aduse în cuplu epistemic. La drept vorbind, orice ştiinţă, de la
matematică la biologie, simte nevoia unei metode, a unor fundamente
sau principii prime care să servească de temei şi de indicator al locului
ce-i revine într-o dispunere gnoseologică.
Petru Ursache vorbeşte despre Etnosofie, ca despre o nouă disciplină
filosofică având ca obiect realitatea românească, aşa cum se irizează din
perspectiva eposului românesc, a creaţiei populare, dar şi a ideilor ce sau cumulat în timp asupra modului românesc de fiinţare. Acolo unde C.
Rădulescu-Motru vorbea despre Românism – catehismul unei noi
spiritualităţi, acolo unde Blaga a introdus conceptul Spaţiului mioritic,
acolo unde Mircea Vulcănescu a fundamentat Dimensiunea românească
a existenţei, Ralea folosea sintagma de Fenomen românesc, iar Cioran a
născocit conceptul de neant valah, Petru Ursache introduce termenul
nou de Etnosofie, de departe mai oportun pentru cuprinderea integrală a
spaţiului carpatin circumscris.
Încă o precizare. Marea majoritate a gânditorilor români, – de la
Cantemir la Constantin Noica – şi-au articulat discursul metafizic pe
ideea de românism, de specific etnic şi au adoptat ca pretext metafizic
modul românesc de fiinţare. Mulţi gânditori români accesau universalul
din perspectiva particularului, a specificului românesc. După ce Wilhelm
Wund, prin masiva sa lucrare Psihologia popoarelor (10 volume, 19001920) a lansat ideea naţionalizării filosofiei a devenit o obsesie, o fobie
pentru mulţi gânditori Europeni de a identifica buchetul de însuşiri şi
ansamblul de invarianţi care să configureze identitatea etniei pe care o
reprezentau, dar poate niciunde mai pronunţat ca la noi n-a antrenat
atâtea spirite dispuse să se prindă în hora specificului naţional.
Să observăm însă că în timp ce majoritatea gânditorilor care s-au
implicat în această problemă a specificului etnic au privit realitatea
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românească din diferite unghiuri şi perspective factice şi contingente,
Petru Ursache coboară cu demersul în substanţa eposului românesc, la
bază, la categoria socială care a conservat cel mai bine specificul
modului românesc de fiinţare. În cătune şi colibe, prevăzuse Eminescu,
acolo, la brazdă, la talpa ţării trebuiesc căutaţi fermenţii eternului
românesc.
Etnosofia Petru Ursache reabilitează predicţia eminesciană şi mută
accentul cercetării de la realitatea ontologică (Unanumo) la arheitatea
creaţiei populare şi-şi centrează discursul etnosofic fixându-şi ca punct
agonal vechile credinţe şi superstiţii, ansamblul de proverbe, zicători şi
parabole din care extrage liniile de sens ale identităţii româneşti şi,
fireşte, cadrul conceptual pentru noua disciplină filosofică. Nu trebuie să
ne mire că lucrarea sa este împănată cu tot felul de credinţe, tradiţii şi
obiceiuri, care configurează înţelepciunea poporului român, constituie
suportul epistemic al demersului şi articulează structura epistemologică a
noii discipline propuse. Etnosofia, ca disciplină filosofică are, printre
altele, menirea de a circumscrie filosofia populară a românilor, de a
continua cu alte mijloace şi cu alte posibilităţi tradiţia şcolii monografice
de la Bucureşti, aşa cum a organizat-o Dimitrie Gusti şi de a oferi
armătura logică pentru extragerea celor mai oportune concluzii despre
identitatea românească. De altfel, în demersul său regăsim menţionate,
ca surse bibliografice, cercetările celor mai reputaţi discipoli ai
fondatorului şcolii monografice, cum ar fi Ernest Bernea şi Henri H.
Stahl.
Nu-i deloc uşor să se izvodească o nouă disciplină filosofică, să i se
articuleze cadrul logic-conceptual şi toată schelăria algoritmică, să se
instituie întregul ansamblu de reguli şi operatori care să-i asigure o
finalitate şi o eficientizare a obiectului său. Nu i-a fost uşor nici
cărturarului Petru Ursache, doar că autorul dispune de toate resursele
trebuincioase unei astfel de misiuni liber-asumate. Lucrarea sa abundă în
trimiteri şi explorări prin doctrinele unor gânditori, bine aşezaţi în istoria
gândirii filosofice - de la Aristotel la Heidegger – de unde extrage
noimele necesare populării tărâmului nou, netocmit şi gol, pe care autorul
şi-a propus să-l aducă sub o lege, sub o logică, sub o paradigmă. Gestul
său are o măreţie adamitică, pentru că, neavând anterioritate a trebuit să
ia totul de la capăt, de la început.
Etnosofia este a doua disciplină, după Etnoestetica publicată în 1998,
pe care Petru Ursache o fundamentează, o infuzează cu teze, cu operatori
epistemici şi cu criterii sigure, care să-i asigure eficienţa, productivitatea
şi finalitatea ce i-au fost imprimate aprioric. Ca disciplină şi obiect de
studiu Etnosofia lui Petru Ursache este structurată în trei diviziuni
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importante (a patra este consacrată felului în care pot fi omologate alte
discipline colaterale şi complementare etnosofiei – etnobotanica şi
etnolingvistica - amândouă concurând la eficientizarea cercetărilor
etnosofice). Primul capitol statuează principiile logice şi epistemologice
cu care operează disciplina etnosofiei în cercetarea realităţii româneşti,
pentru a-i detaşa buchetul de invarianţi care să-i confere identitatea de
sine şi-o distinge de alte popoare şi etnii.
Cel de al doilea capitol al lucrării este consacrat problemelor morale,
luptei dintre bine şi rău, tipurilor de comportament adoptate de om, dar
tot aşa, ilustrând fiecare predicţie cu un bogat material selectat din
mitologia noastră populară precreştină sau din parabolele izvodite în
marginile învăţăturilor evanghelice. Descinderile autorului în problemă
sunt aşa de ample, convingătoare şi aplicate că nu mai rămâne nici o
îndoială în privinţa oportunităţii acestui ansamblu tematic al culturii
populare în corpul noii discipline etnosofice. Oamenii din vechime,
conchide autorul, de când au început să fie stăpâni pe forme de judecată,
s-au arătat amatori de spectacol şi de naraţiune. Dar în închipuirea
acestor jocuri fantasmatice pâlpâiau însăşi năzuinţele lor, cu bucurie şi
tristeţe. Tocmai de aceea s-a spus adesea că naraţiunile mitice şi
basmele înfăţişau cu naivitate şi primitivism lupta dintre bine şi rău. Se
întrezăreau cele două mari principii şi capete de serie ale moralei,
suportul dintotdeauna al dualismului enunţat, (p.87). Şi mai notăm,
măcar frugal, telegrafic şi fugos că paralela autorului între Etica
Nicomahica a lui Aristotel, a textelor mărturisitoare semnate de Dionisie
Pseudo-Areopagitul, Ion Scăraru, Toma d’Aquino şi de alţi gânditori
creştini cu parmiologia şi cu credinţele strămoşeşti dovedeşte o deplină
armonizare şi o perfectă compatibilitate a eposului românesc cu
învăţăturile biblice , chiar înainte de creştinare. Aşa se şi explică faptul că
atunci, când creştinismul a ajuns în spaţiul românesc lumea era deja
pregătită să primească noua învăţătură. Spune autorul: Paremiologia
îndeplineşte în mare parte, aşadar, funcţia de învăţătură de credinţă.
Este adevărat, multe microtexte au fost prefabricate de către slujbaşii
inspiraţi ai Bisericii, dar trebuie să se ţină seama de următoarele trei
aspecte determinante: a) autorii, preoţi modeşti de ţară aveau cultură
predominant folclorică. Ei au transpus idei şi credinţe religioase în
forme poetice îndătinate, fie după litera versetelor biblice, cum se va
vedea îndată, fie după tiparele oralităţii; b) autorii s-au cufundat în
marea masă anonimă, iar microtextele s-au folclorizat după mecanismele
obişnuite ale tradiţiei. Ele şi-au găsit locul în repertoriul comun şi în
colecţii. Cu mare dificultate mai pot fi depistate astăzi semnele
cărturăreşti; c) beneficiarii şi-au dat acordul în cunoştinţă de cauză, atât
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în calitate de deţinători ai fondului cultural propriu, cât şi de
participanţii la oficiile liturghice, duminică de duminică (p.141).
Capitolul al treilea al discursului readuce omul în cadrul familial şi în
cel socio-cosmic. Abudenţa şi varietatea microtextelor paremiologice
aduse în partitură exegetică au menirea de a certifica moralitatea
sănătoasă a românului în raporturile lui cu partenera/ partenerul de viaţă,
cu lumea şi cu universul. Pentru cei familiarizaţi cu ideea proverbială de
lenevie românească pare ciudat, cel puţin la prima vedere, dar aspectul
dominant în raporturile omului cu mediul său de viaţă este munca, adică
actul de supunere şi de subordonare a naturii nevoilor sale. Autorul
refuză să se ralieze uneia sau alteia dintre opiniile exprimate în această
privinţă şi-i apreciem eleganţa disimulării. Nu ştiu dacă românii sunt
harnici sau leneşi, în comparaţie cu alte etnii, după legile morale, după
impresiile noastre. Poate ar trebui să mă exprim altfel: ştiu că li se pot
atribui amândouă caracteristicile. Nu-mi dau seama care predomină şi
cum se explică situaţia la baza ei. Nu aş avea încredere într-o eventuală
cercetare de teren, fie şi după toate regulile ştiinţei pentru că satul de
astăzi are alt conţinut demografic şi înţeles socio-uman (p.192).
Prin trudnicie, prin acţiunea asupra naturii, omul ajunge mai direct la
divinitate şi la o conştiinţă morală. Glisează pe firul tainic al relaţiei cu
divinul, dar glisarea poate urca până la suprafire, sau poate coborî până la
subsolurile ei. Urcă de la concret la universal, dar şi coboară de la general
în subteranele Sinelui. E un fel de dialectică a viziunii lui Blaga despre
anabasic şi catabasic.
Aceasta e cartea. Speranţa noastră este că Etnosofia astfel
configurată, va putea figura ca obiect de studiu în programele viitoare ale
învăţământului universitar. Din păcate, atunci când ideea va prinde viaţă
şi va căpăta statut de curs universitar, ctitorul ei, cel care a stâlpit-o, Petru
Ursache şi-a asumat în cultura românească i-a statuat principiile şi i-a
furnizat toate articulaţiile rezolubile, va lipsi de la ceremonie. Petru
Ursache şi-a asumat în cultura românească funcţii euristice neîncercate
până la el. A fost – şi rostesc cu durere acest perfect compus – un
descălecător. Dar poate, de-acolo din ceruri, privind râvna cu care
tinerii învăţăcei - pe care i-a îndrumat şi i-a iubit necondiţionat - vor
întoarce paginile cursului izvodit de el se va declara mulţumit. Să nu dai,
Doamne, omului cât poate să ducă. Dar cât poate să ducă? Aiasta, vorba
Eminescului, este o problemă foarte greu de înţeles
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INAUGURAREA BUSTULUI POETULUI
MIHAI EMINESCU LA PIATRA-NEAMŢ
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Stimaţi prieteni,
Înainte de a vă mărturisi cît de rău îmi pare că nu sunt alături de
dumneavoastră la această sărbătoare de o singulară importanţă, daţi-mi
voie să aduc omagiul meu celor care au făcut-o posibilă. Pentru că, în
climatul societăţii româneşti de azi, o asemenea iniţiativă este nu numai
un act de cultură, ci şi unul de curaj, o iniţiativă mergând împotriva
curentului şi punând în lumină o impresionantă încărcătură polemică.
Pentru a sprijini această afirmaţie – care ar putea părea ciudată, dat
fiind că se referă la înălţarea firească a unui monument închinat poetului
naţional – aş vrea să aduc două argumente, plasate la capetele opuse ale
axei culturale, două întâmplări neasemănătoare, dar la fel de incredibile
şi la fel de tulburătoare prin semnificaţii.
Prima întâmplare este un sondaj realizat la cererea Academiei cu
câţiva ani în urmă. Încercând să testeze gradul de cunoaştere a scriitorilor
români, sondajul îl plasa pe primul loc, cum era şi normal, pe Eminescu,
dar cu numai 17 % (urmat de Creangă şi Caragiale, cu 16, respectiv
14%). 17% din subiecţii interogaţi au ştiut cine este Eminescu! Indiferent
dacă un asemenea rezultat este de natură să acuze aproape neverosimil
şcoala sau dovedeşte în ce măsură este eficientă spălarea benevolă a
creierelor prin entertaiment şi jocuri electronice, el, rezultatul, nu
vorbeşte doar despre aceia dintre noi care nu auziseră de Eminescu, ci
despre noi toţi şi chiar despre starea naţiunii.
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Cea de a doua întâmplare are un sens invers, se desfăşoară la
nivelul cel mai de sus al vieţii culturale şi are ca protagonişti scriitori,
filosofi, istorici, ziarişti. Pornind de la cele două versuri ale
adolescentului Eminescu, „Ce-ţi doresc eu ţie,/ Dulce Românie”, târâte în
noroiul propagandei patriotarde şi transformate în sloganul „Cântării
României”, cîţiva intelectuali postrevoluţionari şi postmodernişti au
hotărât să îl facă responsabil şi pe autorul lor, demitizându-l. Într-o
perioadă în care, în plan politic, confuzia organizată era folosită ca o
armă de distrugere în masă, o parte din elitele culturale au găsit potrivit
să pună sub semnul întrebării însuşi reperul suprem al poeziei româneşti,
căruia i-au reproşat de la calificativul de „poet naţional” până la faptul că
statuile îl reprezintă mai frumos decât în realitate, de la faptul că nu este
suficient de politicaly correct, până la melodicitatea versurilor,
considerată expirată.
Pe fundalul acestor distrugeri de jos sau de sus a etalonului de
platină a spiritualităţii noastre, dezvelirea la Piatra Neamţ a unui
monument al Poetului capătă o semnificaţie care transcende importanţa
locului şi a momentului. Este o dovadă că, amintindu-ne de Eminescu, ne
amintim de noi înşine şi ne descoperim, cu nemaisperată emoţie, vii.
Cultul eminescian – punct de sprijin în posteritate nu pentru el, ci pentru
noi – este cea mai vibrantă dovadă a supravieţuirii noastre.
Ana Blandiana
Ianuarie 2014

Notă.
Dragă Adrian, iată textul promis,
părerea mea de rău că nu pot să-l
rostesc eu şi rugămintea să-l citiţi
Dvs. Mi-ar fi făcut mare plăcere
să fim împreună la Piatra Neamţ şi
Botoşani. Vă voi însoţi cu gândul.
AB
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Cu domnul Nicolae Manolescu
despre cultură, despre festivităţi
şi festivism şi, mai ales,
despre Eminescu

(Alocuţiune susţinută la Piatra Neamţ, cu prilejul inaugurării
bustului poetului Mihai Eminescu, 14 ianuarie 2014)
Sigur că momentul este, cum spunea Adrian Alui Gheorghe, festiv,
se pare că n-avem încotro, în materie de cultură trebuie să facem niscai
festivităţi pentru că altfel oricum nu ne bagă nimeni în seamă. Şi dacă nu
era acum ocazia asta festivă, Ziua Culturii mâine, ziua naşterii lui
Eminescu, inaugurarea bustului astăzi, dumneavoastră acum eraţi
probabil prin alte părţi, interesaţi de tot felul de alte nenorociri, mai mari
sau mai mici care se întâmplă prin ţară. Ei, cultura este nenorocirea cea
mai mare şi cea mai puţin băgată în seamă. Şi eu spun că în momentul
acesta chiar festiv, - pe mine mă deranjează puţin festivităţile -, aş fi
preferat, în acelaşi timp, să ne adunăm undeva şi să citim din Eminescu,
să vedem dacă ne mai place, nu ne mai place. Mai ales că ştiţi că a fost pe
vremuri, acum vreo douăzeci de ani, o anchetă din care rezulta că
Eminescu nu mai prea place tinerei generaţii.
Se poate şi asta, vine o perioadă în care nici chiar Eminescu nu
mai place. S-au văzut şi lucruri mai rele. Sunt scriitori mari, ca
Shakespeare, care au stat câte două sute şi ceva de ani nebăgaţi în seamă,
după aia au venit la modă şi acum toată lumea îi cunoaşte. Dacă i-aţi fi
întrebat pe unii de prin secolul al optîsprezecelea ar fi zis, a, Shakespeare,
barbarul acela...! Şi cuvântul nu venea de la un necunoscut, venea de la
Voltaire, care din câte se ştie, era foarte inteligent. Dar dincolo de
aspectul acesta, al festivului şi al festivităţilor, există ceva care merită să
fie menţionat de fiecare dată când se întâmplă aceste lucruri; şi anume
dintre foarte multele activităţi umane, sociale care se întâmplă şi la noi şi
în lume şi vorbim aicea şi de politică, vorbim de tot ce ţine de activitatea
omului, singura care adună la un loc, care nu desparte, este cultura. Toate
celelalte au câte o costiţă de drac aşa, care intră în joc când ţi-e lumea
mai dragă şi deodată te trezeşti că nu ne mai înţelegem între noi.
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În cultură ne înţelegem şi ne adunăm, nu ne despărţim. Spun
cultură în general, nu mă refer acum numai la literatură, la poezie, la
Eminescu. Cultură, în general. Teatrul adună, cinematograful adună,
expoziţiile, concertele, toate adună. Concerte de muzică mai veche,
clasică, concerte de muzică pop, sau altfel, care umplu stadioanele, toate
adună.
Cultura are această capacitate pe care nu o au multe activităţi
umane, de a aduna.
Cultura este nediscriminatorie şi fără frontiere.
În momentul de faţă, dacă noi am face un mic efort şi poate o să
avem şi un Institut Cultural Român care să funcţioneze ca lumea, cultura
este unul din lucrurile de export absolut garantate. Nu ştiu ce mai putem
exporta, probabil mai sunt lucruri pe care le exportăm, dar cultura este
garantată la export.
Am fost la salonul de carte de la Paris, am ecouri de la cel de la
Goteborg, unde România a fost invitat de onoare, invitat principal. Întreg
Salonul era construit în jurul pavilioanelor României, în cele două
capitale. Ei bine, urmarea a fost că toată presa franceză de pildă, pe care
am urmărit-o, foarte puţin atentă la ce se întâmplă în literatura română,
aproape nepăsătoare, a fost plină de recenzii şi de comentarii la cărţile
traduse. Toate astea au determinat nişte ecouri pe care eu nu le-am mai
văzut în presa franceză, cum vă spun încă odată, foarte antipatică.
Sunt şi ţări unde suntem priviţi mai bine, dar în Franţa suntem priviţi de
la înălţimea unei mari tradiţii şi culturi literare. Se uită la noi cum ne
uităm şi noi la unii din vecinii noştri şi zicem: eh, ce mare poet a dat ţara
X care se află pe aici pe la noi…! Şi habar nu avem. Pe noi ne interesează
ce a dat Franţa, ce a dat Germania, ce a dat Italia, nu ce a dat Bulgaria.
Aşa păţim şi noi cu alţii. Ei, bine, cultura rămâne un bun de export cu
care putem ieşi în lume, lumea se uită la noi altfel şi în felul acesta nu or
să ne mai judece după toţi derbedeii care profită de deschiderea
frontierelor şi de liberalizarea pieţii muncii ca să cerşească, să fure, să
spargă bancomatele şi aşa mai departe. Avem o asemenea posibilitate. De
asta spun eu că ar merita mai multă atenţie acordată culturii, decât i se dă
de obicei.
Există însă din fericire în România şi locuri unde culturii i se
acordă atenţie. Unul din ele pare să fie la Piatra Neamţ şi ştiu ce spun. Nu
vreau să fac complimente nimănui, dar chiar faptul că Preşedintele
Consiliului Judeţean este aici, că va fi şi la dezvelirea bustului, că
primarul oraşului Piatra Neamţ este aici şi că au susţinut împreună
realizarea unui bust, simbolic, este un semn. Şi am înţeles de la colegul şi
prietenul nostru Adrian Alui Gheorghe că există tot felul de lucruri pe
care autorităţile de aici le susţin din punct de vedere material. Pentru că
27

ideea pe care unii dintre miniştrii culturii au avut-o, inclusiv cel care a
fost până deunăzi, domnul Barbu, era că în materie de cultură trebuie să
ne descurcăm singuri, că noi suntem liberali, suntem într-o economie de
piaţă şi prin urmare trebuie să ne descurcăm singuri, n-are nici un sens ca
statul, autoritatea locală să bage bani în cultură…! Şi întâmplător, în ziua
în care domnul Barbu făcea această declaraţie exorbitantă, citeam într-un
ziar franţuzesc cât cheltuieşte statul francez pentru cultură, o sumă
imensă: 13 miliarde de euro pe an. Sigur că aceşti bani se duc în cultură
dar se şi întorc, pentru că o parte cel puţin a culturii este profitabilă. Şi de
unde credeţi că se întorc cei mai mulţi bani? De la cultura scrisă. Nu de la
teatru, nu de la cinema, acolo se înghit mai mulţi bani decât se dau
înapoi. Din cultura scrisă vin banii înapoi. Tocmai de la cultura scrisă,
vreau să vă spun, care în România nu este subvenţionată. Este singurul
domeniu nesubvenţionat de stat. Cinematografele, teatrele,
conservatoarele, toate au o formă sau alta de subvenţie.
Cultura scrisă nu are niciun fel de subvenţie. Obţinem cu chiu cu
vai, de la an la an, sumele necesare ca să existăm. Sigur, editorii sunt
particulari, dar chiar şi particularii sunt subvenţionaţi în Franţa. Nu
vorbesc de Marea Britanie. Am văzut reducerile făcute de premierul
britanic mai acum un an, în timpul crizei, în materie de cultură. Chiar aşa,
tăind, vreau să vă spun că bugetul pentru cultură reprezenta în Anglia, un
sfert din PIB-ul României. Bagi bani, scoţi bani. Nu bagi bani, nu apare
nimic, nu apar nici bani, nu apare nici cultură, nu se poate face absolut
nimic. Eu cred că acesta este sensul esenţial al unor întâmplări fericite
cum este aceasta, când puteţi participa la vernisarea, în faţa bibliotecii, a
unui bust al lui Eminescu.
Am să vă spun că de unele din aceste busturi, statui, se leagă amintiri
extraordinare. Toată lumea ştie, de pildă, că cea mai frumoasă sculptură
care are ca obiect un scriitor român este al lui Popovici, de la Bacău.
Dacă v-aş povesti cum a fost cu vernisarea acelei statui, aţi râde de v-aţi
prăpădi. Culmea, autoritatea comunistă a fost de acord să fie pus acel
Bacovia din sârme. Cine s-a opus a fost Agata Bacovia care a spus,
acesta nu e bărbatul meu. Ceea ce dealtfel era evident. Văduvele abuzive.
Este o carte întreagă pe tema aceasta. Un moment absolut de neuitat. Nu
vă mai spun ce dezbateri nesfârşite au dat dezvelirea unor busturi, sau
statui, chiar unele făcute de mari sculptori, cum e Anghel, Eminescu din
faţa Ateneului, de exemplu. Dezbateri nesfârşite, sunt frumoase, nu sunt
frumoase, sunt bune, sunt urâte, dar s-a vorbit în presă vreme de
săptămâni despre un bust sau o statuie a unui scriitor, nu despre nu ştiu ce
incendiu de pe nu ştiu unde, sau cum s-a mai certat Ionescu cu Popescu.
Şi atunci eu nu pot decât să-i felicit pe colegii şi prietenii noştri de la
Piatra Neamţ că au avut această idee. Eu vreau să vă spun că n-am mai
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văzut
atâta
televiziune şi
radio, sper că şi
presă scrisă, de
nu ţin minte
când. Asta-mi
dă curaj acum,
când mă întorc
la Bucureşti, să
cu
vorbesc
Stelian Tănase,
noul Preşedinte
al Televiziunii
Române
şi
fostul
meu
vicepreşedinte
de partid, deci o să apelez la autoritatea mea de şef şi-o să-i spun:
Stelian, fă o emisiune de cultură scrisă la televiziune pentru că nu există
nici una, nimic. O emisiune, am nişte idei, mai vii şi tu cu nişte idei, că
eşti doar scriitor, facem o emisiune, nu ştiu cum, găsim noi o formulă să
fie televizabilă... Nu se poate să nu ai nicio emisiune. Vânătorii au,
pescarii au, automobiliştii au, nu mai vorbim de oamenii politici,
scriitorii nu au nicio emisiune, nu mai au nimic, nu mai este un talkshow, nu mai e nimic. Din când în când Dan C. Mihăilescu mai aduce
câte o carte şi mai nou Costin Rogojanu, toţi studenţi de-ai mei dealtfel.
În rest nimic n-avem, absolut nimic. Şi am zis, haide să facem un pic de
propagandă. Uite, Adrian Alui Gheorghe a avut o idee, facem un maraton
de poezie aici, la Piatra Neamţ, să aducem 50-60 de poeţi români buni,
din generaţii diferite, - nu ştiu de unde-i scoate, asta e treaba lui, dar toţi
buni -, să citească. Am mai avut o idee pe care am spus-o în campania
electorală când am candidat încă odată la preşedinţia Uniunii Scriitorilor.
Zic, domnule ce-ar fi dacă i-am convinge pe cei de la televiziuni, nu
vorbim de cele comerciale, că acolo nu avem nicio putere, îşi aleg
producţiile şi publicul după cum vor, da pe televiziunea naţională, ce-ar fi
de pildă la un meci de fotbal, internaţional, în pauza meciului, când se dă
reclama, între două comentarii ale specialiştilor în fotbal, să vină cineva
să citească o poezie. De pildă Lucian Vasiliu, Adrian Alui Gheorghe,
Cassian Maria Spiridon, care sunt aici de faţă, mă încumet să citesc şi eu
una. Fac şi eu o poezie şi o citesc. La mijlocul meciului. Vă daţi seama
ce-ar fi? Întâi toată lumea ar râde şi ar spune ce e nebunia asta, ce
prostie! După zece, douăzeci de situaţii din astea lumea începe să se
obişnuiască. Astăzi oare cine mai citeşte?, s-ar întreba. Da, aşa se
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întâmplă. Da, dar pentru chestia asta trebuie să avem şi iniţiative, chiar
dacă la început ele par puţin caraghioase. Că dacă stăm aşa şi zicem,
cultura nu e băgată în seamă, ne resemnăm, ce să facem, scriem pentru
noi, ne citim între noi. Şi asta e o vorbă. Noi suntem Uniunea Scriitorilor
nu uniunea cititorilor. Să nu credeţi chiar că ne citim între noi. Nu, mai
sunt unii care o fac, aşa, sunt nişte fraieri, se cheamă critici literari, restul
cum o să se citească între ei? Să moară de invidie? Nu se poate. Vă spun
eu, pot să se supere pe mine. Ia întrebaţi-i pe scriitorii români când au
citit ultima dată din Eminescu o poezie? (…)
Doamnelor şi domnilor, stimaţi copii şi elevi, vreau să spun câteva
cuvinte despre versurile înscrise pe soclu. Mă gândeam în ce măsură
Lucian Tudorache, cel care a făcut acest bust, s-a inspirat de la versurile
cu pricina. Există un vers interesant aici: ”Ochii mei nălţam visători la
steaua singurătăţii”. Uitaţi-vă unde-i sunt ochii, la steaua singurătăţii,
undeva spre gondolele de acolo…! Civilizaţia ne obligă şi la asemenea
compromisuri, dar el de fapt se uită undeva departe în sus, la steaua
singurătăţii. Şi aceasta este o imagine tradiţională a lui Eminescu. Numai
că aici, în poezie, mai există şi un prim vers care după părerea mea este
cel mai tragic şi mai profund vers din literatura română: „Nu credeam sănvăţ a muri vreodată”. Un poet care a scris acest vers putea să se
dispenseze de toate celelalte. Şi de toată opera politică pe care poetul
Cassian Maria Spiridon ne-a adus-o de la Iaşi, într-un volum de vreo
două mii şi ceva de pagini. „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”. Dar
vă întreb, nu pe cei mai tineri, că nu ştiţi despre ce e vorba. Îi întreb pe
cei mai puţin tineri, pe cei mai apropiaţi de vârsta mea: Oare există
cineva dintre noi care să creadă că poate învăţa să moară? Nu cred!
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Alte alocuţiuni rostite la inaugurarea bustului
poetului Mihai Eminescu
Acad. Valeriu D. Cotea
Cea mai trainică legătură a fost între Eminescu
şi Neamţ prin Creangă şi după aceea, o mare legătură
prin Ion Ionescu de la Brad, tot nemţean. Eminescu,
în timpul vieţii lui, n-a scris nici un cuvânt despre un
om de ştiinţă. A închinat doar câteva rânduri lui Ion
Ionescu de la Brad. În inspecţia pe care a făcut-o la
şcoala din Soleşti, unde este mormântul Elenei Cuza,
a scris în procesul verbal: „… ce bine ar fi ca ţăranul
nostru să se îndrepte către ştiinţa agronomică. Şi
această ştiinţă nu se poate face decât începând prin a introduce noţiuni de
ştiinţe agricole în şcoala primară”. Este primul din rotundul românesc,
care face această sugestie. Vine la Iaşi şi se întâlneşte cu prietenul lui, Ion
Creangă, căruia îi spune aceste idei. Creangă era învăţător şi amândoi fac
un plan cum să se poată introduce ştiinţele agricole în şcoală, plan pe
care-l înaintează ministrului. Ministrul nu aprobă planul şi, mai mult, la
scurtă vreme Eminescu este destituit. Ca să vedeţi cum un poet a
anticipat modernizarea unui domeniu care poate să pară străin
preocupărilor sale obişnuite…
Despre inaugurarea bustului poetului Mihai Eminescu pot să spun
doar că îl fericesc pe iniţiator, pe scriitorul Adrian Alui Gheorghe şi laud
comunitatea care susţine asemenea proiecte. Numai în felul acesta dăm
lecţii concrete de cultură românească generaţiilor care vin, numai în felul
acesta suntem în relaţie şi cu trecutul şi cu viitorul.

Culiţă Tărâţă, preşedinte al
Consiliului Judeţean Neamţ
Faptul că punem accent pe cultură, faptul că acordăm atenţia
cuvenită şi poate nu suficient de mult cât trebuie culturii româneşti,
încercăm pe cât posibil să ne facem datoria faţă de înaintaşii noştri şi
avem datoria sfântă de a-i respecta şi a-i cinsti cum se cuvine. Să dea
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Dumnezeu să fie într-un ceas bun şi să continuăm
seria statuilor în municipiul Piatra Neamţ şi în
judeţul nostru, cu scriitorii care s-au născut în
judeţul nostru, cu scriitorii naţionali şi în felul
acesta, prin cultură, vom arăta că existăm.
Aşa cum spunea şi domnul ambasador, cel
mai mare export al României este exportul de
cultură. Din păcate, după 1990 accentul pus pe
cultură a fost neînsemnat. De-a lungul istoriei, dacă
ne-am făcut cunoscuţi şi respectaţi în Europa şi în lume a fost prin
cultură. Am obligaţia morală ca vremelnic trecător prin funcţia pe care o
ocup, să fiu alături de domeniul culturii, să sprijin iniţiativele care fac din
judeţul Neamţ un reper cultural pe harta ţării.

Gheorghe Ştefan,
primar al municipiului Piatra Neamţ
Am observat, în cuvântul Anei Blandiana, că Mihai Eminescu, întrun sondaj privind reperele culturale naţionale, ar fi pe locul întâi, urmat
de Creangă şi Caragiale. Aşa că trebuie să fim onoraţi că moldovenii
noştri sunt în frunte şi cred că pentru Ion Creangă ar
trebui să facem un festival naţional sau chiar
european, care să imprime în conştiinţa lumii şi a
Europei faptul că este născut pe aceste meleaguri.
Mă bucur că am reuşit, la iniţiativa lui Adrian Alui
Gheorghe, să avem în oraşul nostru un bust al lui
Eminescu, e încă o recunoaştere că e poetul nostru
naţional şi mă bucur că se pot aduna atîţia oameni la
Piatra Neamţ la un fapt de cultură autentică.

Cassian Maria Spiridon
Iniţiativa lui Adrian Alui Gheorghe mi s-a părut extraordinară, deşi
mi-am exprimat la început uimirea că Piatra Neamţ nu are încă o statuie a
lui Eminescu. Statuile lui Eminescu au poveşti care mai de care mai
interesante. Prima statuie a lui Eminescu, după ştiinţa mea, a fost
inaugurată la 1902, la Dumbrăveni. Atunci Şt.O.Iosif a făcut un catren
legat de acest eveniment. Din păcate când au venit ruşii un localnic a luat
bustul şi l-a ascuns, postamentul a fost dărâmat şi abia în 1992 locuitorii
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din Dumbrăveni au reuşit să refacă statuia. La
Galaţi, în ianuarie 1910, s-a comandat lui Friedrich
Storm o statuie a lui Eminescu care a fost
finalizată şi în octombrie 1911 a fost inaugurată
practic prima statuie care se menţine şi acum.
Faptul că există o statuie a lui Eminescu la Piatra
Neamţ ne face cinste tuturor şi ne onorează pe noi
toţi. Felicit forţele locale care au înţeles şi s-au
implicat în realizarea statuii. Cred că în România
ar trebui să nu existe loc în care să nu avem o stradă Eminescu sau o
statuie Eminescu. Pentru că Eminescu este un mit deja pentru naţiunea
română şi o autentică şi verificată cale spre universalitate.

Lucian Vasiliu
Dacă din Copoul din Iaşi, anul trecut au fost
furate trei busturi celebre, la Neamţ se inaugurează
un bust. Folosesc expresia latinească a inaugura, în
loc de a dezveli, pentru că în treizeci şi trei de ani
de muzeografie, şaptesprezece de directorat muzeal
m-au dus cu gândul la Junimea veche,
maioresciană, că a inaugura înseamnă mai mult
decât a dezveli. Felicitări celor care inaugurează în
perioade cînd alţii se plîng de criză, de crize, e cu
atât mai mare meritul iniţiatorilor şi susţinătorilor.
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Lucian Tudorache: "Între cer şi pământ"
Nu e deloc simplu să fii sculptor astăzi,
oriunde în lume (de când liberalismul a impus alte
reguli pe piaţă, în locul tradiţionalelor "achiziţii de
forum"), dar mai ales în România tranziţiilor
nesfârşite. De aceea aş remarca mai întâi curajul lui
Lucian Tudorache de a-şi păstra / proteja prima
opţiune artistică în aceste împrejurări dificile, chiar
dacă astfel e obligat să expună rar şi parcimonios. Aş
adăuga aici şi o anumită distanţare a publicului de
sculptură (evit intenţionat termenul extrem "dezinteres"), fie şi când e
adusă în galerii, tocmai din cauza lipsei exerciţiului vizual şi a cultivării /
culturii genului în discuţie. Cu toate astea, artistul nostru a reuşit să
introducă în peisajul oraşului Piatra-Neamţ cel puţin trei monumente
remarcabile. Mă refer la bustul din ipsos al lui Victor Brauner din faţa
corpului C al Liceului de Artă omonim (2003), la ansamblul din lemn din
curtea interioară a Muzeului de Istorie şi Arheologie (2005) şi la bustul
din bronz al poetului Mihai Eminescu, recent instalat în faţa Bibliotecii
Judeţene „G.T. Kirileanu”.
Ar fi mai multe de spus despre condiţia sculptorului contemporan
(în provincie, helas, altă problemă!), dar mă opresc aici, fără a omite
totuşi, ipocrit, efortul material şi fizic investit "în orb"... Căci, în
intervalul dintre ieşirile în forum, Lucian Tudorache aduce publicul la
expoziţiile din galerii, cu personale foarte interesante de sculptură mică şi
tehnici mixte. Ultima dintre ele, găzduită de Galeriile de Artă „Lascăr
Vorel”, a purtat titlul „Între cer şi pământ” şi a fost una memorabilă. A
fost un proiect îndelung elaborat, coerent şi original. Dacă identificăm
doar ca puncte de sprijin tridimensionale cele câteva sculpturi propriuzise, unele revăzute ("Leo Minor", "Lumina", "Aripa" - marmură şi
"Callisto" - modelaj, ipsos pictat), menite să echilibreze spaţiul galeriei,
expoziţia era circumscrisă tehnic şi tematic de 15 arte facte dispuse pe
simeză spre a dezvolta, în conformitate cu titlul, o meditaţie asupra
materiei şi spiritului în confruntare cu timpul. Iată ideea generalizatoare,
abstractă. În particular, chestiunea e transpusă / procesată din perspectivă
zodiacală (12 arte facte poartă denumirile latineşti ale zodiilor străvechi,
de la "Libra" - Balanţă la "Virgo" - Fecioară), sugerând o limitare fatală a
destinului şi drama lui existenţială (prin raportare la alte 3 arte facte
simbolice: sinteza "Zodiac" şi două constelaţii: "Argo" şi "Crux"). De
aici încolo se poate specula (de la "speculum" - oglindă, sic!) oricât
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despre semnificaţiile filosofice ale expoziţiei etc. (N.B.: cu un capitol
separat despre artist, asociindu-l zodiei sale, Taur, şi cercetând
eventualele "semne" speciale introduse în arte factul "Taurus"!).
Însă, din punct de vedere strict plastic, interesează maniera în care
a lucrat Lucian Tudorache şi efectele artistice pe care le-a obţinut. E bine
ştiut faptul că sculptorul trebuie să fie un foarte bun desenator / grafician.
Şi, la expoziţiile sale din trecut, Lucian Tudorache ne-a demonstrat acest
lucru, aşezând în background-ul obiectului artistic final (tridimensional)
schiţele pregătitoare cu fazele traversate, realizând astfel un modul /
ansamblu în cadrul discursului plastic. De astă dată, la finalizarea arte
factelor din expoziţia "Între cer şi pământ", el şi-a folosit abilitatea
grafică în interiorul "asamblajului", asociind-o direct modelajului (din
ipsos), ready made-ului (fragmente din mecanisme de ceasornic) şi
picturii (compoziţia construită cromatic peste modelaj şi pe întreaga
suprafaţă a panoului): se simte cum, peste tot, linia grafică e aceea care
strânge / leagă imaginea şi o stabilizează. Rezultatul constă într-o suită de
panouri sculpturale, arte facte ieşite dintr-o tehnică mixtă controlată cu
desăvârşire, articulate într-un mesaj deopotrivă atractiv şi profund.
Nu ştiu dacă Lucian Tudorache a realizat panoul emblematic
"Zodiac" (cel mai spectaculos şi, ca dimensiune, cel mai mare) înaintea
celorlalte, ca un preambul, sau dacă l-a încheiat în final, ca rezumat
(adăugând anexele "Argo" şi "Crux"). Însă oricare ar fi fost ordinea
"facerii" pieselor din expoziţie, unitatea proiectului rămâne evidentă şi ar
fi păcat ca el să se disipeze prin achiziţii întâmplătoare. I-ar sta foarte
bine expus integral într-un sediu de instituţie sau de firmă…
Emil Nicolae
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Inedit
Aurel Dumitraşcu
Scrisori către T

T, Lolita de pe Sabasa
T bîntuie jurnalul lui Aurel Dumitraşcu, îi bîntuie corespondenţa, i-a
răvăşit viaţa. Intrase, pe vremuri, în folclorul amicilor lui Aurel Dumitraşcu.
Iubirea către T, împărtăşită, neîmpărtăşită, sigur o nebunie care îi contraria pe
mulţi dintre amicii lui Aurel, friza, la un moment dat ... patologicul. Poetul care
avea o mulţime de alte iubiri, se aduna de peste tot pentru a plînge că T nu îl
înţelege, nu îl iubeşte, nu răspunde la arderea lui cu aceeaşi măsură. Se plîngea
chiar şi iubitelor care „îl înţelegeau”, care îi răspundeau la avansuri şi
sentimente, că T este o ingrată. Şi ele trebuiau să consimtă că e aşa.
Primele scrisori către T sînt din anul 1982, pe cînd aceasta era o adevărată
Lolita, care nu-şi propusese să-l ducă în smîrcuri pe poet, numai că acesta era
dispus să intre în ele, fără rezerve, ca un apucat, ca un vrăjit de stele, de iele.
Era, evident, o idealitate. Era exerciţiul de iubire a iubirii. Iată ce scrie în jurnal
Aurel Dumitraşcu, luni, 10 aprilie 1983: „Ţi-a scris EA. Aceasta valorează mai
mult decît toate celelalte poveşti cu examene, amfiteatre şi profesori. O iubeşti
atît de mult! Înseamnă atît de mult în cerul tău! Minunea aceasta îţi duce
sîngele la misticism, te împărăteşte cu un sentiment epifanic!” Şi pe atunci T, o
copilă din Borca, elevă a lui Aurel Dumitraşcu, avea vreo doisprezece,
treisprezece ani.
Mai apoi, pe 12 mai, poetul devine dramatic în jurnal (Carnete maro), ca
răspuns la o scrisoare prin care T îşi exprima îndoiala că iubirea lor avea vreo
raţiune, în spiritul moralei locului (satului): „Ai sentimentul că ziua aceasta de
12 mai 1983 este cea mai dureroasă de la moartea tatălui tău. Plîngi. La
şcoală, inima ţi-a creat probleme, parcă pentru prima dată în mod serios.
Parcă nu-ţi aminteşti să mai fi simţit atîta amărăciune vreodată. Scrii despre
aceasta crezînd că numai aşa te vei mai linişti. Vina este a EI. Ţi-a dat o
scrisoare îngrozitoare! Nu realizezi cum a putut să scrie acele lucruri, într-o
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dezarmantă indiferenţă faţă de ceea ce ştie că ai pentru ea de atîta timp. Motive
familiale şi şcolare o fac oarbă. Consideră că nu se simte în stare să te facă
fericit, să rămînă în dreapta lumină cu care te obişnuise, în ciuda
nenumăratelor ei ciudăţenii. E cea mai dureroasă veste pe care ţi-a putut-o da
vreodată o fată. Te-ai încuiat în bibliotecă şi ai plîns. Au trecut cel puţin zece
ore de cînd ai citit acele cuvinte şi nu ai putut să te gîndeşti la nimic altceva.
Te-a îmbolnăvit pur şi simplu, te simţi ca un cîine, parcă nu ţi-ai închipuit
niciodată o mai mare bătaie de joc. Sînt aproape doi ani de cînd te iubeşte şi de
cînd îi dai tot ce ai mai bun şi profund, toată iubirea ta adevărată. Nu are altă
pasiune; se simte mică şi neştiutoare, pune întrebări inocente dar de fapt sînt
prea mature ca să poată fi crezută pe cuvînt. (…) Nu poţi crede că poate fi aşa,
că atîta prefăcătorie şi răutate poate exista într-un om care te-a emoţionat tare
mult! O fi o rătăcire a ei, o mîhnire pe care o confundă şi cu iubirea pentru
tine. Vorbeşti cu oarecare disperare şi ştii că această disperare chiar există. Te
simţi distrus, cu o silă cumplită de toate! Doamne al lor, de ce n-ai puterea s-o
urăşti?! De ce n-o ucizi?! Ţi-e teamă şi de ceea ce ai simţit după aceea, de
inima ta care bătea prosteşte, de înţepăturile cumplite din partea stîngă, motiv
pentru care nu ai putut face nici ultimele două ore. Ea plecase de la 12 acasă,
deşi mai avea o oră cu tine. Nici măcar la ore nu mai vrea să te vadă?!! (…) Ţie foarte teamă de amărăciunea cumplită pe care o simţi în tine, amărăciune pe
care ea ţi-a dat-o azi cu inadmisibilă nonşalanţă (ea îi zice, crezi, sinceritate!)!
Nu-ţi vine să crezi că ea ar putea adăposti atîta noroi, ţi-e imposibil să crezi!
Poate că niciodată n-ai iubit cum o iubeşti pe EA! Şi povestea lor merge mai
departe, poticnită, cu urcuşuri şi coborîşuri, cu căutări şi dezertări, cu acuze şi
iertări, pînă la moartea lui Aurel Dumitraşcu. O mulţime de poezii îi sînt
dedicate în cărţile şi în postumele lui Aurel. Mulţi dintre foştii colegi de
cancelarie ai lui Aurel încă îşi simt deranjată scorţoşenia de „tip sătesc” pentru
această pasiune ... „nelalocul ei”! În fond, e vorba de exerciţiul de ipocrizie
descris asiduu în jurnalul lui Aurel. Chiar şi securitatea se interesa de aspect, ca
să găsească un punct nevralgic în comportamentul poetului, ca să îl anihileze.
După publicarea jurnalului lui Aurel Dumitraşcu, „Carnete maro”, am
fost căutat de un cuplu: erau T şi soţul ei. Veniseră cu un scop: să îmi înmîneze
toată corespondenţa de la Aurel Dumitraşcu, un pachet cu scrisori, ordonate pe
ani, din anul 1982 pînă în anul 1990. Constat, astfel, că ultima scrisoare scrisă
de Aurel cuiva a fost către T, în data de 9 septembrie 1990, duminica, cu o zi
înainte de a intra în spital, de unde nu a mai ieşit viu.
Am publicat în numărul 10 al revistei noastre cîteva dintre scrisorile din
anii 1988 – 1990, cu acordul lui (doamnei) T. Continuăm, de această dată, cu
publicarea altor scrisori dintr-o perioadă intermediară, cînd “relaţia” dintre cei
doi era un schimb de replici pe tema iubirii … în literatură, în principiu şi mai
puţin în viaţa de zi cu zi.
Poate că povestea lor va prinde chipul unei cărţi, pe suportul textelor din
corespondenţă. Literatura de azi şi dintotdeauna are nevoie de poveşti şi mituri.
Adrian Alui Gheorghe
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* * *
Borca, 2 octombrie 1985
Bună, draga mea,
Nu m-am putut aduna deloc în ultimele zile, aşa că nu am putut
nici să-ţi scriu. De fapt, plecarea ta mi se pare atât de neverosimilă, încât
mi-e greu să „accept” că ai plecat undeva departe. M-am întrebat inclusiv
dacă are rost să-ţi scriu, să încerc să mai fac „ordine” în ceea ce tu ai
distrus atât de senin şi nedrept, prin aceasta aducându-ţi singură multă
amărăciune. Sigur, mie îmi va fi întotdeauna greu să tac faţă de tine,
mereu îţi voi duce dorul şi mereu o să mi se pară că meritam mai mult de
la tine. Semeni cu o toamnă frumoasă în care am pierdut multe dueluri,
sperând de fiecare dată că voi învinge, că Frumuseţea nu se va duce
naibii dintr-un moft. Mă adun greu ca să-ţi trimit cuvinte acolo. Cred că
nici nu realizez bine că eşti într-adevăr plecată. Eu nu am reuşit să plec
încă de aici şi mi-e jenă pur şi simplu (de jena lui) să-l mai caut pe
Săceanu.
În acelaşi timp, cu nervii totalmente încâlciţi, nu ştiu ce-am să mă
fac?! Se vor întâmpla, se pare, lucruri rele. Mă duc la şcoală evident
mâhnit şi acolo îmi sare ţandăra din orice. Trebuie să plec. Ar trebui să
spun: merit să plec! În anul celălalt te mai vedeam pe tine, simpla ta
prezenţă mă liniştea, mai erau şi celelalte fete cu care-mi plăcea să stau.
Acum – pustiul! N-am nici o plăcere să ţin ore, şi în cele trei zile în care
am ore la Sabasa (rusă şi franceză) e un chin: elevii sunt exagerat de
tâmpiţi, pur şi simplu nu ştiu nimic. La Borca predau doar română. Dar e
foarte rău! Dorisem atât de mult să plec, mi se promisese mereu că se va
rezolva. Iată că încă nu s-a rezolvat. Uneori mi-e ciudă că am citit multe
cărţi din cauza cărora nu mă pot sinucide. Ar fi atât de uşor…
Mai mult ca oricând, aş pleca mâine în Franţa, pentru un timp,
dacă mi s-ar da voie. Nu ştiu cum am s-o scot cu mine la capăt?! Radu a
plecat şi el la Piatra-Neamţ şi de acum n-o să mă mai viziteze nimeni. Ar
trebui să vă urăsc pe toţi cei care mă părăsiţi. Şi, de fapt, poate că nici nu
ţineţi niciodată la mine, ca să nu mai spun că înţelegeţi, parcă, tare puţin
din ceea ce-i cu mine, cu un poet! Unii pleacă şi apoi mă caută disperaţi
să-i ajut să scape de unde s-au dus, pentru că e insuportabil – cum a făcut
Minela, recent. Am vorbit cu inspectoratul şi de pe trimestrul al II-lea
sper să se mute în P. Neamţ, la un alt liceu. La Bicaz murea de foame şi
nu putea învăţa din cauza zgomotului făcut de reduşii de la şcoala
profesională. Deh!
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Am fost plecat la P. Neamţ multe zile. Săptămâna viitoare fac un
tur Iaşi – Bucureşti. E greu de trăit aici, eu unul nu mai suport şcolile
acestea lamentabile.
Nu trebuie să fii mirată de tonul meu amar, nemulţumirea e una
dintre logodnicele mele veşnice. În plus, acum mi-e greu să mă
obişnuiesc cu gândul că ai plecat. Am chiar sentimentul că n-ai să te mai
întorci, că n-o să mai vii niciodată, că nici n-ai să suferi niciodată că nu
mă mai vezi. Baudelaire, mi-amintesc, spunea în jurnalul său intim: „Ne
méprisez la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c’est son
génie!” Adică: „Nu dispreţuiţi sensibilitatea nimănui. Sensibilitatea e
geniul fiecăruia.” Îmi dau seama că reacţionez numai ca un om prea
sensibil, că poezia mă scoate din rândul oamenilor obişnuiţi, că această
imensă bucurie-nenorocire îmi plăteşte toate vămile. M-am simţit destul
de rău câteva zile, în timp ce nu venea nici o scrisoare de la tine. De fapt,
în două săptămâni, mi-ai scris o singură epistolă. La plecare erai convinsă
c-o vei face zilnic. Ştiam că n-ai s-o faci şi poate că nici nu trebuia să-mi
scrii zilnic (ar trebui să fii îndrăgostită de mine peste măsură ca s-o faci!),
însă mă deranjase întâmplarea că văzusem o epistolă a ta către găgăuţă.
Sigur, îi vei fi scris pentru că e mai comod să-i scrii unei găgăuţe (în
fond, şi ele le scriu mai întâi celor mai puţin însemnaţi), dar eu nu m-am
simţit deloc bine constatând că nu la mine te-ai gândit mai întâi.
Scrisoarea ta a venit la cel puţin patru zile după ce o văzusem întâmplător
pe cealaltă. Îţi spun aceasta nu pentru a găsi o morală, îţi închipui, ci
pentru a continua ideea despre sensibilitate, despre „handicapul” de a o
avea în exces.
E bine că ai plecat acum acolo! Era necesară ieşirea. Bine că ai
avut unde „fugi” pe moment! Ai fi suportat greu să-ţi vezi fostele colege
trecând în autobuz spre Broşteni, în timp ce tu stai acasă. După o vreme
desigur, sper, te vei gândi la lucruri mai frumoase şi serioase. De
exemplu: la cărţi, la viitorul tău ca şcolăriţă. Mai mult ca oricând, nu
vreau să mă mai „amestec” în planurile tale de viitor. Consider că ţi-am
vorbit cât se poate de limpede despre ce simt şi gândesc eu despre tine,
despre amărăciunea ta, despre eşec etc. – atunci când ai venit ultima dată
la mine. Vei pierde mereu, poate chiar totul, dacă la aproape 17 ani nu
ştii să rămâi fermă în hotărârile ce-ţi pot aduce bucurie. De ani de zile îţi
tot vorbesc, de ani de zile am crezut că ai încredere în mine şi că
recunoşti în sinea ta că ştiu mai bine decât alţii ce-i cu lumea aceasta.
Jucând dublu, vezi unde ai ajuns! Dacă ai fi ţinut cont de gândul meu bun
de la început, azi ai fi în altă parte şi ai fi mulţumită de tine. N-am să-ţi
mai vorbesc despre aceasta, deci iartă-mă că o mai fac acum. Am un
sentiment ramificat faţă de tine: într-un sens te iubesc mult oricum, dar în
acelaşi timp mi-e şi tare ciudă pe tine pentru că ai fost proastă şi ai ratat
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examenul. Epistola pe care mi-ai trimis-o acum dovedeşte o dată-n plus
că eşti o fată deşteaptă, sensibilă, frumoasă. Dac-ai face aşa cum scrii!...
Sigur, am spus c-ai fost proastă într-un anumit sens: n-ai ştiut să
te „organizezi”, să crezi în ceea ce trebuie, să ai voinţă şi să te baţi.
Zău, mi-ai scris foarte frumos! Ai pasaje de mare profunzime! De
ce nu eşti mereu aşa?
Îţi voi scrie de câte ori o vei face şi tu. Aceasta nu e o scrisoare
aşa cum aş vrea să-ţi scriu. Ţi-am spus.
Dacă ai fi aici şi nu ai trece pe la mine des, aş refuza să te mai
ştiu! Vrei să-ţi spun ceva?! Te aştept! Eu mai cred încă în Tess cea de
acum câţiva ani. De ce nu mi-ai dărui dragostea, din moment ce, vezi
bine cât de mult însemnăm unul pentru celălalt!? Aş vrea să te mângâi,
să-ţi sărut ochii plânşi, să te ţin în braţele mele şi să te învăţ să fii
puternică, victorioasă, lipsită de prejudecăţi, fericită pe cât se poate. Să
nu realizezi tu, oare, că indiferent ce s-ar întâmpla cu noi, pentru
dragostea ta aş şti să-ţi rămân până-n moarte cel mai apropiat prieten?!
Te doresc! Nu pot spune că nu-i aşa! Nu trebuie să-ţi fie teamă de iubire
şi, cu atât mai puţin, de mine!
Despre aceste lucruri n-ar trebui să vorbim! Ar trebui doar să ne
iubim şi să tăcem, să ne gândim câtă bucurie să ne dăm şi cum să scăpăm
de ghearele amărăciunilor. Şi mă-ntreb: e reală ambiţia pe care mi-o
mărturiseşti în această ultimă scrisoare?! Vrei într-adevăr să nu mă mai
amărăşti, să fii ca înainte?! Spun aceasta pentru că există, totuşi, parcă
ceva în care eşti reţinută. Îţi doreşti binele, simţi că preajma mea e
importantă şi binefăcătoare! Nimic rău în aceasta. Te gândeşti în primul
rând la tine. E normal! Dar eu, eu ce bucurie am trăind pentru tine?! Am
atâtea lucruri de făcut, scrisul mă îmbolnăveşte aşa des, sunt atât de sigur,
te iubesc aşa de mult, am atâtea probleme. Fără dragoste nimic nu este
posibil. E bine să nu ne mai vedem dacă dragostea este exclusă din
„planurile” tale! Mereu sufăr pentru toate zilele în care am fost unul cu
altul şi nu ne-am iubit nebuneşte! De ce mai trăim?! Pentru diplome?
Pentru a ne enerva alţii? Pentru a constata că trăim ca nişte şobolani?
Pentru a ne plânge de neajunsuri oficiale – şi care nu se vor sfârşi?! T.,
ştiu eu ce ştiu! Dar, iar mă întreb: şi la ce-mi foloseşte?!
Nu sunt un bărbat „normal” şi mă bucur că nu sunt!
Paler scria undeva: „Omul e singurul animal căruia nu-i ajunge să
trăiască. El vrea să ştie de ce şi cum ar trebui să trăiască mai bine decât
animalele. Ceea ce se poate spune cu siguranţă este că a ajuns să trăiască
altfel. Probabil, pe acest drum se ajunge la izvoarele artei.”
Îţi citez deseori fel de fel de lucruri. O fac pentru că e vorba de
opinii ale unor oameni a căror valoare a fost recunoscută, care sunt
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deosebiţi. Păunescu zicea că „cei care citează des, citesc puţin”. Sigur, nu
e cazul în ceea ce mă priveşte.
Á propos de Păunescu, îţi dau o veste bună: în revista
„Contemporanul” de săptămâna trecută (revista condusă de D. R.
Popescu) are tipărite patru poezii. Patru poezii de toamnă. Deci e primul
semn că Păunescu revine în revistele literare, că semnătura lui nu poate
fi… ştearsă. Mă bucur!
Şi-ncă ceva: mai bine nu citi nimic decât să citeşti romane proaste
de-ale lui Dumas! E un autor oarecare pe care-l citesc cu plăcere numai
copiii (unii) şi gospodinele. A citi aşa ceva înseamnă a-ţi strica gustul
(cât e) pentru cărţile cu adevărat de valoare. Nu găsesc nimic rău în
faptul că vezi „pe viu” ce-s tichetele, cozile, viaţa la oraş, muncitoarele
din fabrici etc. De ţinut minte!
Despre soartă, moarte şi absurditatea vieţii – ar fi trebuit să citim
împreună (ca să-ţi „explic”) „Mitul lui Sisif” de Albert Camus. Şi nu
numai.
Te rog să fii mai puţin prăpăstioasă, să nu disperi, să mai crezi că
eu sunt un om viu şi că te iubesc, că poate am să rămân de partea ta, că
poate vei izbuti şi tu să fii o fată de treabă, că te vei ambiţiona să fii
altfel, de dragul tău şi de dragul (pe cât se poate) al meu!
Aceasta e a cincea scrisoare pe care ţi-o scriu. Ai mai primit, între
timp, două scrisori?!
Îţi doresc linişte!
Te sărut! A.
Ca să te mai înveseleşti:
*
ÎNTRE EI
Doi bărbaţi stau de vorbă despre soţiile lor.- Este pur şi simplu
un înger! Dar a ta?- Nici a mea nu este om.
*
EROARE JUDICIARĂ
Într-o celulă, la închisoare, stau de vorbă doi deţinuţi: Pentru ce
te-au condamnat? Era o festivitate pe malul mării. Se aruncau flori în
apă. Soţia mea se numeşte Roza…
*
- Pe cine aştepţi, domnişoară? -Pe altul, domnule!
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Borca, 10 octombrie 1985
Draga mea,
E foarte târziu şi ascult piese de pe ultimul LP al lui Stevie
Wonder, la „Voice of America”. Mi-am petrecut ultimele zile transcriind
din cărţile pe care le-am adus de la Luca Piţu. Deşi e destul de obositor să
transcrii pagini în şir, îmi dau seama că e vorba de cărţi cu care nu mă
mai pot întâlni niciodată, de aceea nu ţin cont de oboseală şi sunt foarte
serios în această „actualitate”. Voi pleca peste două – trei zile spre Iaşi –
Bucureşti şi gândul plecării mă bucură oricum. Mai întâi, însă, îl aştept
pe Laurenţiu Dumitraşc la Borca. Ţine neapărat să vadă toamna acum,
aici. Nu va veni singur. Mai ia vreun pictor şi un ziarist. Vom trăncăni
despre minuni şi înţelepciune. Pentru ei, însă, trebuie să caut şi vin bun.
Laurenţiu nu consideră vinul un drog, dar uneori poate ţine loc de
filosofie. E un suflet de poet şi el. Poate că de aceea ne şi căutăm şi ne
înţelegem la modul superior.
Nu prea vreau să-i scriu la ora aceasta şi totuşi mă străduiesc să o
fac. Pe fondul ciudatei indispoziţii de a mai scrie scrisori – ceva nou în
viaţa mea – n-am putut să-ţi scriu nici ţie. E ceva agonic în ceea ce-ţi
scriu şi-mi pare rău că mă întreb dacă are vreun rost să o mai fac. Mereu
mă doare ceva ce nu s-a împlinit cu tine. Cu fiecare cuvânt pe care ţi-l
spun, ştiu, nu fac decât să mă amăgesc în legătură cu ceva. O să murim şi
nu ştiu dacă tu ai să-ţi dai seama vreodată cu adevărat cât meritam eu de
la tine. Apoi mă-ntreb: ce meritam ?! De atâtea ori mi-a trecut prin minte
o scenă cinematografică: într-un peisaj sterp, cu cătină doar, tu îmi tragi
un glonţ în cap. Nu mai ştiu ce te înfricoşează în mine?! Poate că dacă aş
fi în locul tău şi pe mine m-ar deruta puterea cu care te iubesc în
continuare. E ca şi cum te-aş tot aştepta să ieşi dintr-un pustiu! Şi numai
mi se pare că ieşi. Mereu încă o dună se înalţă (cu voia ta) în faţa ochilor
mei. Uneori îmi pare rău că nu-s un bărbat urât! Da, urât. Ca să nu mai
ţin mereu la un gând: acela de a trăi nu ca să plac! Îţi vorbesc deseori ca
un bărbat, deşi-s doar poet. Întotdeauna. Ce înţelegi tu din tot ceea ce mă
doare pe mine!? Cel mai des ştii totul, la nivelul instinctelor, dar eşti o
floare care se apără în faţa culegeii. De ce ţi-am scris atâtea mii de
cuvinte? Oare am vrut să văd cum poţi reacţiona când ai prea multă
iubire?! Oare te-am considerat o carte, literatură deci?! Observi, cred:
simplul fapt că mă întreb aşa ceva dovedeşte că nu mi-ai adus prea multă
mulţumire, că nici n-ai ştiut să te străduieşti în acest sens. Vorbeam de
lecţia acestui examen! Şi ce?! Fiecare om are drumul său, fiecare îşi
găseşte locul său. Tu însăţi, de asemenea, ai să te „descurci”. Poţi să nu
faci nici o şcoală. Ai să trăieşti. Ai să ai şi un serviciu. Mă gândesc acum,
nuanţând, că ceea ce a „năvălit” dinspre mine spre tine e doar ambiţia
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(!?) de a conştientiza (tu) ideea de calitate. Da. Vreau să spun: una e să
trăieşti într-un fel şi alta e să trăieşti altfel. Acest aspect calitativ îţi scapă
ţie des. Sau ţi-a scăpat. Nu înţelege lupta drept răfuială, chiar dacă ne
batem întotdeauna cu noi înşine, nu cu alţii! Aş prefera mereu să te strâng
în braţe şi să mă mângâi, nu să-ţi scriu. „Mai nimic nu înţeleg femeile
acestea în măcelării”, ziceam într-un poem. O spun acum: prin măcelărie
înţelegeam familie, cămin. Sigur, e un mod rău de a spune ceva rău, dar
care poet adevărat nu e-ndurerat în tot ceea ce scrie?! Cineva a speculat
un lucru: se zice că familia e celula de bază a societăţii. Acel cineva a
continuat: înseamnă că în familie ne simţim ca într-o celulă.
Iată, îţi scriu ca un sociolog de două parale, mirat că tu primeşti
aceste cuvinte, nu altcineva.
Duminică, surprinzător, a trecut Dumi pe la mine. De ce?! Zicea
că s-a făcut mai bună. În timp ce eu m-am făcut mai rău. A mai crescut,
s-a tuns á la Kim Wilde (să zicem) şi zicea că voi două semănaţi fizic.
Da. Oare a venit pe la mine pentru că i-a fost dor?! Mai nu-mi vine să
cred! Peste două zile ştiu că are 14 ani.! Nici nu ştiu dacă merită să-i iau
ceva de ziua ei. Eu. O iubeam mai mult înainte?! Poate că da. Tu ai scurtcircuitat mult sufletul meu. Nu-ţi fac reproşuri, îţi închipui, însă aşa des
am vrut să înnebunesc cu tine! Aproape sunt consternat când îmi spui cu
atâta luciditate că poate mereu ai mimat şi ai făcut calcule, că simulai şi
nici tu nu ştiai de ce. Mă-ntreb: trebuia să pleci la Braşov pentru a vorbi
deschis, pentru a spune – cu delicateţe – că nu mă „vedeai”?! Îmi dau
seama că n-ar trebui să-ţi scriu şi, în acelaşi timp, nu izbutesc să te iubesc
mai puţin. Te rog să nu mă mai înţelegi aiurea! Ia cuvintele mele drept
nelinişti ce mă bântuie, drept dor de tine, drept ciudă de tine, drept
moarte ori viaţă. Nu sunt un comod în conversaţie, dar numai cei
inteligenţi sunt aşa. Cum să mă manifest altfel?! Maria îmi scrie (a, ea
îmi scrie doar de două-trei ori pe an!) că singurul lucru care-o frământă şi
la care se gândeşte mereu e cum să facă să fiu mereu fericit. Am citit, am
lăcrimat, m-am dus pe munte şi am vrut să te uit. Şi iar n-am putut.
Am recitit toate cuvintele din epistolele tale din aceşti ani. Ceva
m-a surprins mereu: niciodată nu m-ai plâns, niciodată nu te-ai gândit sămi dăruieşti bucurie. Peste tot te gândeşti la tine. Ai dreptate! Fiecare
moare singur. Şi atunci de ce să-ţi mai scriu?! Va trebui până la urmă sămi tragi un glonte în cap. Mi te închipui mulţumită. Altfel, cum să „scap”
de dragostea pe care ţi-o port?! De-ai avea mai mult spirit, de-ai trăi cu
adevărat în spirit! Nu doar să mimezi că trăieşti întru spirit! Aş însemna
mai mult, aş fi însemnat mai mult. Pentru tine. Pentru dragoste. Pentru
bucurie.
Pentru tine a fost atât de important să mă cunoşti! Tu ai câştigat
mereu cunoscându-mă pe mine. Dar eu? La aceasta te-ai gândit vreodată?
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Într-o zi am dat pe foc „Tratatul de eretică”. Mi s-a părut o carte proastă
pentru că am scris-o „din cauza” ta! Nu e ciudat?! Numai un bărbat foarte
îndrăgostit poate face aşa. Te doresc de atâtea ori! Ai fi în stare să-mi faci
reproşuri pentru aceasta. În timp ce eu trăiesc atât de singur. „Până la
urmă poeţii au întotdeauna dreptate” mi-a spus Nichita nu cu multe zile
înainte de a muri.
Ai trecut grăbită pe lângă atâtea minuni! Mă gândesc la zilele tale
de acum şi vezi bine că sunt de partea ta, că doresc o schimbare, o
schimbare în bine; nu se poate să nu simţi că ţin la tine mult şi că sunt
incomod şi „rău” numai spiritual, nu şi omeneşte! Ştii, eu n-am avut, la
vârsta ta, un mare prieten şi nici o mare prietenă. A trebuit să orbecăiesc
mult, să mă bat singur. Mi-a prins bine. Mi se pare benefic, acum, să
respingi „dădăceala” mea, dar s-o receptezi în acelaşi timp prieteneşte.
Nu vezi de câţi ani rămân prietenul tău pur şi simplu?!
De ce să vrei să mori?! Te simţi rău acum, ţi-au mers rău lucrurile
– dar nu trebuie să disperi, să te înveţi cu sentimentul că eşti un om
sfârşit. Dragă T., bucuria va fi şi de partea ta şi trebuie obligatoriu să
crezi în aceasta! Te rog eu frumos! Te rog să te gândeşti la unii care au
avut amărăciuni şi mai mari, la cei care au trăit degeaba, la cei care au
murit pe front, la cei trişti mereu, la cei săraci! Tu nu eşti aşa şi eşti un
om liber! N-ai trăit degeaba nici până acum – iată, ai devastat cu emoţii
un poet, ai „scris” o carte fără să-ţi dai seama, prin simpla ta prezenţă! şi, în plus, nu vei trăi degeaba. Ai pierdut o bătălie, nu războiul! Am
sentimentul că, dacă aş fi aproape de tine, aş reuşi să-ţi redau încrederea
şi bucuria. Dacă Braşovul ar fi mai aproape şi eu n-aş avea atâtea ore
acum, aş veni până la tine. De fapt, aş veni oricum. Te voi căuta
întotdeauna când ţi-e rău. Eu ştiu ce rea e singurătatea, ce rea e
amărăciunea, ce rea e deznădejdea! Cred că ştiu să te înţeleg. Am
momente când amărăciunea ta de acum mă scoate din fire. Mi-e ciudă (pe
cine? pe ce?) că nu eşti fericită, chiar dacă trăieşti acum ceea ce ai vrut –
deşi nu ai vrut!
Te rog frumos, nu mă mai ameninţa că mori! Moartea ta n-ar
dovedi nimic; n-ai reuşi decât să mă faci să plâng mereu! Eu nu te uit
niciodată. Ceilalţi te-ar uita uşor.
Te rog să fii bună şi să mă asculţi! Când ai să revii, am să am
grijă de tine!
Te sărut cu dor! A.
*
Îţi transmit un text al lui Nichita, publicat după plecarea lui, un
text prin care-l rog să-ţi vorbească acum:
Nici o diferenţă nu este
între inima mea şi inima ta
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nici o diferenţă nu este
între ochiul meu şi ochiul tău
Nu-i aşa că la mine e toamnă
şi că la tine e primăvară
nu-i aşa, nu-i aşa, nu-i aşa?
Nici o diferenţă nu este
între cel care moare
şi cel care se naşte!
Ah, voi scumpilor
ocoliţi dacă puteţi durerea
înlocuiţi-o, dacă puteţi
cu mirarea.
Vă zic: dacă puteţi
chiar cu mirarea!
Mirarea!

NICHITA
Borca, 16 octombrie 1985
M-am întors!
Oraşele ar fi stupide fără poeţi! O spun orgolios şi trist. Singurele
lucruri care mă amuză rămân uneori numai afişele. Trec pe lângă ele şi le
citesc ca şi cum ar fi obligatoriu. Au apărut poeziile lui Nichita în două
volume. Le-am adus acasă emoţionat şi fericit. Am plâns citind singur în
garsoniera 45, cea în care ai dormit şi tu cu Ileana acum câţiva ani. Miamintesc perfect cum dormeai ghemuită, ca un copil răsfăţat. Fără doar şi
poate, povestea mea cu tine e o nebunie cu totul aparte. Nu pentru că ar
avea ceva anormal, ci pentru că mereu te iubesc mult, tare mult. Îţi scriu
acum pentru că te-am visat. E ciudat. Ce vieţi mă leagă de tine încât team putut visa de-atâtea ori în aceşti ani?! Nu le-am visat pe toate celelalte
fete cunoscute de câte ori mi s-a-ntâmplat cu tine. Ultima dată, acum
două seri, erai tare dulce. O vară. Aveam casa pe un munte. Era cald şi
era totul înflorit. Un alai de puştoaice pe care le simpatizez într-un fel sau
altul. Şi tu. Desprinzându-te dintre ele, venind spre mine, surâzătoare, cu
mâinile întinse. Erai aşa de frumoasă! Mi-e aşa dor de tine! Şi mi-i aşa de
ciudă! Trăieşti atât de amar acum. Doamne al celor care ne face viaţa puf
şi pene, de ce nu vin toate de la sine, pur şi simplu?! De ce n-ai fugit cu
mine în lumea cea mare! De ce nu fugi?!
Mă-ntreb tot mai des dacă încetând să-ţi mai scriu, să-ţi întind
mâna, devin mai liniştit, fericit(?) chiar?! Mi-e foarte rău pentru că nu te
văd, pentru că-ţi scriu – după ce ştiu că, poate, mă citeşti la fel de rece ca
şi pe vremea celor „40 de scrisori pentru înţelepciune”. Am recitit din
cartea în care nu-ţi aduc elogii, pe care am tot scris-o în aceşti ani.
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Publicarea ei ar fi nedreaptă, te-ar nedreptăţi pe tine în primul rând, dar
cum să mă abţin să tac, cum să te „iert”. Mi-e cumplit de dor de tine!. Nu
ştiu de ce simt aşa puternic absenţa ta! Aceasta o fi dragostea?! Pentru că
ştie şi Dumnezeu: nu meriţi aşa multă iubire de la mine, cu atât mai puţin
de la un poet. Poate şi pentru că există un egoism funciar în tine, aproape
jignitor. Rilke, marele poet austriac, spunea: „Noi tot ce avem, risipim.”
Vorbe de poeţi. De ce n-ai dorul de a te risipi?! De a te risipi înspre mine.
Am să iubesc întotdeauna imaginea ta din aceşti ani! Nu pot uita
nimic. E aşa rău să nu poţi uita şi să ai gustul neîmplinirii! Mi te închipui
la acele cozi. Locuri în care un om îşi pierde orice distincţie. În acele
momente, cu atât mai mult, îmi spun că tot ce este distins în tine ţi-am
dăruit eu , iubindu-te, şi că niciodată n-ai să fii distinsă decât cu mine, în
cuvintele şi gesturile mele.
Cel mai des mi-e ruşine să-ţi scriu, să mă „lamentez” cât de dor
îmi e de tine. Dar ce pot face!? Singura soluţie e să nu-ţi mai scriu, deşi
aş sângera şi mai şi. Orice rău care te iubeşte mă va mâhni. Nu ştiu de ce
m-am ataşat aşa mult de tine! Puteam să te iubesc doar, nu să mă
preocupe şi problemele tale – iată, din păcate, tot mai multe!
Sunt multe lucruri care se petrec în sufletul meu, aici şi pe unde
plec. Nu ţi le pot spune pe toate prin scrisori. Mereu cred că vine
duminica şi că tu ai să mă vizitezi. Unde eşti?!
Laurenţiu a venit aici şi am plecat împreună. Era fericit şi ne-am
dăruit peisajului. Pe vârfuri e nins, plouă şi prin cărţi au început să urle
lupii. Toţi banii pe care-i mai aveam i-am dat pe cărţi – am adus o
grămadă! Unele am început să le fac cadou. E atât de frumos să oferi
cărţi oamenilor! Sunt mai frumoase decât florile!
Dacă se face cald, am să-l rog pe fratele meu să mă ducă undeva
cu maşina lui. La Voroneţ! Mi-e dor de albastrul de acolo.
În revista CRONICA, pe prima pagină, într-un amplu articol
despre trecerea unui „convoi” de scriitori dinspre Tg. Neamţ spre V.
Dornei, „convoi” însoţit de D. R. Popescu, se scrie: „Bănuim sub stele,
mai întâi apa ceva mai limpede a Ozanei, apoi Bistriţa aurie. În curtea
bunicului de la Pipirig cresc sonde. La Borca e învăţător poetul Aurel
Dumitraşcu. Broştenii ne întâmpină cu luminile blocurilor aprinse, semn
de urbanizare;...” Sigur, nu învăţător!
E a treia epistolă pe care ţi-o scriu. Răspuns la cea de-a treia
epistolă primită de la tine. „Mai ştii cu limba să săruţi?”
Cezar Ivănescu a apărut în colecţia „Cele mai frumoase poezii”.
Ai grijă de tine!
Te sărut!
Aurel
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23 octombrie 1985
Draga mea,
Mă-ntorc tot mai obosit şi enervat de la şcoală! Îmi propusesem
să nu-mi mai pese, să nu mă mai consum pentru halul în care se prezintă
elevii (rectific, cretinii!) la ore şi iată că şi azi am venit acasă enervat,
silnicit. Câte şase ore (cum n-am mai avut de ani de zile!) pe zi, ore în
care trebuie să vorbesc mereu, să corectez la infinit aceleaşi greşeli pe
care le fac aceşti mici imbecili parcă pentru a mă exaspera. De fapt, nu e
vorba de proşti, în obişnuitul sens al cuvântului, ci de o mentalitate. Şi o
mentalitate e greu de schimbat. Nici nu-mi propun una ca aceasta. Iată că
una dintre cele mai nobile meserii de pe lume, dacă nu cea mai nobilă,
devine pe zi ce trece tot mai ingrată. Cu ce altceva să mă ocup acum?
Este nedrept să pierd zilnic câte şase ore cu nişte cretini. Caut o cale de a
o termina cu această inutilă risipire. Sigur, îmi place să mă sacrific pentru
alţii, se pare că am în sânge această nobleţe, dar dacă m-aş sacrifica
pentru oameni care să merite; măcar să aibă bun-simţ. Vin acasă şi dau
mâna cu singurătatea. Ea îmi spune că trăiesc rău şi că greşesc pe zi ce
trece dacă rămân bun. Pe acest fond, inclusiv „legătura” cu tine mă pune
pe gânduri, deşi, după cum se vede, continuu să-ţi scriu, să-ţi vorbesc. E
ca şi cum aş vrea să sper încă o dată că totuşi eşti un om frumos şi aparte,
că te iubesc şi că mă iubeşti. Nu trebuie să crezi că fac un „mare efort”,
cum zici, pentru a-ţi scrie. Ţie ţi-am scris întotdeauna cu plăcere, cum
numai unui om pe care-l iubeşti îi scrii. În plus, mi-e destul de greu să
renunţ, chiar dacă m-am tot gândit la aceasta în ultimul timp şi cred că,
de fapt, ţi-am şi spus. E totul ca-ntr-o balanţă ce riscă să se aplece de tot
într-o parte sau alta. Într-un talger e marea iubire pe care continuu să ţi-o
port. Ea este cea care mă determină să-ţi scriu. În celălalt talger e
amintirea nenumăratelor gesturi inexplicabile şi neserioase pe care le-ai
făcut faţă de mine. Acest talger mă face uneori să gândesc că n-ar trebui
să te mai cunosc. Pe un bărbat, cred, nimic nu-l afectează mai mult decât
lipsa de tandreţe a fiinţei pe care o iubeşte. Într-un anumit sens, mi-e şi
teamă de tine. Mi-e teamă că vei repeta mereu aceleaşi gesturi urâte,
aceleaşi refuzuri etc. Mi-e teamă că-mi irosesc timpul şi viaţa cu tine şi tu
nu ştii să mă receptezi, să fii aşa cum ar trebui să fie o fată aşa iubită. Am
recitit din când în când din scrisorile acelea pe care ţi le-am scris!
Doamne, în ce hal mă enervam! Îţi scriam atâtea lucruri frumoase şi
drepte! Şi tu călcai parcă totul în picioare.
Îţi spuneam în unele: „Vara va spune ce are dreptate!”, în timp ce
voiam să nu am dreptate. Şi a venit vara şi ea a fost începutul vieţii aiurea
pe care o duci acum. Îmi pare rău că aveam dreptate! Mereu ţin să te ştiu
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fericită, chiar dacă am spus uneori că tu ai nevoie de nişte lecţii (de la
viaţă) ca să pricepi pentru totdeauna că nu procedezi cum trebuie, că o
dată-n viaţă te-ntâlneşti cu anumite bucurii şi cu anumiţi oameni. Am
citit şi am văzut destule, dar mai ales am simţit tare multe! Nu vreau să
fiu profet şi nu-mi place să teoretizez pe seama vieţii, mai ales aşa.
Femeia a fost întotdeauna spirit prin bărbat, mai puţin prin ea însăşi. Trup
(body – cum zic englezii) şi soul (suflet). Femeia este întotdeauna în
primul rând trup, chiar şi pentru evidenţa că bărbaţii nu strălucesc prin
trup, că frumuseţea lor stă în alte lucruri. Mă simt puternic numai între
oameni deştepţi şi de câte ori de purtai ca proştii deveneam slab şi
neputincios în a te „convinge” de ceva. Pentru că niciodată nu voiam să
te „conving” de ceva, mereu simţeam doar o imensă dragoste. Doream să
nu fiu singur, să mă salvezi de la singurătate, să fii cu adevărat prieten
deci, să trăim într-un fel împreună tot ceea ce nu aveam aici. Dragostea ta
a însemnat pentru mine întotdeauna mult. Şi, iată, nu sfârşesc în a te dori,
în a te chema. Faptul că-mi spui (acum) că am dreptate, că nu merit să fiu
supărat de tine, nu mă face mai încrezător. Ar trebui pur şi simplu să te
manifeşti ca atare ca să-mi recapăt pe deplin încrederea în tine. Nu cred
că ţi-am cerut vreodată prea mult. Ţi-am „cerut” ceea ce-i „cere” orice
om fiinţei iubite. Tandreţe, în primul rând. Sigur, având prejudecăţi, numi poţi da nimic. Şi, în situaţia aceasta, ce e de făcut?! Eu să-ţi scriu cu
înţelegere, cu dragoste, să mă gândesc la tine şi la tot ce e neplăcut acum
în zilele tale, pentru a constata iar, după o vreme, că imediat ce ieşi din
disperare mă uiţi şi mă huleşti?! Îmi trec acum prin minte două din
principiile companiei de automobile (!?) Toyota din Japonia: „Deschide
fereastra şi priveşte afară, este acolo o lume întreagă pe care merită s-o
cunoşti” şi „Adu-ţi aminte că trebuie mereu să fii recunoscător”.
Duminică seara mă uitam la un film, emoţionant, „Simfonia
primăverii”, cu Nastasia Kinski, acea actriţă care a jucat şi în „Tess” şi
care-mi reaminteşte de tine. Poate ai văzut şi tu filmul! Mi-a plăcut
întotdeauna muzica lui Schumann. Clara lui a mai trăit 40 de ani după ce
el a murit (la 46 de ani), fiind internat şi într-un spital de alienaţi.
Nastasia Kinski îmi aminteşte de tine. Aş fi vrut să ascult cu tine
„Kreisleriana” sau „Fluturii” lui Schumann. Mi-a fost tare dor de tine!
Toată noaptea te-am dorit. Şi toată noaptea tu ai fost departe! Oare sunt
vinovat pentru că te doresc deseori?! Sunt un bărbat singur, mai singur ca
oricând. Ar trebui să te urăsc, nu să te iubesc, acum când sunt aşa de în
pustiu. Dragostea mă face mai puternic. În absenţa ei nici poemele nu mă
ascultă şi totul e inhibant.
Te sărut,
Aurel
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Borca, 22 noiembrie 1985
Draga mea,
Mi-ai plăcut foarte mult în această ultimă scrisoare! Pentru că nu
taci şi pentru că-mi vorbeşti tăios, dar politicos. Rareori, aş zice, mi-ai
plăcut atât de mult într-o scrisoare. Poate că eşti pe calea ce bună, cum
întotdeauna m-am încăpăţânat să cred că eşti, poate că numai aşa putem
fi în relaţii foarte bune. Fii convinsă, niciodată nu mă cred mai bun, mai
frumos, mai normal decât tine, chiar dacă uneori sunt, şi, cu atât mai
mult, trebuie să fii convinsă că nu te contrazic pentru că aş ţine să am
dreptate. Citesc tot ceea ce-mi spui acum şi îmi eşti evident foarte dragă.
Pentru că nu eşti drăguţă fiind nesinceră, ci eşti tare drăguţă vorbind
deschis (şi, repet, politicos!). Nimănui nu-i place, în general, să fie
ofuscat, apostrofat etc., dar trebuie întotdeauna să mă crezi pe cuvânt că
nu sunt incomod şi aproape „jignitor” în ceea ce-ţi spun pentru că te-aş
iubi puţin, pentru că aş vrea să am dreptate, pentru că aş avea gânduri
rele pentru tine – ci pentru că nu cred în relaţiile omeneşti mincinoase.
Ştiu cât se poate de bine că eşti peste măsură de amărâtă, că ai trăit în
vara aceasta (şi mai ales în toamna aceasta!) cele mai rele clipe din viaţa
ta, că unicul lucru pe care s-ar fi cuvenit să-l fac ar fi fost să te mângâi
numai cu vorbe bune, cu grijă, cu înţelegere. Fiind „răutăcios” în aproape
fiecare scrisoare, eram sincer mâhnit, dar nu puteam să te „iert” pentru
indiferenţa cu care ai ţinut cont de „dădăcelile” mele vis-á-vis de
examene. Am rămas cu sentimentul că n-ai fi trăit anotimpuri aşa triste
dacă ai fi avut încredere în mine! M-am simţit în mai multe rânduri tare
rănit, aşa, ca bărbat îndrăgostit, de aici pornind refuzul de a te mai
„înţelege”, de a mai fi drăguţ cu tine la infinit. De multe ori nu te pot uita
că în nişte zile nu-mi dădeai nici „bună ziua”, că-mi flendureai viaţa în
mod repetat cu acele duminici în care te anunţai şi nu veneai – încât
repetarea lor insistentă mi-a dat sentimentul că-ţi băteai joc de mine.
Sigur, T., poate nu era aşa, poate că eu te doresc prea mult şi prea des şi
de aceea îmi pierd(eam) cumpătul, dar, dacă te gândeşti puţin, nu-i aşa că
e ucigător să constaţi că omul pe care-l iubeşti cel mai mult e mereu
grăbit, nu e atent cu tine, nu-ţi dă sentimentul că i-ar plăcea să
zăbovească mai mult cu tine?! Eşti foarte frumoasă când te aperi, când
îmi vorbeşti deschis, când mă blestemi. Ai motive s-o faci; aşa eşti
normală! Nu ai dreptate şi nu am dreptate. Numai Moartea are dreptate.
Însă ţin să ai opinii, să ţi le aperi, să fii incomodă (nu rea, însă). Zău, eşti
tare frumoasă în această scrisoare!
E o scrisoare atât de frumoasă că mai te-aş ruga să nu-mi mai scrii
niciodată, de teamă că n-ai să-mi mai scrii aşa frumos. Nu-i aşa că e
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ciudat?! O, dacă ai ţine minte mereu un lucru, întotdeauna când te supăr,
când ai sentimentul că-ţi fac reproşuri: „Doamne, nebunu‘ ăsta de Aurel
e poet, nu-i altceva; e poet şi pe urmă mai e şi bărbat. Dar e poate mai
întâi; de aceea nu poate să tacă, de aceea e «rău», de aceea mă enervează,
de aceea merită să-l împuşc şi să-l învii, de aceea, poate, e şi frumos”.
Dacă n-ai uita nici o clipă aceasta, ce bine ar fi!
Ştii, T., eu nu te contrazic pentru că sunt o ţaţă, ci pentru că sunt
inteligent, pentru că acesta e nivelul meu ca fiinţă vie, pentru că nu te pot
iubi mai puţin. Îmi dau seama că nu pot „să scap” de tine, că te doresc, că
tânjesc după tine. Aşa m-aş mai iubi cu tine, eşti aşa dulce! Eu nu vreau
să te iau cu mine (!), eu vreau să te iubesc, să mă uit la tine, să nu te las în
pace. Eşti urâtă când gândeşti ca o gospodină, când faci planuri (ce săruţi,
cum săruţi cui te „vinzi”, când te „vinzi”), când intri în stupizenii
matrimoniale. Eşti urâtă pentru modul meu de a gândi. Eu nu am vrut şi
nu pot să-mi bat joc de tine. Eu nu am structură de ticălos. Dar de iubit,
tot timpul doresc să te iubesc. Vezi, de aceea nu suport să fim prieteni;
neîmplinirea dragostei pe care ţi-o port mă enervează, mă oboseşte şi
mâhneşte, mă face să spun prostii (în genul că tu m-ai considera doar o
„instituţie de binefacere”). Ce nu aş face pentru sufletul tău dacă tu te-ai
manifesta aşa cum simt eu, cum aş fi fericit! În acelaşi timp, ştiu bine, nu
vreau nimic de la tine, nici o mângâiere, dacă nu simţi nevoia s-o faci.
„Neînţelegerea” noastră de aici pleacă! De aceea nu e niciodată nimic
de… făcut, ci doar de trăit. Când îmi propun să mă despart de tine, îmi
spun că sunt un tâmpit (cum, desigur, şi sunt uneori; Doamne, dar crezi
că e simplu să trăieşti şi aşa singur!?), că de fapt nu mă voi putea
niciodată despărţi de tine, că în absenţa dragostei totul se duce dracului
cu noi, că mi-e milă – şi că de o iubită nu-ţi poate fi milă. Atunci sunt
derutat şi poate şi plâng (o, ce bărbat!) şi nu mai ştiu ce să fac şi, cu
siguranţă, îţi scriu fel de fel de netrebnicii cu care nu se limpezeşte nimic.
Dar îmi place să vorbesc cu tine! Întotdeauna. Ai darul de a nu mă
plictisi. Ce mult înseamnă aceasta! Dacă ai „înnebuni” cu mine, aş fi
întotdeauna de partea sufletul tău, indiferent ce glasuri ai mai alege!
Întotdeauna mi-e dor de îmbrăţişarea ta, de vocea ta, de trupul tău, mereu
îţi caut chipul, mereu mi-e dor! Sunt bolnav, Tudoriţă! Şi ce mă fac?! Zi
şi tu!
Nu vreau să crezi că-s neserios, că-mi pun cenuşă-n cap pentru aţi fi pe plac, dar mi-ai scris o scrisoare adorabilă! Dacă ai fi aici, nu te-aş
mai lăsa să pleci. Sau te-aş privi pentru ultima oară. Pentru că, să ştii,
iubindu-te aşa mult, nu te pot suporta ca pe o străină, ca pe o vizitatoare,
ca pe un pion. Eşti regina, mereu! Nimeni nu e vinovat de dragostea pe
care ţi-o port. Aşa a fost să fie. Dar nici nu vreau să turbez de dorul tău.
Mai bine mă blindez şi pun punct.
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Tot ce ţi-am scris şi spus mereu a fost normal! Aşa am simţit
atunci, aşa am raportat atunci lucrurile la ceea ce ziceai sau făceai tu. Tot
ceea ce-mi spui tu e de asemenea normal şi te exprimă pe tine. Dacă
avem o gândire cu adevărat superioară, înţelegem bine aceste fapte. Te
iubesc mult, dar n-am să ţi-o mai spun. Pentru că nu are rost să cânt un
cântec pe care nu-l mai pot auzi. Pasărea Phoёnix a renăscut din propria-i
cenuşă. Aceasta e viaţa, aceasta e bucuria, aceasta e frumuseţea. Ceea ce
simţim unul pentru celălalt, nu e greu să ne dăm seama, n-a fost niciodată
cenuşă. Sunt atâtea bucurii pe care ni le-am putea dărui! Îţi promit că de
azi înainte nu-ţi voi mai spune nimic rău. Te voi iubi mereu. Voi alege
însă: mâna ta sau muţenia! Cel mai des îmi spun şi eu că e într-adevăr
frumos în preajma mea, cu muzica mea, cu cărţile mele… , dar nu aş
putea supravieţui cu o… preajmă care mă exclude! Înţelegi?!
Te sărut pentru această frumoasă scrisoare! Îţi duc dorul! Dar să
nu vii niciodată dacă nu se-ntâmplă şi-n sufletul tău la fel! Am 30 de ani!
Nimeni nu crede! Şi nu cred decât în dragoste şi poezie. Cuvinte rostesc
şi miniştri. Şi vezi ce bine o ducem!
Îţi mulţumesc şi te sărut pentru florile de ziua mea! Eşti o dulce,
întotdeauna eşti o dulce, chiar şi atunci când eu par a nu recunoaşte
această evidenţă!
Azi am primit trei telegrame şi nouă plicuri. Ieri, un om mi-a
făcut cadou o casetă cu muzică. Am s-o ascult mâine, la Sanda, cu Radu.
Luni am fost la P. Neamţ. L-am văzut pe Ştefan Iordache jucând
extraordinar în „Richard al III-lea” de Shakespeare! Mai erau în jurul său
mari actori: Olga Tudorache, Carmen Galin, Monica Ghiuţă etc. De
neuitat!
Tu unde eşti, dulce T.?!
Te sărut cu dor,
Aurel
P.S. – Marţi noaptea, după ce m-am întors de la P. Neamţ, te-am
visat tare frumoasă, tare veselă! Parcă ne întâlnisem pe neaşteptate, după
mult timp, şi tu râdeai şi-ţi străluceau ochii de bucurie că ne revedem şi
eu mă bucuram la rândul [meu]! Să fi fost visul acesta preambulul
minunatei scrisori pe care am primit-o azi?!
N-am visat niciodată o fată de câte ori te-am visat pe tine în aceşti
ani! În vise eşti întotdeauna veselă!
Aurel
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Artur Gorovei – 150 de ani de la naştere

„ŞEZĂTOAREA” – din peripeţiile
unei reviste de folclor şi ale editorului ei
un documentar de Constantin Bostan
Născută, ca orice important proiect redacţional, prin conlucrarea
unor entuziaste conştiinţe dornice de emancipare şi temeinicie, revista
„Şezătoarea” (an I, nr. 1, la 1 martie 1892), subintitulată iniţial „revistă
pentru literatură şi tradiţiuni populare”1, îşi va legitima de la bun început
apariţia prin enunţuri de indiscutabilă modestie şi evident bun simţ:
„Fără îndoială, avem una din cele mai frumoase literaturi populare
şi, cu toate acestea, până acum, nici o revistă specială.
Folcloriştii noştri, dacă nu sânt
destul de cuprinşi [avuţi] ca să-şi publice
colecţiunile şi studiile lor în volum, sânt
nevoiţi a le răzleţi prin felurite reviste şi foi
periodice, foarte anevoios de găsit pentru
cercetător.
Dând la iveală această revistă,
menită numai şi numai pentru literatura
populară, credem că îndeplinim aşteptarea
multora şi că vom aduce un folos, oricât de
mic ar fi, folclorului român”.
Fireşte, la început a fost Ideea, şi
aceasta a încolţit de timpuriu între
preocupările literar-artistice ale celui
botezat Petru şi dezmierdat Artur, născut
fiind la 19 februarie 1864, într-o familie de
bună condiţie culturală. Tatăl, avocat şi om
politic coborâtor din câteva generaţii de dregători maramureşeni, era un
devorator de gazete româneşti, iar mama, cu aleasă ascendenţă în familiile
boiereşti ale Moldovei, era o împătimită cititoare pre limba lui Voltaire. Nu-i
de mirare deci că foarte tânărul vlăstar de om al legii, mai înainte de a studia
la rândul său Dreptul, s-a lansat în publicistică din primii ani de gimnaziu
folticenean2, scriind, editând şi ilustrând „Ecoul Carpaţilor” (vara-toamna
1879), spre a continua cu „Ţânţarul” (1880) şi „Revista populară” (1884,
Paris şi Folticeni, graţie colaborării cu un văr, student pe malurile Senei).
1
2

Alte subtitluri purtate: Revistă de folclor şi Material de folclor (la volumele tip anuar).
Pe parcursul acestui articol, vom respecta şi devoţiunea distinsului cărturar pentru toponimul „Folticeni”,
considerat de el drept denumirea originară (şi corectă) a oraşului.
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În această ultimă publicaţie, de un usturător eşec3, trebuie întrezărit
şi embrionul „Şezătorii”, de îndată ce tematica celor patru numere ale
„Revistei populare” includea cimilituri şi cântece populare, culese şi notate
în parte de la fosta sa doică şi dădacă Ileana. Interesul pentru folclor i-l
stârnise revelatoarea întâlnire (1883) cu volumul „Literatura populară
română” al importantului filolog român şi viitor rabin britanic Mozes Gaster
(1856-1939), în egală măsură universitar şi junimist bucureştean, până la
expulzarea sa din ţară, în 1885.
Ideea unei publicaţii dedicate folclorului literar românesc a revenit în
anii studenţiei, începute dezamăgitor în Bucureştii anului 1886, unde l-a
cutremurat „golul fără de sfârşit al vieţii intelectuale”, şi desăvârşite din anul
următor în „Iaşii vechilor zidiri” şi al genialelor umbre tutelare.
Un prim proiect de acest gen a prins a contura în iarna-primăvara lui
1890, în compania Adelei Xenopol (1861-1939, viitoare militantă feministă)
şi a colegei de studenţie Elena-Didia-Odorica Sevastos (1864-1929,
absolventă de Litere), deja consacrată printr-un preţios premiu al Academiei
Române, ce încununase astfel, în defavoarea lui Simion Florea Marian, al
treilea ei volum: Nunta la români. Studiu istorico-etnografic comparativ
(1889) 4. Cum gândurile celor trei izvorau pe atunci şi sub semnul dureroasei
despărţiri de Ion Creangă, pe care Artur Gorovei avusese şansa de a-l
cunoaşte în cercul literar al poetului N. Beldiceanu, într-o binecuvântată
seară de 4 mai l888, când marele humuleştean citise din Amintiri, plănuita
revistă ar fi urmat să poarte, fireşte, numele celui de curând dispărut (31
decembrie 1889).
Dar, oricât de tinereşti şi avântate erau acele planuri, nu puteau
suplini totala absenţă a unor resurse financiare pe potrivă, aşa că şi dorinţa
editării unei asemenea publicaţii a trebuit să mai rămână un timp la dospit.
Peste aproape doi ani, vechiul gând a revenit spectaculos, materializându-se
feeric („ca-n poveşti”), într-o luminată zi de Crăciun – 26 decembrie 1891 –,
locul acţiunii mutându-se în Valea Bistriţei, la Broşteni, topos legendar şi
datorită pitoreştilor studii de scurtă durată ale lui Nică al lui Ştefan a Petrii
pe vremea învăţăturii sale cu Nicolae Nanu şi a contaminării cu caprele
Irinucăi.
Viitorul director şi editor al „Şezătorii” ajunsese aici ca judecător de
ocol, după susţinerea licenţei în toamna lui 1890 şi alte două efemere
prezenţe în slujba mult prea urgisitei zeiţe Themis: judecător de Paşcani şi
avocat de Folticeni 5. Mai mult, la Broşteni va avea şansa reîntâlnirii cu un
bun coleg de gimnaziu, prezenţă cu adevărat providenţială şi-n acest proiect.
3

„Indiferenţa cetitorilor ne-a prăpădit. În afară de abonaţii prinşi în mrejele mele [cu ajutorul prietenilor
familiei], unul singur mai trimisese un mandat la redacţie, iar cei câteva mii de români din Paris
cumpăraseră şase exemplare, din cele două sute depuse la Odeon” (cf. Artur Gorovei, Alte vremuri. Amintiri
literare, Folticeni, Tipografia şi Librăria „J. Bendit, 1930, p. 22).
4
Mai publicase: Poezii populare. Doine (1886) şi Călătorii prin Ţara Românească (1888).
5
Fusese şi ajutor de judecător în Paşcani, înainte de susţinerea licenţei.
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Este vorba de inimosul învăţător Mihai Lupescu, care a înrâurit în bine mai
multe destine ale unor fii de ţărani, majoritatea ajunşi apoi şi vrednici
luminători ai satului, tot ca dascăli şcolari. Şi, precum veşnicia s-a născut la
sat, la fel s-a întâmplat şi cu „Şezătorea”, cea dintâi şi cea mai longevivă
revistă de folclor a românilor:
„Pe atunci era greu de trăit în Broşteni, unde se ducea o viaţă
primitivă; întâlnirea cu un vechi coleg de şcoală era o salvare. [...] Două
camere cu o tindă la mijloc, scunde, întunecoase, friguroase – loc de osândă
– alcătuiau toată clădirea menită pentru luminarea poporului. Una din
camere era şcoala, cealaltă – locuinţa învăţătorului şi a nevestei lui.
La lumina mohorâtă a unei lampe dintre cele mai simple, puneam şi
noi lumea la cale, încălzindu-ne mâinile pe paharul de ceai, fiert în gura
sobei, de care ne minunam că-şi ţine echilibrul. Şi, după cum făcusem
planuri, cu Elena Sevastos, ca să scoatem revista Ion Creangă, făceam
acuma aceleaşi planuri, cu Mihai Lupescu, să scoatem o revistă, de acelaşi
fel, pe care să o botezăm Şezătoarea”. Ne trebuiau două lucruri, ca să ne
executăm planul: ne trebuiau oameni destoinici, cari să adune material, şi ne
trebuiau bani, pentru tipar” 6.
Oameni destoinici şi „cu bani” va găsi şi va trezi la acţiune, într-o
primă etapă, tot vechiul coleg de gimnaziu, care, după ce-a reuşit a-i
însufleţi pentru cauza noii reviste pe învăţătorii din Valea Bistriţei, i-a
convins pe unii din ei să-şi asume şi plata unei contribuţii lunare de 5 lei, ca
„membri fondatori”. În această ipostază, pe frontispiciul primelor trei
numere apar N. Vasiliu din Crucea-Broşteni, C. Pavilescu din Mădei, T.
Daniilescu din Farcaşa şi M. Lupescu din Broşteni, pentru ca, mai apoi, de la
nr. 4 să se retragă C. Pavilescu, de la nr. 1 al anului II (1893-1894) să-i
aflăm pe cei trei supravieţuitori ca redactori, iar pe foaia de titlu a anului III
(1894-1896) să-l regăsim doar pe director.
Fireşte, modificările din caseta tehnică au fost, pe parcursul
îndelungatei apariţii a Şezătorii, mult mai numeroase, ele vizând de câteva
ori şi subtitlul. Dar – fapt mult mai delicat prin impactul nefavorabil la
abonaţi şi la cei care o urmăreau din interes ştiinţific – mai cu seamă graficul
de apariţie nu a putut fi respectat, revista ieşind de mai multe ori în volume
cu caracter de anuar şi, din păcate, chiar sucombând clinic de câteva ori
(1905-1907, 1909, 1911, 1917-1921).
E de observat însă că, de îndată ce asemenea fluctuaţii redacţionale
şi de ritmicitate au fost inevitabile în acel prim sfert de secol al XX-lea şi la
case mai mari, Şezătoarea a avut totuşi mereu un binemeritat credit moral,
cum remarca şi unul din exegeţii săi, regretatul profesor şi etnolog Petru
Ursache: „Cea mai obişnuită atitudine faţă de Şezătoarea a fost de simpatie,
mai ales atunci când ea însemna o noutate în folcloristica noastră. Şi acest
sentiment admirativ izvora din convingerea curată a diferitelor categorii de
6

Artur Gorovei, Şezătoarea, povestea unei reviste de folclor, extras, Cluj, Cartea Românească, 1932, p. 2.
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intelectuali, de la Maiorescu şi Hasdeu la învăţătorul anonim, despre
utilitatea revistei pentru ştiinţa şi cultura românească. Aşa se explică şi
numărul mare de scrisori adresate lui Gorovei sau notiţele publicate în
reviste şi ziare în semn de preţuire şi de încurajare” 7.
Cu atât mai atenuante sunt aşadar circumstanţele, în cazul unei
reviste pornite totuşi dintr-un biet sat de munte, pe baze mult prea obşteşti,
într-o epocă şi într-un ţinut care cu greu puteau face faţă unei asemenea
mize, chiar dacă „administraţia revistei” (altă hămăleală pentru A.G.!) se va
muta din primul an la Folticeni, odată cu inepuizabilul magistrat, avocat,
prefect, primar, senator şi publicist împătimit de folclor. Lungul drum al
Şezătorii către colaboratori şi către publicul ei, în pofida deselor poticniri
financiare de pe parcursul celor 37 ani de apariţie, materializaţi în XXV
volume de o indiscutabilă densitate şi semnificaţie, sunt însă şi o pildă de
imens devotament, cum doar pe tărâmul culturii, în lumea atâtor idealişti, s-a
tot găsit prin ani şi încă se mai poate găsi…
„Nu-mi aduc aminte câte exemplare am tipărit din primele numere
ale revistei; ştiu însă că am trimis-o tuturor persoanelor pe cari le ştiam sau
le bănuiam că le-ar interesa materialul ce publicam. Am mai trimis-o şi unor
cărturari din Bucovina şi Ardeal, cum şi unor preoţi şi învăţători de prin
părţile acelea, acestora din urmă după indicaţiile lui Lupescu” – mărturisea
acum mai bine de opt decenii A. Gorovei 8.
Acelaşi Mihai Lupescu a fost, încă din primul număr, şi semnatarul
unui Apel cătră învăţători, de îndată ce mai ales aceştia erau chemaţi să
sprijine prin colaborări şi prin cotizaţii revista, fie ca fondatori, fie ca
abonaţi: „Am voi ca revista noastră Şezătoarea, pe care o botezăm cu nume
ţărănesc şi pe care n-o scoatem în scop de câştig, să coprindă literatura
poporului din toate unghiurile ţării şi chiar din toate locurile locuite de
români, de va fi cu putinţă. Am voi ca revista noastră să fie copia
credincioasă a ştiinţei şi a literaturei poporului; am voi ca în jurul ei să
grupăm pe toţi dascălii rurali, singurii cari sânt în contact direct cu poporul
şi singurii cari cunosc şi ar putea culege: cântece, poveşti, ghicitori, credinţi,
tradiţii, ştiinţă populară, medicină de la babe şi doftoroaiele satelor,
superstiţii, descântece ş.a., cari variază după localităţi. […] Mari servicii am
aduce învăţaţilor cu munca noastră şi mult bine generaţiilor viitoare, cari nu
vor mai avea fericirea de a putea culege ceea ce noi găsim astăzi, căci
produsele literare poporane se pierd, după cum şi geniul lui Eminescu ne
previne în Doina: Toate cânticele pier...”
Primele reacţii, primele semnale, între care şi cele ale unor
cunoscători în domeniu ori ale unor personalităţi literare, au fost deosebit de
încurajatoare, răsplătind entuziasmul şi sacrificiul celor generos adunaţi în
jurul lui Gorovei şi al noului său început de drum.
7
8

Petru Ursache, „Şezătoarea” în contextul folcloristicii, Bucureşti, Minerva, 1972, p. 243.
Artur Gorovei, ibidem.
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Cea dintâi scrisoare a sosit în nici zece zile de la difuzarea întâiului
număr, din partea unui fost elev al lui Creangă – traducătorul şi folcloristul
Moses Scwarzfeld (1857-1943), critic acid al colecţiei de poezii populare
„îmbunătăţite” de Vasile Alecsandri. Autor, chiar în acel an de graţie, al
unui incitant studiu de psihologie populară – Evreii în literatura populară
română (cu o iminentă anexă: Evreii în literatura populară universală) –
expeditorul salută „fericita idee de a da viaţă unei publicaţii atât de
necesare” şi menită „a face servicii reale folclorului şi poporului român”, dar
promisiunile sale de colaborare se vor rezuma la o singură prezenţă, în nr. 5
(iulie, 1892), probabil şi fiindcă, destul de curând, va fi tovarăşul de exil al
prietenului său, Moses Gaster.
Ecourile imediate sau cele reverberate în timp au adus şi alte
felicitări, cereri de abonare, promisiuni de colaborare ori sprijin financiar
care, dacă s-ar fi concretizat întocmai, ar fi asigurat mai mult chiar decât
stabilitatea materială şi de conţinut a revistei, care s-a zdruncinat în mod
repetat sub ale crizei valuri:
„E cuminte şi bine chibzuită restrângerea ce şi-o impune revista, de a
nu da decât ceea ce este în realitatea vorbirii şi lucrării poporului, în locurile
anume precizate, iar nu fantasmagorii şi declamaţii goale. Alăturându-vă 20
lei, vă rog să-mi trimeteţi volumul I şi să mă recunoaşteţi abonat pentru anul
II şi III” (Titu Maiorescu, într-o scrisoare din 30 sept. 1893). „Binevoiţi, vă
rog, a trimite o colecţie întreagă din Şezătoarea la adresa Dr. I. U. Jarnik,
prof. univ., Praga” (I. Bianu, directorul Bibliotecii Academiei Române, iunie
1896). „Aş dori foarte mult să fiu abonat la revista dv., pe care o preţuiesc
mult, şi vă rog să-mi spuneţi preţul, ca să vi-l trimit fără întârziere” (Jean
Boutière, primul monograf străin al lui Ion Creangă, Universitatea Rouen,
20 febr. 1928). „Voind însă să o am întreagă de la bun început, vă rog să
binevoiţi a mi-o expedia. Dacă cugetaţi că-i imposibil a mi-o da în dar, vă
rog să-mi faceţi oarecare scăzământ” (G. Alexici, Universitatea Budapesta,
19 mart. 1899). „Opera d-voastră, Şezătoarea, este şi mare şi românească.
Îndată ce am primit primul număr, l-am citit cu o poftă excepţională şi am
simţit că visul meu îl realizaţi d-voastră… M-am hotărât să vorbesc tuturor
amicilor despre revista d-voastră şi să scriu despre ea şi s-o laud după cum
merită şi binemeritaţi” (Barbu Şt. Delavrancea, 3 apr. 1892) 9.
Chiar dacă nu e firesc să căutăm personalităţi între colaboratorii unei
reviste care mai ales prin învăţători îşi propunea să răzbată, determinând o
emulaţie generatoare de roadă bogată şi autentică, să observăm că-n
„Şezătoarea” au semnat folclorişti, publicişti şi filologi importanţi, precum I.
Bârlea, V. Bogrea, Gh. Cardaş, Dimitrie Dan, B. Ştefănescu-Delavrancea,
M. Gaster, N. Iorga, Dr. Ioan Urban Jarnik, G. T. Kirileanu, Simion T.
Kirileanu, M. Lupescu, Leca Morariu, Leon Mrejeriu, G. Murgoci, Tudor
9

Cf. Scrisori către Artur Gorovei. Ediţie îngrijită şi introducere de Maria Luiza Ungureanu, Bucureşti,
Minerva, 1970.
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Pamfile, Miron Pompiliu, Th. D. Sperantia, I. Şiadbei, St. St. Tuţescu, Al.
Vasiliu-Tătăruşi, Gustav Weigand, partea leului revenindu-i, fireşte, lui
Artur Gorovei. Numai că, boală veche în publicistică, în difuzarea presei şin psihologia pasionaţilor de asemenea publicaţii, revista „nu apărea tocmai
regulat din aceeaşi pricină veche – abonaţii o primeau cu plăcere, poate că o
şi ceteau, dar nu plăteau abonamentul, iar cheltuielile erau urcate, pentru că
aveam un tiraj destul de mare: numai pentru bibliotecile şcolare săteşti
trebuiau 500 de exemplare”10. În plus, repetatele apeluri la instituţii şi
organisme îndrituite a finanţa, fie şi-n parte, asemenea publicaţii se bucurau
mai ales de platonice aprecieri şi lamentabile refuzuri, pe motive de eternă
lipsă de fonduri.
Prin urmare, soluţii se mai găseau, din când în când, şi prin la fel de
eterna practică a micului trafic de influenţă şi amiciţii (desigur, chiar şi
politice). Devotaţi şi de real ajutor, în sensul plenar/dezinteresat al acestor
termeni, lui Gorovei şi revistei i-au fost mai cu seamă reformatorul Spiru
Haret şi cărturarul G. T. Kirileanu. Primul, în calitate de om al şcolii şi
ministru al Instrucţiunii Publice, iar cel de al doilea, în calitate de bibliotecar
al Palatului Regal şi secretar al Fundaţiei Culturale „Regele Ferdinand I”,
dar ambii şi ca temeinici gânditori de factură poporanistă, susţinători ai
oricăror iniţiative menite a valorifica tradiţiile populare, a lumina şi a
învrednici întru propăşire populaţia satului românesc („talpa ţării”).
O devoţiune cu atât mai demnă de recunoştinţa posterităţii, cu cât e
de notorietate că „Şezătoarea rămâne un moment de seamă în folcloristica şi
cultura noastră prin activitatea ei practică şi anume prin marile colecţii de
texte folcloristice pe care le-a scos la iveală” 11, colecţii fără de care „nu se
poate nici o cercetare a vreunei probleme de acest fel” 12.
De altfel, încă din toamna lui 1929, ultimul an de apariţie al revistei
din Folticeni, marele savant Mozes Gaster, bun cunoscător al realităţilor
lingvistice şi etnologice din România, sublinia şi el, într-o scrisoare
londoneză către Artur Gorovei, excepţionala contribuţie a publicaţiei
acestuia la salvarea unui consistent şi valoros material folcloristic, de îndată
ce, „orice s-ar zice, izvorul folclorului român începe a seca. Înrâuririle cele
noi gonesc cu desăvârşire din sufletul poporului atât credinţele cele vechi,
obiceiurile casnice, credinţele religioase, chiar şi poezia. N-are cineva decât
să compare ceea ce ai publicat în primele volume cu materialul ce se adună
acum din gura poporului, spre a vedea cum sărăceşte din ce în ce mai mult.
Cazarma, şcoala, poate şi chiar biserica schimbă cu totul viaţa poporului”13.
Emulaţia stârnită de Şezătoarea în mediile didactice, publicistice şi
ştiinţifice româneşti, precum şi forţa modelelor oferite de alte ţări l-au făcut
pe editorul revistei să persevereze în ultimii ani de apariţie şi pentru
10

Idem, p. 19.
Petru Ursache, vol. cit., p. 251.
Gh. Vrabie, Folcloristica română, Bucureşti, 1968, p. 272.
13
Cf. Scrisori către Artur Gorovei, p. 105.
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57

convocarea unui congres al folcloriştilor români, menit să statueze
înfiinţarea unei mult dorite asociaţii naţionale.
Un timp, îi va fi aproape Ion Bianu, secretarul general al Academiei
Române, din iniţiativa căruia, în 1924, avusese loc un congres al
bibliotecarilor şi luase fiinţă prima asociaţie a acestei bresle (preşedinte –
acelaşi I. B.). Spre dezamăgirea lui Gorovei şi a fruntaşilor folclorişti,
reputatul bibliolog dezarmează însă curând, atrăgând atenţia asupra mult
prea entuziastului amatorism şi sugerând, pe bună dreptate, o mai bine
gândită strategie: „Eu m-am lăsat cu totul de ideea de a mă amesteca în
organizarea unui congres al folcloriştilor români. Este prea multă
improvizaţie ca specialişti şi ca reviste şi revistuţe pe acest teren, încât a-i
aduna pe toţi împreună ar fi o prea mare greutate, cu prea puţin folos. Nu eu,
ci altcineva mai tânăr şi mai foclorist ar trebui să ia în mână chestia, căci ar
fi ceva de făcut – şi ceva folositor. Mi se pare că ar fi mai bine ca specialiştii
adevăraţi şi serios pregătiţi să facă adunări regionale pregătitoare, după
provincii. Şi după ce se va lămuri pentru toţi rostul lucrării, să se convoace
delegaţi într-o adunare generală, care ar putea fi folositoare. Nu orice
pensionar cu simpatie pentru cele poporale sau orice elev de liceu este
folclorist, pentru că adună şi scrie cum poate câteva poezioare, un colind, un
basm”14.
Cum nici administraţia revistei, ce cădea tot în seama „omuluiorchestră” A. Gorovei, nu se descurca pe măsura derutantelor mişcări de pe
piaţa cererii şi-a ofertei, nu-i de mirare că unii „beneficiari” nu simţeau
deloc avantajul calităţii de abonat, între cei mai duri reclamanţi fiind viitorul
mare filolog şi lingvist ieşean Al. Philippide (1859-1933): „Domnule, / Vam plătit 11 lei, abonamentul pe doi ani la Şezătoarea, pentru care posed
chitanţa poştei, din 30 aug. 1893. Cu toate acestea, nu-mi trimiteţi revista.
V-am mai scris şi vă faceţi că n-auziţi. Vă rog deci (şi cred că va fi ultima
oară când voi mai fi avut ocazia să vă adresez cuvântul) să-mi trimiteţi banii
câţi mi se cuvine înapoi. Revista d-voastră, de care îmi pare foarte rău că am
nevoie, voi şti eu s-o citesc altfel. / A. Philippide” 15.
Dinspre polul opus, preotul şi folcloristul vâlcean Teodor Bălăşel
(1869-1941), unul din statornicii colaboratori ai revistei, îi scria adesea lui
Gorovei extrem de ludic şi pământean: „Am nădejde că odată-odată să-mi
calci pragul. Uită-te, de o pildă, ce nimerit ar fi şi pe vara asta, în sezonul
băilor. Ai vedea Călimăneştii, Căciulata, Govora, Ocnele Mari, Cozia şi câte
mânăstiri şi schituri toate! Şi ştii; nu te-ar costa o para chioară orice
plimbare: trăsura mea ar fi la dispoziţia d-tale cu cinstita mea persoană cu
tot. De ce nu vrei? Ori vrei? Spune-mi că vrei, zău aşa! Sânt cam cu pieze
rele popii, dar nu-ţi fie frică, las popia acasă când vom pleca la drum… [...]
Am să-ţi trimit ceva parale pentru revistă şi chipul meu, pus pe un carton, ca
14
15

Idem, pp. 51-52.
Idem, p. 305.
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să vezi şi d-ta mutra lui popa Bălăşel, să-l vezi ce poamă acră e. Şi… şi
altceva ce să-ţi mai trimit? Ţi-aş trimite şi ceva vinişor, dacă mai ţii
butoiaşul de la mine şi poţi să mi-l trimiţi. Ai? Ce zici? Îţi place vinul
nostru? Mie – drept să-ţi spun, că doar îs popă, nu pot minţi – îmi place al
dracului să mă precestuiesc [împărtăşesc] cât de des, că doar d-aia îi zice
sângele Domnului. Când îi veni pe la mine, am să mă-mbăt de părere bună,
zău aşa!”16.
Sigur, desprinzându-ne de caracterul anecdotic al unor asemenea
secvenţe, menite a ilustra şi diversitatea posibilelor abordări „de culise”,
ajungem iar la o realitate aspră. Nu putem minimiza deloc asperităţile ei şi
trebuie să constatăm că, în ansamblu, chiar dacă Artur Gorovei s-a
manifestat întotdeauna ca un împătimit al publicisticii, dificultăţile
finanţării, coordonării, editării şi difuzării revistei erau de natură să epuizeze
până şi disponibilitatea unui spirit cu tenacitate de elefant. Ceea ce s-a şi
întâmplat, uneori, dacă e să citim cu atenţie şi aceste rânduri, pline de obidă,
aşternute pe ultima filă a epopeii numite Şezătoarea:
„Numai cine a condus o revistă, şi încă timp de 37 de ani, numai
acela ar putea să priceapă câtă răbdare, câtă stăpânire de mine însumi, câte
jertfe sufleteşti mi-au cerut aceşti 37 de ani, cât a trebuit să fac o muncă
adeseori plictisitoare.
Să întreţii, timp de 37 de ani, corespondenţă cu 220 de colaboratori,
cari să-ţi trimeată, uneori, un material pe care trebuie să-l publici, dar pe
care nu poţi să-l dai la tipar decât după ce l-ai transcris, în mod citeţ şi după
cerinţele tipografice; să faci corecturi la 25 de volume; să scrii adrese, să
lipeşti timbre şi să expediezi revista la câteva sute de persoane, care nu-şi
plătesc abonamentul, dar tu să fii în curent cu plata tipografului; să te
umileşti, uneori, ca să cerşeşti un ajutor care ţi se refuză... şi toate acestea nu
pentru că urmăreşti vreun beneficiu personal, de orice fel ar fi el.
Le-am îndurat, toate acestea, fără a murmura, pentru că am fost
mânat de dorul de a contribui, cum şi pe cât mi-a fost cu putinţă, la înălţarea
poporului meu, dezgropând şi dând la iveală comoara din sufletul unui neam
amărât” 17.
Nu trebuie să vedem însă, în rândurile de acest fel, expresia unei
reale „supărări pe sat” – recte, pe Şezătoarea, revista care, alături de
importantele sale studii folcloristice (Descântecele românilor, 1931; Ouăle
de Paşti, 1937), i-a adus cele mai mari satisfacţii publicistice, oportunitatea
unui larg dialog cu personalităţi de peste hotare (filologul şi lingvistul
Gustav Weigand, etnologul Paul Sébillot, lingvistul Angelo De Gubernatis,
antropologul Arnold van Gannep, lingvistul Wilhelm Meyer-Lübke),
binemeritate recunoaşteri oficiale („unul din marii folclorişti ai ţării”,
16
17

Idem, pp. 12-14.
Cf. Artur Gorovei, Indice analitic şi alfabetic al celor 25 de volume din revista de folclor ŞEZĂZOAREA
(1892-1929), p.VI.
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vicepreşedinte al Societăţii Americane de Folclor din Chicago în 1899,
Doctor Honoris Causa al Universităţii din Cernăuţi în 1933, Membru de
Onoare al Academiei Române din 1940) şi, desigur, alte măgulitoare
onoruri, între care şi invitaţii de afiliere la societăţi europene de folclor ori
de participare la câteva reuniuni internaţionale de profil.
Că pasiunea publicistică, continuu alimentată şi de palmaresul
impresionant al Şezătorii, i-a rămas de fapt mereu vie ori capabilă chiar şi de
nesperate revigorări, o dovedeşte şi gândul ce-l însufleţea în toamna lui
1944, la mai bine de 52 de ani de la apariţia revistei şi la peste 80 de ani de
viaţă, în urma unei încurajatoare întâlniri, la Sibiu, cu folcloristul Ion
Muşlea 18 şi un numeros grup de profesori: reapariţia revistei la Cluj, sub
direcţiunea lui Artur Gorovei!

18

Ion Muşlea (1899-1966), licenţiat în litere, doctor în folclor, director al Bibliotecii Universităţii din Cluj şi
al Arhivei de folclor de pe lângă Muzeul Limbii Române din inima Ardealului, instituţie înfiinţată de
Academia Română la iniţiativa sa.
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„Cele mai multe din întâlnirile dintre Nae Ionescu şi Lascăr Vorel aveau loc fie la
Stephanie-Caffe, fie la locuinţa / atelierul pictorului. În anul 1916 Lascăr Vorel a lucrat
intens - a fost o perioadă dintre cele mai productive…”

Nae Ionescu pictat de Lascăr Vorel
un documentar de Emil Nicolae
Nu e locul şi n-am intenţia să mă amestec aici în tentativele de
clarificare a controversatei figuri care a purtat numele de Nicolae C.
Ionescu, mai cunoscut ca Nae Ionescu, zis şi "Profesorul". Nu ştiu dacă a
fost cu adevărat "filosof" (după toate normele consacrate), dar profesor a
fost, aşa că voi renunţa mai departe şi la ghilimele, şi la majusculă în
utilizarea acestui termen. Fac trimitere, totuşi, la cartea Martei Petreu, pe
care am şi comentat-o la timpul cuvenit, pentru calificativul atribuit prin
titlul ei (v. Diavolul şi ucenicul său: Nae Ionescu – Mihail Sebastian,
Ed. Polirom, Iaşi, 2009) cu un scop precis: manipularea! Deoarece Nae
Ionescu însuşi a fost un maestru al manipulării, se ştie, propun acum
exerciţiul de a-l supune pe el acestui procedeu; mai exact spus:
notorietatea lui (fie şi negativă, pe "partea diavolului") o întorc acum în
folosul pictorului nemţean Lascăr Vorel. Profesorul fiind mult mai
cunoscut decât artistul nostru, ar fi păcat să trecem cu vederea un fapt
(documentar / istoric) care îl poate readuce în actualitate şi pe Lascăr
Vorel, adică acolo unde Nae Ionescu e prezent de la revoluţie încoace (v.
articolele din presă şi cărţile care i se dedică, plus prezenţa on-line).
Aşadar, în vremea când nu devenise încă liderul ideologilor de
extremă dreaptă, Nae Ionescu era colaboratorul mai multor ziare şi
reviste, între care şi Cuvântul (pe care-l va cumpăra şi-l va conduce din
1928). Acolo publică, la 24 octombrie 1924 (când gazeta aparţinea încă
lui Titus Enacovici), articolul de mai jos, intitulat simplu "Lascăr Vorel",
contribuţie folositoare la cunoaşterea pictorului (în transcriere am păstrat
ortografia iniţială, inclusiv erorile):
„Câţi sunt, în marele public al Bucureştilor, cei care îşi mai aduc
aminte de pânzele frământate, chinuite, suprinzătoare de noutate şi
străbătute de o înaltă intelectualitate, pe care le expunea prin 1912 la
expoziţia <Tinerimii Artistice> Lascăr Vorel?
Lascăr Vorel a fost, sunt aproape nouă ani de la moartea lui,
întâmplată la Muenchen unde se aşezase de aproape douăzeci de ani. Şi
nu ştiu de ce în acest sfârşit de toamnă târzie mă gândesc mai stăruitor
la el. Poate pentru că imaginea aceasta a vieţii agonizante, care
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încearcă să se împotrivească morţii, smulgându-i o zi de soare mai mult,
este într'un fel însuşi simbolul trecerii lui prin această lume.
Un necunoscut pentru istoria noastră culturală, şi totuşi unul din
cele mai reuşite exemplare de spiritualitate românească. Românească?
Era pictor? De sigur. Dar ce viu era! Numele lui l-am cunoscut întâia
oară la Noua Revistă Română. Prin 1911. Trimisese câteva schiţe
literare, cari au dispărut. Fire nervoasă, fruct mai degrabă al unei
gândiri disciplinate şi strecurându-se singură printre subtilităţi şi
nuanţă; analist de o ascuţime aproape cazuistică, şi totuşi, în scris chiar,
un ochiu plastic.
Personal, l-am văzut ceva mai târziu la Muenchen; în Schwabing,
la Stefanie-Caffe. Cine a trecut prin viaţa artistică şi intelectuală a
Germaniei de Sud, şi nu a frequentat pe d. Oberdorfer de la StefanieCaffe! Cum şedea el închiondorat, veşnic mahmur şi prost dispus,
uitându-se duşmănos la clienţii lui, care nu aveau alt cusur decât că-i
consumau cafeaua - şi ce cerea! <Bliemchen!> - şi plăteau cinstit...
Acolo l-am cunoscut şi pe Vorel. Seara târziu, şedea liniştit la o masă,
făcea ochii mici ca să te privească prin fumul de ţigară; şi vorbea;
potolit şi dulce, cu un glas cald şi învăluitor, cu mlădieri ciudate, uneori
ca de femeie. Avea o frunte enormă, aproape monstruoasă, gata să
plesnească par'că sub frământarea dureroasă a gândului pe care îl
adăpostea. Gândul era activitatea lui de predilecţie; aş zice că o exercita
incontinuu, cu plăcere aproape sadică. Sadică, pentru că analiza
spirituală permanentă la care se deda, dizolvase aproape, pentru el,
toate formele de manifestare ale geniului omenesc. Iar admiraţia pentru
marile monumente de cultură îi era otrăvită de conştiinţa insuficienţei
pentru generaţia noastră a tuturor vechilor forme de creaţie. Mi-aduc
aminte cu ce zguduitoare emoţie vorbea odată de Rembrandt <din a
doua perioadă>; cum îi diseca opera, cum îi desprindea elementele noui,
revoluţionare în lupta cu vechea manieră sigură şi <definitivă>. Cu ce
pasiune urmărea în viaţa contimporană temperamentele cu adevărat
artistice! Este emoţionantă în această privinţă o amintire, de un interes
general.
Primisem din ţară catalogul <Tinerimii>. I-l arătasem şi îl
cercetase cu atenţie. Seara l'a adus la cafenea. Era ca de obicei sobor
mare: era şi Wedekind cu replicele lui scandaloase şi violente, şi
Nebelthan de la Schauspielhaus în perfecţiunea de <dandy>, şi
Galbranson şi Weissgerber timid şi totuşi sigur pe el, şi Marc de la Blaue
Ritter, ambii aceştia din urmă mari puteri ale picturei germane nimicite
de războiu; Doro Maier, taciturn şi impasibil, Albert Bloch, Emsen sfios
şi delicat ca o fată mare şi Bolz impetuosul. Aproape în unanimitate, toţi
s'au oprit asupra unei reproduceri din Theodorescu-Sion: <Pescari>.
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Bucuria reţinută şi totuşi emoţionantă a lui Vorel nu e uşor de uitat nici
acum, după cincisprezece ani. Şi el tot la Sion se oprise, nu ca la un
artist cristalizat, ci ca la unul ce căuta.
De sigur, din connaturalitate. Căci toată viaţa lui, asta a făcut
Vorel: a căutat. Ceasuri şi zile întregi l-am urmărit în faţa planşetei sau
a chevalcului. Nu picta; rezolva probleme. Suprafeţe de culoare lângă
alte suprafeţe. Linii lângă linii, sau deacurmezişul, în ritmuri noi, mai
adesea formale decât plastice, dar întotdeauna interesante şi
surprinzătoare. Toată înfrigurarea novatoare a cubismului, el a trăit-o
printre cei dintâi. Am un portret în ulei lucrat de el (s.m.). Problemele
cubismului sunt deja puse. Expresionismul s'a frământat în mintea lui, ca
în capul unui novator. Procedeul întrebuinţat de Kokoschka, şi anume
prezentarea unei figuri <de face> şi de <trois quarts> în chip public. Şi
câte alte probleme puse şi rezolvate în acest spirit adânc în vecinic
neastâmpăr şi în frământare.
De pe urma lui au rămas puţine lucruri: câteva uleiuri risipite pe
la prieteni, şi resturile unei expoziţii pe care o făcuse împreună cu
Heckel la Golz. Mai ales acestea din urmă sunt de cea mai mare
însemnătate. Se găsesc în ţară, la Piatra Neamţ; nu le cunoaşte nimeni,
şi e păcat.
Domnul Bunescu, care are atâtea merite în organizarea vieţii
noastre artistice, nu ar voi să se gândească la o <expoziţie retrospectivă
Lascăr Vorel>?" (textul e reprodus şi în cartea Roza vânturilor 19261933 de Nae Ionescu, Ed. Cultura Naţională, Bucureşti, 1937; culegere
îngrijită şi postfaţată de Mircea Eliade; singurul volum antum semnat de
profesor).
Lascăr Vorel (august 1879, Iaşi - februarie 1918, Munchen) a
plecat să studieze în capitala Bavariei în 1899. Nae Ionescu (iunie 1890,
Brăila - martie 1940, Bucureşti) l-a putut întâlni acolo fie în prima
jumătate a anului 1914, când s-a mutat - pentru un semestru - de la
Universitatea "Georg-August" din Gottingen (unde-şi începuse doctoratul
în octombrie 1913) la Universitatea "Ludwig-Maximilian" din Munchen
(pentru semestrul ianuarie-iunie); fie din ianuarie 1916 încolo când (după
satisfacerea stagiului militar în ţară şi căsătoria cu Maria Margareta
Fotino, la 15 noiembrie 1915) profesorul a revenit în Germania pentru
finalizarea doctoratului (1919). Asta în timp ce Lascăr Vorel a rămas
permanent şi definitiv la Munchen. Deci în două intervale de câte un
semestru (în 1914 şi în 1916), cei doi au reuşit să stea faţă-n faţă de mai
multe ori. Suficient pentru ca Lascăr Vorel să-i facă un portret în ulei lui
Nae Ionescu. Tabloul (ulei pe carton, 47 x 32 cm - v. foto) se află în
colecţia Muzeului Brăilei şi este datat "1914" în clasarea de la CIMEC
Bucureşti. Totuşi, chiar dacă cei doi s-or fi cunoscut în 1914, înclin să
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cred că tabloul în discuţie a
fost făcut în 1916. Pe de o
parte, pentru că o primă
cunoaştere şi sumară nu-i
era suficientă artistului ca
să "aprofundeze" un portret
(mai ales că nu reuşea să
lucreze în acest gen după
fotografie, trebuind să aibă
"modelul" în faţă, conform
propriei mărturisiri). Pe de
altă parte, mai multe date
din 1916 pledează pentru
această etapă.
La
Munchen,
Lascăr Vorel a continuat să
ţină legătura cu românii
care ajungeau acolo pe
diferite motive, dar mai
ales cu intelectualii care frecventau cafeneaua "Stephanie" (v. "StefanieCaffe" în art. de mai sus). Şi consultând "Jurnalul" artistului (Anul 1916,
Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2009; studiu introductiv şi notă de
Lucian Strochi), vom constata că între numele persoanelor / personajelor
invocate există un singur "Ionescu" (pictorul nu nota şi prenumele), care
apare la data de "3 ianuar" într-o consemnare laconică, cum sunt toate în
respectivul text: "Veni şi Ionescu cu care mă întreţinui plăcut până
seara." Este vorba despre Nae Ionescu? Se pare că da, când discuţia
atinge teme filosofice: "Veniră Tăbăcaru şi Ionescu. Discuţie filosofică
între ei cu aromă sofistică. Formula cu axiomul: <Un corp care cade nu
are greutate>, ceea ce îi plăcu lui Ionescu şi rămase un moment perplex."
(la 29 ianuarie). De observat că mai ales acest "Ionescu" îi furnizează lui
Lascăr Vorel ziare şi reviste româneşti. Şi atrage atenţia frecvenţa cu care
îi aduce Noua Revistă Română: "Cetii în <N. Rev. Rom.> şi <Libertatea>
aduse de Ionescu." (joi, 1 iunie) ş.c.l. Iar când îi propune să colaboreze la
ea ("Veni apoi Ionescu. Îmi spuse că <Noua Revistă Română> îmi
doreşte colaborarea." - 14 aprile), presupunerea devine certitudine, căci
Nae Ionescu era în acea vreme un corespondent de bază al revistei
conduse de Const. Rădulescu-Motru. (Oricum, artistul avea o relaţie mai
veche cu "N.R.R.", unde publicase deja, în 1913 - şi nu 1911, cum scrie
N.I. -, articolul "Geometriştii" şi schiţele literare "Singurătate" şi
"Finale".)
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E greu de spus dacă au fost şi prieteni. Mai degrabă "amici" după
diferenţa de atitudine: "Rămaşi singuri (cu Muky - n.m.) ne frământarăm
mintea de unde să găsim ceva bani p. masă. Constatarăm că amicul I. nare telefon. Alergarăm zadarnic de colo-ncoace. La C. Stefanie pe dat.
Scrisei câteva rânduri lui I. p. câteva mărci. Sper că va veni mâine.
Grotesc... Va să zică aşa merg lucrurile în viaţă..." (26 aprilie). Şi invers:
"Scrisoare de la Mme I. să-i procur 20 MK. I. fiind bolnav. Lucrul mă
irită cumplit. Mă îmbrăcai în grabă. Sus la mama. Îi arătai scrisoarea. O
rugai să-mi dea acompt 60 MK. Spuse că nu are, se supără. Îmi dete
numai 20 MK. Îmi veni grozav de greu /.../ La I. la pensiune. Îl găsii în
pat, puţin indispus, vizibil o înscenare, îi dădui 20 MK cum s-ar fi
cuvenit. Acasă într-un hal de iritare cumplit." (10 iunie).
Cele mai multe din întâlnirile dintre Nae Ionescu şi Lascăr Vorel
aveau loc fie la Stephanie-Caffe, fie la locuinţa / atelierul pictorului. În
anul 1916 Lascăr Vorel a lucrat intens - a fost o perioadă dintre cele mai
productive (cf. Valentin Ciucă, Lascăr Vorel, Ed. Meridiane, Buc., 1982)
- stimulat şi de expoziţia pe care o pregătea pentru galeria "Neue Kunst
Golz", din luna iunie. Cu ecouri puţine şi nemulţumitoare: "În Nrul de
seară <Neuer Nachrichten> o notiţă despre Expoziţia iunie a lui Golz...
<Desene ale românului Lascăr Vorel>. Această accentuare a naţionalităţii
mele numai de folos nu-mi poate fi în împrejurările de faţă (în primul
Război Modial, România urma să devină adversara Germaniei - n.m.)
şi mă dezgustă cumplit. Dumnezeu ştie ce vrea Golz!" (7 iunie).
Din "Jurnalul" lui Lascăr Vorel rezultă că întâlnirile cu Nae
Ionescu au continuat până în luna iulie 1916, când profesorul este
internat în lagărul de prizonieri de la Celle-Schloss (odată cu intrarea
României în război), de unde va fi trimis în ţară, în august 1917 (va
reveni pentru terminarea doctoratului în 1918, dar artistul deja murise).
Iată de ce prima jumătate a anului 1916 pare să fi fost perioada în care
pictorul a realizat şi portretul lui Nae Ionescu, aflat acum la Brăila.
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Invitatul revistei

„Ce va rămâne din opera mea într-o sută de ani?
Nimic, poate se va reține un poem, de curiozitate, în
vreun manual alternativ...”
Liviu Ioan Stoiciu în dialog cu Adrian Alui Gheorghe

„Culmea e că am mentalitate de sinucigaș și că mă simt un
caraghios îmbătrânind – când mă văd în oglindă, îl văd pe
tata (a trăit 90 de ani!) și sunt dezamăgit”
- Dragă LIS, dacă ar fi să transformi viaţa ta într-o poveste,
scurtă, evident, cam cum ai formula-o?
– Trebuie să observ din start că eu voi răspunde în scris cu â (î)
din a, nu cu î (â) din i. M-am învățat cu noua regulă „ortografică”. Lasă
că așa dezvolt un model schizofrenic, eu scriu la computer cu â din a și
scriu de mână (eu scriu versuri numai de mână) numai cu î din i… Viața
mea, într-o poveste scurtă? La 64 de ani, abia împliniți (pe 19 februarie
2014), după atâta viață, chiar ar merita să trag o concluzie. Pe scurt: miam făcut datoria de muritor de rând, „trimis pe această lume”, am
întemeiat o familie (cu soție și copil, băiat, care va împlini anul acesta 39
de ani), am avut o casă a mea, cumpărată târziu după Revoluție, la bloc
(până la Revoluție am stat cu chirie la stat). Ba chiar, după ce fratele meu
a vândut jumătate din grădina intravilană a casei părintești din Adjud
(6.000 de euro mi-au revenit mie – banii s-au împărțit la patru, la doi frați
și două surioare) și prozatoarea Doina Popa a făcut împrumut de la bancă
(de 3.000 de euro în franci elvețieni, plătiți dublu), am reușit să cumpăr și
o mașină Dacia Sandero, acum șase ani. Am avut locuri de muncă, am
vechime neîntreruptă din 1976. Probabil că asta contează în societatea
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românească, să ai serviciu, casă și mașină mică (nu contează calitatea lor)
și să fii familist așezat (fie și divorțat la un moment dat). Ca fapt divers,
n-am reușit niciodată să economisesc din salarii măcar o dată 1.000 de
euro, am trăit de azi pe mâine. Acum, la prima bătrânețe, am dat lovitura
(vorba vine): mi-am vândut în ianuarie 2014 apartamentul din București
(unde m-am mutat în 1990) și am reușit să-i cumpăr fiului o mașină și un
apartament, motiv să fiu mândru că mi-am făcut datoria și față de el (el
fiind viitorul, nu?) și că mi-am încheiat misiunea pe această planetă. Pe
de altă parte, mi-am făcut datoria și față de mine, după puteri – mi-am
urmat „vocația” de la un moment dat (după o perioadă de șapte ani de
boemă fără cap și coadă), am publicat cărți de versuri până la Revoluție,
după Revoluție fiind primit în Uniunea Scriitorilor (astfel, am căpătat
oficial statut de scriitor). După Revoluție am publicat și cărți de proză
(romane), de eseuri, memorii, jurnale, publicistică sau de teatru, nu
numai cărți de versuri. Povestea pe scurt e că mi-am dorit să fiu mai mult
decât sunt în plan spiritual (scriind și citind) și că n-am reușit decât să fiu
un nimeni în plan „material” (previzibil, am evitat cariera profesională;
deși nu o dată m-am trezit forțat și „șef”, de județ sau de revistă literară,
fără să fi avut vreun merit). Culmea e că am mentalitate de sinucigaș (mi
se părea normal să fi plecat „dincolo” de tânăr) și că mă simt un
caraghios îmbătrânind – când mă văd în oglindă, îl văd pe tata (a trăit 90
de ani!) și sunt dezamăgit.
- Cîtă biografie e în opera unui scriitor, cîtă ficţiune e în
biografia unui om?
- Ficțiune în biografia mea? Poate fi ficțiune faptul că mi-a murit
mama când aveam un an și patru luni (după ce mama a plecat de la
Cantonul CFR Dumbrava Roșie, de lângă Piatra Neamț, unde m-a
născut) și că am fost crescut de rude și de o a doua mamă la un canton
CFR izolat (Cantonul 248, Halta Adjudu Vechi, aflat tot în fosta regiune
Bacău, unde era și cantonul din Dumbrava Roșie), în plin câmp, la 2
kilometri de comuna Adjudu Vechi și 4 kilometri de orașul Adjud, până
la 15 ani, deturnându-mi-se implacabil destinul (și, eventual,
sensibilitatea)? Nu e ficțiune, dar poate fi și fapt literar. Am terminat la
17 ani liceul teoretic (umanistică), dat fiind de șase ani la școală, și miam ratat prima tinerețe, schimbând facultăți și meserii (sunt, până una,
alta, calificat miner și bibliotecar, în acte) în București și în întreaga țară,
bântuit efectiv de sentimentul inutilității, al lipsei oricărui sens și creșterii
până la cer a capacității zădărniciei în tot ce făceam – am trăit în plină
ficțiune? Realitatea a depășit mereu ficțiunea… Apoi, după ce m-am
stabilizat, prin căsătorie, la Focșani, în 1975, am fost considerat ultimul
om în viața publică, deși am publicat și cărți – e adevărat, eram urmărit
operativ și de Securitate și nu e nici o ficțiune că trebuia să fiu lichidat
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fizic în 1989… Câtă biografie e în ceea ce am scris și publicat eu? Aici
discuția trebuie nuanțată, în tot ce scriu exploatez realitatea mea
interioară, din subconștient, ea e principala biografie exploatată intuitiv,
cel mai adesea amestecată cu ficțiunea (sunt eu o ficțiune?), realitatea
mea interioară fiind incontrolabilă, de drept.

„Sunt antipatizat de toți criticii, am senzația, nu le sunt pe
plac. Probabil că sunt o ciudățenie pentru ei, o curiozitate
literară, atât”
- Cît de mulţumit ai fost/ eşti de receptarea critică a operei tale?
Ce crezi că nu s-a spus, dintre cele aşteptate de un autor, despre opera ta
pînă acum?
- Deși am avut șansa să fiu și premiat sau nominalizat la premii,
n-am un critic literar care să mă susțină ferm, până în pânzele albe. Sunt
antipatizat de toți criticii, am senzația, nu le sunt pe plac. Probabil că sunt
o ciudățenie pentru ei, o curiozitate literară, atât. Ideea că sunt
„avangardist” sau „postmodernist” (cuvinte inventate tot de critici) irită
la maximum, cu atât mai mult cu cât avangarda și postmodernitatea nu
sunt apreciate în general în istoriile literare de la noi. Îți dai seama, taman
avangarda nu e apreciată de criticii noștri, singura care a ieșit la export
din poezia română în secolul trecut, apreciată peste hotare la adevărata ei
valoare… Sunt poeți care au parte de sinteze ale operei lor (li s-au
dedicat și cărți), sunt înțeleși și acceptați cu tot ce scriu, lăudați chiar fără
măsură. Eu sunt controversat și la 64 de ani, toți așteaptă parcă să fiu
compromis de propria operă, mai degrabă, decât confirmat „ca valoare”,
în timp.
N-am amici între critici, rar
întâlnesc și caractere cu care să fiu cât de
cât compatibil (toți merg în stil
exclusivist pe mâna poeților-vedetă, la
modă, de tip Ion Mureșan sau Ioan Es.
Pop, glorificând „poezia ardeleană”; eu
rămân un outsider; sigur; astfel, consider
nedrept și faptul că poeții moldoveni,
între care mă recunosc, deși observ că eu
am fost transformat în poet…
bucureștean după ce m-am mutat de la
Focșani la București, cum spun, poeții
moldoveni sunt trecuți în plan secund,
sensibilitatea lor aparte neavând impact
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public în competiția deschisă a literaturii de azi). Ce nu s-a scris despre
„opera” mea? Am auzit că s-au scris doctorate cu poezia mea, s-au ținut
cursuri universitare, la un moment dat eram prezent și în manuale (nu știu
dacă mai sunt). Până la urmă trebuie să mă mulțumesc și cu atât, că nu leam fost chiar indiferent cititorilor critici, avizați. Ce nu s-a spus, o spun
eu acum: că n-am avut șansa să duc un mare proiect literar până la capăt.
Altfel, nu am referințe critice convingătoare (deși mă pot identifica, în
particular, cu comentarii critice semnificative), cred în continuare că, din
păcate, sunt perceput ca „poet de mâna a doua”… Poezia română de azi,
pe de altă parte, lasă impresia că are locurile ocupate la vârf – uitând că,
ieri și alaltăieri, poeți cărora toată viața li s-a spus că sunt mari, după ce
au murit au fost uitați cu totul și poezia lor nu mai înseamnă nimic, nu
mai sunt frecventabili (chiar și dintre cei din lista Premiilor Naționale
acordate anual la Botoșani). Nu ne vine să credem că vedetele poeziei de
azi ar putea mâine să fie declasificate, considerate uzate (mai e vedeta de
ieri, de tip Mircea Dinescu, ce a fost?).
- Ai primit cîteva, mai multe, premii literare importante. Ce
înseamnă premiile pentru un scriitor azi? Sunt ele un orizont pentru un
scriitor? Reprezintă o satisfacţie morală, materială? Care dintre premii
a/ au însemnat ceva deosebit în viaţa şi în cariera ta? Poate fi un premiu
(şi) o deziluzie?
- Premiile nu înseamnă nimic pentru istoriile literare, ele sunt doar
un sprijin moral pentru cei ca mine, care nu cred în steaua lor. Datorită
premiilor sau nominalizărilor la premii m-am iluzionat că n-am scris și nam trăit degeaba, ele confirmă alegerea făcută la masa de scris. Ele m-au
făcut ceea ce sunt. Eu n-am nici la 64 de ani încredere în ceea ce scriu,
mă omoară îndoielile că merită să continui, cu atât mai mult cu cât văd că
trezesc adversități cu ceea ce public. Mă simt acum, la prima bătrânețe,
același intrus în literatura română ca în prima tinerețe. Incapacitatea unor
critici de a mă recepta s-a transformat într-o înjurătură, ei mă arată cu
degetul și mă fac să mă resemnez că nu sunt decât ceea ce văd ei în mine,
de fapt, un autor ratat sau un personaj mediocru din literatura română. E
groaznic, azi criticii literari se cred infailibili cu gusturile lor estetice și
judecățile aruncate cinic pe piață, fără scrupule (nu mai pun la socoteală
aroganța criticilor tineri, „fără operă”, aroganță care a ajuns deja o
regulă). Că prost scriu numai cei pe care ei îi citesc, nu criticii înșiși. Nu
întâmplător am ajuns să anunț că vreau să mă retrag din literatură – cât
mai am eu de trăit? De ce să nu mă bucur de viață și să nu mai citesc
revistele literare (care te otrăvesc), să nu mai public volume de pe urma
cărora să aflu eventual că am publicat cărți mai bune altădată, sau că miam cam epuizat resursele, Doamne ferește. Avem în România majoritar
un spirit critic lipsit de discernământ, plin de umori, care dă dovadă de o
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rea-credință condamnabilă… Toate premiile primite m-au bucurat
nespus, agățându-mă de ele, am sperat că toți cei ce nu mă suportă sunt
contraziși de realitatea lor. Dar nu e decât o amăgire, ce se va întâmpla cu
diplomele de premiant, cu medaliile sau trofeele literare câștigate într-o
viață, după ce mori? Se vor arunca la coș, nu vor interesa pe nimeni – ele
au contat cât ai trăit, ridicându-ți moralul. Premiul USR la debutul
editorial cu „La fanion”, în 1981, mi-a schimbat practic viața, el m-a
făcut să cred că sunt pe drumul cel bun – totodată, el mi-a fost pavăză în
fața securiștilor, mi-a dat autoritate publică în provincia vrânceană…
Dacă poate fi un premiu și o deziluzie? Culmea, eu sunt pățit (probabil de
aceea mă întrebi), anul trecut, nu mai departe, am primit „Premiul
Național Mircea Ivănescu” și președintele juriului, Al. Cistelecan a
declarat public, la Sibiu, că i-ar fi plăcut să nu mă premieze, fiindcă
volumul premiat „Substanțe interzise” îi transmite energie negativă
(motiv pentru care am recuzat premiul, l-am șters din biobibliografie;
sper să nu mai primesc asemenea premii).
„Am trăit senzația că sunt revoluționar de la 1848, am

așteptat să fiu arestat până la execuția lui N. Ceaușescu și
mai apoi am așteptat să fiu împușcat, sacrificat pe altarul
Revoluției, crezând că așa e scenariul la centru”
- Simţi respiraţia cititorului în momentul în care scrii? Ţii cont de
scriitor? Viziunile tale de scriitor îl cuprind (în vreun fel) şi pe cititor?
- În condițiile în care nu mai am nimic de demonstrat, cititorul de
poezie mă cam lasă rece. De fapt, nu m-a interesat niciodată. Nu scriu și
nu am scris nici pentru cititorul de rând, nici pentru critici, am scris
pentru mine. N-am un grup literar în spate care să mă promoveze. Așa că
n-am niciun cititor consecvent, care să mă mângâie pe creștet atunci când
îmi e greu. Mă întristează melancolic faptul că poeții tineri, cititori de
altă sensibilitate, nu-mi sunt apropiați (îmi sunt chiar „dușmani naturali”,
mă antipatizează din instinct). N-am nici măcar un prieten în București la
care să apelez sentimental. M-am învățat așa, să fiu al nimănui. Nu mă
citește nici fiul (și nici o rudă de sânge; doar prozatoarea Doina Popa mă
citește – numai după ce public o carte originală, nu în manuscris). Nu mă
mai impresionează ignorarea publică. Poate îngerul păzitor se simte
obligat să mă mai citească…
- Ai participat la spectacolul Revoluţiei Române, faza pe Focşani,
Vrancea. Spune-mi, dacă ai, un lucru hazos din acele momente. Dar un
lucru trist? Ai trăit, atunci, revoluţia tuturor sau doar revoluţia ta? Unde
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s-au întîlnit, dacă s-au întîlnit, revoluţia ta cu revoluţia celorlalţi? Eşti
dezamăgit de evoluţia post-revoluţionară a societăţii româneşti?
- Un „lucru hazos” din zilele Revoluției de la Focșani (care m-a
pus cu forța președinte de județ; am rezistat pe baricade de la 22
decembrie 1989 la 5 martie 1990, când am predat inclusiv legitimația de
membru al Parlamentului Provizoriu; m-am retras după transformarea
FSN în partid)? Am trăit senzația că sunt „revoluționar de la 1848”, am
așteptat să fiu arestat până la execuția lui N. Ceaușescu și mai apoi am
așteptat să fiu împușcat (s-a tras și la Focșani în prostie, au murit doi
nevinovați), sacrificat pe altarul Revoluției, crezând că așa e scenariul la
centru. Îmi era penibil când comandanții Armatei stăteau în poziție de
drepți în fața mea, dând raportul (eram un civil îmbrăcat modest, adus de
revoluționari președinte de județ într-un sediu al „Casei Albe”din
Focșani, fost comitet județean al PCR, cu geamurile sparte de
revoluționari, golit de mobilă, covoare, televizoare, furate de țigani pe 22
decembrie, cu bufetul intern devalizat; mâncam un covrig și tremuram de
frig, în curent), știind că „mă lucrau pe la spate” (primeau ordine clare de
la București, pe care nu mi le spuneau; eu aveam acces la telefoanele TO,
securizate, și nu eram
căutat de nimeni). Mi-am
făcut
datoria
„ca
președinte de județ”,
însă,
dezinvolt
(mă
interesa soarta populației
de rând, i-am stat la
dispoziție), aș fi putut să
mă perpetuez până azi
„la putere”, reales ca
parlamentar (eram pe
locul 1 pe listele FSN în
Vrancea
la
primele
alegeri libere din 1990, „ca independent”, am refuzat însă să particip, cu
atât mai mult am refuzat să mă înrolez în partid; n-am fost niciodată
membru al vreunui partid), sau în altă demnitate publică. De fapt, cea mai
„hazoasă” ispravă a mea a fost atunci că am părăsit „puterea” (avem
mașină puternică la scară, cu șofer, veneam entuziast la ședințele
guvernului și parlamentului la București, „puneam țara la cale”, totul îmi
stătea la picioare; îmi erau lăsate de anonimi la birou parfumuri străine și
invitații amicale să accept să-mi ridic o vilă cu piscină în Crâng, lângă
Focșani, corupția fiind floare la ureche; această corupție subînțeleasă, din
sistem, m-a făcut să plec fără regret, de altfel, simțeam că mă îngrop de
viu) și m-am întors în lumea literară, redactor-șef la revista lupilor
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optzeciști (ales în lipsă), Contrapunct, plecând din Focșani. Nu mai pun
la socoteală că în timpul Revoluției am scris pe furiș versuri pe biroul
luxos al fostei primei-secretare PCR a județului, Niculina Moraru (care
pe 22 decembrie 1989 s-a ascuns în munți; mi s-a predat la un moment
dat, printr-o scrisoare de pomină, și eu am rugat Armata să o ia în
custodie), lăsat singur. Dacă m-am întâlnit cu… „revoluția celorlalți”? Îți
reamintesc, am refuzat să primesc un certificat de revoluționar sau o
indemnizație de revoluționar și avantaje care și azi mi se par a fi
neverosimile, de la scutire de impozit la terenuri și spații comerciale
(dacă primeam, azi eram și eu cineva, nu un poet amărât). Dacă sunt
dezamăgit de evoluția postrevoluționară a lumii românești? Răspunsul e
inclus în întrebare, am stat în opoziție, am fost până azi un critic al
puternicilor zilei, din orice tabără politică s-au aflat ei, România fiind
doar o țară bună de devalizat. La urne, românii de rând, în majoritate, au
ales mereu emotiv lupii îmbrăcați în piele de oaie și pe cei cu gura aurită,
și au tot tras ponoasele.

„Eu sper să apuce să aibă și poezia română viitor
european. Nu se poate să fim toți tâmpiți, să ne înșelăm
citind poezie română de valoare, scrisă în ultimii 150 de ani”
- Cît de riscantă e implicarea unui scriitor/ artist în viaţa
societăţii? Cît de necesară e o asemenea implicare? Are arta şi o menire
civică?
- Nu-mi este clar de ce scriitorul român nu are stofă de politician
sau demnitar de stat, de ce se compromite și nu are clarviziune în
funcțiile înalte. Toți o termină prost în funcție, până și Varujan
Vosganian, în care eu vedeam un M. Kogălniceanu, a pățit-o (dar îl iert, a
reușit să scrie, cât a fost politician – cred că de la Revoluție s-a perpetuat
în tot felul de demnități publice, un roman dedicat armenilor
excepțional). Normal ar fi să fie scriitorul român un ales al soții, „cu
mintea larg deschisă”. Singurul succes platonic înregistrat de scriitori
(inclusiv la cei înregimentați în partide) a fost în plan publicistic sau
eseistic – ei sunt buni moraliști. Altfel, în perioada comunistă merita să te
implici, să ai atitudine critică față de regim sau de dictatură… Acum,
nimic parcă nu mai merită, cei din clasa politică înțeleg doar să se
îmbogățească în funcția în care sunt aleși sau numiți, interesul național
înseamnă interesul celor ce ne conduc, ei fură statul legal (și nu mă refer
numai la evaziunea fiscală), acoperiți de hârtii, și „vânzarea de resurse
ale țării” le umplu conturile din străinătate prin comisioane la fel de
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imbatabile juridic. Toate cuceririle civilizației occidentale, de la mașinile
ultimul răcnet, de sute de mii de euro bucata, la vilele de protocol (cu
lifturi interioare și piscine cu apă termală) din lume le găsești în
România, în 23 de ani de la Revoluție s-a făcut prăpăd. Probabil că noile
generații, care-i vor moșteni pe acești îmbogățiți pe seama averii statului,
vor trăi ca niște profitori aristocrați și vor da lecții de capitalism
occidentalilor… Sigur, arta are și menire civică, cum spui, dar… pe cine
mai interesează? Scriitorul naiv își răcește gura de pomană (fără să mai
fie plătit pentru ce scrie), vocea lui e ignorată. România a intrat într-o
fundătură pentru muritorul de rând, nu pentru politicieni.
- Eşti un poet care nu se înţelege nici el pe sine însuşi, aşa cum ai
declarat tu însuţi, dar aşa cum spunea despre sine Ezra Pound...! Crezi
că poezia română are viitor european, sau poezia va reface destinul
naţional al românilor? Cît de importantă e poezia în destinul unei naţii?
- Personal, cred că poezia e chintesența. O spun „din interior”,
scriind și proză, teatru, eseu, știind despre fiecare gen cum se scrie.
Limba română are înlăuntrul ei o putere de-a dreptul magică de a da
expresie versurilor. Rămâne o enigmă de ce poezia română, „expresie a
subconștientului nostru colectiv” (poezie ajunsă la standarde ridicate) nu
intră în subconștientul universal, sau nu e recunoscută pe plan extern,
premiată cu Nobel… Când eu spun că am momente când nu-mi înțeleg
propria poezie, mă refer la faptul că are legătură naturală cu iraționalul,
că primesc din senin poezia pur și simplu, spontan, nu o controlez. Proza,
teatrul și eseul (și jurnalul sau publicistica) le scriu lucid, rațional (deși și
ele au legătură cu „inspirația”). Poezia „vine sau nu vine” – de unde vine,
dacă vine. Dacă ea „reface destinul naţional al românilor”? Foarte
interesantă observație, ținând cont că ne leagă limba română… La nivel
superior (al destinului național), poezia e maximum posibil: dacă se
conștientizează sau nu asta, nu contează. Eu sper să apuce să aibă și
poezia română „viitor european”. Nu se poate să fim toți tâmpiți, să ne
înșelăm citind poezie română de valoare, scrisă în ultimii 150 de ani.
Avem „geniile” noastre, într-o zi va fi recunoscut măcar un poet pe plan
universal, exponențial.
- Ce crezi că ai ratat în viaţa asta luînd-o pe drumul fără
întoarcere al literaturii? Ai scris teatru, ai scris proză, ai scris eseu,
numai că poezia este cea care ţi-a dat nume...! Ce înseamnă pentru tine
acest amestec de genuri literare?
- Recapitulând, am luat seama că „așa mi-a fost predestinat”, să
merg învins „pe drumul fără întoarcere al literaturii” (frumos). Locuiam
la Cantonul 248, în singurătate, și am scris de mână șapte „reviste” ale
mele (în primii ani de liceu; în liceu, apoi, am coordonat și o gazetă
literară de perete, aprobată după ce am fost exmatriculat trei zile și apoi
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obligat să locuiesc la internatul liceului teoretic din Adjud, pus sub
supravegherea Securității, deoarece pusesem poezii critice la adresa
vremurilor de atunci, din anii 1964-1967, la „colțul roșu”, aflat la fiecare
nivel al clădirii liceului). Pentru aceste șapte „reviste” ale mele (e vorba
de șapte titluri de reviste, cu apariții zilnice sau la o săptămână, la două
săptămâni sau la o lună) trebuia să scriu continuu, să am cu ce să le
umplu, și poezie și proză și teatru și eseu și publicistică. Acest exercițiu
din liceu (scriam pentru colegii de liceu și profesori din școala
elementară din Adjudu Vechi, pentru familie și pentru bibliotecarii pe
care-i frecventam) mi-a regularizat scrisul. Scriam și atunci, cum am
scris toată viața mai apoi, intuitiv… Nu o dată am trăit cu senzația că mi
se dictează, că primesc tot felul de cuvinte și idei pe care trebuie să le
scriu. S-au împletit firesc genurile literare la masa de scris, dar poezia a
avut și are un statut aparte la mine – dacă n-aș fi scris poezie, nu m-aș fi
simțit împlinit, e inexplicabil (fiindcă sunt nemulțumit de ceea ce scriu).
Nu sunt un autor de succes, m-am resemnat în acest sens (nu scriu pentru
a avea succes public, scriu „așa cum îmi vine”, nu mă interesează
notorietatea), de aceea m-am răsculat sever nu o dată împotriva mea,
întrebându-mă ce sens are să continui să scriu dacă n-am cititori. M-am
învârtit tot timpul în acest cerc vicios, de a scrie-publica și a nu avea
cititori. Până la urmă am acceptat că scriu inconștient din motive
terapeutice, să mă eliberez: o fi o boală incurabilă și literatura asta, la
bază…
- Ai avut modele culturale? Cît te-au influenţat, cum te-ai
despărţit de ele?
- O tot repet, n-am avut modele literare, nici îndrumători (din
contră, am condus eu un cenaclu studențesc la București, din care au ieșit
și scriitori adevărați, cu operă – au dispărut între timp Radu Stoenescu și
Cristian Șișman, prețuiți în scris de N. Manolescu, de exemplu, sau
Gabriel Stănescu, sunt în viață D. Ungureanu, M. Grămescu, Gh. Neagu
sau Doina Popa, dar și Iordan Grecu, azi Părintele Ignatie, ieromonah la
Mănăstirea Cernica). N-am avut nici profesori care să aprecieze ceea ce
scriam. M-au influențat relativ lecturile, dar nu în bine – adică și cu ele
am avut reflex invers, poezia mea (să rămân numai la ea) a fost o reacție
negativă la poezia care se scria în anii 70 ai secolului trecut, numai
calofilie, metaforă elaborată, „ruptă de viața reală”. Nu spun că poezia
mea a fost extrem de greu acceptată de critica literară, a trebuit să aștept
șase ani să debutez editorial (în 1974, după o serie de șapte tentative de
sinucidere din 1973, considerându-mă un ratat incurabil, mi-am
definitivat și dactilografiat primul volum de versuri, după ce m-a
prezentat, cu clarviziune, în revista Familia, Ștefan Aug. Doinaș; nu
contează că la 21 de ani am fost un ziarist care publica texte cu acoperire
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estetică, valabile și azi, la ziarul Informația Harghitei, la care eram coleg
cu Calistrat Costin și Ioan Nete, pe atunci niciunul scriitor, nici că primul
meu premiu care a contat, al revistei Vatra, acordat de Romulus Guga și
Dan Culcer, a fost pentru proză). Îmi ajungeau cărțile și revistele de
cultură citite în limba română la biblioteci publice sau cumpărate (la
fiecare mutare, pe multe dintre ele le-am pierdut), ele mi-au fost călăuză
și de ele m-am despărțit, încântat sau dezamăgit.
- Dar nişte antimodele ai avut? Cum le poţi caracteriza?
- Antimodele au fost pentru mine scriitorii și criticii care au
colaborat cu comunismul, cu sistemul represiv, din tinerețea mea (și care
după Revoluție s-au urcat pe cai mari, profitori, fără să li se reproșeze
nimic). Ele mi-au făcut și-mi fac și azi mult rău (Alex Ștefănescu rămâne
antimodelul exemplar, fiind răzbunător pe unul ca mine, care îi detestă
public trecutul și lipsa de caracter; natural, felul meu de a fi în viața
publică l-a scos din minți și până în 1989, mai nou îmi atacă și statutul de
scriitor, din postura de „critic”; e o nulitate morală, știi că el a fost prins
de Revoluție șef la România liberă și Magazin, adică făcea parte din
activul de presă al PCR-Securitate, scria inclusiv editoriale proceaușiste
infecte; la Focșani aveam asemenea lui alți doi dușmani, activiști PCRSecuritate, Florin Muscalu și Traian Olteanu, la fel de lipsiți de caracter
și răzbunători, minori, care m-au marginalizat cât au putut, ar fi dat și pe
dracul să mă îngroape de viu fiindcă le arătam cu degetul adevărata față).
- Ai avut domiciliu controlat, biografia ţi-a fost controlată de
securitate...! Cum priveşti acum acea perioadă? Urăşti? Ai uitat?
Ignori? Ai aflat ceva despre turnătorii şi urmăritorii tăi?
- Mi-am văzut dosarele de urmărire informativă operativă de la
Securitate în zilele Revoluției, când eram președinte de județ pus cu forța
de revoluționari și am cerut Armatei (pe care am obligat-o să preia
armamentul din sediul Securității vrâncene, arestându-i pe toți securiștii)
să mă ajute să aflu dacă în noul consiliu revoluționar nu s-au strecurat
turnători (se umplea în fiecare zi Piața Unirii din Focșani, unde era „Casa
Albă”, și se alegeau membrii acestui consiliu, propuși de populație).
Atunci mi-au adus și dosarele mele de la Securitate, impresionante – pe
care am refuzat să mă uit (sincer îngrijorat că descopăr rude de sânge
între cei ce m-au turnat), am rugat să fie depuse la arhiva lor militară. Am
făcut o mare greșeală că n-am făcut o copie a acestor dosare! Fiindcă au
dispărut (cu siguranță, sunt bine puse deoparte – nici Ana Blandiana sau
Liviu Antonesei, de pildă, nu și le-au găsit), fiind anunțat, atunci când mam hotărât să le văd (prin 2005, nu mai știu exact, când am cerut în
Consiliul USR să fie cercetat fiecare membru al lui la CNSAS, să se știe
dacă a colaborat sau nu cu Securitatea, scriitorii fiind persoane publice,
care pot fi deconspirate la o adică). Mi s-a dat adeverință de la CNSAS că
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am fost urmărit operativ de Securitate din 1981 continuu, până la
Revoluție (sunt în registrele oficiale înregistrat în acest sens, în amănunt),
dar că în anii tulburi de după Revoluție, 1991-1992, dosarele mele au
fost… arse! Chiar așa? Sunt convins că le voi găsi într-o zi neatinse.
Din octombrie 1989 (după ce am semnat apelul împotriva
realegerii lui N. Ceaușescu la al XIV-lea congres) am avut domiciliu
forțat, n-am avut voie să părăsesc municipiul Focșani. Dacă-i urăsc pe
securiști și turnători? Nu mă mai impresionează decât deconspirarea
scriitorilor, de la care aveam pretenția că sunt conștiințe ale neamului,
colaboraționismul lor cu totalitarismul mă deprimă. Sigur, am aflat
destule despre informatorii mei, dar am șters cu buretele și, dacă-i
întâlnesc (dacă mai sunt în viață, va să zică, inclusiv scriitori), îi ignor.
Am ajuns până acolo încât l-am iertat public la Revoluție (când am fost
extrem de conciliant, crezând că a venit vremea împăcării cu destinul
meu și cu destinul colectiv al românilor, că așa ne fusese scris, să fim
chinuiți și de o dictatură roșie), pentru ce mi-a făcut în anii 80 ai
secolului trecut, chiar pe cel ce mă avea sub urmărire directă la Focșani,
un maior de Securitate – și asta fiindcă în noiembrie 1989 el nu m-a lăsat
să urc în trenul rapid din care trebuia să fiu aruncat de securiștii de la
București, fiind pe o listă națională a celor care trebuiau să fie lichidați
fizic (lasă că, după acest incident, maiorul de Securitate a organizat la
Focșani un proces public, pe 5 decembrie 1989, la care m-au executat
scriitorii vrânceni, în frunte cu Florin Muscalu și Traian Olteanu și la
care s-a hotărât să fiu lăsat fără loc de muncă și să fiu trimis la mină,
refuzând să mă dezic de semnătura pusă pe apelul anticeaușist; între
timp, trimisesem la Radio Europa Liberă și o scrisoare deschisă
protestatară prin care inițiam apariția unei Uniuni a scriitorilor nemembri
ai PCR).

„Mă uit la Dicționarul Esențial al Literaturii Române,
câți dintre cei cuprinși în sumar vor mai însemna ceva
într-o sută de ani?”
- Dacă peste o sută de ani (e un scenariu!) va dispărea marea
cultură română, înghiţită de cultura Europei, ce crezi că va rămîne din
opera ta, din zbaterea ta literară?
- Scenariul nu e valabil, n-are cum să dispară, fiindcă literatura
română depinde de limba română – care se perpetuează la nivel regional.
Cred că literatura română va avea statutul de azi, marginal în cadrul
culturii europene (nu contează dacă vom avea într-o sută de ani premiați
Nobel; uită-te la literatura bulgară sau ungară, în cadrul Uniunii
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Europene, care au premiați Nobel și n-au acces la marea cultură
universală decât marginal). Ce va rămâne din „opera” mea într-o sută de
ani? Nimic, poate se va reține un poem, de curiozitate în vreun manual
alternativ, voi fi pomenit în vreo istorie a literaturii sau în dicționare
literare. Nu-mi fac iluzii, n-am reușit să mă impun „la nivel de
paradigmă”. Mă uit la Dicționarul Esențial al Literaturii Române, câți
dintre cei cuprinși în sumar vor mai însemna „ceva” într-o sută de ani?
Nu mai înseamnă nimic dintre ei nici azi, în majoritate. Să fim sobri. Eu
îmi văd lungul nasului. Sigur, îmi pare rău că nu pot fi mai mult, dar dacă
atât mi s-a dat…
- Ce crezi că lipseşte literaturii române să fie cunoscută în
Europa? Chestiuni administrative, sau chestiuni de orientare literară?
- Atâta timp când literatura noastră nu mai are cititori nici în țara
limbii române, merită să insistăm să fim citiți în străinătate? Birocratic, ar
trebui rezolvată o dată chestiunea agențiilor literare, care să promoveze în
țară și în străinătate autorii, literatura originală românească… Dar se
poate și individual. Mă uit la Varujan Vosganian – pe filieră armeană,
probabil, cheltuind bani din banii lui cu traducerea, a cucerit lumea cu un
roman, „Cartea șoaptelor”. E o posibilitate de a ieși astfel la export.
Amintește-ți că Augustin Buzura, cât a condus FCR, și-a tradus peste tot,
pe banii statului, cărțile – și? La fel a făcut Marin Sorescu, cine mai
vorbește de el în străinătate? Pe de altă parte, avem o sumă de prozatori
(doar prozatorii pot avea cărți vandabile, de interes pentru traducători)
emigrați în marile capitale ale lumii, se traduc în prostie (sau scriu direct
în limbi de circulație), fără să aibă ecouri semnificative. Ce-i lipsește
literaturii române să fie recunoscută în lume? Numai Dumnezeu știe,
fiindcă și noi avem cărți mari – dar unde să mai ai loc, dacă numai în
Franța apar 800-1.000 de titluri de roman anual? Uită-te la ce se traduce
la noi, din spațiul anglo-saxon, e suprasaturată piața de carte beletristică
de toată mâna (mă refer la valoare; sunt cărți semnate de autori români
mult mai bune decât cele traduse; sunt și autori români care semnează
sub un nume străin, și degeaba, sunt ignorați).
- Ce înseamnă expresia „merge şi aşa” pentru literatura
română?
- „Merge și așa” face ravagii în critica românească (atâta câtă mai
e ea, plină de resentimente literare), nu în rândul scriitorilor. Nu văd cum
un scriitor s-ar mulțumi cu puțin, el vrea să dea totul, dar scrie după
puteri, nu poți să-l acuzi că n-a vrut să scrie performant. Criticii, în
schimb, fac evaziune cu bună știință – scriu de bine despre prieteni, deși
cartea prietenilor lor nu are valoare, se învârt în jurul copacului și au grijă
să salveze aparențele, prietenia prost înțeleasă în regim literar face legea.
În plus, avem grupuri de presiune (de la nivelul conducerii USR, la
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centru și la filiale, sau de la redacții; mai nou, cei ce reușesc să facă rost
de bani pentru edituri și reviste, să aibă influență la consilii sau primării,
au automat cărțile ridicate în slăvi; la fel cei ce reușesc să împartă premii
și să organizeze tot felul de manifestări mai degrabă bahice decât
literare), simpatiile lor impun ierarhia literară. Ei spun că e vorba doar de
subiectivism, care e inevitabil și la masa de scris critică. E grav, literatura
română e astfel compromisă. Știi, fiindcă eu nu cred că se mai poate
schimba această situație, am anunțat că mă retrag din lumea literară. Nu
vreau să fiu greșit înțeles, nu generalizez, avem și critici literari onești,
care citesc dezinteresați și pun verdictul estetic după gustul lor nativ.
- Te rog sa formulezi patru, cinci mijloace prin care se poate rata
scriitorul român. Ce înseamnă ratare pentru literatura română? Ce
înseamnă ratare pentru tine? Ai ratat ceva în domeniul scriiturii?
- Nu-mi plac etichetările, că ăla e ratat fiindcă-și bea mințile, sau
fiindcă n-are succes critic. Numai cel care simte că s-a ratat trebuie crezut
– fie deoarece n-a reușit să-și publice cărțile la timp, fie că are slăbiciuni
trupești, drogându-se (așa își pierde luciditatea; dar sunt scriitori care pun
bază pe lipsa de luciditate, drogul îi dezvoltă creația, îl ajută să fie
original), fie că îl îngroapă de viu umorile, invidia, răutatea. Recunosc,
eu sunt dintre cei care stau pe graniță, mă simt nu o dată un intrus în
literatura română, un cabotin, un veleitar, un impostor în literatura pe
care o scriu (nu mai pun la socoteală dușmăniile, jignirile publice, reauacredință dusă la extrem, acuzarea că sunt supraevaluat, sau fără talent,
sau mediocru), motiv să mă gândesc la ratare, că sunt un ratat – dar mă
agăț iar de faptul că am avut noroc, de-a lungul vieții am primit premii
acordate de jurii literare extraordinare (cu critici mai mult decât
credibili), și asta m-a salvat, m-a făcut să cred că merită să continui, că
sunt pe o direcție bună și că mă judec eu prea aspru, că nu se poate să se
înșele atâția critici de autoritate. De-a lungul istoriei ei, literatura română
a avut și are mii de nume de scriitori de calitate, dar numai unii intră în
prim plan, ce-ar însemna să-i trecem pe cei mai puțin răsfățați de soartă,
la ratați? E aberant, sensibilitatea e atât de diversă în poezia scrisă în
limba română, încât n-aș arăta niciodată cu degetul pe un poet că e ratat –
poate fi mai puțin accesibil, sau mai neinspirat, dar nu un ratat… Apropo,
eu am scris în toate genurile literare, mai puțin am scris critică literară,
cronici, recenzii (pentru care consider că trebuie să ai școală, critica și
teoria literară având legătură și cu știința, nu numai cu intuiția). Din acest
motiv am un motiv esențial de a fi liber la citit, deschis, să nu resping nici
o carte de poezie (să rămân la poezie), să mă mulțumesc și cu un vers
bun dintr-o carte sau dintr-un autor.
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„Mă tem că pe mâna generațiilor tinere se va pune cruce
istoriei literaturii române, dispărând orice interes pentru
moștenirea literară …”
- Eşti scriitor român, unul lucid, nemulţumit de locul lui într-o
literatură... În care altă literatură ţi-ar fi plăcut să te fi născut?
- Mi-ar fi fost probabil mai ușor să fi fost născut într-o țară cu
limbă oficială de circulație internațională, să scriu proză (să nu am grija
că trebuie să învăț o limbă de circulație, plecat în călătorie, fie și la
manifestări culturale la care să schimbi o vorbă politicoasă). Și asta
numai fiindcă, în modul cel mai aberant cu putință (mintea mea o refuză),
eu nu am reușit să învăț o limbă străină decât superficial, elementar. Dar
de plăcut, îmi place exclusiv limba română, care e ideală pentru a scrie
poezie, pe ea o simt în profunzime, îmi ține mintea clară, am impresia
(păcat că n-am și clarviziune cotidiană). Că sunt nemulțumit de locul
meu în literatură, nu e nevoie să mai subliniez: e orgoliu, mândrie,
vanitate la mijloc (pe care le condamn), nu știu. Mai exact, sunt
nemulțumit de faptul că nu mi s-a dat maximum, dacă tot trec în vizită pe
această lume, ar fi fost grozav „să mut lumea din loc” (e un vers), să scriu
o capodoperă (nu atât să am succes, ci să am operă de valoare).
- Sînt momente, în istorie, cînd e mai importantă moralitatea decît
talentul... Cum caracterizezi vremurile acestea în care mulţi dintre foştii
cenzori conduc destinele culturii, în care foştii securişti ne rîd în nas din
Parlament, din guvern, din funcţii publice. Cît de vinovaţi sîntem (toţi) de
această riscantă restauraţie?
- Putem să vorbim până mâine pe seama acestei teme din
întrebarea ta. Moralitatea, mai importantă decât talentul, spui – deja e
suspectă o asemenea „clasificare”. Nu o dată am auzit că scriitorul cu
coloană vertebrală publică în regimul comunist nu avea talent, Paul
Goma n-a scăpat nici azi de o asemenea infamie. E ca și cum ai spune că
nu poți fi moral dacă ești talentat, sau ești netalentat dacă ai dat de gol
public un protest antisistem… Termenul de moralitate (biblic) a fost
pervertit, târfele sunt modele publice (diversitatea a rezolvat și tot ce e
legat de sex, dus la extrem, împotriva naturii), oportuniștii și profitorii
publici sunt dați exemple de realizare în viață (dacă ai bani și ești
interlop, ești mare, inclusiv în literatură). Faptul că azi se regăsesc foști
cenzori în funcții publice și că securiștii ne râd în nas (le râd în nas mai
ales pușcăriașilor politici), e o nenorocire tipic românească, legată de
toleranța prost înțeleasă (ortodoxia a dezvoltat și ea această toleranță de
rău-augur, că nu suntem Dumnezeu să judecăm) și de relativizarea valorii
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morale, de neputința de a impune prin lege preceptele biblice morale.
România n-a fost capabilă să voteze o lege a lustrației, să fie eliminați din
viața publică, din toate funcțiile de stat, toți colaboraționiștii dictaturii
ceaușiste, există complicități între cei „curați” (îndeosebi tineri, gata să
parvină într-o funcție) și cei compromiși de regimul comunist (care le-a
facilitat celor „curați” intrarea în sistem). După 23 de ani de la căderea
comunismului, bineînțeles că trebuie să ne simțim vinovați pentru
neverosimila restaurație, tot cei de dinainte controlând totul, sistemul și-a
conservat organele interne! Eu cred că și instabilitatea politică
(atotprezentă în acești 23 de ani; neașteptat, ea e prezentă și azi, în 2014,
când există o majoritate parlamentară de 70 la sută care să susțină
Guvernul) e anume inventată de urmașii „foștilor”, în chip diversionist,
să distragă atenția de la realitățile care țin populația de rând în
subdezvoltare și sărăcie, lipsă de perspectivă și frică de ziua de mâine
(îmi e și milă de cei ce pleacă în țări din Uniunea Europeană să lucreze în
condiții de sclavie; ei se sacrifică în contul întoarcerii triumfale acasă).
- Poezia ta este, în multe secvenţe, încărcată de fior mistic, în
căutarea revelaţiei... Cînd îl întîlneşti pe Dumnezeu?
- Cel mai greu e să fii singur în viața literară, să te simți exclus,
izolat. Cazul meu (rizibil) e exasperant, neîntâlnindu-l pe Dumnezeu (eu
nu prea am acces la Dumnezeu, deși îi simt prezența, spiritual; sunt un
credincios care stă în banca lui). Dacă l-aș întâlni, n-aș mai fi atât de
singur, nu? Dinspre poezie, sigur că apelez la Duhul Sfânt să-mi reveleze
ceea ce eu nu găsesc și la care nu am acces, scriind (că nici el nu-mi dă
semne, e explicabil, inconștientul e responsabil). Fiorul mistic, de care
spui, e mai degrabă magic-livresc. Structural, mă simt ca o oarecare undă
energetică întrupată din univers – dacă am în mine și un grăunte din
„conștiința divină”, compatibil cu mine, îmi ajunge.
- Sînt de acord că generaţiile tinere, ca să se vadă, e bine să intre
în literatură prin mici revoluţii. Dacă „revoluţionarii” mai au şi talent,
cu atît mai bine lor şi ţării nu mai zic... Am auzit, între autorii foarte
tineri, sintagma „noua sinceritate”… Dar nu întotdeauna cei care
vorbesc sincer au şi ceva de spus, nu-i aşa? Pe ce direcţii pariezi în
evoluţia (literaturii) poeziei române?
- Tu, eu, atâția alți „veterani” (optzeciști sau nu) am promovat
noii poeți și noua poezie, pe mulți dintre ei debutându-i editorial. Am
crezut în sensibilitatea lor, că ei sunt „altceva”. În perioada exploziei lor
pornografice (spusă explicit) pe piața literară, am atras public atenția că
scriu o poezie minoră, oricât de sinceră (brută, lipsită de inhibiții
lexicale) ar fi fost, care nu folosește la nimic. În timp, noii poeți s-au
detașat de teribilisme și gratuități viscerale și au descoperit că au o lume
a epocii lor cu totul originală, decentă (ajutați și de internet și „mobile”),
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de mare rigoare. Generațiile tinere se bazează la masa de scris pe
exploatarea fiziologică, pe senzații „care uneori nasc idei”, la care
vechile generații nu s-au gândit. E așteptată o maturizare naturală a
discursului lor minimalist, cel mai adesea incoerent, aglutinat, greu de
înțeles, prețios. Rămâne de văzut cât va fi ea de performantă într-o sută
de ani. E surprinzător că prin generațiile tinere, cum le spui tu, poezia
română se întoarce la metaforă, una mai subtilă, chiar dacă publicul
cititor sau ascultător (tot mai neînsemnat, nu ne mai citim nici noi între
noi) și-ar dori o mai mare deschidere, să i se spună la obraz ce vrea să
audă, nu să se învârtă în jurul cuvintelor prețioase, pregătit să detecteze
„sensul înalt” în versuri. E neobișnuit că noua generație de poeți este
susținută de noua critică cu vechile unelte ale receptării estetice. Mă tem
că trebuie schimbat regimul de receptare, criteriul estetic (care determină
valoarea) fiind retrograd. Nu-mi dau seama ce trebuie pus în loc, sau cum
trebuie adus la zi (îndreptat, înnoit) criteriul estetic, dar paradigma
poetică are dezvoltarea ei independentă, nu stă pe loc, trebuie ajunsă din
urmă și explicată cu alte mijloace de receptare și evaluare decât cele
estetice… Altfel, mă tem că pe mâna generațiilor tinere se va pune cruce
istoriei literaturii române, dispărând orice interes pentru „moștenirea
literară”.
- Lasă, rogu-te, un poem total inedit pentru cititorii revistei
Conta... E posibil?
- „Poem total inedit”, cum dorești. Îți mulțumesc pentru
convorbire, rămâi fratele meu drag.

Piatra Neamţ – Bucureşti, 2 martie 2014
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Un poem de Liviu Ioan Stoiciu:
Nu-și mai amintește
Din întâmplare, ajuns într-un loc de unde poate coborî,
neliniștit, într-o lume a lingușitorilor – mai sus
n-a fost interesat, oricum, să urce,
fiindcă moartea îi va îndeplini și această ultimă dorință,
să-și găsească un rost. Are, pe capul ras,
cununi de pelin uscate și e biciuit acum de bețivii ieșiți
din cârciuma satului, înainte de a se arunca
în căruța lor trasă de doi cai.
Iar te rogi? Iar îl lingușești pe Sfântul Petru? L-au pus să
curețe drumurile, în contul ajutorului social. Nu
știe nimeni de unde a apărut, cu adevărat, și de ce nu vrea
să plece de unde a venit, locuiește într-o casă
părăsită și primarului i s-a făcut milă de el. Poate a fost
alungat de la vreo mănăstire. Nu se
amețea de băutură și nu spunea lucruri de râs. Nu are idee
cine e. Dar bănuiește. A spus polițaiului că direcționa
energia pe canalul principal și că
a vândut tot, după ce i-a murit soția și a fost prădat, a
fost lăsat mai mult mort decât viu, într-o
baltă de sânge, lovit numai în cap, că nu știe dacă
nu e, de fapt, venit de pe altă lume.
N-are copii, rudele l-au alungat. Fiindcă nu i-a mai rămas
nimic, se bucura de fiecare zi lăsată de la
Dumnezeu, dansa după muzica din mintea lui și suporta orice
mod de nestăpânire. A fost dat afară din
spitalul de nebuni și nu-și mai amintește de nimic? Știe
numai ce face azi, mâine uită tot. E convins,
pe de altă parte, că s-a întors în antichitate și că e sclav
răzvrătit, care merită să fie pedepsit –
din când în când repetă că a trăit destul și că trebuie
decapitat, martir, să poată să apară în visul
femeii primarului, să ghicească
viitorul până în ziua de apoi, drept mulțumire că-l rabdă
pe banii statului… Într-o zi
a fost găsit urcat pe o aripă a bisericii – a spus că e sub
influența directă a câmpului magnetic al
planetei. Și.
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„O privea pe fată şi-şi aduse aminte de lecturile care l-au
preocupat în ultima vreme. Nu simţi nici tristeţe, nici teamă, nici
căinţă, nici satisfacţie. Doar un soi de calm inexplicabil,
asemănător cu resemnarea, cu împăcarea, şi o îndârjire pe care
probabil o simte luptătorul pornit la moarte sigură.”

Lumina
o povestire de Attila F. Balázs
Casanova, în aerul stătut al bibliotecii, îl citea pe Seneca. Îşi aşeză comod
picioarele chinuite de gută pe canapea, sprijinindu-se de perna pregătită
pe fotoliu de către camerista grasă, pusă anume să-i poarte de grijă, care
apărea din timp în timp, aducându-i ceai la gheaţă sau lapte bătut într-o
cană mare de porţelan şi întrebându-l, cu un zâmbet şugubăţ,
binecunoscut lui C., cum se simte şi dacă domnul mai are vreo doleanţă.
Odinioară, motoraşul erotic al lui Casanova intra numaidecât în
funcţiune, el trecându-şi prin pat doamne şi domnişoare amatoare de
flirturi, cu o dezinvoltură şarmantă despre care şi peste ani de zile femeile
povesteau roşind, cu inima palpitândă. De o vreme, îmbătrânitul
Casanova, în operele, disponibile în bibliotecă, ale înţelepţilor, citea
despre moarte. Înainte de a-l scoate pe Seneca din raft, îl citise pe Epicur,
luând notiţe de zor. De mai multe ori îşi puse întrebarea, de ce şi pentru
cine ia notiţe când, în orice moment, sufletul lui i-ar putea părăsi trupul şi
adăpostul gazdei sale primitoare, însă obişnuinţa se dovedi a fi mai
puternică decât slăbiciunea-i periodică şi continuă să caligrafieze cu mare
grijă literele. Când fata intră, Casanova îşi scoase nasul din carte,
urmărindu-i cu privirea fiecare mişcare. Aceasta îi aranjă aşternutul,
scutură perna, schimbă cana cu apă de pe noptieră. Casanova aşeză cartea
alături de una din hârtiile pe care-şi notase: „când suntem noi, nu e
moartea, iar când moartea soseşte, atunci noi nu mai suntem” iar
dedesubt: „Cei mai mulţi se zvârcolesc lamentabil între frica de moarte şi
chinurile vieţii, de trăit nu vor să trăiască, de murit nu pot. Fă-ţi deci viaţa
plăcută: scapă de toate grijile legate de ea. Niciun lucru bun nu-l bucură
pe cel care-l stăpâneşte, exceptând cazul când se pregăteşte sufleteşte
pentru pierderea acestuia – şi nimic nu-i atât de uşor de pierdut decât
ceva pe care nu ni-l mai putem dori atunci când l-am pierdut deja”.
Casanova zâmbi şi se întoarse către fată. Aceasta îşi ridică sprâncenele,
83

uitându-se, în aşteptare, în ochii înroşiţi ai bărbatului vârstnic, care de
mult şi-au pierdut acea lumină care odinioară atrăgea şi deruta privirile
femeilor, precum lumina lumânării gâzele. Casanova se uită un timp la
fată apoi, văzând că nu cedează şi continuă să aştepte ca el să spargă
tăcerea, îi făcu semn să se aşeze lângă el. Cu un zâmbet ştrengar,
legănându-şi fesele, se îndreptă spre scaunul oferit de bărbat, lăsându-se
să cadă în el. Jocul privirilor continuă, acum tot mai liber, însoţit de
zâmbete tot mai largi.
– Cum a fost ziua ta? – rupse tăcerea Casanova într-un târziu, în timp ce
privirea-i deveni un pic mai serioasă. Fata, de parcă i s-ar fi ridicat o
ecluză dinaintea gurii, începu să turuie. Despre vreme, trecutul
servitorilor, întâmplări de la bucătărie, curtea timidă pe care i-o făcea
băiatul care îngrijea caii, despre fata cea mijlocie surprinsă de majordom
sărutându-se cu profesorul de canto. Casanova ascultă vesel această dare
de seamă, majoritatea bârfelor le ştia deja de la alţii, însă n-o întrerupse.
O privea pe fată şi-şi aduse aminte de lecturile care l-au preocupat în
ultima vreme. Nu simţi nici tristeţe, nici teamă, nici căinţă, nici
satisfacţie. Doar un soi de calm inexplicabil, asemănător cu resemnarea,
cu împăcarea, şi o îndârjire pe care probabil o simte luptătorul pornit la
moarte sigură. Încercă să-şi interpreteze starea cu atenţia cu care
dintotdeauna se autoanaliza: faptele, dorinţele, gândurile, eşecurile,
succesele sale. Odinioară, în astfel de situaţii era euforic, în aşteptare,
nerăbdător, neruşinat şi provocator. De ce s-au erodat toate acestea? Cum
de poate să asculte cu o asemenea răbdare pasivă o fetişcană, de parcă ar
fi un educator sau un catihet? De ce nu-i fierbe sângele în vine, de ce nu
face observaţii insinuante, de ce nu-i şopteşte porcărioare la ureche, de ce
nu o atinge, de ce nu se năpusteşte asupra ei, ca de atâtea alte ori de-a
lungul vieţii sale puse pe turaţie maximă. Iar el, care întotdeauna găsea
conexiuni, autojustificări, explicaţii şi argumente la toate, acum nu numai
că nu-şi înţelegea propria situaţie, dar nici nu vroia s-o înţeleagă de fapt.
Se uita la fată, însă nu conştientiza nimic din toată vorbăria ei. Nu
observă nici când aceasta îşi termină monologul. Se pomeni că s-a făcut
linişte în jur, iar el a rămas cu privirea aţintită pe chipul ei mirat,
încercând să înnoade firul rupt al povestirii. Simţea o oboseală vecină cu
stânjeneala, ar fi vrut să rămână singur, dar nu vroia s-o supere pe
fetişcana asta cam neghioabă. Îi veniră în minte frazele citite înainte de
sosirea ei şi se surprinse murmurând: „Pune mâna pe ziua de azi şi vei fi
mai puţin dependent de cea de mâine. În timp ce noi suntem zăbavnici,
viaţa trece. Toate aparţin altuia, al nostru este doar timpul.” Se uita la
fată, de parcă ei i s-ar fi adresat, deşi încerca doar o interpretare pentru
sine. Aceasta, după câteva gesturi ezitante, se ridică, se apropie de bărbat
şi-i cuprinse obrajii între palme.
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– Totu-i în regulă, domnule?
– Da.
– Acum păreţi atât de trist, adineaori încă zâmbeaţi.
Bărbatul nu-i răspunse, palmele fetei îi pârjoleau obrajii. Nu se împotrivi
când îl trase la pieptul ei. Nu excitaţia bărbatului puse stăpânire pe el, ci
ataşamentul copilului avid de afecţiune şi protecţie. Printre sânii gigantici
ai fetei îl cuprinse o linişte nemaiîncercată până în acea clipă. Cu mişcări
delicate, fata începu să-i maseze ceafa, apoi spatele. Casanova se simţea
tot mai bine, se lipi tot mai mult de fată, inspirând adânc parfumul
dulceag al trupului ei. Mâinile fetei îşi continuară periplul de-a lungul
corpului bărbatului, îngenunche înaintea lui, începând să-i maseze
coapsele, gambele, apoi mâinile-i jucăuşe urcară din nou, încet, spre
coapsele lui Casanova, aciuindu-se în tainiţa dintre ele.
Îşi ridică privirea spre ochii bărbatului, parcă în aşteptarea unei
încurajări, apoi degetele-i febrile începură să se joace din nou,
descopciindu-i nădragii acolo unde această piesă vestimentară se strânge
pe talie. Casanova închise ochii; era momentul ce deschide un lacăt
ruginit. De printre faldurile stofei, fata dezghiocă membrul bărbatului,
despre care acesta nicodată nu ştiuse dacă-i aparţine lui, ori femeilor pe
care le-a fericit prin el, căci era legătura care, în momentele de voluptate,
desăvârşea uniunea de nedezlegat a amorezilor. Şi care primise mai multe
dezmierdări decât oricare altă parte a trupului. Nici acum nu se întâmplă
altfel. La început cu mâna, apoi cu buzele, cu limba, răsfăţă organul
bărbatului, care, pentru întâia oară după o vreme îndelungată, se trezi la
viaţă întocmai ca în epoca-i de aur. Brusc, fata se ridică în picioare şi,
apucând mâinile bărbatului, îl trase în sus, târându-l spre pat. Casanova o
urmă lipăind, cu pantalonii pe vine. Ajungând lângă pat, fata smulse toate
hainele de pe el, lepădându-şi-le apoi pe ale ei. Casanova îi privi coapsele
groase, pântecul bombat, pubisul acoperit de un păr aspru şi des, sânii
uriaşi, prăbuşiţi sub propria lor greutate. Fata preluă iniţiativa şi în
continuare, aşezându-se cu dexteritate în penisul semi-rigid al bărbatului
şi mişcându-se, întâi lent, apoi în ritm tot mai alert, lăsată cu toată
greutatea pe bărbatul care abia mai respira. La început, Casanova trăi
experienţa aproximativ ca în tinereţe, mai apoi aşteptând sfârşitul actului
aproape ca un observator din afară. În asaltul final, fata îşi pierdu
complet stăpânirea de sine, se prăvăli ţipând peste bărbatul speriat,
strângându-i cu putere umerii şi presându-şi sânii de faţa lui, astfel încât
acesta nu mai putea nici să se ferească, nici să strige, nici să respire.
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Însă fata nu observă nimic din toate acestea, nu observă nici că
nenorocitul încearcă din răsputeri să-i facă semn cu mâna, că trupul i se
încordează, zvârcolindu-se în disperare, iar în cele din urmă se linişteşte
şi se destinde. Şi chiar dacă ar fi observat, nu s-ar fi gândit la nimic rău,
aceste gesturi, mişcări, reacţii fiind fireşti în timpul actului.
C. păşi în lumină, fără a sesiza hotarul dintre el şi orgia de culori. Simţi
lumina până în adâncurile fiinţei sale, deveni o prezenţă, o parte din ea,
cunoscând astfel perfecţiunea contopirii. Plutea într-o imponderabilitate
nicicând trăită, nu mai exista nici jos, nici sus, nici înăuntru, nici afară,
trupul, ca pe o povară insuportabil de grea, şi-l lăsase în urma lui, fără a
dori să privească înapoi.
Nu a mai fost apoi niciun „a fost”, iar în prezentul perpetuu conştiinţa lui
mai avu o ultimă străfulgerare care evoca trecutul: conştientiză că trăieşte
bucuria pe care în zadar o căutase în lungul şir al amorurilor, nici în cel
mai rafinat act, nici în cel mai intens orgasm n-o găsise niciodată.
Traducere: Ildiko Foarţă
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“Cine uită, nu merită, vorba lui Iorga. Asta face parte din
memoria nu numai culturală. Face parte din memoria noastră ca
naţiune.”

Academicianul Nicolae Manolescu,
între patrimoniu şi naivitate politică
interviu de Viorel Cosma
- În ultima vreme, în România, am observat în discursurile
publice, indiferent de sectorul în care se plasează, o invocare tot mai
deasă a Patrimoniul cultural naţional. Are, n-are treabă câte unul,
invocă patrimoniul. Ce-i cu asta? Ce se întâmplă, ce relevanţă are?
- N-aş putea spune de la ce a pornit acest subit nou interes pentru
patrimoniu. O idee ar fi că ne luăm într-un fel revanşa după ce am cam
distrus mare parte din ce am avut. Mă uitam la marile oraşe de prin alte
părţi, din foste ţări comuniste – la Praga, de pildă, chiar la unele
bombardate din Polonia – şi parcă nicăieri nu s-a distrus mai abitir decât
am distrus noi. Şi nu numai biserici împotriva cărora regimul comunist
avea totdeauna un dinte. Problema este că noi am distrus fără nicio
socoteală aproape tot. Această politică, sau nu ştiu ce-o fi fost, s-a
continuat într-o bună măsură şi după ’89 când s-a profitat de retrocedare.
Pe bună dreptate oamenii sau moştenitorii lor au reprimit ce-au avut, ceau făcut. Dincolo de asta, grija pentru patrimoniu n-a existat. Foarte mulţi
şi-au dorit înapoi clădirile ca să le poată vinde. Cei care le-au cumpărat
le-au dat jos pentru că pământul este foarte scump în anumite zone şi au
construit acolo o mulţime de lucruri imposibil de scris în cuvinte. În
acelaşi timp, mai ales în ultima vreme, au apărut o serie de reglementări
internaţionale care ne-au obligat şi pe noi la nişte eforturi de protecţie a
patrimoniului. Poate asta să fi determinat o mai mare grijă decât înainte.
- E valabil doar dacă vorbim la modul serios despre lucruri
serioase.
- Eu nu văd însă, dincolo de cuvinte, de declaraţii, de proteste
foarte multe, chiar o politică coerentă de protecţie a patrimoniului. E
suficient să citim rubrica lui Andrei Pippidi din Dilema Veche ca să
vedem ce se întâmplă cu fostele case şi castele, case boiereşti, conacuri –
nu de undeva de la marginile ţării, pe unde n-ajung specialiştii, ci din plin
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centrul Bucureştiului – dărâmate fără milă. Se dărâmă fără nicio
socoteală. Noii proprietari, noua burghezie post-comunistă profită din
plin să facă un fel de tabula-rasa de tot ce este patrimonial, să îşi poată
investi banii în construcţii, sigur, care ţin de epoca modernă. Sunt unele,
fără discuţii, importante. Sunt unele şi bine făcute, dar dincolo de asta ce
se întâmplă cu patrimoniul? Patrimoniul dispare.
- Ne omoară specialiştii sau lipsa lor?
- Nu avem nici foarte mulţi specialişti. Ministerul Culturii s-a
grăbit să unifice Institutul de patrimoniu cu un fel de institut de-ăsta de
oameni care se ocupă mai mult de dărâmări şi de partea de construcţie.
Au pus la un loc lupii şi oile.
- Oile?
- Adică pe ăia care au muncit ani de zile să facă o hartă, o listă
preventivă a monumentelor şi să propună pe lista UNESCO, de pildă,
câteva din cele mai valoroase. De toată munca lor s-a ales praful că
acuma sunt la un loc cu ăia care vor să dărâme pentru a pune în loc
altceva. E absolut de neînţeles ce se întâmplă. Sunt din ce în ce mai
puţini specialişti. Sunt atât de prost plătiţi încât se duc în privat, cum se
zice, şi se ocupă de alte lucruri.
Când noi avem nevoie să ni se facă dosare, de pildă, apar
probleme. Am avut probleme cu centrul istoric al Sibiului, avem dosarul
ansamblului urbanistic-artistic de la Târgu Jiu, avem o mulţime de
asemenea proiecte. Cerem să se facă dosare ca să le putem propune în
discuţia ICOMOS (Consiliul Internaţional pentru Monumente şi Situri al
UNESCO – n.a.), adică acelei instituţii spre care merg toate proiectele
astea de listă a patrimoniului mondial şi să devină la un moment dat
monumente pe lista patrimoniului mondial. Nu suntem în stare să facem
dosare. Aştept dosarul Sibiului de 6 ani. Termenul iniţial, când a fost
propus prima dată, era de 3 ani. Dosarul a fost prost făcut şi am obţinut o
amânare, că dacă era respins dispărea complet din discuţie. Au trecut 6
ani şi nu s-a întâmplat nimic. Acuma, Brâncuşi. A fost făcut dosarul, am
stăruit, am bătut la cap, l-am legat de tot felul de lucruri şi s-a făcut atât
de prost încât, dându-l spre consultare celor de la Comitetul
patrimoniului, au zis că nu e bine. L-au dat înapoi şi până la 1 februarie
trebuie să-l punem din nou în discuţie. Nu vreau să fiu pesimist, dar nu-l
văd făcut în termen.
- În alte ţări, respectul faţă de patrimoniu este aproape sacru.
- Nici nu se compară.
- Şi nu se poate vorbi despre un proiect cultural de ţară disociat
de patrimoniu.
- Cine uită, nu merită, vorba lui Iorga. Asta face parte din
memoria nu numai culturală. Face parte din memoria noastră ca naţiune.
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Încă o dată, dacă nu s-ar fi distrus în halul în care s-a distrus, aş fi zis că
acuma nu are nicio importanţă toată povestea asta, tot ne-a rămas ceva.
Nu ne-a rămas, aproape nimic nu ne-a rămas.
- De aici ajungem la o problemă mai mare, care excede proiectul
cultural de ţară. Foarte mulţi nu acceptă o realitate: noi nu avem nici
măcar un proiect de ţară.
- Da, e adevărat că nu avem. Câţi ani au fost necesari ca să se facă
proiecte de urbanism, de pildă. Eu nu ştiu dacă Bucureştiul are un plan de
urbanism în momentul de faţă, am unele îndoieli.
- Proiectul de ţară are o componentă politică...
- Şi asta, adică un proiect politic, o strategie. Noi lucrăm de pe o
zi pe alta în foarte multe privinţe. Nu mă pot pronunţa în alte domenii, că
nu ştiu, dar nu văd de ce ar fi o deosebire de ce se întâmplă în materie de
patrimoniu cultural unde, evident, nu avem o politică şi unde, evident, nu
ştim să cântărim valoarea. Adică, ni se pare că dacă bugetul se restrânge
din motive de economie şi de criză, şi din alte nu mai ştiu câte motive,
trebuie să lăsăm să prăduiască tot. Nu se poate! Nu văd nicio deosebire
de ce era înainte, doar că înainte n-aveam voie să spunem.
- Am să insist pe componenta politică a proiectului de ţară şi mă
întorc în 1996. Dumneavoastră rămâneţi unul dintre cei 3 preşedinţi pe
care România nu i-a avut şi abia în anii din urmă au ajuns să fie
regretaţi în lipsa mandatului. Cronologic, înseamnă Ion Raţiu,
dumneavoastră şi Horia Rusu, care n-a mai apucat să candideze. Tatălui
unui copil născut în 1996, pe proiectul dumneavoastră de preşedinte al
României, cum i-aţi fi spus că vedeţi România lui anului 2014, când acel
copil votează pentru prima oară un preşedinte?
- Cu mari speranţe. Adică, trebuie să recunosc aici că intră şi o
doză de naivitate. Toţi am fost naivi. În momentul în care comunismul se
apropia de sfârşit, de pildă, câţi dintre noi se gândeau că vom trăi într-o
societate normală? Ne gândeam la comunism cu faţă umană, la ceva mai
multă transparenţă, la glasnost, perestroika, deci cam astea. Eu nu ştiu,
sau ştiu pe foarte puţini care să fi spus atunci că ne întoarcem la
capitalism, că perioada comunistă a fost o paranteză a istoriei. După
aceea, câţi dintre noi şi-au zis în primele momente de euforie, care au
durat şi ele câteva luni, un an, doi, până au venit venit minerii, că
lucrurile vor merge mai rău? Toţi am crezut că vom merge mai bine. Toţi
am contat pe faptul că noua clasă în politică în formare va fi – nu ştiu,
peste 8, peste 10, peste 18 ani – o clasă de profesionişti. Noi eram nişte
amatori. Eram nişte intelectuali, mai mult sau mai puţin pricepuţi.
Teoretic, aşa, ştiam istorie. Majoritatea dintre noi era în situaţia asta. Câţi
dintre noi ar fi zis că în următoarea etapă o clasă politică de-asta, cum să
zic eu, serioasă, profesionistă nu va veni la un moment dat la cârmă?
89

Faptul că în loc să mergem în sus, am mers în jos şi că parlamentul de
astăzi nu se compară cu cel din ’92-’96, unde am fost şi eu, e un lucru pe
care nu l-am prevăzut. Deci, naivi la sfârşitul comunismului, naivi la
începutul capitalismului. Ce-o să fie peste alţi 18 ani? Eu continui să fiu
tâmpit, adică naiv şi-o să zic c-o să fie mai bine. Trebuie să recunosc că
dincolo de toate dificultăţile, neajunsurile, mizeriile, întârzierile sau ce-a
mai fost, totuşi, avem altă viaţă decât am avut în comunism. Ideea cu
comunismul bun e o prostie. E în capul unora care confundă lucrurile.
Sigur, sunt unii care spun că în comunism îşi făceau vacanţele la mare
sau la munte. Asta era problema? Dar restul, teroarea, Securitatea,
lipsurile, cozile, cartelele, pe-astea nu le punem la socoteală?
- Mai am ceva. E în inimă şi mă roade. Dacă în 1992 aţi fi fost
candidatul Covenţiei, în locul lui Emil Constantinescu, cred că în 1996
nu aveam probleme şi ajungeaţi dumneavoastră preşedinte...
- Nu ştiu. În orice caz, în 1992 era limpede că Iliescu va câştiga.
Nu avea nicio grijă.
- Eu mă gândesc în termeni de antrenament şi pregătire pentru
impunerea alternativei. Cu totul altfel alegeam calea dreaptă (*).
- Da, ştiu. Eu, întrebat odată la un post de televiziune ce zic de
faptul că atunci Convenţia l-a preferat pe Constantinescu, am zis:
„Norocul meu şi ghinionul lui”. În ce mă priveşte eu nu mai am nicio
ambiţie politică. Cred că asta mi-a fost şi fatal. Eu nu m-am luat niciodată
în serios ca om politic. Ăsta este adevărul.

(*) „Alegeţi Calea Dreaptă” a fost sloganul Alianţei Naţionale Liberale,
formată din PL ’93 şi Partidul Alianţa Civică, alianţă care în 1996 l-a
avut candidat la preşedinţia României pe Nicolae Manolescu.

(preluare din săptămânalul „Mesagerul de Neamț”)
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“floarea de salcâm n-a căzut încă
din înălţimi ea contemplă cu o flacără tristă întinderea
pe care nu se zăreşte nimic”

Poeme de Corneliu Ostahie
Muzeul straniu
Nimeni nu ştie dacă muzeul straniu există sau nu. Istoria acestei ficţiuni (pentru că,
oricare ar fi opiniile celorlalţi, eu cred că este vorba despre o simplă închipuire) nu
înregistrează nicio indicaţie cât de cât semnificativă asupra locului în care se află sau
în care s-ar fi aflat acest stabiliment neobişnuit. Ultima referire directă asupra sa a fost
făcută, la o dată care nu prezintă importanţă, de un adept târziu al vechiului
probabilism. Acesta ne lasă să înţelegem că ar fi fost în posesia manuscrisului care
cuprindea relatarea unui vizitator necunoscut al muzeului, relatare extrem de concisă
şi, la rândul ei, stranie: „Este prea aproape pentru a putea fi văzut!” Amintindu-mi
recent de această scurtă informaţie citită de mine cândva într-o rubrică de fapte
diverse, am aşternut pe hârtie descrierile care urmează. Deşi sunt în totalitate rodul
imaginaţiei mele (trebuie să spun, uşor înclinată spre farsă şi ceremonial), ele au
stârnit o adevărată avalanşă de întrebări, dezbateri, ipoteze şi chiar somaţii din partea
celor care nu mai puteau suporta incertitudinea. În momentul de faţă, agitaţia aceasta
neverosimilă a atins punctul culminant. Controversele (uneori împinse până la dueluri
sângeroase), speculaţiile de tot felul, mistificările etc. continuă. Peste tot se recomandă
calm şi diplomaţie. În ce mă priveşte, încă nu m-am hotărât dacă să fiu trist, dacă să
spun în sfârşit adevărul sau dacă să mă amuz pur şi simplu.

1. APLEACĂ-ŢI OCHII ŞI PUNE PICIORUL
PE GRUMAZUL CUVINTELOR TALE
apleacă-ţi ochii şi pune piciorul pe grumazul cuvintelor tale
fii milostiv
nu apăsa. un miceliu strălucitor ca o purpură albă va izbucni
de la sine va prinde
spirala robiei de glezna ta stângă
de glezna ta dreaptă în timp ce frunzişul dospit
al silabelor prăbuşite din coroana acestui poem scuturat
91

foarte bine
de paznicii melancoliei de brutele inocenţei încărunţind
fără rost
va decupa cu o grijă extremă
amprentele ultimilor paşi despre care
nimeni nu va mai şti ce să spună
2. SINGURĂTATEA TE ŢINE DE MÂNĂ E CHIAR
ACEASTĂ ARMURĂ DE CEARĂ
singurătatea te ţine de mână e chiar această armură de ceară
care-ţi aspiră imaginea în alveola beznei lunecătoare
este chiar umbra care păşeşte alături de tine şoptindu-ţi parola
înaintea fiecărei întâlniri decisive cu dogma necesităţii
singurătatea te ţine de mână desferecă uşi după uşi îţi descrie
eşecul moral al eroilor din războiul de o sută de ani
semnele suferinţei de pe spada unui cruciat anonim
ediţia princeps a adevărului care abia urmează să fie
mistificat de epigonii zeloşi ai sincerităţii totale
singurătatea te ţine de mână e un ghid admirabil dresat
se îngrozeşte pe-ascuns la ideea trădării prevăzătoare
cum este
denunţă împreună cu tine egoismul credinţei în margini
îţi deschide ferestrele larg şi te invită să treci
prin golul albastru-verzui ca o ţintă râvnită
crescând vertiginos în cătarea santinelelor ei nemiloase

3. NORI SÂNGERII PESTE CRIPTA MEMORIEI
ANONIME
nori sângerii peste cripta memoriei anonime ceremonii ale
trecutului −
un spor microscopic plesneşte-n auzul rigid şi germenii lui
subminează
solemnitatea momentului. ne aflam într-o casă pustie pe o
stradă pustie
într-un oraş pustiu de pe o hartă pustie ne povesteam unul
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altuia viaţa şi beam
mătrăgună ajunseserăm cu toţii să plângem
în faţa panopliei pe care atârna ca o rază captivă săgeata
virgină a celui mai tânăr
dintre cei ce veniserăm de bunăvoie acolo ni se făcuse o
milă cumplită
privindu-i armura intactă toracele ca un mormânt foarte alb
ascultându-i
inima cuprinsă de jale. el însuşi tânjea (încercând să
oprească delirul
instinctelor dorind fiecare un alt fel de moarte) după
rana aceea
doar de silexul palid purtată prin vidul amiezii. ne-am
ascuţit printre lacrimi
pumnalele hotărâţi să lovim dar tocmai atunci a izbucnit
de afară
somaţia gărzii apoi cei câţiva soldaţi au pătruns înăuntru
şi ne-au silit să-i urmăm...
...noi ne uitam neliniştiţi împrejur de-abia mai vedeam
cum alergam pe străzile goale împinşi de la spate cum
înghiţeam în galopul drăcesc
distanţele timpul dimensiunile spaţiului în lung şi în lat
în jos şi în sus
pretutindeni şi ele pustii

4. FLOAREA DE SALCÂM N-A CĂZUT MAI
BOMBARDEAZĂ CU UMBRELE-I SFERICE
floarea de salcâm n-a căzut mai bombardează cu umbrele-i
sferice
zidul acesta întunecat despre care se presupune că totuşi
există
zidul acesta
a cărui strânsoare magnetică o simţim numai noi o auzim
numai noi picurând
pe tecile armelor pe veşminte pe incunabile şi pe monezile
rare
poate de-o mie de ani noi o tragem o dată cu aerul adânc
în plămâni
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o recunoaştem pe urmă în sângele ieşit la suprafaţa vederii
şi plângem cu el poate că toate teoriile noastre
se-ntemeiază pe ipoteze absurde de vreme ce nici până-acum
n-am explicat neputinţa misterioasă a speciei
de a privi pe dinafară muzeul
floarea de salcâm n-a căzut încă
din înălţimi ea contemplă cu o flacără tristă întinderea
pe care nu se zăreşte nimic

5. STĂM FAŢĂ ÎN FAŢĂ
stăm faţă în faţă memoria percepe coridoarele întretăiate
deasupra labirintului lichid
ca o grindă elastică vibrând sub apăsarea respiraţiei noastre
stăm faţă în faţă
descriem oglinda consolăm noţiunile fizicii (într-adevăr
nimic mai bizar
decât aceste fosile descoperite de noi sub şenilele
solipsismului)
stăm faţă în faţă
pândiţi de interdicţia oricărei apropieri tu ai un surâs obosit
o grimasă amară
şi un inel de aramă la gât amândoi ne îndoim tot mai des de
iminenta trădare
a celuilalt. amândoi ne amintim cu tristeţe de blestematele
coridoare de sus
amândoi facem haz de preziceri şi descriem mai departe
oglinda
e un joc minunat spun eu care nu te mai văd
e un joc minunat spui tu care nu m-ai văzut niciodată
e un joc minunat
nici astăzi nu vom pleca la culcare
suntem nerăbdători să cunoaştem sfârşitul

6. O PICĂTURĂ DE APĂ
astăzi a apărut o picătură de apă. de-acolo de sus de pe
tavanul cavernei
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ea pare un ochi punctiform prin care moartea se uită la noi
o privire expertă ţâşneşte din el la orice mişcare
avertismentele seci
se întretaie în aer şi cad pe mâinile noastre indiferente,
stigmate
ale cruzimii secţionând tresărirea-nainte de-a fi pe-nţelesul
instinctelor.
vagi rezonanţe-n memoria criptei subpământene. urmează
din nou
acelaşi test al deducţiei: tabula rasa şi consecinţele ultime
se oglindesc în picătura de apă. ea vine cu certitudine din
galaxii dispărute
a rezistat la fierbinţeala pustiului a străbătut acoperişul
trecând
prin filamentele lichenilor carbonizaţi prin nervii tentaculari
ai fosilelor
ea poartă mesajul cercului exaltând în faţa perfecţiunii
închizându-se brusc
jur-împrejurul acestui adăpost ipotetic ea este dovada
amprenta sigiliul
iscoada realului
care nu a-ncetat să ne caute

7. IEDERĂ BALANSÂND DEASUPRA MILENIULUI
un cuplu silenţios nici nu ştii ce să crezi manuscrisele
vechi
îl descriu contemplând strategia corolelor înainte de seară
puţina lumină care mai scapă de gravitaţia lucarnelor urzeala
unei iederi balansând deasupra mileniului

8. SCĂDEA O UMBRĂ LUNECA UN GRIND
scădea o umbră luneca un grind
hotare încă mărginind ceva
şi peste noi zidiţi în nemişcare
se prăbuşea lumina cea mai grea
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numai o pată de adânc pe zarea
haloului de clipe nălucind?
e prea puţin dar cum treceam în urmă
scădea o umbră luneca un grind

9. ÎNGĂDUIND FRUMUSEŢEA UNUI CÂMP DE BĂTAIE
un fluierat continuu un s.o.s. prefăcând într-o sită măruntă
timpanul îndoielii încă lipit de inima mea încă durabil sub
armele părăsite apasă
înaintează într-o direcţie necunoscută...
cât de adânc am văzut prin eşarfele negre!
şi totuşi
îngăduind frumuseţea unui câmp de bătaie
alături de transparenţa sub care ne-nchipuim că există alături
de viziunea cruzimii şi a acestei nedrepte ultime despărţiri
de înţelesul iertării
ca niciodată vom păstra amintiri despre primejdia unei vieţi
viitoare

10. HOTARE POSIBILE
hotare posibile
nu se ştie mai mult niciun ecou nu se-ntoarce niciun sunet
nu pleacă de-acolo
(consolează-te, nevoia de margini ne va pierde oricum pe
aceeaşi întindere)
e mare păcat
că nu avem o voinţă de fier că nu ne-am lăsat oţeliţi nici
măcar de sentimentul puterii :
în plină furtună din noi ar rămâne să strălucească un timp
deasupra urmelor conturul magnetic al nervilor
decişi să renunţe
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Îmbrăţişări postume

un comentariu critic de Emil Nicolae
După cum se ştie, doamnele Nora Iuga şi Angela Marinescu sunt
două scriitoare / poete care ţin de generaţia intrată în literatura noastră
spre sfârşitul anilor '60 ai secolului trecut (v. volumele Vina nu e a mea,
1968 şi, respectiv, Sânge albastru, 1969). Deşi, din punct de vedere strict
biografic, datele lor de naştere sunt despărţite de un deceniu. Cu toate
astea, ele continuă să fie foarte active astăzi şi, mai ales, să se alinieze
între preferinţele generaţiilor tinere de scriitori şi cititori. Explicaţia
constă în faptul că - atât Nora Iuga, cât şi Angela Marinescu - au evoluat,
fiecare în dreptul ei, spre un tip de expresie poetică neconvenabil
contextului cultural şi politic al epocii (cu care au reuşit să se
"acomodeze", într-un fel sau altul, congenerii lor: Nichita Stănescu, Ana
Blandiana, Cezar Baltag, Adrian Păunescu, Ion Gheorghe ş.c.l.). Un
motiv ar putea fi acela că ambele poete / scriitoare provin din mişcarea
"oniricilor" sau din zona apropiată (Vintilă Ivănceanu, Virgil Mazilescu,
Leonid Dimov, Daniel Turcea, Constantin Abăluţă etc.), protejată de
M.R. Paraschivescu (aproape de dizgraţie) şi atent supravegheată de
cenzură pentru insurgenţa ei.
Abia după 1990, odată cu liberalizarea vieţii şi pieţii literare, Nora
Iuga şi Angela Marinescu ajung în prim-planul literaturii actuale.
Fişe sintetice. NORA IUGA este autoarea a 15 volume de versuri
(7 publicate înainte de revoluţie), 6 de proză (toate publicate după 1990)
şi a tradus din operele unor autori importanţi precum August Strindberg,
Knut Hamsun, Ernst Junger, Paul Celan, Gershom Sholem, Gunter Grass,
Elfriede Jelinek, Herta Muller, Aglaja Veteranyi, Oskar Pastior,
Friedgard Thoma, Rolf Bossert, Christian Haller ş.a. A obţinut 5 premii
ale USR, Premiul "Fr. Gundolf" şi importanta bursă DAAD (Germania).
Poemele şi prozele ei au fost traduse în germană, franceză, slovenă şi
bulgară. Poetic statement: "tu aveai un compas / eu un triunghi isoscel /
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înscrie-l în cerc înscrie-l în cerc / şuşoteam pe după frunze cu vântul /
pofteam la cea mai iubită mănuşă / din colecţia lui doroftei / şi-atunci a
venit coţofana / şi mi-a tras pielea uşor de pe mână / falangele mele s-au
făcut transparente / şi-au început să picure un zer acrişor / ai văzut şi tu
semăn tot mai mult / cu o vacă nebună" ("cea mai iubită mănuşă" din vol.
câinele ud e o salcie, 2013). ANGELA MARINESCU a publicat 16
volume de versuri, o carte de eseuri şi un Jurnal scris în a treia parte a
zilei. A primit un premiu al USR şi Premiul Naţional de Poezie "M.
Eminescu". A fost tradusă în germană, engleză, polonă.
Poetic statement: "politic vorbind / sânt obsedată / sexual / îmi dă mâna /
sânt bătrână şi asimetria, / ce ţine de cântecul meu, / e adâncă şi uşoară şi
roşie / şi pot tăia cu limba / ţipătul unui copil schizofrenic / ce nu se mai /
aude / decât / în întunericul / zilei / de / mâine" ("din punct de vedere
politic" din vol. Probleme personale, 2009).
Pe de altă parte, există în biografia literară, şi nu numai, a celor
două autoare un punct comun (până la "punctul" care face diferenţa, vom
vedea): ambele au fost căsătorite cu scriitori / poeţi, Nora Iuga cu
GEORGE ALMOSNINO (1936-1994) şi Angela Marinescu cu GAVRIL
MATEI / ALBASTRU (1943-2008). Formal, cei doi soţi aparţin de două
generaţii literare, primul debutând cu volumul Laguna (1971) şi
aliniindu-se astfel generaţiei '70, celălalt cu volumul Un copil loveşte
cerul (1968), intrând în generaţia '60. George Almosnino a mai publicat
volumele Nisipuri mişcătoare (1979), Omul de la fereastră (1982),
Poeme din fotoliul verde (1984) şi Marea linişte (1995, postum), iar
Gavril Matei (semnând Matei Gavril, Matei Gavril Albastru sau Matei
Albastru) volumele Glorie (1969), Pur (1971), Împărăţia (1972), Între
floare şi fruct (1974), Noaptea definitivă (1978), Patria libertăţii (1979),
Steaua nebunului (1982), Poveşti auzite de la bunicul meu (1983), Un
spaţiu mai curat (1991), Pur şi alte poezii (2001). Cei doi poeţi au scris
în maniere diferite şi, în consecinţă, au fost receptaţi diferit de critica
literară. Oricum, contribuţia lor pare să fi fost "surclasată" de
performanţele soţiilor poete, acum ajunse în top-ul preferinţelor cititorilor
de poezie.
Am făcut acest preambul (cam lung, dar necesar) ca să ajung la
subiectul propriu-zis al textului de faţă: în anul de graţie 2013, Nora Iuga
şi Angela Marinescu au ţinut să-şi omagieze consorţii, readucându-i în
atenţia publicului (inclusiv a criticii) prin câte o carte de versuri. Nora
Iuga a alcătuit o antologie relativ cuprinzătoare din toate volumele lui
George Almosnino (Fotoliul verde. Antologie de poezie 1971-1995, Ed.
Paralela 45, Piteşti, 2013; 326 p.), pe când Angela Marinescu (şi / sau fiul
ei, eseistul Alexandru Matei) a preferat să reediteze numai volumul
considerat reprezentativ pentru creaţia lui Matei Albastru (Glorie, Ed.
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Pandora M, Buc., 2013; 89 p.). În plus şi, totodată, deosebit, ediţia Norei
Iuga beneficiază de un "blindaj" critic compus dintr-un "cuvânt înainte"
de Eugen Negrici, o postfaţă de Gheorghe Grigurcu şi un consistent
capitol de referinţe critice, fapt care-i conferă o oarecare notă de
obiectivitate. În timp ce Glorie lasă mai degrabă impresia unui gest
sentimental făcut în familie (cu o prefaţă de Alexandru Matei şi un
interviu final cu Angela Marinescu, consemnat de Svetlana Cârstean).
Una peste alta, însă, şi indiferent de motivaţiile intime, este de apreciat
efortul amândurora în beneficiul literaturii.
Chestiunea delicată, în această poveste, e încercarea de a
particulariza şi de a compara cele două îmbrăţişări postume. Iar pentru
asta, cea mai utilă metodă rămâne lectura textelor finale în care nevestele
poete (văduvele, adică) îşi descriu relaţia existenţială şi profesională cu
soţii dispăruţi. Nora Iuga ne oferă un fragmentarium de 55 de pagini
(intitulat "Nino"), o mostră de "discurs îndrăgostit" şi elaborat, venit din
partea unei stiliste desăvârşite. Ea accesează tastele memoriei cu mare
grijă, de aici rezultând o schiţă discretă a relaţiilor familiale, a mediilor
intelectuale traversate de cuplu în 35 de ani de căsătorie (1960-1994), a
avatarurilor vieţii literare dinainte de '90 ş.a.m.d. Dar - şi acesta e scopul
autoarei -, în primul rând Nora Iuga realizează un portret veridic şi
convingător al personajului George Almosnino, un asamblaj subtil din
flah-uri care au fixat gesturi, atitudini, idei, lecturi, vorbe, fotografii,
ticuri, reţinute într-un moment sau altul, într-un loc sau altul. Un
exemplu: "Într-o cutie veche de carton, pe capacul căreia scria <Bata>,
Calea Griviţei 123, şi pe care am găsit-o sub divanul cu arcurile rupte la
câteva zile după moartea lui subită, am dat peste un teanc mare cu
fotografii de familie; unele vechi, cartonate, în sepia, înfăţişând bărbaţi
cu baston, cu monoclu, bărbaţi cu ghetre gri ivindu-se discret de sub
pantalonii reiaţi. Şi deodată un trup mic de ied care avea un obraz lung şi
ascuţit, cu o coroană mare de frunze pe cap; lângă el o femeie la fel de
slabă, cu acelaşi obraz lung şi blând de capră, ţinându-l pe după umeri şi
zâmbind fericită că din cei trei iezi îl avea măcar pe cel mic şi că acesta
era premiant. Lui Nino nu-i dădea conştiinciozitatea pe-afară, nici
ambiţia, altfel cum ar fi spus el într-un vers că <somnul e arma
poetului>? Nino avea instinct, intuiţie şi reflexe prompte, datorită cărora
s-a ridicat de multe ori din pumni şi din trei accidente vasculare
cerebrale... O să spuneţi că aşa fac toate văduvele astea bătrâne, se laudă
mai mult cu virilitatea bărbaţilor care le-au iubit decât cu creierul
acestora. Parc-o aud pe Agatha Bacovia spunând că George al ei - nu al
meu - ar fi fost un veritabil atlet de performanţă."
Angela Marinescu - şi nu cred că datorită formulei publicistice
adoptate (interviul), ci din cauza caracteristicilor somato-psihice
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personale şi a "crizei" ridicată la rang de motiv existenţial - vorbeşte mai
scrâşnit, mai puţin reflexiv, nu are îndoieli, sinele ei apărând
disproporţionat, copleşitor pentru eul diminuat al subiectului (Gavril
Matei): "Pe mine în general nu mă atrăgea nimic la nimeni. Eram atrasă
numai de mine însămi foarte tare. /.../ La el m-a atras că era atras de
mine. Totdeauna am considerat că cine vine spre mine înţelege ceva din
mine. M-a atras şi când am auzit că tatăl lui murise la Gherla, în
închisoare, pentru că n-a vrut să intre în CAP şi a trimis nişte scrisori
anonime la Comitetul Central. L-au ţinut opt luni cu picioarele-n apă,
singur în celulă, până a murit. /.../ Pentru toate astea m-am îndrăgostit eu
foarte tare de el. Eram dintr-o familie de foarte mari intelectuali din
partea tatălui. Mama era în schimb dintr-o familie săracă, refugiată în
Ardeal din Banat. Atunci nu realizam, dar acum pot să înţeleg. Fiind
dintr-o familie aristocrată, mi- am permis să mă îndrăgostesc de cineva
care era mult mai marginal decât se cuvenea."
E limpede că cele două îmbrăţişări sunt din rame diferite, că una e
din dragoste şi alta din ego(t)ism, că una e întoarsă către partenerul
absent şi cealaltă spre oglindă. Acelaşi lucru e de observat şi când
"mărturisirile" privesc doar segmentul relaţiei scriitoriceşti din cuplu.
Nora Iuga: "N-am să ştiu niciodată dacă Nino s-a simţit jignit, dacă i-a
convenit ideea de a fi remorcat sau dacă el chiar începuse să creadă că
drumul are intenţia. Dar sunt sigură că îşi cunoştea perfect valoarea. Şi
ajungea că trecea la cenaclu drept cel mai bun, că prietenii noştri, poeţii
Constantin Abăluţă şi Ioşca Naghiu, ajunşi deja în top, îl considerau
egalul lor şi că tata, <marele> violonist, care din <coate-goale> nu-l
scotea, după ce i-a citit poemele a început să le spună muzicanţilor de la
Filarmonică şi de la Operă că fata lui s-a măritat cu un geniu." Şi Angela
Marinescu: "Îşi spunea Matei Albastru pentru că voia o lume mai bună şi
credea că albastrul era culoarea potrivită pentru lumea aia. El ştia cât de
cât nemţeşte şi îmi citea din Hölderlin, din Novalis foarte mult - de acolo
a început povestea cu <Invocaţie nopţii>, poemul lung din Glorie. Iar eu
publicam, la zece ani după Glorie, Structura nopţii. Prin urmare îmi
citea, eu ascultam cu atenţie, îmi luam notiţe. /.../ I-am corectat toată
cartea. Şi eu i le citeam pe ale mele. Dar mai puţin. Eu voiam ca el să fie
înaintea mea. Să fie cel mai bun."
O singură asemănare există între cele două îmbrăţişări postume: şi
Nora Iuga (cu 4 ani) şi Angela Marinescu (cu 2 ani) sunt născute înaintea
celor doi poeţi şi soţi, acum dispăruţi…
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Poetul la 60 de ani

„E loc de mult mai bine pe pământ! Poezia ne
îmbrăţişează fără căluş la gură, fără gratii, fără
cătuşe...”
Lucian Vasiliu în dialog cu Adrian G. Romila

„M-am născut la -24º, în cea mai friguroasă/ cea mai
frumoasă iarnă după 1944./ Lupii urlau în rănile Europei”
- Domnule Lucian Vasiliu, încep aşa, ex abrupto: sunteţi cel care
m-a debutat, în studenţie, prin 1996, în „Symposion”, supliment literar
al ziarului „24 de ore”, din Iaşi. Adică aţi selectat câteva dintre poeziile
mele citite în cenaclu, la „Junimea”. Ce amintiri aveţi despre asta? Sau
de atunci, cu sau fără mine?
- Profitând de prodigioasa iarnă („M-am născut la -24º, în cea mai
friguroasă/ cea mai frumoasă iarnă după 1944./ Lupii urlau în rănile
Europei [...] semănam cu un cătun/ înzăpezit în Siberia...” – am citat din
poemul meu 8 ianuarie 1954), zilele acestea am cotrobăit în pod, printre
terfeloage şi hârţoage, în căutarea epistolelor inedite pe care mi le-a
expediat odinioară Traian T. Coşovei (în perioada 1981-1987)...
Am întrerupt travaliul de bibliotecar, muzeograf şi arhivar pentru
a vă spune câteva lucruri despre... anul 1996. Eram, atunci, în triunghiul
şantierelor de restaurare temeinică a caselor paşoptiştilor Vasile
Alecsandri (muzeul de pe malul Siretului, de la Mirceşti), Constantin
(Costache) Negruzzi (muzeul de pe malul Prutului, de la HermeziuTrifeşti) şi a junimistului Vasile Pogor (Iaşi, sediul celor 12 muzee şi
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case memoriale, pe care le coordonam ca director – nu de lux –, ci de
efort administrativ zăpăcitor)...
Amintiri sunt multe, pe fondul anului 1996... Selectiv, aş
menţiona, ca un fel de bilanţ târziu:
Am publicat la editura timişoreană „Helicon” (Ioan Iancu), ediţii
din poeziile interbelicilor Mihai Codreanu şi Ionel Teodoreanu (pagini
inedite din arhiva muzeelor literare ieşene – volum în colaborare cu
Dumitru Vacariu, scriitor de origine nemţeană, fost deţinut politic);
Christian Wilhelm Schenk îmi traducea poeme din Mona-Monada într-un
volum care apărea în Germania (Dansul monadelor); În colaborare cu
muzeografii de anvergură Olga şi Constantin Liviu Rusu au apărut două
albume elegante şi utile: Prin Iaşii de odinioară (editura „Cronica” –
Ioan Holban) şi Iaşii între legendă şi istorie (la Editura Institutului
European); În paralel, pregăteam o carte-document dedicată memoriei
Tatălui meu (teolog de... Cernăuţi, preot interbelic de ţară, în triunghiul
oraşelor Bârlad-Vaslui-Bacău, în Puieştii din ţinutul Tutovei): Preot
Ştefan Vasiliu – Darul duhovniciei (alcătuire documentar-filială care va
apărea în anul 1997, la editura „Timpul”, graţie prietenului Cassian
Maria Spiridon).
În acelaşi an, printre şanţuri, şovăieli, şicane, am primit invitaţia
de la Adi Cristi (camarad vechi de la cenaclul „Junimea”, coordonat de
Daniel Dimitriu, începând cu anul... 1975!) am fost solicitat să mă dedic
rubricii „Poşta redacţiei”, la suplimentul de cultură „Symposion”, al
cotidianului amintit.
Astfel, m-am „privatizat”: am
deschis un Atelier de potcovit
inorogi! În acelaşi an, rubrica
similară era susţinută de Constanţa
Buzea la „România literară” şi de
Radu G. Ţeposu la „Cuvântul”... Era
o perioadă de entuziasm: la Casa
„Pogor” continua Atelierul de creaţie
„Junimea”, iar la Bojdeucă, în
Ţicăul crengian, Cenaclul de proză,
coordonat de Constantin Parascan...
Preocupările mele cenacliere
datau
din
perioada
studiilor
bucureştene.
Organizasem
în
propria-mi garsonieră (eram slujbaş
şi chiriaş al Universităţii „Gh.
Asachi!) în anii 1976-1980... un fel
de salon literar-amical (am fost
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avertizat de Securitate să renunţ – nu era legală... activitatea!). După care,
de prin anul 1980, în chilia mea de muzeograf, am continuat să dialoghez
cu aspiranţi la glorie literară (elevi, studenţi), promovând autori precum
regretaţii Irina Andone, Aurel Dumitraşcu, Horaţiu Ioan Laşcu, Florin
Zamfirescu...
La „Symposion” am publicat, săptămânal (în perioada ianuarieiunie 1996) 21 de tineri autori (între ei, cronologic, Dan Lungu, Ştefan
Baştovoi, Cristina Scarlat – cu un recent doctorat dedicat lui Mircea
Eliade!). Între... a(r)telieriştii de la Atelierul de potcovit inorogi
menţionez că aţi avut numărul de înregistrare 4 (suplimentul din data de
4 februarie 1996), unde v-am publicat cinci reuşite poeme (citez: „Ochiul
meu de înger plin/ Mirosea hristosu-n vin...” – Împărtăşanie).
În acelaşi an tipăream şi primul supliment al revistei „Dacia
literară” (antologia „Junimea, azi”). Volumul cuprindea autori care
citiseră în seria nouă a „Junimii” (coordonată între 1990-1994 de Val
Condurache, Nichita Danilov şi Lucian Vasiliu, iar din 1995 de Mirel
Cană...).
- Cum era atunci, în 90, viaţa literară a Iaşiului, faţă de cea de
acum? Simţiţi vreo diferenţă, în vreo privinţă? Cum era oraşul colinelor
în vremea lui Ioanid Romanescu şi a revistei „Dialog”?
- În 1990 şi următorii nu prea am avut timp de literatură. M-am
dedicat patriei şi proiectului nostru european, ca un paşoptist. Nici nu mam „privatizat”, să mă îmbogăţesc... conjunctural, nici nu am tulit-o,
profitor de burse etc., în străinătate, nici nu am intrat în politică (ar fi fost
comod un post de... parlamentar), nici nu m-am aciuat la vreo
universitate (cu un doctorat hodoronc-tronc!), n-am solicitat certificat de
revoluţionar ş.a.m.d.
Am acceptat
(votat,
prin
vot
secret,
de
colectivitatea
profesională din care
făceam
parte
–
cercetători, arheologi,
scriitori, muzeografi,
tehnicieni
ai
Complexului
Muzeistic Iaşi, cu
desfăşurare în unităţi
muzeale excepţionale
la Cucuteni, Hârlău,
Ruginoasa, Mirceşti, Iaşi – în lung şi în lat), am primit să fiu pe baricade
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cultural-administrative (director – cu mari responsabilităţi în vreme de
vid legislativ – al Complexului muzeal, apoi al Muzeelor literare ieşene,
coordonator de revistă paşoptist-kogălniceană „Dacia literară”), membru
exigent în Frontul Salvării Naţionale (pentru scurt timp, până s-au
limpezit cumva agitaţiile, după care m-am retras în administraţie de
patrimoniu cultural... supus haosului, presiunilor de tot felul...), membru
al Alianţei Civice, consilier ales în Comitetul Director Naţional al
Uniunii Scriitorilor (aflată în degringoladă, reformulată, reaşezată în
vremea preşedinţiei lui Laurenţiu Ulici) ş.a.
În anii 1990 am avut bucuria să-i revăd pe Mihai Ursachi, pe
Nicolae Breban, pe Matei Vişniec, pe Emil Hurezeanu, pe Paul Miron
(Freiburg), pe Bujor Nedelcovici, pe Dorin Tudoran, pe Basarab
Nicolescu şi mulţi alţii, reveniţi, într-un fel sau altul, în ţară, cu proiecte,
cu implicare excepţională...
În acea perioadă de hei-rup paşoptist asumat, Andrei Pleşu era
Ministrul Culturii (m-a selectat, într-un grup de zece tineri din toată ţara
şi ne-a trimis la Bruxelles, pentru stagiu de administraţie culturală –
1992!). Ana Blandiana şi Romulus Rusan porneau marele proiect dedicat
Memorialului de la Sighet. Înaltul Daniel Ciobotea, pe atunci Mitropolit
la Iaşi, pornea infatigabile şi excepţionale iniţiative. Maria Carpov
reformula interbelicul Centru Cultural Francez (actualmente în rang de
institut). Constantin Simirad, primar ales (din partea Alinaţei Civice) mă
întreba dacă a mai rămas vreun artist ieşean fără slujbă sau fără locuinţă...
Teatrul Naţional era coordonat de Ioan Holban. Institutul „Xenopol” de
Alexandru Zub. Institutul „Philippide” de Dan Mănucă. Biblioteca „Gh.
Asachi” de Nicolae Busuioc... TVR Iaşi de Grigore Ilisei. Radio Iaşi de
Valentin Ciucă... Descopeream Chişinăul, Cernăuţiul, Universitatea
„Alecu Russo” din Bălţi... Constantin Ciopraga, Gavril Istrate, Alexandru
Husar, Dumitru Irimia, Alexandru Andriescu, Liviu Leonte, interbelicul
poet Mircea Popovici ne susţineau proiectele culturale... Am îndrăznit şi
un controversat medalion al Societăţii Culturale Junimea ’90 (primul
ONG din Iaşi, după căderea zidului berlinez!), în anul 1998... Îi regăsim
aici şi pe botoşăneanul Gellu Dorian, pe suceveanul Mircea A. Diaconu,
pe nemţenii Adrian Alui Gheorghe, Cristian Livescu, Nicolae Sava,
Daniel Corbu, Radu Florescu, dar şi pe Cassian M. Spiridon, Florin
Faifer, Radu Tătărucă, Emil Iordache, Liviu Papuc, Ştefan Oprea, Dan
Covătaru, Florin Cântec, Bogdan Ulmu, Constantin Dram, Constantin
Parascan, Nicolae Turtureanu, Liviu Antonesei ş.a.
Pentru o sumară descriere şi nuanţare a Iaşilor lui Ioanid
Romanescu (înainte de căderea regimurilor est-europene), ai Iaşilor celor
câteva reviste culturale, ai Iaşilor unicului ziar, ai Iaşilor unicului post de
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radio (de televiziuni nu mai vorbim...), ai unicei universităţi, ai unicei
tipografii etc., e timp de o... carte! De o epopee...
Îmi îngădui doar o paralelă... Până în 1989 în Iaşi (şi în ceea ce
numim o jumătate de... Moldova!) a existat doar o editură, „Junimea”...
Socotiţi acum, într-o enunţare incompletă, pasiunea noastră pentru...
editarea de... cărţi, doar la nivel „optzecist”: Polirom (Silviu Lupescu),
Timpul (Cassian M. Spiridon), Editura revistei Convorbiri literare,
editurile Doxologia (a Mitropoliei), Tehnopress, editura Ziarului de Iaşi,
editura Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”,
Princeps Multimedia (Daniel Corbu), TipoMoldova (Aurel Ştefanachi),
Alfa (Nicolae Panaite), 24: ore (Adi Cristi), Cronica (Valeriu Stancu),
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, editurile Sedcom Libris,
Opera Magna (Vasilian Doboş), Adenium (Liviu Antonesei), Editura
Muzeelor literare ieşene (Mirel Cană) ş.a.m.d.

„Primele mele pagini de poezie au fost scrise la umbra
marilor interbelici”
- Am pomenit cu bucurie, în varii ocazii, faptul că sunteţi cumva
„vinovat” de prima mea ieşire în public. Aţi avea motive să fiţi mândru
de asta?
- La aşa avalanşă de gânduri (sumare, totuşi, grăbite), declanşate
de întrebările anterioare, bună ar fi o pauză de respiraţie... mai ales după
vreme viscolită...
M-am bucurat de câte ori mi s-a spus sau mi s-a dat de înţeles că
am făcut o faptă bună... M-am întristat de câte ori mi s-a spus sau mi s-a
dat de înţeles că am greşit...
M-am străduit să fac bine (am învăţat aceasta ca pe o rugăciune,
de la părinţii, bunicii, neamul meu rustic-citadin). Mă străduiesc să
„înaintez” dincolo de răutăţi, obstacole, vreme potrivnică, să escaladez
Rodna sau Ceahlăul cu îngerul pe un umăr şi corbul lui E. A. Poe pe
celălalt... Murmurând, liber, cântecul Mierlei/ Mierloiului!
Aşadar, sunt bucuros (mândria ar fi mai puţin recomandată...
creştinilor!) să vă regăsesc, matur, împlinit, în frumoasa familie spirituală
a scriitorilor, condeierilor dragi mie din ţinuturile caligrafilor
mănăstireşti, ale junimiştilor Ion Creangă, Vasile Conta, ale lui Calistrat
Hogaş, cu explicită solidaritate şi prietenie culturală. Ce mai, germani...
nemţeni faini!
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- Pe dvs. cine v-a debutat, cine v-a patronat intrarea în viaţa
literară? Ştiu că, oficial, aţi debutat în 1973, în „Convorbiri literare”...
- În anul 1971, pe fondul nefericitelor Teze ale P.C.R., Tatăl
nostru ne-a convocat la sfat de taină pe cei trei fii (eu, mijlociul, eram în
clasa a XI-a). A desfăcut, larg, ziarul imens „Scânteia”... Se prefigura...
revoluţie culturală! Interbelicul meu Tată simţea schimbarea în rău... La
câteva zile după ce ne sfătuise să luăm viaţa mult mai în serios („Eu, din
păcate, nu prea am cum vă ajuta...”), bunul nostru părinte a făcut infarct
(la miezul nopţii, s-a sfârşit în braţele mele de nevolnic adolescent). Avea
63 de ani, eu doar 17...
Şocul a fost atât de mare, încât multe luni de zile nu prea am mai
fost eu însumi. Adâncit într-un fel de asceză, m-am dedicat bibliotecii (a
Tatălui, a şcolii, a municipiului Bârlad – Baaadul cezarivănescian),
studiului, scrisului. Dialogam altfel cu Tatăl (cel ceresc şi cel părintesc).
Până atunci, alte „idealuri” mă animaseră în inconştienţa mea (voiam să
fiu ofiţer în armata română, medic psihiatru sau sportiv de
performanţă...).
Primele mele pagini de poezie au fost scrise la umbra marilor
interbelici (pe care mi-i cultivase Tata şi profesorii de română).
Revista liceului („Aripi tinere”), în care ar fi trebuit să apar cu
primele mele încercări (selectate de profesorii mei bârlădeni, Daraban,
Boicu, Alupoaie), a fost suspendată (tot pe fondul proaspetelor schimbări
ideologice). Până la urmă am fost... afişat la Gazeta de perete a liceului
din deal...
Îndemnat de acelaşi minunat magistru de română Mihai Daraban
(absolvent de filologie la Cluj-Napoca, fost coleg al Anei Blandiana), am
trimis texte la „Poşta redacţiei”, la revista „Contemporanul”... Ana
Blandiana mi-a răspuns favorabil, moment care îmi va marca pozitiv
evoluţia mea culturală. Dintr-un june afectat teribil de moartea Tatălui,
devenisem un adolescent înţelept dedicat reflecţiei...
În clasa a XII-a am obţinut premii la „Tinere condeie” (faza naţională) şi
la Olimpiada naţională de literatură. Ca urmare, vara, am beneficiat de
două săptămâni de tabără de creaţie la Păuşa (Valea Oltului, lângă
Râmnicu Vâlcea), unde aveam să leg prietenii deosebite cu liceenii de
ieri, scriitorii de azi Ion Mureşan, Ioan Petraş, Viorel Mureşan, Ioan
Moldovan, Marian Drăghici ş.a.
În toamnă (1972), după nereuşita admitere la Facultatea de drept
din Bucureşti, am dat la Şcoala Postliceală de Biblioteconomie (unde nu
funcţionau... dosarele, ca la admiterile la drept sau filosofie, după
criteriile „subtile” ale aceloraşi Teze P.C.R.). Am luat examenul între
primii cinci şi am terminat... şef de promoţie (eram dedicat studiului şi
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gândului de a prinde un post nu în Bucureşti – unde am avut şapte locuri
de muncă bibliotecărească, la alegere – ci în... Iaşii Junimii!).
La Postliceala bucureşteană am avut profesori admirabili (mulţi
dintre ei... retrogradaţi de pe la Institute şi Universităţi, precum
prozatorul huşean-târgoviştean Costache Olăreanu, care ne preda
Psihopedagogia lecturii!). De asemenea, colegi talentaţi: Marian
Drăghici, George Calcan, Emil Niculescu, Nicolae Scurtu, Liviu Vişan...
În acea vreme i-am scris lui Ioanid Romanescu, la Iaşi (unde, în
două veri consecutive, am făcut practică pedagogică la B.C.U.
„Eminescu” şi, respectiv, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”). M-a
văzut doar o dată, fugitiv, în redacţie, m-a „ghicit” şi m-a publicat în
prestigioasa revistă „Convorbiri literare” (august 1973). În acea vreme,
revista era condusă de prozatorul inspirat Corneliu Ştefanache şi se
bucura de autoritate şi preţuire (naţionale)...
M-au publicat, generoşi scriitori precum Geo Dumitrescu (în
„Luceafărul”, 1974), Constanţa Buzea (în „Amfiteatru”, 1977), Ştefan
Oprea şi Nicolae Turtureanu (în „Cronica”, 1977), Al. Călinescu (în
„Dialog”, 1977), Mihai Ursachi (în „Opinia studenţească”, 1978), Cezar
Ivănescu (în „Luceafărul”), Adrian Popescu (în „Steaua”), Ion Pop şi
Marta Petreu (în „Echinox”), Daniel Dimitriu (la radio Iaşi, în
„Convorbiri literare”; aveam să-i devin mâna dreaptă la cenaclul
„Junimea” de la Casa „Vasile Pogor-fiul”, din 1976, când am revenit din
armată)...

„Am fost anchetat în septembrie 1983. Avertizat în
1984. Încercarea mea de racolare a avut loc
prin 1987 (nereuşită)”
- Care e povestea volumului din 1981, Mona-Monada, prima dvs.
carte? Era scris, l-aţi scris atunci, a aşteptat în sertar?
- E o lungă, obositoare, tristă, stresantă... poveste din anii
totalitarismului. Încerc să pricep, să înţeleg, să nuanţez chiar şi după... 33
de ani!
Pe scurt, fusesem premiatul (dublu) al ediţiei 1969 a Festivalului
Naţional „Nicolae Labiş”, prestigios concurs patronat şi de Uniunea
Scriitorilor (râvnită, pe atunci...). Între membrii juriului: Laurenţiu Ulici,
Ion Horea, George Bălăiţă, Nicolae Prelipceanu... Pe lângă marele
premiu, am obţinut şi sufragiile editurii „Junimea” (unică în partea
aceasta de ţară, cum deja am menţionat). Prin urmare, conform statutului
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competiţiei, trebuia să apar cu volumul de debut... „Şobolanul Bosch”!
Aş!
Aveam să apar abia în 1981 (mulţi colegi au trecut cu volumele
de debut... rapid, accelerat, personal pe lângă mine). Am pierdut doi ani
de viaţă, în umilinţe, tracasări, ameninţări... Nu voiam nici să schimb
titlul, nici să renunţ la unele poeme, nici să îmblânzesc altele! Mi-am
asumat toate riscurile şi era să o păţesc...
În fine, graţie intervenţiei decisive a lui Cezar Ivănescu (de la
tribuna revistei „Luceafărul”, din capitală, ca prieten recunoscut al lui
Marin Preda) cartea a apărut cu titlul „Mona-Monada” (am acceptat
câteva mici complicităţi redacţionale, îmbătrâneam în aşteptarea
debutului...). Din 1000 de versuri au rămas 700.
Mă jucam, riscând foarte tare (în acea vreme nu prea era chip să
fii... ludic!), cu o cariocă maro pe câteva poeme... dactilograme, cu un
minus tras într-un colţ de pagină. Volumul îmi fusese oferit pentru câteva
zeci de minute, generos, de Corneliu Sturzu, pentru a-l reciti, revedea pe
holul editurii „Junimea”, înainte de a fi trimis pentru nu ştiu ce noi vize!
Am pus în loc de minus plus la câteva poeme. Corneliu Sturzu şi Virgil
Cuţitaru nu au mai parcurs dosarul meu înainte de a-l trimite la BT şi în
tipografie, încât am apărut, exploziv... Învinsesem, temporar, inerţiile...
Aveam 27 de ani! Câţiva camarazi de breaslă s-au şi înghesuit pe la
Partid şi pe la Securitate să mă „povestească”, mai ales când „MonaMonada” a fost gata-gata să obţină premiul pentru debut al Uniunii
Scriitorilor (în 1982) şi premiul naţional „Eminescu” al Festivalului de
poezie de la Iaşi (1983)... Mi-au fost rase ambele premii... Ce i-aş mai fi
cumpărat Mamei câteva lucruşoare uzuale pentru proletarul ei
apartament!
Eram ameninţat în mod repetat că îmi voi pierde postul de fragil
muzeograf literar dacă nu-mi ţin gura şi nu-mi temperez nărăvaşele
pagini... Plus prietenia mea cu ambasadorul Elveţiei în România, domnul
Francis Pianca... Sau întâlnirile rebele din garsoniera politehnică... Sau
prestaţia dezinvoltă în grupul prietenilor culturali de la revista
studenţească „Dialog”... Şi altele... Nu m-am dat în spectacol, însă, cu
isprăvile mele. Doream normalitate!... ca şi acum!
Am fost anchetat în septembrie 1983. Avertizat în 1984.
Încercarea mea de racolare a avut lor prin 1987 (nereuşită). Se pregătea
decapitarea lui Nicolae Ceauşescu. Am rămas, cât am putut, în picioare...
Vor apărea în timp, documentele (deocamdată este ceaţă, confuzie,
diversiune, sunt... jumătăţi de măsură). Inclusiv sper să apară şi Dosarul
(meu) de urmărire informativă (pe care l-am văzut, in nuce... în 1983)!
Nu mă voi „răzbuna” pe nimeni... Doar consemnez şi mă mir... Cu
gândul la ziua de mâine...
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Bine că au trecut toate! Se putea şi mai rău, când mă gândesc
(respectând proporţiile) la Petre Ţuţea, Mircea Vulcănescu (încătuşat la
45 de ani, în 1948...) şi atâţia alţi interbelici... Sau la anchetatul, hărţuitul
meu Tată, pe când eu aveam 4-5 anişori...
Altceva vreau să remarc, dincolo de răutăţile, stupizeniile unor
contemporani: solidaritatea multor critici, comentatori, scriitori din epoca
aceea cu... Mona-Monada şi cărţile imediat următoare (Despre felul cum
înaintez – 1983 şi Fiul Omului – 1986): Eugen Simion, Nicolae
Manolescu, Laurenţiu Ulici, Marin Mincu (în „România literară”), Vasile
Dan, Al. Cistelecan (în „Vatra”), Al. Andriescu, Al. Călinescu (în
„Cronica”), Daniel Dimitriu (în „România liberă”), Radu G. Ţeposu, Ion
Murgeanu (în „Tribuna României”), Constanţa Buzea, Ion Buduca (în
„Amfiteatru”), Constantin Pricop, Val Condurache (în „Convorbiri
literare”), M. Niţescu (în „Viaţa Românească”), Ioan Adam (în
„Contemporanul”), Andrei Corbea, Radu Andriescu (în „Dialog”), Ioan
Bogdan Lefter (în „Scânteia tineretului”), Ion Cristofor, Ioana Bot (în
„Steaua”), Dumitru Chioaru (în „Euphorion”), Mircea Mihăieş (în
„Orizont”), Traian T. Coşovei (în „SLAST”) ş.a.m.d.

„Important este că literatura română a recuperat
enorm din decalajele în plan european”
-Sunteţi un optzecist, prin natura faptelor. Vă raportaţi în vreun
fel la această generaţie, simţiţi că faceţi parte din ea? Păreţi mai
degrabă un „clasic”, prin ceremoniosul din poemele dvs., care evită
biograficul prea ostentativ şi rămâne la temele mari.
- Cum să nu fiu solidar cu atâţia congeneri de calitate, care au
debutat în preajma anului 1980 (de aici, un fel de „optzecism”
sentimental) şi nu mai sunt: Aurel Dumitraşcu, Radu G. Ţeposu, Iustin
Panţa, Ioan Flora, Alexandru Muşina, Ion Zubaşcu, Emil Iordache, Val
Condurache, Marian Marin, Ion Stratan, Traian T. Coşovei şi mulţi alţii?
Cum să nu fiu solidar cu bunii mei camarazi, tinerii de odinioară
care au luat calea exilului, în fel şi chip: Emil Hurezeanu, Matei Vişniec,
Rolf Bossert, Petru Romoşan, Domniţa Petri... Unii reveniţi după 1989,
alţii... neantizaţi?
Cum să nu mă fi bucurat că am făcut parte din echipa pe care
Laurenţiu Ulici a „infiltrat-o” riscant la Colocviul Naţional de Poezie
(Iaşi, oct. 1978), cu un recital ad-hoc la care au fost solicitaţi Romului
Bucur, Mircea Cărtărescu, Traian T. Coşovei, Radu Călin Cristea, Emil
Hurezeanu, Florin Iaru, Ştefan Mitroi, Ioan Moldovan, Viorel Mureşan,
Aurel Pantea, Mircea Petean, Ion Stratan, Elena Ştefoi, Matei Vişniec!
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Cum să uit că am fost invitat, de Traian T. Coşovei, să citesc la
Cenaclul de luni, cu prietenii ieşeni de atunci Liviu Antonesei şi Nichita
Danilov (din păcate, Nicolae Manolescu, pe care l-am întâlnit dimineaţa
pe treptele de la Casa Scânteii, nu a mai ajuns seara la cenaclu...)?
Cum să nu-mi amintesc amiciţiile născute la festivalurile-concurs
de la Suceava sau Sighet, la colocviile de pe malul Ozanei (cu Eugen
Suciu, preotul poet Constantin Hrehor, Daniel Corbu...)?!
Admir generaţia, prin vârfurile sale (câte sacrificii până aici:
navete, anchete, umilinţe, huiduieli, slujbe sub posibilităţi, premieri
tardive sau anulate în USR, călătorii în străinătate amânate, traduceri
doar promise, presiunile ideologice stresante, mai ales spre finele anilor
’80...). Ceea ce nu presupune că nu mă simt acasă într-o „generaţie” mult
mai amplă, de la optzecistul Ion Creangă (anii ’80 ai secolului al XIXlea) la optzecistul (de 80 de ani, adică) Nicolae Breban sau optzecistul
(de 1,80 m înălţime) Emilian Galaicu-Păun de la Chişinău. Păstrând
proporţiile... Cu măsură şi colocvialitate...
- Credeţi că există un post-modernism românesc, aşa cum l-a
teoretizat, de pildă, Mircea Cărtărescu?
- Cu Mircea Cărtărescu sunt în termeni de prietenie veche,
statornică. Chiar dacă unele puncte de vedere sunt, firesc, diferite...
Deseori, ce am susţinut ieri, contrazicem astăzi... Am fost preocupat şi
eu, un timp, de fel de fel de... teoretizări. De la structuralism la postmodernism. Conceptele, noţiunile, curentele sunt necesare, mai ales în
spaţiul şcolar, universitar, academic... Ca dezbatere, polemică, situare...
Multe sunt convenţii, mode, mofturi... Ceva-ceva va rămâne, dincolo de
lucrările de licenţă şi de tezele de doctorat. Important este că literatura
română a recuperat enorm din decalajele în plan european.
Este semn de maturitate a unei relativ tinere şi încercate culturi!
- Aţi fost mulţi ani bibliotecar şi muzeograf literar. Experienţa de
la Muzeul Literaturii din Iaşi a fost una potrivită unui poet? V-a ţinut
departe de scris, prin obligaţiile funcţiei, sau dimpotrivă? Vreau să ştiu
dacă v-a prins bine instituţia, ca scriitor. Aţi avut întâlniri memorabile,
evenimente? Cum a fost existenţa printre mărturiile „prăfuite” ale
literaturii, numai bune de prezentat vizitatorilor ca depozit memorial?
- Odinioară, pentru o repartiţie cât de cât, contau foarte mult mediile.
Ca şef de promoţie am refuzat cele şapte posturi în Bucureşti şi
am optat pentru Iaşi. Încă din vremea liceului visam să mă exprim în
urbea bisericilor, şcolilor, muzeelor. Tatăl meu mă crescuse în cultul
cetăţilor Cernăuţi-Iaşi-Bucureşti. La Iaşi nu exista niciun post liber. De
dragul meu, câţiva profesori s-au coalizat, au intervenit la Ministerul
Învăţământului şi au deblocat un post de bibliotecar la Universitatea
Tehnică „Gh. Asachi”. Eram un puşti de 20 de ani, zăpăcit, rătăcit între
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20 de bibliotecare... politehnice de toate vârstele şi preocupările... Am
lucrat la sectorul „împrumut la domiciliu” cu devoţiune... În loc să ofer
Homer, Villon, Shakespeare, Tolstoi, împrumutam studenţilor cărţi,
cursuri pentru Facultăţile de chimie, hidrotehnică, informatică, mecanică
sau construcţii... Nu existau alternative în vremea aceea. Nici gând de
firme private sau de contracte în străinătate...
Şansa mi-a surâs şi o distinsă doamnă bibliotecară, Elena (Lili)
Vacariu mi-a sugerat varianta unui post de muzeograf la Complexul
Muzeistic de atunci (secţia de literatură). Graţie şefului de secţie Dumitru
Vacariu şi prestaţiilor mele de la cenaclul „Junimea” şi din presa
studenţească ieşeană, mai ales, am fost transferat din biblioteconomie
în... muzeografie (la Muzeul „Sadoveanu”, apoi scurt timp la Bojdeuca
„Ion Creangă”; în final, la Muzeul „Vasile Pogor” (1981-2007) şi, din
2007 la redacţia „Dacia literară” de la Centrul de muzeologie „Nicolae
Gane”).
Sunt multe de spus şi de scris (... cărţi). Am fost un june norocos,
şi la Bibliotecă şi la Muzeu. Cu Biserica în inimă... În vremuri tare
ciudate...

„Am primit două dorite premii şi ambele mi-au fost retrase”
- Aţi publicat multe volume de poezie, dar aţi dedicat şi câteva
cărţi ne-poetice Iaşiului, despre oameni şi locuri, aş zice. Ce înseamnă
oraşul acesta pentru dvs.?
- Practic, nu am dat năvală să public 2-3 cărţi pe an, deşi am fost
solicitat deseori. Şi tentat.
Am publicat doar cinci volume de poezie (în intervalul 19812014). Celelalte sunt antologii, volume traduse... Proză, jurnal, tablete
civice...
Citesc mult, scriu când îmi dictează îngerul, public selectiv.
Mi-am dorit Iaşul. Poate pentru a împlini un vis al Tatălui meu...
Nu mă puteam gândi, atunci, la Paris, Viena sau Roma... M-am dedicat
târgului, burgului, oraşului, citadelei, urbei... M-am îndrăgostit
fatalmente... M-am căsătorit. Am doi copii... creativi! Am prieteni. Am
inamici. Sunt un om normal... Po(d)gorean... Am vecinătăţi fertile:
Cernăuţi, Chişinău, Botoşani, Suceava, Bistriţa, Maramureş, Piatra
Neamţ, Bacău, Huşi-Vaslui-Bârlad-Tecuci-Focşani... Am ce-mi trebuie.
Inclusiv mahalaua lui Ion Creangă şi Ciricul lui Mihai Ursachi...
Iarăşi ar fi multe de spus, dar nu vreau să cad în laudă de sine, să
enumăr cele pe care am încercat să le fac pentru Iaşi... Ascult clopotele
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Mitropoliei şi tac... Şi mă închin... Şi Iaşilor (cronicarilor, mitropoliţilor,
parohilor, învăţătorilor, paşoptiştilor, junimiştilor, interbelicilor, celor
vrednici de astăzi...)!
- Ce relevanţă, ce urmări are un premiu literar naţional, pentru
un scriitor? Dvs. aţi luat câteva, importante! Şi aţi fost nominalizat pe 15
ianuarie la Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”.
- Premiul (la grădiniţă, în armată, la o competiţie sportivă) e o formă,
conjuncturală, de evaluare. Un joc. O convenţie. Un pas (fără entorsă). O
bucurie trecătoare. O iluzie. Un reper. Un prilej de a fi invidiat. O
explozie de lumină. O întunecare. Aplauze. Contestaţii. Scrâşneli...
Eminescu, Ion Creangă nu au obţinut niciodată un premiu.
Mie mi-a plăcut (şi îmi place) să... premiez, mai mult decât să fiu
premiat.
Păstrând proporţiile, am primit două dorite premii şi ambele miau fost retrase. Poate atunci, în anii tulburi m-aş fi bucurat altfel... Acum,
nu zic, simt o tresărire... metafizică atunci când este vorba despre o
premiere. Mă gândesc la părinţii mei îndurători... Prea am fost trântit, în
fel de fel de împrejurări, ca să nu mă ţin lucid... Chiar şi la o aşa înaltă
nominalizare (am declarat, amical, că mi-ar plăcea să fiu cel mai
nominalizat poet român contemporan la ediţiile naţionale „Eminescu”)!
O zi de 15 ianuarie (a poeziei, a culturii) la Ipoteşti şi Botoşani e
un mod potrivit de a celebra limba română şi îngerii ei, poeţii... Trăiască
Poezia şi Marii Visători!, exulta Ioanid Romanescu odinioară!
-Care este povestea Premiului „Mihai Eminescu” ce v-a fost
retras în 1983 de autorităţile ideologice ale vremii? V-a făcut
evenimentul de atunci un disident, un protestatar anticomunist? Cum au
arătat gesturile dvs. publice ulterioare, până în 1989?
- Nici un sistem politic nu este desăvârşit... Comunismul, cât şi
cum a fost, cu nuanţele lui, a pierdut tocmai când, pentru unii, părea
nemuritor... Trăieşte în... Coreea de Nord!
Sunt fericit că a căzut zidul Berlinului, că Estul a revenit în dialog
european. Că scriitorii germani şi-au refăcut ţara. Că intelectualii francezi
şi germani, ca toţi cărturarii lucizi gândesc Europa în unitate şi
diversitate. Că scriitorii ruşi nu se mai tem de... gulag! Că învăţătorii
chinezi nu se mai tem să meargă pe bicicletă!
Din păcate, decapitarea elitelor se practică şi astăzi (poate
inconştient, cu, pare-se, reflexe sovietizante, bolşevice, staliniste)... Eu
însumi am fost... mancurtizat, vrând-nevrând, într-o societate extrem de
controlată, politizată, izolată de lumea democraţiilor lucide... Mi-am
revenit?
Ca fiu de preot interbelic am fost, tacit sau explicit, împotriva
oricărui sistem care a promovat ateismul, intoleranţa, discriminarea.
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Am declarat, în conferinţa de presă dedicată adeverinţei CNSAS
ce mi-a fost dedicată, că nu mi-am creat capital simbolic din anchetarea
mea, nici din deposedarea de premii, nici din faptul că eu şi familia am
fost puşi în situaţii delicate, pe fond de discreditări, calomnii, insulte de
tip stalinist. Odinioară şi recent...
Sper să mă ajute Dumnezeu să nu mai vorbim despre ceea ce se
frământă acum în Transnistria, la Kiev sau... în „Găgăuzia”! E loc de
mult mai bine pe pământ! Poezia ne îmbrăţişează fără căluş la gură, fără
gratii, fără cătuşe...
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Un poem de Lucian Vasiliu
Poem final
Hălăduiesc de unul singur într-un oraş cu peste 300 de mii de oameni.
Un cer ca un imens cargou petrolier în nemişcare: văd cum
Dumnezeu se aruncă sub roţile silenţiosului tramvai de servici
Prietenul lucrează la asceză la
Tractatus de impotentia: astfel izbucneşte incendiul la periferie
explodează inima într-un câmp minat
Sare în aer laboratorul alchimic: inima putredă prin care bate vântul
inima de piatră la temelia unui edificiu al cărui nume îmi scapă
Dar nimeni nu se sinucide
Trece un beţiv cu un câine sub braţ.
Gesticulează, vorbeşte: corabie în larg pe care o pierd în scurt timp din
vedere
Dar noaptea aceasta e prea lungă.
Cine
o poate scurta?
îmi tai un deget.
Celelalte, în cor: taie-ne şi pe noi!
Exprim un cuvânt.
Celelalte, în cor: şi pe noi, şi pe noi!
Acum observ că bocancii îmi sunt ferfeniţă
şi mă grăbesc să-i arunc
Dar poemul acesta e prea lung.
Noaptea aceasta e prea lungă.
Scot cuţitul şi
HARŞTI, un deget.
Celelalte, în cor: şi pe noi, şi pe noi!
HARŞTI!
HARŞTI!
HARŞTI!
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„De iubit nu trebuie să-i iubeşti decât pe cei din jurul tău,
nu şi pe tine însuţi. Cu tine trebuie să fii doar într-o relaţie
de pace de sine pentru a-i putea iubi pe ceilalţi.”

Busola lui Dumnezeu
Dumitru Augustin Doman
S-a uitat la ea, curios, poate şi puţin speriat. Să fie una din fiinţele
acelea ciudate de la Animal Planet? Să fie cel mai ciudat animal? se
întreba. Căci ea nu semăna cu nimic ştiut de noi, cu nimic văzut de noi
de-a lungul chinuitei noastre vieţi. Cine să fie creatura nemaivăzută,
nemiîntâlnită, umblând ea pe câmpie, cu alaiul ei de flori?
*
Moartea îşi trimite în avanposturi bătrâneţea şi boala, cu
micile/invizibilele lor buldozere şenilate să creeze şanţuri prin ficat, de-a
lungul inimii, varice pe glezne, riduri pe faţă. „Să-mi spuneţi când aţi
desăvârşit totul, să intru eu în acţiune!” le zice doamna Moarte suratelor
ei veşnic tinere şi oarecum milostive.
*
Busola lui Dumnezeu. Tramvaie, maşini, oameni, vaci indiferente,
cai nărăvaşi, femei de toate vârstele – toate merg în marş de voie, ca o
turmă oarecare, spre nord. În faţă le apar ba furtuni cu tunete şi fulgere
menite să-i oprească din drum, ba nămeţii cât palatul, ba canicula
mistuitoare, dar şi nori de lăcuste plus ucigaşele păsări cu clonţ de oţel.
Dar paşnica armată terestră – vaci şi boi şi cai şi oameni, motorizaţi sau
per pedes – merg neabătut spre nord, spre hulpava şi uriaşa gură larg
deschisă care-i hăpăie ca pe-un grăunte. Nimic nu-i opreşte . Urmăresc cu
toţii busola lui Dumnezeu şi înclină periculos pământul spre nord, să se
scurgă de sus în uriaşa gură cu gratii de fier beton, prin care alunecă uşor,
dar înapoi - nici gând, nici gând de răzgândire.
*
Adie un miros, aşa, de sfârşit, constată cu voce tare pescarul de pe
digul de stabilopozi. Pe şezlongul de pe plajă, o doamnă corpolentă îşi
ridică greu capul şi priveşte într-o parte şi-n cealaltă: „Se simte un miros
de sfârşit!” îşi zice. La ghişeul unei bănci comerciale din centrul
Capitalei, omul de afaceri constată în timp ce i se printează extrasul de
cont: „De undeva se insinuează un miros de sfârşit!”... De pe ecranul
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mare de pe peretele staţiei de metrou, o tânără sexy, cu picioare lungi şi
fustă mai puţin decât scurtă, le urează călătorilor: „Vă doresc un sfârşit
fericit! De an!”
*
Cine moare trăieşte de două ori.
*
Muzeograful principal de la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii era un
locatar permanent al aşezământului. După închidere, se plimba prin săli
ca vodă Carol I prin parcul Castelului Peleş, iar când afară se întuneca, se
aşeza pe canapeaua lungă de sub o vitrină cu un schelet strălucitor de alb.
De după acest schelet scotea o sticlă de votcă neîncepută, îi desfăcea
dopul de tablă aurită, şi se auzea un pârâit discret şi drăgălaş, ca o
dezvirginare de fecioară. Muzeograful principal se retrăgea pe nesimţite
în întunericul gândurilor lui, în singurătatea visurilor lui şi bea încet,
economicos, direct din sticlă, o picătură şi încă una şi alta şi alta, până la
ultima picătură. Şi se culca spre odihnă acolo, pe canapeaua lungă, iar
dimineaţa se trezea mai totdeauna după sosirea primului grup de
vizitatori ai muzeului. Şi o fetiţă vigilentă, că fiecare grup avea şi o fetiţă
deosebit de vigilentă, îl observa pe muzeograful principal mişcându-se
încet în somn, în timp ce visa că pescuieşte rechini. Şi fetiţa vigilentă
mergea la conducătoarea grupului şi-i raporta: „Doamnă învăţătoare, pe
canapeaua aceea se mişcă exponatul”.
Dar, în dimineaţa de vară, în dimineaţa celei mai lungi zile a anului,
muzeograful principal de la Muzeul Ştiinţelor Naturii nu mai visa că
pescuieşte rechini şi nu se mai întorcea de pe o parte pe cealaltă.
Muzeograful principal era rece şi liniştit, iar fetiţa vigilentă îl privea cu
ochi voioşi, exclamând: „Ce exponat frumos! Parcă-i bunicul când face
pe mortul!”
*
Horia Bădescu: „În fiecare bătaie a inimii – o moarte”.
*
Doamna aceea uscăţivă avea, împletiţi printre picioare, rugi lungi
de trandafiri galbeni. Cum păşea ea rar de-a lungul străzilor pustii ale
oraşului, în amurgul sângeriu, printre flori se scurgea încet un sânge
negru, vâscos, care se făcea repede nevăzut pe asfaltul la fel de negru al
străzilor.
*
Într-o viitoare istorie a literaturii române poate că va exista şi un
vast capitol Poezia anxietăţii, reprezentat de un Anton Jurebie, un poet al
secolului XXI de pe malul Dunării – Balta Verde – care, în copilărie, îşi
petrecea vacanţa în Infern, apoi sta sub cortina de ger din satul în care
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„mori singur de singurătate bună”, într-o familie în care cel mai vechi
obicei era acela de a muri, de a muri, de a muri…
*
De iubit nu trebuie să-i iubeşti decât pe cei din jurul tău, nu şi pe
tine însuţi. Cu tine trebuie să fii doar într-o relaţie de pace de sine pentru
a-i putea iubi pe ceilalţi.
*
În 2013, în Mexic a apărut o antologie de proză ultrascurtă, tot
bucăţi de zece-cincisprezece rânduri. O reţin pe aceasta de Salvador
Elizondo (1932-2006), intitulată Colofon: „Moartea este acea operaţiune
a spiritului prin care tu, cititor, şi eu, autorul acestei scrieri, ne pierdem
importanţa; chiar dacă relaţia noastră rămâne intactă”.
*
Vasile cel Bătrân trăieşte de mai multe decenii într-un bordei de la
marginea satului de munte. O cămăruţă de patru metri pătraţi săpată în
burta dealului, cu o sobă de tuci într-un colţ, un pat şi o măsuţă de brad.
Din iarba acoperişului iese un burlan negru de tablă în chip de horn. Iar
Vasile cel Bătrân stă la soare pe-un scăunel cu trei picioare şi priveşte
cerul albastru în oglinda liniştită a râului. Câte o creştină din sat, când îşi
aduce aminte, trece şi-i aduce o bucată de pâine cu brânză, o plăcintă, o
casoletă cu ciorbă de linte sau o sticluţă de ţuică nu mai mare decât o
fiolă cu ser fiziologic. Le primeşte pe toate cu bucurie umilă, zice
bogdaproste! înclinându-se în faţa mironosiţelor mai tinere sau mai
trecute şi mănâncă apoi acolo, pe scaunul cu trei picioare. Într-o
dimineaţă de septembrie, vine cea mai frumoasă dintre creştinele din sat
cu o crăticioară de ciuperci prăjite şi se alintă: „Cred că mă aşteptai, moş
Vasile!” Iar Vasile cel Bătrân îi răspunde sincer: „Eu aşteptam moartea…
Cam e momentul!...”
*
- Răbdare, zice Teofil, răbdare e tot ce ne trebuie.
- Şi ce înseamnă răbdare?
- Păi, aşteptarea cu încredere a ghindei să devină stejar.
*
Moartea e o fiinţă? O noţiune? O sperietoare? Aş, e doar un cuvânt,
implacabil, dar un cuvânt…
*
Trece ea la deal, la vale, mai după răsărit, mai după-miază. Siluetă
neagră, umbră luminoasă, siluetă mereu de aceeaşi înălţime, umbră
luminoasă mai scurtă, mai lungă, retezând câmpia ca o sabie de Toledo
un tort de ciocolată cu frişcă…
*
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Întrebarea retorică a lui Cioran: „Există vreun viciu mai mare al
spiritului decât resemnarea?” Întrebarea are un răspuns în plan uman.
Înainte de a trece dincolo, tot muribundul este resemnat. Puah!
*
Treizeci şi şapte de ani a ţinut bunica sicriul în pod. Când a împlinit
50 de ani – vârstă socotită înaintată acolo la noi în obsedantul deceniu
şase! – a strâns jumătate de sat la o „pomană de viu”. S-a pus sicriul
căptuşit cu pânză albă şi căpătâi de lână în mijlocul curţii, iar bunica
primenită s-a aşezat în el cu mâinile pe piept pentru a-l proba, iar surorile
şi cumnatele au jelit-o cu triluri din cântecul zorilor din Plaiul Cloşani:
„Rămâi casă sănătoasă/Că Polina a plecat/Dintr-o casă-n altă casă,/Dintro lume-ntr-altă lume/Nu ştiu la rău ori la bine,/Dintr-o ţară-n altă ţară/Şi
dintr-un sat în alt sat…” Apoi, primenită cum era, a ieşit din sicriul pe
care l-a umplut cu o sută de batiste prevăzute toate cu bănuţ şi lumânare,
i-a pus capacul de brad proaspăt geluit şi bărbaţii l-au urcat în podul
casei. „Aşa! a dat ea indicaţiile, de-acum trebuie să fiu pregătită pentru
când va veni momentul…” Apoi totul s-a lăsat cu un praznic mare, pe
mese alcătuite ad-hoc din uşi vechi întinse pe buşteni de fag. Cu ajutorul
păhărelelor de ţuică, praznicul s-a transformat în chef, în paranghelie, în
dezmăţ. De la amiază până după apusul soarelui a fost un praznic de
râsu-plânsu’! Răbdătoare, a aşteptat exact treizeci şi şapte de ani până
sicriul a fost coborât din pod, scuturat de praf, deschis cu greu şi bunica
primenită a fost aşezată în el definitiv. Sosise momentul. „Rămâi casă
sănătoasă/Că Polina a plecat…”
*
Când aude cuvântul moarte, ochii-i rătăcesc aiurea pe dealul de la
apus. Iar pe dealul de la apus cerul apasă ca o planetă de oţel albăstrui
pe-o lume de carton.
*
La sfârşit, va fi cuvântul… moarte.
(Fragmente din volumul Moartea după moarte, aflat în lucru).
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„cine este acest cal
ce pe sub lespezi de cuvinte
orânduit a te atrage este
și nu este în lumea celor ce cuvântă.”

Poeme de Denisa Crăciun

Cu patul morții atârnat de spinare
mergi pe un drum ți se întâmplă
să culegi puțin soare cu un nume de rege
ori de zeu vechi pe vârful limbii mergi
cu patul morții în spate pe acest drum
din două trei linii de cărbune
sugerat într-un grafiti
văzut de departe
tu nu mai ești decât un punct
de un negru stălucitor
scaperi priviri
asupra încăperii cu pereți tapisați
de rafturi cu cărți până la podea
să cobori obișnuiești să te miști
noaptea pe bâjbâite
cu băgare de seamă să nu trezești vreo carte
de zeci de ani adormită
de îndată ce pui piciorele pe scara din colțul cu fereastre înalte
un altul pe drumul tău se grăbește să meargă
cu patul morții atârnat de spinare
îți seamană leit dar din privire-i lipsește ceva
poate că acel ceva este ziua de mâine ori uimirea
de a se vedea coborând ori urcând pe o scară.
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exorcizare
orb furios într-o oarbă lume orbecăi tu
omule orbești lumea ce te înconjoară
ori ce o înconjori smintit și orb
poți să te juri că din nimic ai fost făcut și
că spre nimic te îndrepți dar
Orbule chiar dacă în ochiul tău sleit de vedere
lumea nu e Pretutindeni
buimaci și besmetici mii de Alți orbi
te urmează în visul tău dezgolit de orice visare
spui că jertfa ta nu e înțeleasă-ndeajuns
că bezna din care-ți tragi zilele
e un rug aprins
om orbit de uitarea uitărilor
pentru ce te vaieți pentru ce
dacă tot nimicul te va câștiga într-un ceas,
bați pasul pe loc și locul îți macină tălpilerădăcini printre viscere un vasilic
de abur cenușiu te mistuie sloi de gheață
de-ai fi și tot ai simți în dreptul inimii
un ticăit, o viermuială ori un zumzet
dar tu orb ești și surd la toate cele
ce cuvântă
du-te răpciugă păguboasă
cărăbănește-ți ciolanele
spre alte tărâmuri mai pe-nțelesul tău
aici nu-ți-ai rostul
printre atâtea vietăți din viață visătoare
împărtășite.

felinar cu labirint
dintr-un mare cap de cal
nerostite cuvinte necontenit
se străduiesc să viermuiască
în afară
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în iureş amuţit de te vor prinde
o frumuseţe veştedă verzuie
va pune stăpânire
peste sorii şi lunile tale
dintr-un cap ori dintr-un cal
cu spaţioase încăperi
nescăpărate cuvinte
aprind
o fereastră înspre miază-noapte mai întâi
şi un felinar cu labirint mai apoi
cine este acest cal
ce pe sub lespezi de cuvinte
orânduit a te atrage este
și nu este în lumea celor ce cuvântă.

două umbre în mâini aleargând în urma soarelui
un abis ne separă acum pe mine şi pe omul din stradă
un abis ce scuipă o umbră apoasă
ce ţie îți lipeşte în sepulcrul tău
de faraon cu o mână îndreptată
încă spre pământ
un abis da un abis e între mine şi omul acela ce umbra îşi lăsase
în mijlocul străzii o hartă a unei insule îndepărtate părea
al unui tărâm vulcanic cu munţi înalţi şi zimţaţi
ce ne separă acum pe mine şi pe tine
umbră croită pe trup de creator
un sejur obligatoriu în paradis - spui tu
mai înainte de a renaşte e musai să bei din izvorul
ce-i face invizibili doar pe aceia ce bucuroşi se aruncă
în hăul fără de margini de luminos ce ne mai separă acum pe noi doi
doi regi păgâni ce aproape nu se mai zăresc din cauza sprâncenelor
prăvălite spre cerul de sub tălpi
ce separă oare aceste două umbre cu ramuri de palmieri verzi
în mâini aleargând în urma soarelui prefăcut
în lupoaică cu țâte prelungi ce ating
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în cursa-i neostenită
sorii și lunile altor lumi.

spațiu
spațiu
sete
de spațiu
spațiu de sete
se confundă într-un joc
ce nu ține de nimic
decât poate de o voce
ce se joacă de-a spațiul
într-un poem nesățios
să soarbă nespus de înmiresmata voce
vrând în culori să o tălmăcească
și-n nemaiauzite liniști
s-o preschimbe
și tu de le vei auzi fără să le auzi
cu veșminte ale morții îți vei înțoli lumea
și o vei umple cu pești de piatră înnebunitor de setoși
cineva ori ceva le va repeta mereu să înnoate fără încetare să înnoate dea lungul și de-a latul
acestui spațiu nicăieri aflat
decât numai într-o voce ce-ți șoptește și ție
vino și tu în grădină
păsări fără de seamăn arbori flori sub soarele tău
nicicând închipuite
aici sunt
în poemul acesta vino și tu
ca în sfârșit acasă să te întorci.
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„Dacă ne referim la ultimele decenii ale comunismului,
absenţa fundamentului ideologic în exercitarea cenzurii este
evidentă mai ales în cazul listelor de termeni consideraţi
indezirabili…”

Cenzură şi (non)conformism (I)
un eseu de Marius Ţepeş
Preventivă sau ulterioară, cenzura comunistă stabileşte în ce măsură
un bun cultural (folosim sintagma bun cultural pentru a desemna tot ceea ce
înseamnă produs intelectual) este apt să ajungă sub ochii unui public al cărui
ataşament faţă de cauza Partidului trebuie să rămână mai presus de orice
îndoială. În consecinţă, validarea bunului cultural nu are la bază preeminenţa
valorii estetice, ci, aşa cum era de aşteptat, conformismul autorului în raport
cu preceptele infailibile, promovate de elita politică. Dacă respectivul produs
cultural nu poate deveni un instrument de propagandă, el trebuie să poată fi
perceput măcar ca o piesă într-un puzzle care poartă amprenta ideologică a
vremii, fapt ce derivă din însăşi condiţia artei într-un sistem totalitar, şi
anume, aceea de anexă a ideologiei oficiale.
Din această perspectivă, interesantă şi plină de consecinţă se
dovedeşte nu doar stabilirea criteriilor pe baza cărora opera cenzura, ci şi
urmărirea felului în care se manifesta acest mecanism coercitiv. Un punct de
vedere interesant aduce în discuţie Nicolae Manolescu, atrăgând atenţia
asupra faptului că, în funcţie de conservarea sau pierderea temeiului
ideologic, există două epoci distincte în evoluţia cenzurii comuniste. Primei
epoci, care acoperă intervalul 1949 – 1964, îi corespunde o cenzură
ideologică, al cărei profil împrumută şi promovează un sistem de norme în
care se regăsesc, cu un inevitabil lustru stalinist, ideile şi valorile marxistleniniste. Urmează câţiva ani de relaxare în plan politic şi cultural, după
care, pe fondul consolidării naţional-comunismului, cenzura îşi pierde
treptat suportul ideologic, nerămânându-i altceva de făcut decât să
semnaleze sintagme dinamitarde, imagini incomode sau exprimări aluzive,
fapt ce conduce inevitabil la amorsarea unei lupte surde între autor şi
cenzor.19
19

Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura Paralela 45, Piteşti,
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Dacă e limpede că fundamentul ideologic se dovedeşte decisiv
pentru modul în care operează cenzura în prima dintre epocile amintite, nu e
mai puţin adevărat că unele dintre justificările cenzorilor din anii ’50 sunt
expresia aplicării după ureche a directivelor primite de la pletora de
comitete, consilii şi comisii care supravegheau apariţia oricărui produs
cultural. O demonstrează câteva dintre recomandările făcute de cenzură, pe
care le menţionează scriitorul Titus Popovici în intervenţia sa la primul
Congres al Scriitorilor din R.P.R., desfăşurat la Bucureşti, în intervalul 18 –
23 iunie 1956:
„1) Să se modifice la pagina 439, de pildă, strigătul ţăranului: Vin
ungurii! şi să se spună: Vin trupele fascisto-horthyste! (Termenul, după cum
se ştie, era pe buzele fiecărui ţăran ardelean, demn de acest nume!).
2) Să se suprime balul de la 23 August, deoarece nu e just să arătăm
că burghezii s-au bucurat de 23 August. Ei au plâns, toţi, foarte tare.
3) Să se atenueze scenele în care bandele maniste decapitează ţărani,
deoarece din pricina sângelui care curge, aceste scene sunt naturaliste...
Romanul lui Francisc Munteanu În oraşul de pe Mureş a fost
întârziat câteva luni, vreo nouă, deoarece făcea impresie pesimistă.
O poezie a unui mare poet prieten a fost modificată deoarece se
spunea: Construim cu sudoare şi sânge... Ştiut fiind că noi construim în
frac”20.
Dacă ne referim la ultimele decenii ale comunismului, absenţa
fundamentului ideologic în exercitarea cenzurii este evidentă mai ales în
cazul listelor de termeni consideraţi indezirabili, un exemplu edificator
oferindu-ne raportul negativ pe care l-a primit romanul Plicul negru în 1985:
„Am primit, în cele din urmă, şpaltul (primul tipar) al cărţii, cu semne,
făcute cu creionul, pe paginile şi porţiunile vinovate. Cam 80% din text. Am
încercat să decodez nemulţumirile Cenzorului. Mult prea multe, nu părea să
existe vreo şansă de a le pacifica. De la cuvinte precum: cozi, viol,
denunţător, carne, frig, tiranie, cafea, sinucidere, sâni, Dumnezeu,
antisemitism, curvă, întuneric, homosexual etc. etc., la fraze şi capitole
întregi”21. Devin vizibile, aşadar, şi domeniile care trezeau atenţia
cenzorilor: degradarea nivelului de trai, starea reală a economiei comuniste,
religia, sexualitatea etc. Cunoscând gradul avansat al sărăciei şi al fricii în
care trăia cea mai mare parte a populaţiei, ne este greu să credem că
interzicerea folosirii în texte a unor cuvinte considerate periculoase
dovedeşte altceva decât o vinovată asumare a unei gândiri magice: în
absenţa enunţării, entitatea respectivă nu există, în timp ce simpla numire o
face evidentă pentru cei care fac parte din trib.
20
Apud Sanda Cordoş, Lumi din cuvinte. Reprezentări şi identităţi în literatura română postbelică, Bucureşti,
Editura Cartea Românească, 2012, p. 78
21
Norman Manea, Referatul cenzorului în Despre clovni: Dictatorul şi Artistul, ediţia a II-a, revăzută, Iaşi,
Editura Polirom, 2005, p. 107
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Evoluţia cenzurii, mergând de la formele primitive şi obtuze până la
varianta degustării virtuozităţilor stilistice („Cenzorul comunist este frecvent
perceput în Occident ca un simplu birocrat incult şi fanatic. Aşa a şi fost
adesea. Socialismul multilateral dezvoltat a rafinat totuşi Instituţia Puterii,
utilizând în ultimele decenii funcţionari inteligenţi, cinici, cultivaţi.
Metodele Instituţiei au evoluat şi ele, devenind mai complicate, mai
delicate... Mai perfide, adică.”22), a generat, cu timpul, o relaţie aparte între
cenzor şi scriitor, acesta din urmă fiind pus mai mereu în situaţia de a-şi
negocia textul, argumentând cu succes variabil în favoarea publicării lui.
Treptat, adaptarea la noua condiţie s-a produs, iar înşelarea vigilenţei
cenzorului a luat chiar forma unei competiţii care ameninţa să consume
energia autorului mai mult chiar decât redactarea textului incriminat.
Plicul negru nu ar fi putut apărea în perioada stalinistă, atunci când
nu doar vigilenţa cenzurii era mai mare, dar şi reproşurile erau formulate în
alţi termeni, iar urmările derapajului ideologic deveneau incalculabile. În
anii ’80 se rafinaseră însă şi procedeele aplicate de cenzură în relaţia cu
scriitorii, existând numeroase scenarii ofensive şi replieri strategice în
alambicatul proces al negocierii apariţiei unui text cu probleme. Bunăoară,
merită amintit faptul că un raport negativ al cenzorului nu însemna doar
imposibilitatea publicării acelei cărţi, ci şi câteva efecte secundare deloc de
neglijat, menite să-l determine pe scriitor să-şi reconsidere atitudinea
iniţială, să renunţe la elanurile vaticinare şi să elimine pasajele incisive. Mai
întâi erau retrase fragmentele trimise spre publicare revistelor literare, apoi
erau eliminate articolele despre autorul considerat incomod, încât numele
acestuia să fie înconjurat de o tăcere suspectă şi demobilizatoare.
În cazul romanului lui Norman Manea, după ce cartea a fost
abandonată o vreme, fără ca autorul sau editorul să întreprindă ceva, s-a
renunţat la posibilitatea negocierii de uzură cu cenzura, optându-se pentru o
rută ocolitoare, dar sigură. Publicarea era posibilă şi prin prezentarea unui
referat de lectură aparţinând unei persoane cu experienţă în domeniul
cenzurii sau unui fost cenzor cu autoritate. Referatul înlocuitor, reprodus de
Norman Manea în eseul Referatul cenzorului (cu note explicative ale
autorului cenzurat) nu este altceva decât o mostră de lectură orientată strict
către decriptarea limbajului aluziv existent în roman, apreciindu-se că „în
vederea publicării este necesară revederea structurală a cărţii, pentru a
clarifica semnificaţiile ideologice ale unor teze, probleme abordate şi a
permite evoluţia deplină a personajelor principale, a capacităţii lor de
integrare în viaţa socială, a climatului şi a determinărilor exterioare ale
existenţei lor”23. Urmează o revizuire a textului, care include eliminarea
unor detalii despre climatul social dezolant în care trăiesc personajele cărţii,
dar şi îmblânzirea unor pasaje. În cele din urmă, romanul este publicat în
22
23
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vara lui 1986, într-un tiraj de 26.000 de exemplare, recenziile favorabile nu
întârzie să apară, iar autorul alege calea exilului. Nu altfel au stat lucrurile în
cazul autorilor care au ales să-şi publice textele în străinătate, situaţie care a
devenit sinonimă cu părăsirea ţării de către scriitor, aşa cum s-a întâmplat cu
Bujor Nedelcovici (Al doilea mesager – 1985).
Urmărind relaţiile scriitorilor români cu cenzura comunistă, Adrian
Marino încearcă să identifice câteva situaţii tipice, pe care le gradează
ascendent, în funcţie de urmările pe care le-au avut: eliminarea unor pasaje
sau chiar a unui capitol, aplicarea unei cenzuri pudice în cazul traducerilor,
respingerea unor texte cu probleme, retragerea lor din circulaţie, interzicerea
publicării unui autor printr-un caz de demascare publică, cenzurarea
scriitorilor aflaţi în exil, accentuarea cenzurii de la o ediţie la alta,
interzicerea totală a operei unui autor după publicarea unui text considerat
subversiv sau a acelor autori ale căror texte sunt scrise în ţară, dar sunt
publicate în străinătate, considerându-se că au un puternic mesaj
anticomunist.24
În încercarea de a creiona o tipologie a funcţionării mecanismului
cenzurii comuniste, putem vorbi de existenţa a cel puţin trei etape, fiecare
dintre ele constituind adevărate bătălii într-un îndelungat război de uzură:
precenzura, cenzura propriu-zisă şi postcenzura.
Prima dintre acestea ţine de constanta presiune ideologică existentă
în atmosfera irespirabilă a acelei epoci, ei asociindu-i-se autocenzura
declanşată de ameninţările directe sau indirecte, primite anterior de cel în
cauză. De la bun început, scriitorii ştiau în ce măsură un subiect sau altul ar
putea crea probleme, relevantă fiind, din această perspectivă, mărturisirea lui
Augustin Buzura despre avatarurile publicării romanului Feţele tăcerii: „În
ceea ce priveşte romanul Feţele tăcerii, nu am avut nicio clipă convingerea
că, în climatul de atunci, ar putea să apară, deoarece asemenea subiecte
despre relaţia omului cu o istorie brutală ce şi-a ieşit din minţi sau, mai
concret, într-un plan imediat, despre colectivizarea forţată a agriculturii, nu
erau agreate de nimeni din lumea politică.”25 Mai mult chiar, pe fondul
proliferării textelor care erau suspectate de vehicularea unei simbolistici
ostile regimului aflat la putere, cenzura suferea ea însăşi de o paranoia
generalizată, decriptând mesaje subversive şi în situaţiile în care miza
autorilor era una mult mai modestă. Un caz interesant îl semnalează Nicolae
Manolescu atunci când comentează repetatele intervenţii ale cenzurii în
romanele lui Buzura, cu referire în special la Refugii şi Drumul cenuşii.26
Deşi greva minerilor din 1977 nu fusese semnalată de presa vremii,
cenzorilor li s-au părut evidente apropierile care se puteau face între acest
eveniment şi evoluţia sinuoasă a unuia dintre personajele romanelor
24
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amintite, Helgomar David, un inginer hărţuit de forţe obscure la locul de
muncă, nevoit să se ascundă o vreme de teama represaliilor, pentru ca, în
cele din urmă, să dispară în condiţii misterioase.
Aşadar, existau teme interzise, interminabile liste cuprinzând nume
proprii indezirabile sau cuvinte prohibite, însă, după contacte repetate cu
cenzorii, autorii îşi dădeau seama că teama şi vulnerabilitatea îi caracteriza
şi pe cei aflaţi de cealaltă parte a baricadei. Previzibile de cele mai multe ori,
reacţiile cenzorilor nu au reuşit să-i descumpănească mai ales pe scriitorii
care se bucurau de un anumit prestigiu. Un statut consolidat în rândul breslei
sau în spaţiul public însemna, nu de puţine ori, posibilitatea de a negocia dur
publicarea fiecărui paragraf incriminat de cenzură, ba chiar, în unele cazuri,
posibilitatea de a evita o confruntare care implica un consum enorm de
energie: „Marin Preda, fiind director al editurii Cartea Românească şi
posedând ştampila BC (Bun de cules – n.n. M. Ţ.), şi-a trimis manuscrisul
trilogiei Cel mai iubit dintre pământeni direct la tipografie «uitând» să-l mai
transmită şi la CCES (Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste – n. n. M.
Ţ.)! A ţinut, dar Preda era deja un clasic în viaţă, fiind studiat în manualele
şcolare. Pe deasupra, acceptase recent să intre în partid, ceea ce celui din
urmă, partidului, i s-a părut, oricum, o mare victorie, dat fiind că prozatorul
rezista presiunilor de peste trei decenii, aşa că a închis ochii. Nicolae
Breban, profitând oarecum de dubla cetăţenie, mai dădea câte un interviu
prin străinătate ori doar ameninţa cu asta şi obţinea, în general, dreptul de
publicare. Chiar dacă a fost «executat» într-o şedinţă plenară a CC al PCR,
romanul Bunavestire a trebuit mai întâi să fie tipărit.”27
Dacă lucrurile ar fi stat altfel, e limpede că cenzura nu ar fi rămas
insensibilă la analogia care putea fi făcută, în cazul romanului lui Preda,
între distopia inserată în Era ticăloşilor, eseul la care lucrează Victor Petrini,
şi neajunsurile de tot felul, care transformaseră viaţa românilor într-o
permanentă luptă pentru supravieţuire în ultimii ani ai pretinsei Epoci de
aur. În ceea ce-l priveşte pe Nicolae Breban, odiseea publicării romanului
Bunavestire nu numai că a presupus trecerea prin furcile caudine ale cenzurii
comuniste, dar a şi consemnat refuzul venit din partea a două edituri
prestigioase, Cartea Românească şi Eminescu. În cele din urmă, în mai
1977, Bunavestire a apărut la Editura Junimea, din Iaşi, cu o postfaţă a
autorului, cartea fiind criticată violent de către Titus Popovici, membru al
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ale cărui observaţii au
întărite de însuşi Nicolae Ceauşescu.
Rememorând atacul violent al colegului său de breaslă, dar şi
urmările, fireşti la acea vreme, ale acestuia, Nicolae Breban notează că „la
prima ediţie, cea incriminată de plenara CC şi de întreaga presă românească,
a trebuit, la cererea lui Cornel Burtică, secretar al CC, să scriu o postfaţă;
27
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astfel, numai astfel, a fost posibilă apariţia unui manuscris ce avea în jur de
2000 de observaţii ale cenzurii, refuzat de două edituri (Cartea Românească
şi Eminescu) şi care zăcea de trei ani. (De altfel, în atacul lui T. Popovici
este vizat însuşi Burtică ce avea, nu peste multă vreme, să fie demis din
postul său şi exclus din CC). Ca urmare «firească» a neostalinismului
reinstalat de Ceauşescu, romanul a fost aspru criticat – uneori injuriat! – în
întreaga presă literară, cu excepţia României literare ce a publicat cronica
pozitivă a lui Nicolae Manolescu, lucru ce i-a atras criticului o interdicţie de
a publica de câteva luni”28. Despre felul în care nu atât cenzura, cât mai ales
critica literară a înţeles să califice textele lui Farca – cele care exercită o
fascinaţie irepresibilă asupra lui Grobei, protagonistul romanului
Bunavestire – drept texte legionare, punându-le în legătură cu însăşi
concepţia autorului, Nicolae Breban vorbeşte pe larg în volumul Confesiuni
violente, operând o distincţie necesară între atacul estetic, în care erau
camuflate abil reproşuri de ordin ideologic, şi atacul politic, executat la
comandă şi beneficiind de spaţii generoase în presa culturală a vremii.29
Cât priveşte cenzura propriu-zisă, practicile de intimidare, presiunile
de tot felul, interpretările abuzive şi măsurile arbitrare vizau descurajarea
oricărei manifestări critice. Prin cenzură, indicaţiile preţioase erau
diseminate, iar vigilenţa era sporită deoarece, în cazul regimurilor totalitare,
elita conducătoare nu se mulţumeşte să vegheze permanent la conservarea
liniştii pe care o asigură obedienţa supuşilor, dar se şi implică în pedepsirea
exemplară a celor care, din varii motive, înlesnesc revolta.
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Un poem de Virgil Diaconu

Occident
Stau sub cireş, în marginea grădinii,
şi Îl aştept să vină.
S-a făcut deja întuneric şi eu Îl aştept
la fel ca noaptea trecută,
la fel ca noaptea de dinaintea nopţii trecute
şi ca întotdeauna…
El stă de o parte a nopţii, eu – de cealaltă.
De bună seamă s-a îndepărtat de mine,
de cireşul care pentru El s-a împodobit ca de nuntă.
Prietenul meu trăieşte într-o altă distanţă,
în aceeaşi lume împărţim două lumi.
Şi în timp ce El îşi vede de înnourările sale,
eu beau vinul direct din câmp,
din aceste ţâţe negre pe care le dau peste cap
cu femeie cu tot, cu noapte cu tot.
Eu nu mă mai satur de clipa aceasta!
Noaptea îmi iese dinainte cu un cântec de greiere.
Şi cântecul: un scâncet de copil ascuns printre ierburi.
Desigur, noaptea este o negresă plină de mister.
La nici o palmă de mine respiră minunea.
Doamne, cum să mă împart?
Eu chiar acum va trebui să fac o vizită narciselor,
acestor prinţese de cartier, care mi-au dat întâlnire.
Numai de le-aş găsi adresa; adresa pe care în mod sigur
am rătăcit-o pe undeva – poate prin ziua de ieri?
Poate prin ziua în flăcări a primei iubiri?
Mâine, la prima oră, voi negocia cu vrăbiile,
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care sunt în grevă. De la Facerea lumii, în grevă.
Ele au venit şi de data aceasta la discuţii
în haine de lucru. Clasa muncitoare a vrăbiilor!
Ele au tot felul de revendicări,
deşi eu le-am dat în stăpânire tot cerul
şi dreptul de a se bălăci oricând în lumină,
în pulberea Domnului.
Vrăbiile! De fiecare dată ele îmi aruncă în faţă dimineaţa.
Ca pe o găleată cu apă rece, dimineaţa.
Nu îmi pun eu mintea cu ele, n-am vreme.
Eu chiar acum trebuie să plec la un curs,
la celebrul curs Metafizica trandafirului galben…
Aici regulile au fost întotdeauna stricte.
Pentru păstrarea secretului, bunăoară,
n-ai dreptul să scoţi din templul trandafirului
nici măcar o petală, nici măcar un poem.
Pentru păstrarea secretului eu voi lua note direct pe suflet.
Direct pe suflet, iată, nervii mei deja au parfumul
trandafirului, nervii mei deja sunt nişte trandafiri galbeni.
În templul trandafirului înveţi să iubeşti petală cu petală
şi ghimpe cu ghimpe. Altfel, nici nu aş fi ajuns
un trandafir galben, petală cu petală, poem cu poem.
Agenda mea este plină. După-amiază, de pildă,
sunt invitatul culturii de cartier. Sunt invitatul poeziei
care reciclează toate prezervativele Europei.
Al poeziei care mixează maidanul cu piruetele lingvistice.
Ultimele deşeuri vocal-textualiste sosite de-afară
au prins foarte bine la noi, vezi, aceasta este noua direcţie.
Este arta poetică a celor care respiră şi gândesc în grup,
a celor care îşi trec cădelniţa cu tămâie de la unul la altul
şi care au reuşit chiar performanţa de a intra în dicţionare
încă înainte de a intra în literatură… Iată generaţia care
din orfelinata cenaclieră a sărit direct în manuale, vezi,
la statuia ei silexul verbului lucra încă înainte de litera A.
Cum plouă cu elogii, atmosfera a devenit
de-a dreptul sufocantă, aşa că voi ieşi repede la aer curat
dacă nu vreau să-mi vărs fierea în public, dacă nu vreau
să-mi cheltuiesc pe nimic superlativele inverse.
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Acum trebuie să trec strada.
Să trec strada şi să mă conving cu propriii mei ochi
de fecioara aceasta proaspătă în peisaj,
Democraţia de cabaret, care ne amăgeşte zilnic
cu muntele ei de promisiuni, în timp ce
dobermanii guvernamentali intră fără bilete
şi o ling apăsat de la pubis la ţâţe. Dobermanii,
care îşi flutură imunitatea ca pe un stindard,
prin toate ziarele şi pe toate posturile.
Numai naivii se plimbă pe la uşi
aşteptând minunile fecioarei de cabaret,
aşteptând să le întindă o mână, un deget cel puţin.
Acum trebuie să trec strada
şi să mă conving cu propriii mei ochi
de femeia aceasta proaspătă în peisaj,
Democraţia de cabaret, care pune aripi guzganilor
şi îmbracă în mătase lipitorile politice.
Numai de nu mi-ar scăpa printre dinţi
vreun adjectiv din colecţie sau, în îmbulzeală,
vreo piedică şi să o dau cu picioarele-n sus,
să-i stric imaginea, masca, fardul, meşa,
zmeura din obraz care o face atât de fragedă şi ispititoare
când îşi desface ea pulpele pe prima pagină
şi pe toate canalele mântuirii noastre color.
Numai de nu aş face de râs Democraţia de cabaret,
care ascunde sub fustele ei tricolore tot gunoiul social.
Tot gunoiul pe care îl naşte zilnic
şi în progresie geometrică.
Acum trebuie să trec strada atent,
să nu dau nas în nas cu Puterea. Şi dacă dau,
să refuz politicos invitaţia ei la dans.
Să refuz Puterea, care valsează atât de elegant
printre somnambuli, hoţi şi cadavre.
Care, în aplauzele tropăitoare de gură-cască,
valsează singură printre somnambuli, hoţi şi cadavre.
Eu va trebui să fiu atent, pentru ca nu cumva
să calc cu piciorul chiar în el, în partidul aflat la putere.
Să nu nimeresc în latrina promisiunilor politice!
În latrina latină a patrioţilor bicamerali,
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care scriu cu jeepurile lor şi cu supa săracului
istoria neamului.
Vezi, în ultima vreme guzganii în rasă
colcăie de-a binelea sub crucea mântuirii noastre.
Şi molia cu patrafir îşi dă mâna cu bastoanele de cauciuc.
Între cruce şi bâtă – iată istoria! –
trâmbiţa profetului sună-n pustiu!
Poate că de aceea visez în fiecare noapte o secure.
Am visuri ascuţite, vezi, cel care trece cu securea pe străzi
ştie el prea bine ce capete rade! Ce şobolan scurtează de aripi
şi ce lipitori mângâie cu lama pe burtă.
Trec strada. Cadavrul României navighează în beznă,
cu luminile stinse şi fără nici o direcţie…
Desigur, dacă nu evadez din retorica
democraturii cu trandafiri pe piept,
din istoria aceasta atât de bine ţinută în lesă
sunt de-a dreptul pierdut: o şobolănime elegantă
îmi va roade şi ultimul gând, ultimul poem.
Ultima globulă roşie… Ultima metaforă
care îmi dansează prin sânge.
Ultimul poem care îmi aleargă prin vene!
Dar nu mă las eu pe mâna lor!
Străzile mă fluieră de afară,
câţiva copaci rămaşi fără vrăbii
mă strigă să le sar în ajutor.
Nu mă las eu pe mâna lor!
Eu sunt ziua în flăcări.
Nici nu mai ştiu, prietene, cine dintre noi
face ţăndări întunericul şi cine oxigenează această zi
atom cu atom şi globulă roşie cu globulă.
Nici nu mai ştiu dacă acelaşi trandafir ne leagă,
prietene, sau aceiaşi ghimpi.
Eu sunt chiar ziua în flăcări.
Sunt ziua care din toate ia foc, în veacul mai mic decât mine.
În vântul lui Dumnezeu, care mă risipeşte prin lume
petală cu petală…
Iunie 2000 – august 2011
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„Multe dintre textele din volum ar merita luate ca exemplu.
M-am oprit la o triadă emblematică pentru atitudinea
autorului, cu același titlu — Nici de dreapta, nici de stânga,
dar cu subtitlul specificat, de fiecare dată, la cele trei date ale
apariției: motivul psihologic, motivul politic, respectiv motivul
esențial.”

Publicistica lui Sandu Tudor
un comentariu de Adrian G. Romila
În rândul intelectualilor interbelicului românesc, Alexandru
Teodorescu e o figură cu trăsături de personaj literar. Ipostazele sale
destinale nu au fost egalate de niciun congener și corespund perfect unei
epoci la fel de versatile: aviator care a trecut razant pe lângă moarte,
prezență mondenă imediat remarcabilă, student umanist ratat, ofițer de
marină, pelerin la Athos, ziarist combativ, poet tradiționalist, criterionist
răzvrătit, monah și părinte duhovnicesc, martir anticomunist.Cel
cunoscut ca Sandu Tudor și, mai târziu, ca monahul Agaton și ca
părintele Daniil a lăsat urme adânci în cultura și spiritualitatea
românească, dacă amintesc numai înființarea grupului Rugul Aprins și
activitatea sa involuntar subversivă, imediat după Al Doilea Război. Dar
înainte de a fi eliminat prin tortură în 1962, în beciurile Aiudului, Sandu
Tudor își construise deja o posteritate care va fi descoperită în
adevăratele-i dimensiuni mult mai târziu, după 1989, când chingile
ideologice ale regimului comunist au dispărut. Și, aș zice, când
religiozitatea ortodoxă a mai pierdut din riscanta aură ”de dreapta”, cu
care fusese cadorisită, în mod fals, atâta vreme.
Autor al unui volum de versuri destul de discret și, ca monah,
al unui acatist ortodox memorabil prin bogăția lexicală, Sandu Tudor a
fost mai degrabă cunoscut ca proprietarul și editorialistul unor publicații
periodice. Deși străbătute de fior religios, ele sunt departe de radicalismul
unor apariții ca, de pildă, Gândirea, ca să nu mai pomenesc de oficiosuri
legionare ca Buna-Vestire. Floarea de foc (1932-1936) și Credința
(1933-1938) sunt paginile inițiate de Sandu Tudor și ele dezvăluie atât o
activitate de publicist împătimit, cât și o anume poziție intelectuală, în
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epocă. Mă refer la un echilibru ideologic, care, în ciuda ușoarelor
inadecvări inerente, va plasa perspectiva creștin-ortodoxă a comentariului
departe de derapaje dăunătoare sau de accente zgomotos-catehetice.
Această activitate e încă puțin cunoscută, în condițiile în care epoca era
una a polemicilor și a intersecțiilor surprinzătoare de opinie.
Scotocind în arhive de bibliotecă, Marius Vasileanu a
publicat o primă parte a articolelor lui Sandu Tudor din Credința, sub
titlul Universalism românesc (Eikon, Cluj-Napoca, 2013), având, în
subsidiar, și intenția de a clarifica multele lucruri care se spun ignorant,
”hei-rupist” și ”juvenil” despre personaj. Așa-zise simpatii pro-legionare
sau pro-socialiste sunt demontate argumentat de prefațator, arătând cât de
nuanțat privea aceste chestiuni autorul în cauză și cât de convins era
acesta că a fi pe calea credinței înseamnă a gândi lucid fapte și oameni și
a spune lucrurilor pe nume, atunci când e de spus ceva. Tonul critic la
adresa Bisericii din unele texte reprezintă, în opinia lui Marius Vasileanu,
”un semn de normalitate” pe care și-l putea permite un laic
neînregimentat, așa cum normale erau regalismul, antibonjurismul și
autohtonismul în poziția unui contemporan cu protagoniștii generației de
la 1927. El ”scrie cu o surprinzătoare dezinvoltură și intuiție despre
necesitatea regăsirii unei identități românești în concertul unei viitoare
Europe unite, identitate pe care o numește «universalism românesc»”.
Conturarea acestei perspective se face în primul rând prin
tematica preponderent națională a articolelor — selectez: elogiul
domnitorilor medievali (Unsul Domnului, Cinstirea domnitorilor,
Pizania lui Matei Basarab, Spre înțelepciunea voievozilor, Întoarcerea la
duhul voivodal), note de cotidian (Întâmplare măruntă, Barbarizarea
prin radio, Șarpele depravării, Stările de suflet ale vremii, Păduchii și
decăderea românească, Lucruri triste), evocarea unor personalități
culturale sau a unor apariții de carte (Pentru Octavian Goga, Un trezitor
de conștiințe: profesorul Nae Ionescu, Ziua lui Rebreanu, O bună carte
românească), comentariul istorico-ideologic (A fi român, Politica un e un
leac al crizei, Ceva despre arivismul politic, Nașterea spirituală a
Apusului, Naționalismul la modă, A murit religia marxistă, Religia
ateismului rus, Pentru un puritanism românesc, Neo-bonjurismul), critica
extremismelor (Sunt vândut jidanilor, Bandele demoniacilor,
Naționalism machiavelic, Pentru pisicile cu clopoței). Sunt peste 80 de
articole scurte, cu titluri percutante, abordări curajoase și tonuri deloc
neutre, în care Sandu Tudor a dat o variantă inedită naționalismului
interbelic, rupându-l de alunecările în vreo parte a eșichierului politic,
legându-l de cauzalitățile europene și punându-l, profetic, sub streașina
unui creștinism asumat autentic. Ceea ce, mai târziu, nu va rămâne
nepedepsit.
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Multe dintre textele din volum ar merita luate ca exemplu.
M-am oprit la o triadă emblematică pentru atitudinea autorului, cu același
titlu — Nici de dreapta, nici de stânga, dar cu subtitlul specificat, de
fiecare dată, la cele trei date ale apariției: motivul psihologic, motivul
politic, respectiv motivul esențial. Scris ”dintr-un gând de claritate și
independență” și în urma unor mustrări amicale că ar fi trecut de la
”dreapta” la ”stânga”, autorul remarcă, de la început, că politica nu se
mai face din convingeri abstracte, ci din dispoziții temperamentale, din
aplecări umorale. Un echilibru e, prin urmare, necesar. ”Mântuitor e de a
realiza echilibrul săltându-te în sus, scoțând capul deasupra vâltorilor,
adică aflând și încercând o nouă sinteză, o nouă poziție, o nouă și nu o
altă formațiune politică, mai desăvârșită, mai curată. Pierzător e de a
simula că ai realizat echilibrul, lăsându-te să luneci spre confuzie, spre
limita inferioară a celor două pante, a dreptei și a stângei; căci un fel de
monstruozitate se vădește înaintea minții — la dreapta puruꞌ cinism, la
stânga puruꞌ irealism”. E o poziționare care ține cont de ”cugetarea liberă
și curată”, demnă de un spirit care reușește să țină în frâu un psihic prea
grăbit să se odihnească în vreo grupare promițătoare.
Motivul politic al neutralității nu presupune fuga de
răspundere sau lipsa de precizie, ci neparticiparea la ”lupta dintre
minciuni”. ”Dreapta” sau ”stânga”, spune el, ”sunt forme decadente,
agonice și moarte, iar noi credem în putința unei politici autentice
viitoare”. În prezența mulțimii de ariviști și aventurieri care coboară
demnitatea umană și evită jertfa, nu se mai poate acționa din naivitate
romantică. ”Să nu ni se arunce în față, drept dovadă, realizările fasciste
sau comuniste. Noi știm deja în chip practic că demnitatea umană e
înjosită în ceasul de față și de cei de dreapta și de cei de stânga. Din
pricina aceasta nu ne dăm bătuți și nu ne înregimentăm orbește nici de o
parte, nici de alta. Lupta noastră e pentru omul liber de mâine și ne
pregătim pentru ea”.
În fine, motivul esențial e văzut de Sandu Tudor în
neaderența la ideologia unui veac al revoluțiilor cu orice preț și al
inconsecvențelor frapante din faptele liderilor. ”Toți cei trei idoli
anticristici ai zilei sunt niște mari și geniali inversați. Oameni de dreapta,
în înțelesul fiziologic al cuvântului, care fac politică de stânga și invers.
Mussolini, fiul căldărarului, socialistul vagabond, care dormea pe sub
poduri, om predestinat de stânga, ajunge cel mai mare dușman al acestei
stânge, profetul dreptei, «Ducele». Lenin, vlăstar tipic burghez, priviți
fotografia lui, care a trăit o viață întreagă ca un burghez intelectual,
ajunge profetul proletarilor. Iar al treilea, Hitler, nici naționalist, nici
socialist, ci național-socialist, media de confuzie, mediocritatea, ratatul
arivist, pictorul nerealizat prin miracol social, ajuns dictator, cap de stat,
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media celor doi mari negatori realizată în negația germană”. Emanat dintun veac al aberațiilor, ”omul negativ” trebuie contracarat printr-o
”viitoare concepție politică pozitivă”, ”care luptă și mărturisește pe Omul
veșnic”.
Seducătoarele demonstrații ale lui Sandu Tudor dovedesc o
vână de publicist sagace,iar naivitatea de a spera într-o renaștere
spirituală creștină nu face decât să-l așeze într-un trend intelectual căruia
îi căzuseră victime și alții. O actualitate a analizei nu i se poate refuza,
totuși, în multe cazuri. Cu acest volum și cu cele care, sperăm, vor mai
urma, Marius Vasileanu completează portretul unui intelectual despre
care, aparent, se știu multe, dar, de fapt, puține, cu siguranță.
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„Cernegura prin văi până-n urechile mele, mă trezește.
Privesc pe fereastră. Plouă. Fiecare frunză (de nuc)
păstrează în palma ei iubirea. Pe fiecare dintre ele, în
fiecare an când înverzesc, îmi scriu iubirea. În fiecare
toamnă aștept să se coacă fructele pe care le culeg alții.
Toamna asta nu se va mai întâmpla una ca asta.”

Mahalaua Precista
fragment de roman de Bică N. Căciuleanu

Romeo
Teama curajoasă mustind de talent este ca un adevăr mincinos sau
ca o minciună adevărată. E molipsitoare oricât de departe ești de
subiectul ei și el de tine. De teama asta, boală greu de tratat și de învins,
suferă prietenul meu, un talentat artist, autorul cărții Echilibru instabil,
care își cumpărase deunăzi, pentru un tratament eficace după cum aveam
să înțeleg din spusele lui, o pălărie înflorată. Venind la mine să mă ia la
plimbare pe Corso, se fudulește cu pălăria asta. Ea îl face totuși
caraghios. Eu îl privesc liniștit, amuzat chiar, și mănânc tot așa de liniștit
semințe decojite de floarea soarelui de un leu și cincizeci de bani punga.
Îmi stă bine? Îți stă oarecum. E fermecată, bună pentru agățat tocuri cui și
de tratat teama de orice s-ar întâmpla. Se privește în oglindă, în vreme ce
soarele roș-galben răsare de după dealuri. Florile își ridică corolele înspre
acest gălbenuș roșu, care îmi face o poftă nebună de șodou. Îmi pun
pofta-n cui și înghit în sec. Nu e mare șmecherie, spune el, pot să fac și
eu asta. Adică ce poți să faci tu, în afară de a scrie, de a picta și de a cânta
la acordeon, Gheorghiță, îl întreb cu stupoare. Spune-mi mai bine
Romeo! Se fandosește. Romeo? Da, Romeo, așa mă semnez! Scuip
ofuscat o sămânță strecurată cu tot cu coajă în pungă. Un sentiment de
gelozie mi se cuibărește în suflet. Îl întreb: Poți să răsari întocmai ca
soarele? Pot să ridic corolele, spune, și, fără a mai sta pe gânduri, face o
reverență nu știu cui. Ridicându-și pălăria și salutând, dispare din ochii
mei prin grădină. Ce talent, asta da boală, îmi zic, o biet artist, o biată
pălărie înflorată! O făcuse la mai mult ca perfectul pe când soarele era
deja acoperit de nori. Mi se pare că dimineața se pregătește de ploaie.
Florile îl imită, rând pe rând. Din unele flori curge polenul, altele
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dansează pe straturi. De-atâta zbenguială multe dintre ele, rămân fără
petale. Toate bune, îmi zic, dar de unde a făcut rost de pălăria asta
miraculoasă (n-a vrut să-mi spună) și de unde purtările lui galante din
cauza cărora au înflorit în aceeași clipă cireșii, caișii și merii ? Colac
peste pupăză, un stol de păsări se așează pe ramurile pomilor atârnând
grele ca fructele. Multe păsări din același stol se așează și pe capul lui
descoperit și cam chelios, imitând o pălărie. Ce forță de imitare are
natura, mă mir eu și mirat rămân, când am văzut un asemenea fenomen.
Cu ciocurile lor mici păsările îi ciugulesc urechile și fruntea din care curg
picături roșietice de sirop. Din urechi se prelinge un sirop galben. Atrași
de dulcețuri, fluturii de prin preajmă se ospătează frugal printre ciocurile
galbene și roșietice, fluturând pe fruntea și pe urechile lui. Capul este
astfel acoperit cu o coroană care dansează și-și flutură culorile sidefii.
Creieru-i este varza alb-roșie pe care tăbără păsările care mai înainte
atârnaseră ca fructele de ramurile pomilor și cu care se hrănesc, ciugulind
cu mare poftă. Simt înlăuntrul meu senzații de nedescris. Nările-mi
adulmecă mirosuri demâncare (sic!). Imaginile care îmi intraseră până
acum în ochi mi-i transformă în două ceaune pline ochi în care fierbe o
negreală care răspândește un miros de gaz lampant. Urechile îmi sunt
două difuzoare care îmi atârnă desprinse de la locul lor în care se aude
într-unul muzică, în celălalt bâzâie un fel de comentariu umflat în pene.
Penele astea îmi umplu gura. Mă podidește tusea. În același moment,
ochelarii îmi cad de pe nas sub el, pe buza superioară. Casc gura, să nu
mă sufoc. Trupu-mi arde mocnit ca un lemn în soba de teracotă din
sufrageria bunicilor. Nu mai știu unde sunt. O teamă curajoasă mă
cuprinde. Mă zvârcolesc. Mă scutur. Așadar, m-am molipsit. E un
adevărat chin pentru mine. De aceea, nu mă bucur că mustesc de talent.
Nu mă fandosesc ca amicul meu. E dureros mustul sufletului meu
mustind. Sunt gata pregătit să improvizez, să fac orice mi se părea până
atunci imposibil. Simt că acum pot să fac florile din pomi să rodească
mere, cireșe și caise, florile să adoarmă pe straturile lor, și în aceeași
clipă, păsările cerului să-și lepede penele cum florile de pe straturi
corolele înainte să adoarmă de parcă a venit toamna! Până la urmă am
ajuns la el acasă să bem o cafea care s-a prelungit până pe la miezul
nopții. El cu cafeaua, eu cu țigările. Cerculețele de fum pe care le scosese
tot timpul se învârtesc în vârtej, ca inelele lui Saturn, în cuiele și
boldurile înfipte în pereți să susțină fotografii și crochiuri în tuș
avangardist, cubist, expressionist reprezentând curentele care au
electrocutat mâinile lui în exercițiul desenelor, așa mi se pare din cauza
atâtor și-atâtor pahare date pe gâtlej. Pe geam mă privește luna lui Mo
Yan, și-mi vine să-i vorbesc, aducându-mi aminte câteva versuri mai
vechi pe care i le- zic cu voce tare: Lună tu stăpână lumii, /o fecioară fără
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glas,/ cum ajuns-ai tu cu anii/să te fută-americanii, dar n-ai nicio vină,/că
nu mai ești virgină,/ tot frumoasă ai rămas,/și de-acolo de pe cer,/ încămprăștii mult mister! și dintr-odată, luna începe să plângă cu lacrimi
amare de argint care-mi picură pe obraz și mă ustură ca mâhnirea ei Da,
cam așa. Prietenul meu nu m-a auzit. A cântat la acordeon cât a cântat:
Hei, hai, tiribambușca/ am 'nvățat să beau cu dușca,/săriți lume și
popor,/c-am rămas în curu gol!, până a adormit. Mă ridic, odaia se
învârtște în jurul meu, eu mă învârt în jurul mesei și cobor treptele care
scârțâie în șoaptă să nu trezească pe cei ai casei, una singură a gemut sub
greutatea mea, și agale mă îndrept spre casă mergând pe două cărări: una
a mea, cealaltă a umbrei mele. Vorbesc singur, când o jale mare îmi
țâșnește pe gât fără s-o pot opri. Am vomitat toți covrigii sărați și toate
pârjoalele, cine știe cu ce erau făcute, lăsându-le-n drum pentru câinii de
pripas. Ajuns acasă, adorm imediat.Un tunet rostogolindu-și vuietul din
vârful muntelui Cernegura prin văi până-n urechile mele, mă trezește.
Privesc pe fereastră. Plouă. Fiecare frunză (de nuc) păstrează în palma ei
iubirea. Pe fiecare dintre ele, în fiecare an când înverzesc, îmi scriu
iubirea. În fiecare toamnă aștept să se coacă fructele pe care le culeg alții.
Toamna asta nu se va mai întâmpla una ca asta. Mda, cam așa. Clipele se
îngrămădesc, se bulucesc, se ciocnesc între pereți și între ele, la trecerea
prin țâța clepsidrei. Le privesc gânditor. Guguștiucii uguiesc pe la
streșini. De boala prietenului meu, artistul, mustul dă în clocot. Clocotesc
de talent, cum găina, sărind din cuibar, cotcodăcește fericită că a făcut un
ou de aur. Au trecut două luni, dacă nu mai multe, de când m-am
îmbolnăvit și în care am scris mult. Băi, omule, tu mustești de talent, îmi
spune când îi arăt ce-am scris. Da, sunt bolnav, am recunoscut. Mă doare
sufletul. Ia să vii tu joi cu mine la ședință, să vezi acolo ce am să fac cu
pălăria, poate o să-ți treacă boala și ai să te vindeci. Hai să bem o cafea.
Să știi că am îmbolnăvit pe unul dintre prietenii mei, îi zic. Atunci, adu-l
și pe el. O să vă vindecați amîndoi. Luna își strălucea argintul zâmbind. Îi
zâmbesc. Îl întreb: Tu ții minte visele? Da, uneori le țin minte. Dar visul
nu durează decât câteva secunde. Așa de puțin visezi tu? Păi, ce crezi?
Nu visezi toată noaptea, doar spre dimineață, când ești aproape să te
trezești. Am pus rămășag pe o cafea: cine visează mai mult. Așa că, la
următoarea întâlnire de a doua zi s-a lăudat că a visat zece minute. Dar
povestirea lui a fost foarte scurtă:
Orașul este trupul plin viață întins sub soarele portocaliu.
Cartierele sunt mâinile, picioarele, capul într-un echilibru instabil. Curg
prin vinișoarele lui curentul electric, apa caldă și apa rece, semnalele
radio și tv, precum și reziduurile din bucătării și closete - stomacuri
insațiabile omenești. Sufletul acestui organism sunt oamenii care l-au
născut pe pământul dintre munți, lângă apele râului. Dacă oamenii ar
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părăsi orașul, acesta ar pieri, ruinându-se lent și intrând în pământ, așa
cum se-ntâmplă cu trupul pe care sufletul îl părăsește. De aceea luna
behăie de tristețe!
Ești un mare filosof, i-am lăudat visul. Eu am visat o oră adunată
în reprize. A făcut ochii mari pe sub ochelarii fumurii. Am început să-i
povestesc. I-am povestit la o masă cu cafele, vodcă și țigări cu filtru,
până ne-am amețit. În cămăruța de la mansardă, în razele lunii, tăiam
fumul cu cuțitele părând și ele raze strălucind în mâinile noastre, în
înțelesul dens al cuvintelor ce se rostogoleau pe masa plină:
Primul vis
Un vapor care era încărcat cu nuci de cocos a eșuat în largul
coastelor Lidiei. Toate nucile de cocos s-au înecat, așa suna comunicatul.
În realitate, povestea continuă cu numai două nuci de... cocoș: Aflat pe
creasta spumoasă a valului, primul cocoș a spus: Dă-i zor! Când și unde?
a întrebat, pe bună dreptate, cel de-al doilea cocoș. Ia-te după zori și ținete de ei ca de coama calului Pegas, l-a îndrumat primul cocoș. Unde-i
calul? Vezi că vine! Astfel, cu viteza zorilor, trecură amândouă paserile
dintr-o lună veche, într-o lună nouă, devansând ziua în care se aflau cu
aproape 29 de zile, fiindcă mergeau cu viteza pământului, ne simțită, de
30,287 de km/s. Au trecut așa în călătoria lor, traversând văi și șesuri,
dealuri și munți, pârâuri, râuri, lacuri, mări și oceane, până ajuns-au la
arborele de sequoia în fața căruia s-au oprit să-și tragă răsuflarea. Ei,
rotofei și roșcovani, cei doi cocoși plini de cercei în urechi, culcați pe una
din rădăcinile musculoase din pădure, puneau la cale viitorul, adăpostiți
astfel de ploaie. Soarele își ascuțea razele de vârfurile munților. Ploaia
încetase. Din pământ se ridica abur moale și melodios de nu-l puteai să-l
tai cu cuțitul. De aceea, s-au gândit să asculte melodia, decât s-o taie. Ție
ți-e frică de cuțit? Întrebă primul cocoș. Mi-e!, răspunse cel de-al doilea
cocoș. Găsiră printre frunze câteva râme cu care își astâmpăraseră
foamea și așteptând zorii altei lumi, adormiră. Când se trezi primul cocoș
îl văzu pe-al doilea devenit o găină și mare-i fu mirarea. Trezit, al doilea
cocoș cotcodăci ca o găină: Ce mă privești așa de parc-ai vedea o găină?
Gândindu-se că rimele feminine pe care le-a mâncat aseară sunt de vină
că s-a transformat în găină, o cocoașă, femininul de la cocoș. Exact asta
ești, îl lămuri primul cocoș, făcându-i prima curte, bucuros că va avea
câte un ou dimineața și seara, pe lângă ceașca de mălai grisat. Explicația
pe care i-o dăduse cocoașei îl satisfăcu pe cocoș, fiind prima satisfacție
pe care o trăia dăruită de prima găină-cocoașă din viața lui. De aceea, îi
propuse primei găini-cocoașe să meargă împreună la primul restaurant
care le va ieși în cale, dar fiindcă restaurant nu găsiră, nimeriră în cala
unui vapor care tocmai se scufunda. Fără să mai stea mult pe gânduri
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cocoșul, plin de emfază, îi recită din memorie: seara străluce-ntr-o
lumină galbenă pe puntea ca o lămâie și ne umple nările cu miros de
tămâie din eter, tu femeia cocoașă îți pui voalul de mătasă învăluindu-ten mister, eu cocoșul bărbat te privesc cu fața mea stacojie pe când
sufletele ni se urcă la cer!

Al doilea vis
Motorul torcea o țesătură în care ne învelea, ne adormea pe toți
legănându-ne într-un lung sforăit monoton și exasperant. Orele s-au scurs
așa, ca apa de pe puntea corabiei pe care mi-am petrecut încrezuta mea
tinerețe, din port în port, până când ajuns-am la tine, urmând căile
stelelor, alaiul lor nuntind pe cerul violet al nopților de ametist, așteptând
vântul prielnic, așteptări în care mă simțeam un mort neîngropat (nu știu
cum companionii mei se simțeau) doar întâmplarea și minunea m-a
scăpat în timpul furtunilor cărora corabia le-a făcut față – coaja de nucă
în care miezul (care eram) era bine fixat – n-am ajuns peștilor hrana, ori
sfârtecat de rechini; în liniștile care urmau furtunilor mă-ntrebam dacă nu
cumva iubirea mea de tine hrănindu-mă cu așteptarea ta, cu imaginea ta,
cu amintirea dragostei noastre, cu tristețea mea, cu tristețea ta
însingurată, m-a apărat și m-a ținut viu și nevătămat, așa cum mă voi
întoarce-n curând la tine să-ți dăruiesc tot ce-am strâns în toți anii aceștia
pentru tine, vagabond pe mările lumii, perlele culese în inima mea
strălucind de nemurire. Granița dintre cer și pământ este apa, oceanul,
norul, curcubeul, ceața, aurora; cuvintele pe care le scriu construiesc o
altă realitate, și dezlănțuindu-le aici, mă eliberează, așa cum cuvintele pe
care le citesc în cărțile împrumutate de la comandant mă înlănțuiesc ca
niște chemări. Dar să continui visul. Când apa din cada imensă care este
pământul s-a scurs, am rămas pe uscat. Cel mai așteptat port. Portul
tuturor porturilor. Un deșert mâlos era fundul oceanului, aerul vibra de
mirosul puternic de pește, orizontul nu se vedea de munții crestați, de
spinările negre ale cetaceelor, de trupurile rechinilor, ale caracatițelor, de
carapacele uriașe ale broaștelor țestoase cu gurile lor deschise spasmodic,
însetate, cu răsuflările lor urât mirositoare, cu burțile lor umflate gata să
pleznească, cu ochii lor mari, fără gene și sprâncene, inexpresivi, lovind
cu cozile lor enorme, ori cu tentaculele, cu brațele mâlul putred și
incandescent pentru ele, tremurând. Un tremur la capătul căruia era
liniștea, era uitarea, era moartea care le sufoca. Rupând monotonia, mai
mare decât toate, dominând împrejurul era umbra căreia i-am putut
desluși conturul - fruntea, nasul, bărbia, pieptul umflat din care se zbătea
să iasă apa oceanului, apoi, încă una, lângă ea cu vaste coapse, ca un golf,
desfăcute, aproape de barba primei umbre, un triunghi al bermudelor, o
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grotă, un puț, un tunel, o puță, o gaură neagră care înghițea totul cu
lăcomie, cu furie oarbă, cu buzele, cărora nimic și nimeni nu le putea
rezista.
Al treilea vis
Cu ochelari fumurii, singurătatea mergea în urma mea cu o pălărie
pe cap, în față e viitorul sub forma unei clădiri cu câteva etaje în care
tocmai intru. Să trăiți, mă întâmpină portarul, Bine-ați venit, îmi
zâmbește recepționera șefă, Cu ce vă pot fi de folos, mi se adresează
colegul ei. Sunt așteptat la camera 24. Nu locuiește nimeni acolo,
domnule, mi se răspunde după o prealabilă verificare prin registru. Foarte
bine, voi locui eu, murmur dintr-un exces de imaginație cu aerul celui
care nu-și pierde timpul, căutând portmoneul să plătesc sejurul în avans,
presupun. Însă, contrar acestei supoziții, înmânez cheile mașinii cu
rugămintea de a mi se parca mașina lăsată peste drum. Cu plăcere,
domnule, îndată se va ocupa colegul meu de mașina dumneavoastră. Câte
zile veți sta la noi? Câteva zile, poate o săptămână două, nu știu exact.
Aveți bagaje? Nu. Am să vă plătesc cu cardul. Am înțeles, poftiți cheile
de la apartamentul 24, etajul 2, liftul e în dreapta dumneavoastră, pe
culoar. Urc. Singurătatea, deghizată cu ochelari fumurii și cu pălărie pe
cap, îmi șoptește: Am comandat micul dejun în cameră, așa că n-o să fii
singur. Ce coincidență. Coincidența e peste tot în univers, așa că măntreb dacă nu cumva universul acesta nu e o coincidență că există ca să
putem exista tu și cu mine. În timp ce inspectez interiorul apartamentului,
sun la recepție pentru a contramanda micul dejun. Mi se răspunde: Nu-i
nici o problemă, apoi mi se mai spune că mașina a fost parcată și în
curând cheile le voi primi de la colegul care va ajunge la ușă în câteva
minute. Aș vrea să fiu numai cu tine, mă adresez singurătății, și mă afund
în fotoliul din care pe fereastra deschisă se vede parcul. Pe una din alei îl
zăresc pe cel așteptat, mă ridic și îmi spun, încurajându-mă, că sunt gata.
Mă întind pe salteaua plină cu apa caldă a mării care-mi leagănă trupul ca
pe o barcă în așteptare. Singurătatea primește în locul meu cheile și
plătește serviciul. Aveți toată încrederea, îmi spune doctorul pregătinduși instrumentele pentru operație cu o stranie seninătate. Nu știu de unde
am aflat că, dacă singura unealtă pe care o ai în mână este un ciocan,
totul în jur arată sub formă de cui, îi dau replica, privindu-l foarte
înțelegător. Trebuie să gândiți pozitiv, mă apostrofează doctorul, am un
ciocan cu care trebuie să vă verific percepțiile, reacțiile, dar și un clește
cu care vă voi scoate toate cuiele, ispita rozalie de la intrarea în labirint,
mustul, caracatița cu o mie de brațe. În colțul gurii lui stă franchețea, în
celălalt e maliția, pe limbă-i se joacă invidia cu obrăznicia strecurând
cuvintele de culoare rozalie, așa cum ar fi de roz un apus de soare în care
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sângeriul predomină. Apasă pe talerul erotic al balanței cu care se
măsoară instinctele și capriciile omenești, insinuându-mi provocator
gânduri străine de mintea mea, un plan provocator, sordid, inventat adhoc, cleștele cu care-mi va fi scos cuiul și-mi va țâșni mustul, ciocanul
menit să-mi sfarme busola, lăsându-mă pentru o vreme debusolat, ceea ce
pentru un pacient ca mine s-ar dovedi traumatizant, lăsând o urmă greu
de suportat. Asta este, ce trebuie să se întâmple se va întâmpla, de unde
reiese clar că, sentimentele care se găsesc în sufletele noastre au rămas
aceleași de la apariția omului pe pământ. Nici relațiile inter-umane n-au
evoluat cine știe ce. Lingușeala, invidia, îndrăzneala obraznică, tupeul și
altele asemănătoare înfloresc de la o zi la alta, de la un secol la altul, de
cincimii si ceva de ani încoace, vicii ascunse în ușoare schimbări
calitative, fie că ești șofer, sau funcționar de bancă, sau președinte de
companie, sau președintele vreunui stat. Da, ce trebuie să se întâmple se
întâmplă oricum, până se va șterge cerneala cu care a fost scrisă
întâmplarea dispărând din memorie, îmi vorbește doctoral, doctorul,
adormindu-mă. Ce este de făcut, mă-ntreb, cum de-atâtea ori am făcut-o
până acum, dacă nu cumva viața mea ar fi fost alta dacă alegeam altă
cale. Dar mustesc în continuare…. Însărcinate cu păsările scăpate din
colivii sunt femeile oamenilor cu părul albastru și ciocuri rozalii, pe
deasupra pământului sferic trece o briză, ca o năframă înconjurându-mi
grumazul, lumea arată cu insule și atoli și ochiuri de apă, ca pistruii de pe
obrazul iubitei, pe care le pictez stând comod la oglindă, un peisaj caremi curge pe față și, nici o urmă de întuneric, pe cer nicio stea nu există,
acesta e visul meu, domnule doctor, în care un cântec cântam pe-un
vapor și el se evapora în Triunghiul Bermudelor unde, așa cum sentâmplă cu vapoarele, uneori, câteva trupuri lipsite de viață în valuri roșii
plutesc. Sunete vin din adâncuri și îngână frânturi din melodia mea,
nimeni nu le aude, doar eu, și atunci mă trezesc, aprind chibritul și dau
foc. Ce soartă are chibritul! S-aprindă un foc pe când el se stinge
fulgerător în mâna care l-a scăpărat. Casa mea arde, arde, o gaură de
întuneric este gura mea în care m-ascund de jar, fug în oceanul verde de
buruieni de la marginea orașului, ochi mă urmăresc, două lumini, eu fug,
ele se sting și eu dispar, acesta-i sfârșitul.
Băi, omule, visul e viața ta și cred că viața asta ar putea fi o amintire
bună de povestit, mi-a spus. De unde să știe că eu trăisem câteva vieți
înainte de asta? Chiar n-avea de unde. Ăsta îmi era avantajul. Le numesc
vise, dar ele sunt de fapt frânturi, răzlețe trăiri aievea din viețile trecute,
așa cum mi le aduc aminte în vis. Pot zice mai poetic că visul îmi este
sucul de pe pereții și de pe fundul borcanului rămas de la dulceața zilelor
acelora. Da, de unde ți-ai luat pălăria? De ce mă-ntrebi? Vreau și eu o
pălărie ca a ta!
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Cărţile şi viaţa lor secretă
un eseu de Cristina Catană
Propunem, în cele ce urmează, un exerciţiu de descoperire a
relaţiei dintre carte şi cititor. Este un lucru comun faptul că şi cărţile au
viaţa lor („Habent sua fata libelli”). Acest lucru ni s-a relevat mai
pregnant în calitate de cititor al cărţilor bibliotecii publice. Mi-am
descoperit curiozitatea de a încerca să-mi imaginez prin faţa câtor perechi
de ochi s-au perindat paginile cărţii pe care la un moment dat o
împrumutam şi eu. Şi consultând fişa în care se înscriu termenele de
împrumut a cărţilor îmi imaginam cum cartea pe care ajungeam să o
citesc a bucurat, a pus pe gânduri, a nedumerit un număr, uneori mai
mare, alteori mai mic de cititori.
Există şi semne care indică pasaje asupra cărora un cititor a
zăbovit mai mult, ori chiar a simţit nevoia să facă sublinieri şi comentarii,
lucru descurajat cu stoicism de către bibliotecari, dar care contribuie la
construirea biografiei unei cărţi.
Pe vremea când citeam cărţi de la Secţia de împrumut carte pentru
copii am constatat chiar un fel de joc pe care cititorii copii îl făceau între
ei, trimiţând, prin intermediul cărţilor, mesaje la întâmplare, neştiind cine
vor fi cei care le vor citi.
Se mai puteau reconstitui biografii ale cărţilor, cu aproximaţie, în
vremea când tehnologia nu se instalase cu atât de multă tenacitate peste
tot şi când fiecare carte avea aşa numita fişă a cărţii (un fel de act de
identitate al fiecărei cărţi) pe care era trecută data împrumutului şi
semnătura celui care împrumuta o carte. Din „lectura” acestei fişe a cărţii
se vedea cât a stat o carte pe raft între două împrumuturi, alteori date de
împrumut consecutive cu aceeaşi semnătură, ceea ce putea să însemne că
cititorul respectiv fie a avut nevoie de mai mult timp pentru a citi cartea,
fie i-a fost greu să se despartă de ea şi a mai recitit unele pasaje.
Aşadar, putem alcătui mental un film aproximativ pentru fiecare
carte pornind de la felul în care ni se prezintă. Iar dacă în cazul cărţilor
din zilele noastre lucrurile stau aşa, în cazul cărţilor care au o relaţie de
mai lungă durată cu timpul, poveştile lor de viaţă capătă şi parfum de
istorie.
Astfel de cărţi se găsesc în Fondul documentar „G. T. Kirileanu”
din cadrul Bibliotecii Judeţene, iar pentru deschiderea acestui drum prin
viaţa cărţilor am ales volumul „Poesii populare ale românilor” adunate şi
întocmite de Vasile Alecsandri, apărut la Bucureşti în 1866 la Tipografia
lucrătorilor asociaţi.
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Pe acest volum, ale cărui coperte sunt uzate, Gh. T. Kirileanu face
următoarea menţiune:
„Legătura acestui volum a ajuns în această stare rea, din cauză
că în perigrinările mele totdeauna am purtat-o cu mine împreună cu
volumul de poezii a lui Eminescu ediţia I. Scurtu şi cartea lui Ion
Creangă cu poveşti şi amintiri”.
Despre drumul parcurs de la intenţia publicării poesiilor populare
şi până la momentul apariţiei lor vorbeşte distanţa, în timp, dintre data
dedicaţiei pe care Alecsandri o aşază la începutul volumului: „Măriei
Sale Dómneĭ Elena” (octombrie 1862) şi data apariţiei volumului (1866).
Povestea acestei cărţi o aflăm şi de la Emil
Gârleanu care, în 1908, semnează prefaţa unei reeditări
a volumului lui Alecsandri, din care redăm, mai jos,
câteva pasaje:
„Poeziile populare culese de către V.
Alecsandri, au apărut mai întâi răzleţe, dar foarte
puţine, prin câteva calendare ale vremei. […] Cea
dintâi culegere care să împlinească o carte a ieşit însă
în anul 1852: «Balade, adunate şi îndreptate de V.
Alecsandri. Partea I. Iaşi. Tipografia «Buciumul
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Român», 1852». Această ediţie cuprinde cunoscuta prefaţă, care a
întovărăşit şi ediţia definitivă de mai târziu: «Românul e născut poet!...
etc. […]
În 1866, culegerea ese completă, adăogată cu: Doine, Hore şi
Cântece din Basarabia. Aşa cum a apărut volumul, «tipărit cu spesele
Azilului Elena Doamna», e una din cele mai frumoase cărţi ce aŭ ieşit
vreodată din tipografiile româneşti. El e intitulat: «Poezii Populare ale
Românilor. Adunate şi întocmite de Vasile Alecsandri. Bucureşti. Tip.
Lucrătorilor Asociaţi, 1866».
Împins de către un sentiment duios, marele poet dăruieşte
culegerea Azilului de copii găsiţi «Elena Doamna», adăogând că, şi
poeziile populare «sunt copii găsiţi ai geniului românesc». Ediţia
cuprinde note în josul fiecărei bucăţi. Poeziile însă se tipăresc de astă
dată cu multe schimbări de limbă, cu multe deosebiri de text, faţă de cele
tipărite cu atâţia ani mai nainte.
Ediţia din 1866 e foarte rară astăzi. Dar poeziile populare, în
forma dată de Alecsandri, - care nu trebue luat drept un simplu
folclorist, ci drept un purtător mai departe al geniului poetic popular, şi
care, dacă în unele locuri a ştirbit poate din frăgezimea sălbatecă a
acestor poezii primitive dar de o inspiraţie atât de largă, a adăogat însă
în multe altele duioşia şi seninătatea geniului său curat românesc ,
trebuesc cunoascute, citite şi răscitite, întrebuinţate ca o reîmprospătare
a sufletului şi a inspiraţiei româneşti.”
Revenind la volumul deja rarisim la
1908 găsim note consistente de lectură ale lui
G. T. Kirileanu ce ilustrează, prin trimiterile şi
referirile pe care le conţin, vastul bagaj de
lecturi şi amplitudinea acoperii domeniului de
către ilustrul cititor. Astfel, la pag. 195, în zona
rezervată notelor la balada Monastirea
Argeşului de către Alecsandri, Kirileanu
notează:
„Analiza acestei balade dimpreună cu o
variantă românească şi cu traducerea baladei
sârbeşti, vezi în Gh. Dem Teodorescu Petrea
Creţul Şolcan, lăutarul Brăilei pag. 53 ş.a.
Iată ce zice Verussi în „Arte naţ.” (Convorbiri lit. 1876 despre
arhit Curţii de Argeş:
Impresia ce face vederii este o răpire din ce în ce mai mare a
sufletului şi piatra ei gălbie ca faţa tristă Niobe, liniile şi proporţiile
astfel întocmite nasc în noi la privire un simţimînt de melancolie care mă
pătrunde […]
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La pag. 213, de asemenea, în continuarea notelor la balada
„Constantin Brâncovanul”, Kirileanu notează un citat din România
literară, nr. 12 din 1855:
„La prilejul septămănei patimilor în care esă acest număr, găsim
apropo de a retipări aice balada lui C.B. trasă din colecţia II de căntice
bătrâneşti publicate de noi pentru ca să arătăm cum stremoşii noştri
înţelegea datoriile de creştin şi cum întăriţi de sfănta putere a credinţei,
ei ştia a jertfi tot p. legea lor: avere, mărire, familie şi viaţă !
România literară, Iaşi, no. 12, 20 martie 1855”
Avem aşadar, şansa de a dialoga, peste timp, cu cititorul G. T.
Kirileanu şi să descoperim un nou drum către o carte pe care, poate, deja
am citit-o. Vom avea, astfel, o nouă perspectivă, noi ecouri şi noi
sonorităţi, care se vor înscrie în galeria cu întâlniri luminoase.
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O carte, un autor, controverse*
o prezentare de Andreea Chirilă
Aplaudat sau denigrat, gestul lui Dan
Sociu de a refuza premiul oferit de către
Institutul Cultural pentru ultimul său volum
apărut în 2013 a atras atenția mass-mediei,
dar și a publicului cititor, reușind să pună un
mare semn de întrebare cu privire la acțiunile
ICR-ului și a altor instituții din România,
acțiuni ce nu fac decât să mortifice cultura,
după spusele poetului. De fapt, de ani de zile
el pare să ducă o luptă continuă cu schilozarea culturii și a vieții, în
general, de către oficialități, iar volumele sale reflectă, în mare parte,
tocmai această brutalizare mondenă.
Vino cu mine știu exact unde mergem, publicat în 2013, pune în scenă
omul supus vremii, omul fără amintiri, omul ale cărui vise sunt furate de
„un domn sever înainte de trezire”. De la un capăt la altul, este evidentă
coliziunea dintre invidid și societate, înstrăinarea corpului de sine.
Volumul relativ subțire (28 de pagini) cuprinde poeme fără titlu în care
se întrevede cu ușurință modul specific al lui Dan Sociu de a integra viața
în operă. Sunt poeme ale unui personaj neadaptat la realitate, care se
consideră a fi doar o „pată de neînțeles” în această lume care pretinde
perfecțiunea, un individ (dintr-o mulțime) la care semnele bolii, ale
paraliziei și ale unei senilități premature sunt vădite.
Chiar de la primul poem se simte nevoia poetului de a se agăța de
ceva (orice!), de a avea siguranța propriei existențe. Pare că își găsește
salvarea în amintiri și, astfel, fie încearcă să-și reamintească numele
actorului preferat, raportându-se la tot ce îl înconjoară, fie îl învălmășesc
sentimente din trecut, fie încearcă să creeze noi amintiri atunci când își
dă seama că rezervele personale sunt insuficiente, toate aceste eforturi
numai pentru a avea certitudinea viețuirii sale în societate. Nu durează
mult până apare și revelația: amintirile nu se pot închega în această lume
schimbătoare și perfidă. Imaginile, gesturile îi par cunoscute, însă
intervine uitarea (sau înstrăinarea) și, pe alocuri, complacerea în
mecanismul social.
Încă o dată autorul reușește cu succes să pună o distanță între realitate
și operă, între rațiune și sentimente, dezgolindu-se în fața cititorului de
fiecare gând și emoție și rămânând doar „un mecanism sexual”,
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dezumanizat, pentru ca, în final, după „cinci săptămâni pe podea de
regăsire de sine”, să plutească pe cer „cu o ceașcă de ceai aburind în
mână”. Foarte boem, de altfel! Distanțarea și înălțarea de sine
compensează fragilitatea corpului („am dormit cu degetele tale în mine
frământându-mi încet mațele calde”), acesta fiind poate chiar o metaforă
pentru realitatea insipidă („tot ce mă înconjoară e ușor și dispare cu
ușurință”). După model blagian, corpul nu-i mai ajunge sufletului, însă,
în cazul lui Dan Sociu, totul este pus într-o lumină aproape negativistă,
observându-se o disperare și o oboseală cauzate de constatarea neputinței
de a evada (nici măcar prin sinucidere sau alcool) din această lume
maladivă. Există o gamă largă de imagini morbide, uneori șocante, dar
toate acestea sunt transferate într-o dimensiune ironică, găsind în moarte
atât un prilej pentru imaginație – se vede mort de ceva vreme-, cât și o
cale pentru a arăta încă o dată că întreaga existență este doar o glumă, iar
moartea nu te va sanctifica. Să parcurgem un fragment dintr-un poem:
„Te-am văzut într-o poză la pompe funebre pe Dudești/ n-aveai nume dar
anii 80 își bătuseră joc și de părul tău/ sau poate veneai de la o nuntă cînd
ai pozat pentru piatra de mormînt/ și de aia îți făcuseși sărmăluțe în cap,
ca mătușile maică-mii.” Se observă sarcasmul? Se observă! Cu toate
astea, cred că modul lui Sociu de a privi lucrurile, cu acel „zâmbet
interior” care orbește blițurile și „întunecă toată gura”, conferă poeticii
sale intensitate, forță, dinamism. El se ferește să fie patetic, deși, de cele
mai multe ori, se plânge de cotidianul ridicol, grotesc și tensionat. Poetul,
de fapt, detensionează, tocmai prin ironie și prin alegerea inteligentă a
situațiilor. În multe dintre poeme, personajul este redus la scheme, nu
printr-o simplitate a limbajului sau a experiențelor ilustrate, ci prin
surprinderea mecanismului social, a comportamentului mașinal, automat
(„fumează mecanic țigară de la țigară înconjurat de aburi de ură”), a
propriilor pulsiuni („o ușoară excitație sexuală provocată de picioarele
frumoase ale patinoarei”) sau a unei încetineli („Fumăm mai încet decât
trăim […]/ N-avem nimic de făcut și nu pentru că n-ar fi nimic de
făcut”). Finalul volumului pare să confirme râsul interior al autorului,
mica „melodie chinezească” –neinteligibilă, dar cabotină- fiind chiar
placheta de față.
Privit în ansamblul său, cel mai vizibil aspect al volumului este
lehamitea care îl cuprinde pe autor atunci când reflectă la lumea
exterioară, fapt ce duce la suspendarea oricărei tentative de a semnifica.
Situându-se în afara ideii transcedentale, actul scriptural, la Dan Sociu, se
manifestă asupra sterilului, contaminând limbajul de semnele morții. Din
acest protagonist blazat pe care autorul îl crează, putem desprinde mai
multe ipostaze complementare: un individ plictisit care privește peste
umăr la realitatea înconjurătoare, altul care exercită o ură instinctuală, un
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personaj care mai degrabă tolerează decât acceptă sistemul sociat și altul
care își închide sufletul în fața realității, un protagonist sarcastic și altul
care mai are o mică speranță în omenire. Interesant este că, atunci când
apar și alte personaje în afară de protagonist, ele sunt pedepsite într-o
măsură mai mare sau mai mică. Dintre acestea fac parte fetița care se
îneacă în fosa septică, femeia decedată a cărei poză de pe mormânt este
hilară, prietenii care închină protagonistului momentele lor de extaz și
exemplele pot continua.
S-a tot spus că Dan Sociu este un poet instabil din punctul de
vedere al valorii operei sale și o voi spune și eu încă o dată. Volumul
cîntece eXcesive, publicat în 2005, este impregnat de o vitalitate
cutremurătoare, de un umor inteligent, de situații bine alese, existând,
totuși, și aici o revoltă vizibilă împotriva societății opresive, însă aceasta
este motivată și argumentată (din acest volum fac parte cele două poeme
cu același titlu, În timp ce mă cert cu o proastă de funcționară), însă
acestuia îi urmează, șase ani mai târziu, Pavor nocturn, o altă plachetă
subțirică, cu multe pagini albe, în care se reia un întreg capitol din cîntece
eXcesive, care constituie cel mai bine închegat capitol din acest volum
publicat în 2011. Cu toate acestea, nu durează mult până ce Sociu scoate
un alt ciclu de excepție, Poezii naive și sentimentale. Aici prozaismul
este împânzit de fraze-cheie, fraze de o poeticitate prolifică, care
armonizează, rostite de un protagonist care iubește lumea și rezonează cu
ea, un protagonist care se îndrăgostește și are dispoziții romantice.
Ajungem, astfel, la volumul pus în discuție până acum, Vino cu mine știu
exact unde mergem, care, în ciuda unor imagini vibrante, spectaculoase
și, deși a primit premiul ICR-ului, consider că este sub nivelul Poeziilor
naive și sentimentale, fiind lipsit de acea forță și de acel elan specific
volumului din 2012.
Rămâne să vedem cu ce ne va mai surprinde domnul Sociu pe viitor.
* Dan Sociu: Vino cu mine știu exact unde mergem
(Editura Tracus Arte, 2013)
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Poezii de Octavian Mihalcea

Pasărea-pleoapă
poate odată a zburat
sau parcă nu era decât umbra flăcării
pe care unii dintre noi o vor vedea la plecare
penele moi prea colorate încă descoperă un colţ de prăbuşire
lângă alte şi alte oglinzi neîntoarse
cine va plânge?
săgeţile risipite nu mai vorbesc despre unice ploi fierbinţi
ocoliri fără noroc spre această crucificată aripă a transformării
retragere între pleoape zburătoare
poate o rugă

Alte pietre
întâi pietrele – centrală aglomerare a gusturilor foarte elevate
la modă printre zile fără noapte
apoi mesele plutitoare aroma fumului scump
masat doar de învingători când îşi relaxează Shiva colţul ochiului
e mult prea multă aglomeraţie
se râde numai indirect astfel că suntem aproape
aruncaţi din balconul puţin încăpător al lemnelor fine
la loc între mereu alte pietre alte spaime
cu trecerea timpului încercuit cu urmele degetelor împrejur
pe cunoscutele ziduri dintr-o dată fără urmă
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Din profil
moartea trezită brusc din somn de câinii dimineţii
ieri existau variate îngheţuri în faţa singurei porţi cu mare carismă
obişnuită deja pentru acea poză de arătat lumii
aşteptam ceva dispus la estetice încadrări
soarele surprins din profil şi nu numai
ca niciodată clipirea cinstei se strecoară fără experienţă printre fire albe
măcar acum citeşte corect mesajul buzelor inegale!
albume uitate dezvăluie taina uneori întunecată a trezirii lanţului
lanţul care coboară

Chiar ultima iubire
crăpate romburi ca model pentru scena colţului
atunci când plantele oglindesc intrări sau ieşiri dintr-o zonă
oricum foarte sensibilă deloc întâmplătoare
la etaj sărbătorim altă naştere
mai jos arde chiar ultima iubire îngăduită după sânziene
atenţie la treptele arse pe ruguri trecute în nefiinţă
mereu vertijul periculos deasupra îngerului de pământ
atrage unghiurile întotdeauna reci
vântul e foarte aproape – roată de sticlă trăitoare
în singurii ochi ce ştiu să mulţumească

Şi totuşi un chip
uşa îngerului deschisă plus o nuanţă (ocru discret)
pentru acea pată viitoare
ieşit din epicriză rescriu tocmai pe aceleaşi ţărmuri
altă scufundare marină undeva
între pericolul retezării şi Salomeea dansând
vine ziua – maternal glas lăudat cu devoţiune transfiguratoare
cum spuneai tu pe vremea flagelului
şi totuşi un chip stă ascuns acum lângă mine
tot cu întoarceri dimineţi învelite în cearceafuri reci
geamăt prin somnul celor mai bune intenţii
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Ascendent
distanţa neagră e potrivită oricărui suflet
încearcă tăria petalelor!
atenţie nu e vorba de floarea albastră
coarnele taurului nu mistuie anotimpurile
deşi ar trebui să o facă
în spatele cunoscutului munte aşteptat înconjurat
cu retezarea capetelor singurătăţii
avem în comun ascendentul apelor
pânză avangardistă acoperind templul

De jos în sus
apare dimineaţa încărcată
cu neschimbaţii paşi mici unul după altul
tot unul după altul
fericit apoi că lucrurile sunt calme
bineînţeles tot într-o nemişcată orizontală
dar fără cârjele opririi pe loc
câteodată venele aruncă secunda în urma luminii
tăiere de jos în sus
pe linia semnului
pe linia vieţii
pe linia sângelui

Fum
cine a văzut noaptea în faţa luminii
va îndepărta uşor sferele plutitoare
după luciul încărcat cu păsări adormite
totuşi aproape lângă izvoare
cu linia roşie încerci triumfătoare fluide – model fix
înrămarea viselor curbe alături
numai din viaţă respirând neaşteptatul fum aspru
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Doar aşa învie
ar trebui să fie lacrimi fierbinţi
înflorite picătură peste picătură
doar aşa învie armele victoriei
pe acei încă mulţi pereţi ai crăpării
plutirea – întotdeauna singură până la margine
ne e nevoie să adormi printre libere foi scurse
ne mai trebuie să facem altceva!
de sus vorbesc despre durerea ploilor
iubitoarele curenţilor întorşi spre viaţă

Cele ce nu se îngroapă
castelul – mic semn interzis pasiunilor grandioase
s-ar scălda peste orbirea ecvestrelor statui
risipite câmpului care tocmai a învins
vom fi doi printre săbii şi lei
la orele mult prea timpurii ale stingerii
odată cu lichidul verde osândit să trăiască
pentru gloria celor ce nu se îngroapă
caii vor adulmeca sentiment după sentiment
vechi pietre sfâşiate
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Constantin Călin – fişă de dicţionar
Vasile Spiridon
CĂLIN, Constantin (22.VI.1940, Udeşti, jud.
Suceava), critic, istoric literar, publicist şi eseist. Este
fiul Minodorei şi al lui Nicolae Călin, ţărani. În 1956 a
absolvit, la Iaşi, liceul, iar în 1963, Facultatea de
Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” (secţia Limba şi
literatura română). A susţinut doctoratul cu tema
Bacovia. Studiu de istorie şi critică literară, în cadrul
Facultăţii de Litere a aceleaşi universităţi (2000). Între
1963 şi 1969, a funcţionat ca asistent universitar la
Institutul Pedagogic din Bacău, pentru ca apoi să fie redactor şef-adjunct
(1969 – 1971) şi redactor-şef (1973 – 1974) al revistei „Ateneu”. A
îndeplinit funcţia de preşedinte al Comitetului Judeţean de Cultură Bacău
(1971 – 1973), iar după 1990 a coordonat suplimentul cultural „Sinteze”
al ziarului local „Deşteptarea”. Revine în învăţământul superior ca lector,
la Facultatea de Litere şi Ştiinţe a Universităţii din Bacău (1990 – 2003).
A debutat în 1963, cu un text despre proza lui Nicolae Velea, în „Gazeta
literară”.
Desfăşoară o prodigioasă activitate publicistică în presa băcăuană
(„Ateneu”, „Steagul roşu”, „Deşteptarea” „Monitorul”) şi în reviste
precum „laşul literar”, „Cronica”, „Tribuna”, „Orizont”, „Viaţa
studenţească” „Luceafărul”, „România literară”, „Suplimentul literarartistic al «Scânteii tineretului»” (unde a semnat şi cu pseudonimele C.S.
Rusu, Horaţiu Cimpoeş, Dinu Rareş, Hermes, K.N.K.), „Bucovina
literară”. Debutul întârziat nu l-a împiedicat pe C. Călin să fie cunoscut
în lumea breslei, datorită faptului că până atunci îngrijise cu
meticulozitate câteva ediţii (Barbu Delavrancea, Calistrat Hogaş,
Perpessicius, Eusebiu Camilar) şi semnase prefeţe, postfeţe şi studii.
Apariţia volumelor Dosarul Bacovia îl recomandă ca pe unul dintre cei
mai avizaţi exegeţi ai vieţii şi operei lui George Bacovia.
SCRIERI: Dosarul Bacovia, vol. I. Eseuri despre om şi epocă,
Bacău, Ed. Agora, 1999; Despre şapcă şi alte lucruri demodate. Două
drumuri la Malmö. Memorial, Bacău, Ed. Agora, 2001; Dosarul Bacovia,
vol. II. O descriere a operei, glose, jurnal, Bacău, Ed. Agora, 2004;
Gustul vieţii. Varietăţi critice, Bacău, Ed. Agora, 2007; Stăpânirea de
sine. Miscelaneu, Bacău, Ed. Ateneul Scriitorilor, 2010; În jurul lui
Bacovia. Glose şi jurnal, Bacău, Ed. Babel, 2011; Provinciale.
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Fragmentarium. 1975 – 1989, Bacău, Ed. Babel, 2012; Cărţile din ziar,
vol. I. Interviurile, Bacău, Ed. Babel, 2013.
Ediţii: Calistrat Hogaş, Amintiri dintr-o călătorie, postfaţa edit.,
Bucureşti, 1974; Eusebiu Camilar, Călăreţul orb, pref. edit., Bucureşti,
1975; Barbu Delavrancea, Discursuri, postfaţa edit., Bucureşti, 1977;
Eusebiu Camilar, Cartea de piatră, 1981; G. Bacovia, Opere. Poezie şi
proză, Bacău, 2011;
Repere bibliografice: Theodor Codreanu, Bacovia. O biografie
temeinică, în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 509/2000; Vasile Spiridon,
Bacovia demitizat, în „Antiteze”, nr. 3 – 4/2000; C. Stănescu, „Un poet
plătit de comunişti”, în Accente. Jurnal indirect (1996 – 2003), Bucureşti,
Ed. Albatros, 2003, pp. 339 – 343; Florin Mihăilescu, „Bacovia sub
microscop”, în Critica sau judecata fără sfârşit, Bucureşti, Fundaţia
Culturală Libra, 2008, pp. 81 – 87; Constantin Trandafir, Un cărturar cu
gustul vieţii, în „Familia”, nr. 5/2008; Gheorghe Grigurcu, Un
conservator, în „România literară”, nr. 7/2008; Dan Mănucă, Critica
simpatetică, în „Convorbiri literare”, nr. 2/2005; Mircea Popa,
„Constantin Călin sau nevoia de Agora”, în Prezenţe literare. Oameni şi
cărţi, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, pp. 57 – 62; Liviu
Grăsoiu, Păcat benefic, în „ExPonto”, nr. 2/2011; Adrian Voica, „Feţele
întregului; Cărămizi pentru templul critic”, în Evocări în pagini critice,
Iaşi, Ed. Alfa, 2012, pp. 194 – 258; Paul Cernat, Delicatese bacoviene, în
„Caiete critice”, nr. 1/2012; Mircea Dinutz, „Un Bacovia «en détail».
Tentaţia exhaustivităţii”; „O altă «plimbare» prin ţara Bacovia”; „De
departe, «albul bucovinean» strălucind...”; „O altă gâlceavă a înţeleptului
cu lumea”, în Anamneze necesare, Râmnicu-Sărat, Ed. Rafet, 2012, pp. 7
– 49; Mircea Radu Iacoban, „[C. Călin]”, în Printre (alte) cărţi, Iaşi, Ed.
DANA Art, 2012, pp. 124 – 128; Adrian Jicu, Sub semnul întrebării.
Constantin Călin şi memoria interviurilor, în „Ateneu”, nr. 11 – 12/2013;
Gheorghe Grigurcu, Mărturii „provinciale”, în „Acolada”, nr. 9/2013;
Vasile Iancu, „Un roman critic: «Dosarul Bacovia»”, în Intersecţii
relative, Iaşi, TipoMoldova, 2013, pp. 355 – 361.
În primul volum (Eseuri despre om şi epocă – 1999) din amplul
proiect exegetic Dosarul Bacovia, C. Călin reconstituie, în scopul evitării
erorilor de apreciere succedate de la o monografie la alta, atmosfere
literare, ambianţe urbane, posibilităţi de agrement, stări sociale, situaţii
administrative, structuri de şcolarizare. Dar această informaţie factuală
despre caracteristicile sufleteşti şi intelectuale ale lumii prin care au
trecut paşii poetului nu constituie decât o pregătire necesară pentru
înţelegerea comportamentului şi a felului de a fi al omului Bacovia,
căruia i se configurează geneza şi evoluţia spirituală în etape creatoare,
cercetându-se actele de existenţă: orizontul de lectură al unui şcolar ce se
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simte poet şi este format într-un climat familial preponderent feminin,
repercusiunile complexului exmatriculatului, contactul confuz
şi
derutant cu o lume a contrastelor strident decadente, ironiile sorţii
suferite de o fiinţă vulnerabilă în faţa asprimilor vieţii.
Volumul II (O descriere a operei – 2004) continuă cu îndosarierea
probelor istorice, sociologice şi psihologice pentru a se da noi verdicte în
„cazul” George Bacovia. Numai că acum se pleacă, tot pe cale
deterministă, de la datele oferite de înţelesul originar
al operei pentru a se explica unele biografeme de
către un minuţios documentarist dublat mereu de
moralistul din fire. Opera nu este analizată în sine, de
dragul ilustrării vreunei anumite metode critice, ci se
fac relaţionări, precizări, reveniri, nuanţări,
contextualizări cu devenirea în timp a existenţei
poetice bacoviene. Astăzi, când a apus demult vremea
biografismului şi a expunerii amănuntelor
extraliterare, oricât de relevante ar fi acestea, poate
părea desuetă o asemenea metodă cu rădăcini în pozitivismul practicat de
factologii de acum o sută de ani. Însă C. Călin crede „că important nu e
să spui ce nu s-a spus, deraind de la linia textului, ci să faci dovada
comprehensiunii, să restaurezi înţelesurile originare ale operei. Mi-i dor,
dacă pot zice aşa, necritic, să descopăr un Bacovia primitiv, simplu,
autentic”.
În volumul III (În jurul lui Bacovia. Glose şi jurnal – 2011), C.
Călin recurge la strategia alcătuirii ansamblului exegetic dintr-o suită de
fragmente delimitate prin titluri care au o anume independenţă şi oferă
posibilitatea de a se citi cartea comod, „pe sărite”, ca pe literele de
dicţionar. Această schimbare de atitudine şi de metodă de la o secvenţă la
alta a tomului aduce dinamismul perspectivei şi ieşirea din linearitatea
monotonă care ar pândi discursul critic. Nouă nu ne rămâne decât să
reconstituim „figura spiritului creator” a „anormalului” poet, ascunsă în
ansamblul trilogiei. Chiar dacă trăsăturile generale ale profilului bacovian
aşa cum îl ştim noi nu sunt schimbate nici măcar cu o linie, portretul lui
se nuanţează şi se aprofundează. Prin toate acestea – şi chiar înainte de
apariţia ultimului volum al „dosarului”, afectat receptării operei lui G.
Bacovia (Triumful unui marginal) – C. Călin a devenit cel mai important
exeget bacovian actual.
Culegerile de publicistică (Despre şapcă şi alte lucruri demodate.
Două drumuri la Malmö. Memorial – 2001; Gustul vieţii. Varietăţi critice
– 2007; Stăpânirea de sine. Miscelaneu – 2010) impun o structură ciclică
prin orânduirea asemănătoare a articolelor, cu defalcări stricte şi
semnificative până la nivelul nuanţelor interpretative. Pentru C. Călin, un
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text oarecare – eseu, articol, foileton, pagină de jurnal sau
memorialistică, evocare, portret, tabletă, glosă, naraţiune, descriere,
scenetă, pamflet – nu poate fi decât o fereastră deschisă spre un subiect,
care îi permite să-şi etaleze spiritul de fineţe pe toate palierele vieţii
noastre social-politice şi culturale. Pătrunzătorul
analist de atitudine al actualităţii pe o varietate de
subiecte ştie să se replieze şi asupra scrierilor din
veacuri trecute, pentru a le da o cheie de lectură
actuală. Astfel, C. Călin reuşeşte să facă disocieri
pertinente, consideraţii profunde şi divagaţii
interesante, slujindu-se de o argumentaţie strânsă şi
de asociaţii prolifice în reconstituirea multiplelor
faţete ale unei epoci. Din aceeaşi sferă
problematizantă (dureroasele metamorfoze suferite de
societatea românească în ultimele decenii) fac parte şi interviurile,
anchetele, dialogurile şi mărturisirile adunate în proiectatele trei volume
Cărţi din ziar, din care a apărut până acum doar primul (2013), cel
dedicat interviurilor luate unor personalităţi culturale în perioada
cuprinsă între 1965 şi 1997.
Datarea jurnalieră din anterioarele volume nu mai este importantă
în Provinciale. Fragmentarium 1975 – 1989 (2012), câtă vreme
însemnările conţinând, de regulă, reflecţii, mediaţii, observaţii despre
istoria colectivă şi individuală în ebuliţie reprezintă mai curând un bilanţ
existenţial. Este de remarcat maniera în care C. Călin se reflectă pe sine
în paginile scrise, precum şi felul în care lumea exterioară se răsfrânge
prin prisma îndeosebi morală a viziunii sale. În perioada respectivă, când
C. Călin a înclinat balanţa dinspre critică înspre diarism, sunt de remarcat
atitudinea adoptată faţă de scris, soluţia găsită pentru ieşirea din criză şi
sinceritatea cu care sunt expuse toate gândurile. Citim jurnalul unui
meditativ, visător (şi în sens propriu), neliniştit, sentimental nervos cu
aparenţe calme. Grăbindu-se încet toată viaţa, pentru a-i prinde acesteia
„gustul”, C. Călin dovedeşte mereu „stăpânire de sine” şi a ajuns de fapt
să-şi contopească fiinţa cu umbra „personajului” său bacovian. De la
acesta a împrumutat, printr-un transfer de personalitate, ceva din modul
de a fi al poetului: înarmat cu ştiinţa aşteptării, egal cu sine însuşi,
senzitiv, retractil, lucid şi truditor inspirat al condeiului doar când este
liniştit.
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Spiritualitate

Sub semnul bucuriei.
Întîlnirile mele cu IPS Calinic de la Argeş
o evocare de Dumitru Augustin Doman
Memoria mea nu este atât de prodigioasă
încât să pot spune exact când l-am cunoscut pe
Înalt Prea Sfinţia Sa Calinic de la Argeş, pornit
de fapt din Munţii Neamţului, trecut pe la
Căldăruşani, pe la Cernica, pe la Sinaia şi (de)
pe tot cuprinsul ţării noastre bogate în biserici
şi mănăstiri. Dar pot depune mărturie afectivă:
că îl cunosc dintotdeauna.
Am cunoscut mai întâi pe cărturarul
Constantin Argatu, după numele de mirean
(născut cu şapte decenii în urmă la Crăcăoani,
în judeţul Neamţ n.r.), în anii ’80, şi nu direct,
ci prin intermediul volumului Bucuria lecturii.
Hm! Ce titlu! N-am îndrăznit a spera că-l voi cunoaşte vreodată pe autor,
dar mi-am zis că un scriitor, critic, istoric literar care pune cuvântul
bucurie în titlul cărţii sale nu poate fi decât un om bun. Şi în puţinele
noastre întâlniri şi convorbiri pe care le-am avut în cei 25 de ani mi s-a
confirmat cu asupra de măsură această supoziţie. Vorba îi e plină de tâlc,
în doi peri câteodată, pe linia invizibil de subţire dintre sfătoşenie şi
ironie/autoironie, câteodată mai întinde curse verbale, că vorba
scriitorului: cel înţelept va înţelege! Iar dacă nu înţelege, păcatul lui să
fie! Nu uit cum atunci când s-a confirmat vestea la începutul anilor ’90 că
va veni la Curtea de Argeş Regele Mihai I, ziariştii s-au strâns ciopor la
arhiepiscopie să-l întrebe pe Vlădica locului cum îl va primi pe
Majestatea Sa. Şi acesta a răspuns simplu: „Cum se cuvine, cu un pahar
de apă!” Ce mai freamăt, ce mai zbucium în mass media locale şi
naţionale! Un pahar de apă! O umilinţă! Puteau întreba scribălăii la ziar
ce înseamnă această primire şi ar fi aflat că „un pahar de apă” înseamnă,
în limbajul hâtru al IPS, o masă ca la nunta din Cana Galileii.
Zicea Arghezi că debutează cu fiecare text publicat, că debutează
cu fiecare carte care-i apare? Cam aşa stau lucrurile cu Arhiepiscopul
nostru: îl cunoşti cu fiecare nouă întâlnire, cu fiecare nouă discuţie la
telefon. Mereu te surprinde. Îl întâlneşti o dată la o cafea şi-ţi citeşte, ca
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un bun actor ce este, un eseu despre stres: ludic, ironic, înţelept în
general. Şi-ţi dai seama că atunci îl cunoşti. Îl suni la telefon peste o
săptămână, vorbiţi una, alta,vine vorba de vin, îi zici tu – deştept ce eşti!
– că vinul nu trebuie băut cu apă, iar IPS te contrazice, ba subtil, ba mai
direct, şi te trimite în cele din urmă – oricât ţi-ar ieşi inteligenţa prin
ţeastă! – la II Macabei 15,40: „Că precum a bea numai vin sau numai apă
nepotrivit lucru este, pe când vinul amestecat cu apă este dulce şi
desfătează…” Iar îţi zici că abia acum îl cunoşti pe IPS de la Argeş. Când
îl însoţeşti la vreo mănăstire în postul Paştilor şi eşti ospătat cu mâncare
de post, nu prea vrei să-ţi potoleşti pofta înainte de a începe El,
Arhiepiscopul. Şi observi că nu foloseşte totdeauna furculiţa de pe
şerveţel, şi-l plagiezi, gândind de asemenea că acum îl descoperi pe IPS
Calinic.
Dar, poate că Înalt Prea Sfinţitul este cel de la o ciorbă de fasole
când te întreabă:
- Aveţi vreo nemulţumire faţă de mine?
Te uiţi uimit, dar îi intri imediat în joc şi-i răspunzi:
- Am una, Înalte, şi încă una importantă.
- Auuu! exclamă.
- Da, continui eu. Sunteţi dator la mine cam o vadră de ţuică.
- Vaaai de păcatele mele, nu-mi place deloc să am datorii. Cum se face?
- Păi, toată toamna am mers în livada de pruni cu soţia să strângem
prunele. Azi, doi-trei saci, mâine, doi-trei…, îi aduceam acasă şi-i turnam
în bute la fermentat. Când mai aveam doar vreo trei pruni de scuturat,
oamenii dvs. au spart aleea să ducă o conductă de apă la păstrăvărie.
Nemaiputând ajunge noi cu maşina în livadă, prunele au rămas în pomi
să le mănânce păsările cerului…
- Extraordinar! exclamă arhiepiscopul, e minunat, păsările cerului de la
Curtea de Argeş au avut prune să mănânce toată toamna. E o minune
dumnezeiască…
Şi n-a avut răbdare să terminăm de mâncat ciorba de fasole, că l-a
sunat pe consilier.
- Te rog să mergi la etaj, avem acolo o damigeană de palincă adusă de
arhiepiscopul de la Scopjie, te rog s-o duci în maşina domnului Augustin.
- O, dar nu trebuie Înalt Prea Sfinţite, am glumit.
- Păi, dacă nu ştiam de glumă, vă ofeream palinca?
Peste câteva zile, IPS m-a sunat:
- Ei, e bună licoarea?
- E cea mai bună pe care am băut-o vreodată. Las pentru ea orice
whisky,orice votcă, orice coniac.
- Hm! Am oferit şi noi ce-am putut, un untdelemn de candelă!...
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De câte ori am organizat o manifestare literară, cu zeci de scriitori, şi
bugetul a fost totdeauna – ca de obicei pe cuprinsul ţării – insuficient, am
format numărul Înalt Prea Sfinţitului. Dialogul era cam aşa:
- Înalt Prea Sfinţite, săptămâna viitoare, vă invităm la colocviul nostru ...
- Hm! Am să încerc, deşi am treburi, probabil că în perioada aia va fi şi
Sfântul Sinod!... Dar, totul e în regulă, totul e la punct?
- Mă rog, este şi nu prea este, în sensul că ne mai trebuie n mii de lei…
- Altfel?
- Altfel, scriitorii vor locui noaptea în stradă, iar dimineaţa vor bea roua
de pe flori…
- Nu, domnule Augustin, scriitorii sunt atât de păcătoşi încât nu-i putem
lăsa pe stradă nemâncaţi şi nebăuţi…
Iar, peste trei ore primeam un telefon de la un preot de la Mănăstirea
Curtea de Argeş care mă roagă – auziţi, mă roagă! – să trec pe la
mănăstirea Anei şi a lui Manole şi a Muceniţei Filoteea. Şi chiar trec. Şi
primesc un plic cu exact suma care am declarat-o Înalt Prea Sfinţitului că
e deficitară.
Anul trecut, un scriitor din filiala noastră a USR (din care face parte
însuşi IPS) a ajuns în punctul cel mai de jos. Era bolnav, rămăsese fără
serviciu şi fără garsonieră, făcea naveta între spital şi adăpostul pentru
oamenii străzii, care i-au furat cartea de identitate şi telefonul mobil…
Atunci l-am sunat pe IPS, povestindu-i drama.
- Cum se numeşte? m-a întrebat Arhiepiscopul. I-am spus.
- Păi, nu e cel care mă înjura săptămânal acum zece ani în „România
Liberă”?
- Mă rog, el e…, am îngăimat încurcat.
- Ei, atunci trebuie să-l ajutăm, suntem doar creştini şi ne aflăm în postul
Paştelui!...
I-a asigurat colegului nostru o cameră ca la hotel, cu masă şi tot ce
trebuie la Mănăstirea din pădurea Trivale. Acolo s-a stins peste o lună şi
jumătate colegul nostru şi a fost îngropat cu un sobor de preoţi, a fost
înmormântat lângă călugări, cu un cuvânt de adio al IPS.
În loc să înşir epitete despre Înalt Prea Sfinţitul Calinic, prefer să relatez
câteva fapte de arme, vreau să spun de cuvinte şi de viaţă, ale
arhiepiscopului de la Argeş şi Muscel.
Ce ziceam la început? Că-l cunoaştem pe IPS dintotdeauna? Am putea
întoarce vorba şi să zicem că nu-l cunoaştem de nicicând, dar că facem
încercări peste încercări.
Să revenim. Cartea de debut a lui Constantin Argatu se numeşte Bucuria
lecturii. La despărţirea de o zi, de o săptămână, de o lună, IPS te salută
cu: Bucurie! Oricât de necăjită ar fi viaţa noastră, tânărului septuagenar
Calinic nu-i poţi transmite decât: Bucurie, Înalt Prea Sfinţia Voastră!
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Motto: “La haine de la philosophie est toujours suspecte: on
dirait qu’on ne se pardonne pas de n’avoir pas été philosophe, et,
pour masquer ce regret, ou cette incapacité, on malmène ceux qui,
moin scrupuleux ou plus doués, eurent la chance d’edifier ce petit
univers invraisemblable qu’est une doctrine philosophique bien
articulée.”
(Cioran, Oeuvres, 1995, pp.1567-1588).

Emil Cioran între echivoc şi « scepticismul care mîntuie »
Mărturisiri din texte cunoscute şi necunoscute
un eseu de Isabela Vasiliu-Scraba

După ultima vizită pe care filozoful Constantin Noica i-o făcuse la
Monaco, George Săndulescu si-a amintit că unchiul său Noica îi spusese
despre Emil Cioran că e singurul om care nu „face impostură”, nu
vorbește despre lucrurile pe care nu le stăpânește, că întotdeauna Cioran
a știut mai mult (1) decât a etalat verbal sau în scris (Noica Anthology).
În jurnalele de taină ale lui Emil Cioran publicate de Simone Boué la
Gallimard găsim o notație despre „Papa existențialiștilor” pe care el îl
considera lipsit de profunzime: „Ce qui me gêne chez Sartre c’est qu’il
veut toujours être ce qu’il n’est pas”(Cioran, Cahiers. 1957-1972,
Gallimard, Paris, 1997; Avant-propos de Simone Boué, p.489). Mai
aflăm și observația (ținând de domeniul „gândirii desfășurate” la care
Cioran ar fi renunțat de mult, dacă ar fi să ne luăm după niște afirmații
ale sale în care punea aforistica, gândirea condensată, deasupra filozofiei
care necesită argumentarea ideilor): „J. P. Sartre écrit sur la mort : la
non-valeur la plus absolue. La formule est fausse également quant au
fond et à la forme. On ne peut pas dire : le plus absolu ; c’est comme on
disait : le plus infini. Quant à dire que la mort est une non-valeur c’est
une pure absurdité” (p.507). Simone Boué își amitea că la moartea lui
Sartre, - cel cu „mâinile murdare” (Les mains sales), cum scria Horia
Stamatu în rev. „Punta Europea” (Madrid, nr.1/1956, pp. 9-21,
www.filosofia.org/hem/dep/pun/ta001009.htm ) despre figura discutabilă
a filozofului francez susținut de Moscova -, ar fi vrut și Cioran să pună
(printre multele coroane depuse la mormântul lui Sartre) un mic bilet pe
care să scrie doar atât : „Mulțumesc”, iar la semnătură să treacă
„Moscova”.
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În Caietele scrise în perioada 1957-1972, Emil Cioran notează
rolul avut de lectura lui Șestov în decizia sa de a renunța la filozofie. Spre
sfârșitul vieții spunea că trebuie să începi cu filozofia, apoi să te
desprinzi de ea, tinzând către adevăratul scop al filozofiei care este
înțelepciunea (Convorbiri, București, 1993, p.254). În 1977 preciza că
din Heidegger i-a plăcut latura kierkegaardiană, nu cea husserliană (op.
cit., p.25). Poate cu gândul la Blaga și la Heidegger, doi mari inovatori ai
limbajului filozofic, într-o conversație din 1982 întâi acceptă că există
termeni noi din filozofie cu darul de a revela aspecte necunoscute ale
realității, apoi semnalează riscul depărtării de realitate pe care o atrage
după sine tehnicizarea limbajului filozofic practicată în exces.
La treizecișitrei de ani îi scria faimosului autor al Cenzurii
transcendente că este într-atât de cucerit de „o pasiune profetică de Vechi
Testament” încât își simte umbrită bucuria pentru idei filozofice noi.
Incapabil de a uita de sine, odată intrat pe tărâmul ideilor își percepe în
mod fatal prezența subiectivă. De aceea lumea ideilor ar fi ajuns să-i
trezească melancolii în loc să-i lumineze gândirea (Cioran către Lucian
Blaga, 1 iunie 1934, Muenchen). La șaptezecișișapte de ani Cioran îi
decriptase Sylviei Jaudeau așa zisa lui renunțare la filozofie din
neputința de a găsi la Kant urma vreunei slăbiciuni omenești.
Citind în primăvara anului 1967 o Arheologie a științelor umane
(carte de succes analizată în 1988 de studenții belgieni la un seminar
special), „pesimistul de serviciu al unei lumi în declin” (cum îl catalogase
Petre Țuțea, bunul său prieten din România) se distrează pe seama lui
Michel Foucault observând cum acest filozof ținea să-și epateze
auditoriul (si cititorii) cu expresia „finitude anthropologique” ori ce câte
ori ataca în Les mots et les choses (1966) problema nimicniciei omului
(„misere de l’homme”, precizează Cioran). Autorul Căderii în timp (La
chute dans le temps, Gallimard, Paris, 1964), titlu care trimite la gândirea
lui Nae Ionescu (2), remarcă citindu-l pe Foucault (profesor universitar
răpus de SIDA în 1984, la 58 de ani) că dintre toate imposturile, cea mai
rea este cea a limbajului (3). Pentru că o asemenea impostură este
imperceptibilă „abrutizaților vremurilor noastre” (Cioran). Apoi și-a
amintit probabil de faimoasele prelegeri ale lui Nae Ionescu (4), pe care îl
mai însoțea la cursuri fără să-i fie asistent, fascinat de naturalețea cu care
acesta expunea ideile cele mai subtile într-o românească pe înțelesul
tuturor. La cincizecisișase de ani, Cioran imaginează (cu umor subțire)
mizeriile si ostracizarea la care ar fi supus un filozof occidental care ar
îndrăzni să folosească limbajul curent: „Abandonarea imposturii
lingvistice i-ar putea servi acelui nefericit drept bun prilej de a pricepe
„finitudinea antropologică pe propria-i piele » (Cioran, Cahiers, 1997,
p.502). După succesul imens pe care l-a avut cu Ecartèlement (1979),
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carte pe care o credea „mai puțin bună decât celelalte”, Cioran îi scria
fratelui său că s-ar întoarce la filozofie dacă n-ar fi așa de bătrân, întrucât
filozofia „are cel puțin scuza de a fi inaccesibilă ziariștilor și
gospodinelor” (Cioran, 25 noiembrie 1979).
Simone Boué, de care Cioran (1911-1995) s-a îndrăgostit în 1942
şi cu care a fost împreună până la sfârşit, spunea în 1996
(http://dodille.fr/Etudes/?p=717 ) că Cioran era vesel, că nu era de loc
sinistru cum îl arătau cărtile sale... de metafizician „privat”, confiscat din
timp în timp de imaginea Apocalipsei „deja prezentă în gândirea ce
însoțește viața oamenilor” (Convorbiri, 1993, p.53). Genialul Petre Tuţea
era de părere că Cioran s-ar preface că e disperat (5), în timp ce un alt
vechi prieten, poetul Horia Stamatu (6), nota că este pesimistul cu cel
mai mult umor, din câţi pesimişti a cunoscut vreodată. La rândul său,
Cioran zisese într-un interviu din 1978 că are mulți prieteni buni, la care
ține enorm, căci doar prin ei ajunge să-și cunoască propriile defecte (op.
cit., p.39). Prin anii șaizeci consemna într-unul din multele lui caiete că
în lume ar purta masca omului amabil cu cei din jur: „Je joue dans le
monde le brave type. L’affabilité est mon masque. Il est vrai que j’en ai
assez d'etre sinistre –ce que je suis toujours quand je reste seul”
(Cahiers, Gallimard, 1997, p. 261). Însemnarea ne pare însă a fi doar pe
jumătate adevărată, dacă ținem seamă de „ultimele” noutăți despre sine
pe care Cioran i le transmitea două decenii mai târziu profesorului
Alexandru Mateescu Frâncu (7), prieten din tinerețe stabilit în America
de Sud:
Paris, 22 juin 1989
„Mon cher ami,
Merci pour ta lettre et pour l’envoi de l’article qui Elle a negligé de me
faire parvenir. Le plus probable est qu’on s’est trompe d’adresse. Quoi
qu’il soit, a Rio on est plus à la page qu’à Paris. On y est aussi plus
jeune…Signe de vieillesse : il m’est impossible de lire un roman, si
remarquable soit’il. Par contre je dévore le moindre livre de mémoires.
Un autre symptôme significatif, voir inquiétant : une fatigue injustifiée,
une impossibilité croissante de m’accrocher à la moindre illusion. La
lucidité excessive est un signe, inquiétant, de même que la diminution de
toute envie de voyager. Ce que, heureusement, je n’ai pas perdu, c’est
l’envie de rire. Quand elle m’abandonnera, je savrai que je suis fichu. Je
suis encore attache à la langue allemande, donc ton élève peut me faire
signe.
Cu prietenia de totdeauna,
Cioran”
Povestind cât s-a opus Cioran „în numele prieteniei” dintre el și
editor să i se facă un caiet la prestigioasa Editură L'Herne, așa cum i se
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făcuse și lui Mircea Eliade în 1978, Constantin Tâcu observa că „pentru
Cioran prietenia era mai importantă decât relațiile sociale ori
profesionale” (vezi Cioran, 12 scrisori de pe culmile disperării și alte
texte, Cluj-Napoca, 1995, p. 125). Unui amic plictisit de viață, Cioran îi
scrisese în 1981 că poate lua decizia de a renunța la propria-i existență
doar dacă nu mai este în stare să râdă. Câtă vreme mai poate să râdă, să
mai aștepte, „căci râsul este o victorie asupra vieții și morții” (O
convorbire cu Cioran, în rev. „Viața românescă”, București, Anul
LXXXVI, nr.3/1991, p.102). Scrisoarea către Alexandru Frâncu, precum
și un asemenea sfat dovedesc falsitatea histrionismului declarat în 1983,
prin care pe motive de „pudoare sau ca mecanism de apărare” și-ar
disimula perfect adevărata stare sufletească (Convorbiri, 1993, p.87).
Un prieten exilat - care nu fusese „prea blând cu Cioran... pentru
câteva pagini despre Sfântul Pavel” din La tentation d’exister (1956) -,
consemnase că „un poem citit împreună cu Cioran e de zece ori mai
frumos, o bucată de muzică ascultată cu el e de zece ori mai aprinsă de
înțelesuri. Cum admiră el nu știe să admire nimeni. Iar eu pe acest Cioran
îl aud, mai înainte de orice, în tot ce scrie” (Nicu Caranica, Nesuferitul
exaltat, în rev. „Destin”, nr.15/1966, pp.116-121, text cuprins de G.
Stănescu în vol. : Emil Cioran în conștiința contemporanilor săi, Ed.
Criterion Publishing, 2007, pp.89-93). Interesant este că la citirea
volumului Précis de décomposition (1949) și Claude Mauriac a avut
acuta senzație de prezență a lui Cioran, dincolo de „tăcerea cuvintelor”.
Dar la el autorul, în chip paradoxal, dădea o lecție de speranță, acționând
asupra cititorului (demn de Cioran) prin „principiul vaselor comunicante”
(rev. Secolul XX, București, nr. 328-329-330).
De fapt buna dispoziție nu exclude dispozițiile mai sumbre, nici
momentele de gravitate sau chiar de „har”. De la fratele său Aurel Cioran
- chinuit fără nici o vină șapte ani în „universitățile lui Teohari
Georgescu” (apud. Petre Pandrea) unde i-a fost dat si sorei lui Cioran să
fie „reținută” pentru „re-educare” (conform cu etica și morala comunistă)
prin bătaie, înfometare si frig patru ani fără condamnarea nici unui proces
-, s-a aflat că Emil Cioran a citit Biblia de la un cap la altul de patru ori.
Dar e suficient să ne gândim cât îi era de drag Pascal pe care-l
considera un sceptic încăpățânat să creadă, chiar „agățat de credință cu
disperare”. Despre cele trei zile petrecute în tinerețe la mânăstire (foarte
probabil la Mânăstirea Sâmbăta de Sus din apropierea Sibiului) Cioran
spusese următoarele: “Je n’ai pas pasee dans ma vie que trois jours dans
un convent et je ne recommencerais pour rien au monde une experience
semblable”. După șaptezeci de ani va spune că a fost interesat și de
„plictisul” monastic, amenințând trăirea duhovnicească (Convorbiri,
p.89), și că mistica îl interesează mai mult decât sfințenia, întrucât:
165

„mistica e tensiune” (p.272). Ajuns la Paris pentru studii doctorale când
în țară îi apăruse Lacrimi și sfinți, în memoriul pentru obținerea bursei
Cioran se arată captivat de extazul misticilor ca instrument de cunoaștere
(Plotin și Eckhart), preluând de la profesorul său Nae Ionescu ideea
„iubirii (mistice) ca instrument de cunoaștere”.
La cincizecișipatru de ani nota în jurnal că orice ar face, nu poate să
creadă în legi fizice și că “universul nu dăinuie decât printr-o intervenție
supra-naturală…Il n’est rien que j’aime autant chez Pascal que son
dégoût des sciences…Il est incroyable à quel point je pense à Pascal. Ses
thèmes sont les miens, et ses tourments aussi. Ce qu’il a du souffrir, si
j’en juge d' après moi !” (8). Decupând din fundalul religios suferința
lucidității dezintegratoare, Ion Simuț îl pusese pe Cioran alături de
Bacovia (rev. „România literară, nr. 18, 12-18 mai 1993), pe care autorul
Cărții amăgirilor îl considera „poet al plictisului moldav”, un plictis mai
coroziv decât spleen-ul. Simuț imaginase cum poetul, dacă ar fi fost
consecvent cu sine, ar fi putut semna Cartea amăgirilor izvorâtă și ea din
abisul plictiselii. Criticul literar n-a ținut însă cont de laitmotivul lui
Cioran după care „tot ce vine din religie și mistică e copleșitor de
profund” (Convorbiri, p.272). În 1947 mistica era pusă de Cioran pe al
treilea loc, după metafizică si poezie (vezi scrisoarea către Aurel Cioran
în vol. Scrisori către cei de-acasă, București, 1995, p. 43). În Demiurgul
cel rău (1969), - carte de inspirație bogomilică „întrucâtva lugubră”
(Cioran către Aurel, 4 aprilie 1969), pe care spaniolii au interzis-o în
1974 ca anticreștină -, Cioran (care prin 1937 citise un an întreg mistici și
vieți de sfinți) scrisese limpede că mântuirea nu-i este indiferentă. Dacă
ar fi sigur că îi este, ar fi de departe cel mai fericit om din lume.
Poate și cu gândul la entuziasmul pentru Pascal din eseurile
prietenului său Octavian Vuia (discipol al lui Heidegger și autor al
volumului Regăsirea în Pascal și alte „analize” heideggeriene, Ed.
Jurnalul literar, București, 1997, traduceri din franceză de Caius Vancea),
Cioran s-a declarat împotriva punerii lui Pascal și Heidegger „în aceeași
oală” (Aveux et anathèmes). Nu doar prin diferita lor raportare la
domeniul religiei, ci și pentru că astfel se încurajează confuzia dintre
soarta singulară a lui Pascal și profesiunea de filozof de catedră a lui
Heidegger. Filozofului german îi reproșa cel mai ades înălțarea
limbajului peste rolul său de vehicol, de instrument de comunicare a
ideii. „Admirându-l” pe Valery gândul i-a zburat către obsesia
limbajului : « L’obsession du langage, toujours assez vive en France, n’y
a jamais été aussi virulente, et aussi stérilisante, qu’aujourd’hui: on n’y
est pas loin de promouvoir le moyen, l’intermédiaire de la pensée en
unique object de la pensée, voire en substitut de l’absolu, pour ne pas dire
de Dieu. » (9).
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In 14 febr. 1967 Cioran notează că „La Prédestination me fascine,
autant qu’autre fois le Malheur. En réalité c’est le même mot. Ne pouvoir
être autre qu’on est. Je suis inchangeable, et j’en souffre à chaque
instant. Donnez-moi un autre moi-même !”(Cahiers, p.472). Altă dată
mărturisește că împrejurările îl silesc să tot vorbească de politică, deși pe
el nu-l interesează propriu-zis decât problemele religioase :„Ne
m’intéressent que les questions religieuses, et les circonstances font que
je ne parle que de politique” (Cioran, Cahiers, Gallimard,1997, p.302).
De foarte tânăr el considerase interesul pentru evenimentele petrecute în
timp ca „expresie a unei sterilități a spiritului” (De la istorism la
metafizică, în rev. „Calendarul”, 26 nov. 1932). Pentru că Cioran a
devenit celebru în anii târzii, prietenul său Gabriel Matzneff și-a intitulat
în 1987 un text pentru pentru numărul închinat lui Cioran de „Figaro
Magazine” : Cioran, l’immense écrivain que vous ne connaissez pas.
Titlu s-a dovedit potrivit pentru atacatorii lui Cioran din stânga franceză
disprețuitori ai geniului victimei lor, prezenți însă la Colocviul „Cioran”
de la Paris unde Matzneff a refuzat să apară, tocmai din cauza acestor
prezențe.
În 1988 Cioran i-a zis Sylviei Jaudeau că a avut la viața sa patru
extaze mistice (10). Unul se poate bănui în 1965 când în vară amintește
de acel 23 noiembrie trăit de Pascal, după ce scrise: „Je suis dans un état
ou physiquement (sublinierea lui Cioran) je comprends qu’on puisse
transporter des montagnes – par delà toutes les métaphores de la foi.
Empêchez – moi, Seigneur, de succomber à ce Feu, à mon feu ou au Tien
– qui sait ?” (16 mai 1965). În 1966 Emil Cioran îi trimisese uneia dintre
ficele lui Mircea Vulcănescu acea scrisoare a cărui text se rotunjeşte
perfect într-un eseu, început cu evocarea unei pilde iniţiatice despre
posibilitatea de existenţă a unor suflete neîntinate de păcatul strămoşesc
şi dezvoltat prin descrierea Grădinii Raiului pornind de la o amintire
legată de prietenul său Mircea Vulcănescu (11). Un an mai târziu
consemnează că „numai un spirit religios îl poate înțelege”(28 aug.1967).
Din Caiete se mai poate citi mărturisirea: „J’ai cherché l’absolu – point
de doute la-dessou. Et plus je le cherchais, plus, par dépit ne pouvoir y
atteindre, je reculais vers la doute, (Cette poursuite, il est étrange que je
la mette en passé, alors qu’elle continue dans exactement les même
conditions qu’avant” (24 mai 1967, p.512). În primăvara lui 1967 se pare
că Cioran a mai avut un extaz mistic. Aceasta trebuie să se fi întâmplat pe
28 martie 1967. Cioran camuflează oarecum trăirea
bucuriei
dumnezeești, lungind pasajul printr-o disecare conceptuală pe care o
notează imediat după misteriosul text despre grația „venită nu se știe de
unde” care ne confiscă pentru o oră sau două. În continuare Cioran
teoretizează că bucuria ar veni omului de la Dumnezeu iar tristețea de la
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demon. Apoi deplasează ideea într-un registru doar aparent mai puțin
grav, sesizând că trăirea bucuriei îi dă acesteia atâta substanță si realitate
încât îi vine să creadă în existența lui Dumnezeu din pură recunoștință
pentru această bucurie atât de densă si atât de plină,„si divinement
lourde, qu’on ne peut pas la supporter sans une référence
suprême”(p.490).
Bănuind că la traducerea în românește asemenea notații vor căpăta
sensul dorit de un traducător lipsit de coardă religioasă, în aceeași zi
Cioran scrisese în caiet (p.489) că un text tradus încetează să fie al
autorului. Era ceea ce notasem si eu citind frazele fără sens aparținându-i
traducătorului Andrei Cornea si puse pe seama lui Platon de Editura
Humanitas(12). Ceva similar (dar mult mai puțin grav) s-a văzut la
republicarea textului ca „inedit” (13) scris de Emil Cioran despre Noica.
In 1987 Cioran rotunjise eseul său (Bref portrait de Dinu Noica) despre
lipsa de modestie a filozofului Constantin Noica în jurul observației după
care „la modestie profonde ne laisse pas de traces, elle est incompatible
avec la création de quelque ordre soit-elle”.Textul, citit la Radio
„Europa Liberă” de Monica Lovinescu după trecerea lui Noica în lumea
celor drepți, cuprindea fraza : „De même qu’on ne peut pas imaginer un
saint désappointé, de même on ne se peut figurer un GRAND philosophe
modeste”. La traducerea publicată în nr.19/2013 al „României literare”,
adjectivul MARE a fost lăsat de-o parte , de ca si cum Emil Cioran nu lar fi considerat astfel pe filozoful Noica, despre care era convins că s-a
retras din lume (14) ca s-o cucerească de la distanță. Exact ceea făcuse
însuși Cioran, retrăgându-se din fața avalanșei de premii literare, spre a
cuceri pe veci tărâmul literar.
Note:
1. C-tin Tâcu remarcă și el că Cioran „își ascunde cunoștințele”. Editorul
parizian pune acest lucru pe seama pudorii, eleganței sau chiar a scepticismului său
(C. Tacou în vol. : Cioran, 12 scrisori de pe culmile disperării, Cluj-Napoca, 1995,
p. 123).
2. vezi capitolele despre „Căderea în timp” în vol. : Isabela VasiliuScraba, Metafizica lui Nae Ionescu în unica si în dubla ei înfățișare, Ed. Star Tipp,
Slobozia, 2000, precum si cele scrise despre Cioran în capitolul Isabela VasiliuScraba, «Ideile -un decor variabil în opera lui Emil Cioran», din volumul bilingv
ce se găsește în mari biblioteci europene si americane: În labirintul răsfrângerilor.
Nae Ionescu prin discipolii săi: Petre Ţuţea, Emil Cioran, C. Noica, Mircea Eliade,
Mircea Vulcănescu şi Vasile Băncilă, Editura Star Tipp, 2000, pp.36-56.
3. Față de „impostura lingvistică” a unui profesor de la College de
France în spatele căreia s-ar ascunde o prețiozitate ridicolă (care-i face cărțile greu
de citit), la micuțul Institut de Istoria Religiilor din București improprietatea
termenilor divulgă incultura filozofică. Evenimentul major al primăverii anului
2013, dacă ne luăm după „Evenimentul zilei”, ar fi fost acela că istoria religiilor
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coordonată de cronicarul plastic Andrei Pleșu (a cărui teză de doctorat în istoria
artei nu interesase în 2006 editurile franceze solicitate de Radu Portocală în calitate
de director ICR-Paris) a produs primul masterat. Articolul postat pe 3 aprilie 2013 o
citează pe conducătoarea masteratului-eveniment explicând că prin „studiul aplicat
al religiei” asezonat (adică „în dialog”) cu „metodele de investigare cele mai
recente din știință” s-ar ajunge la o… salată (ceva vizibil si descriptibil) mistică
(indescriptibilă). In fapt, ea a denumit salata mistică prin termeni ceva mai
impozanți : I-a zis „fenomenologie a minții”, fără să-i treacă prin cap că „mintea” e
ceva care nu apare (ceva ce nu este „fenomen”). Iar afirmația specialistei după care
Mircea Eliade ar fi fost interesat de „fenomenologia minții” este, desigur, de o
prostie fenomenală (i.e. vizibilă de la o poștă). I.D. Sârbu (fost deținut politic opt
ani fără nici o vină, întâi student si apoi apropiat al filozofului Lucian Blaga)
observase că „prostia cea mai modernă e legată de putere, de bibliografie la zi, de
titluri și patalamale”(Adio Europa!). Anticii, cu doctrinele lor „impregnate de
misticism” (Emil Cioran), făceau din mintea omenească un derivat al lumii
inteligibile. Si nici măcar phiolosophia garrula (după expresia lui Anton Dumitriu)
a vremurilor noastre n-a încercat să-i definească esența, să-i schițeze
„fenomenologia”.
4. În iunie 1990 Cioran era înregistrat (vezi Radu Portocală, Cioran :
Sfârșitul furat, în vol. Emil Cioran în conștiința contemporanilor din exil,
Bucuresti, Criterion Publishing, 2007, p. 257-262) spunând că îi este imposibil să-și
imagineze o universitate fără Nae Ionescu (vezi vol. : Nae Ionescu în conștiința
contemporanilor săi. Crestomație de G. Stănescu, București, Criterion Publishing,
1998, p. 116-120).
5. La vremea când marginalizatul Petre Țuțea (care făcuse nevinovat 13
ani de detenție politică, pedepsit retroactiv pentru fapte care la data săvârșirii nu
constituiau infracțiuni) era hăituit de Securitate, Emil Cioran își amintea de el într-o
scrisoare către Noica unde-i povestea de anii cînd a fost bursier la Berlin. In
Germania el s-a întâlnit cu Petre Țuțea, prietenul cu care concepuse Manifestul
crinului alb. Cioran își amintise pe 13 iulie 1970 de greutatea pe care a avut-o în a
se exprima din nou în germană, după „blocarea” si „sufocarea” limbii lui Goethe
prin „limba noastră vorbită cu verva savantă” a lui Țuțea (Cioran către Noica în vol.
Scrisori către cei de-acasă, Bucuresti, 1995).
6. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, La centenarul nașterii poetului Horia
Stamatu. Ciudățenii post-comuniste, în rev. „Acolada” (Satu Mare), 9/2012, p.19.
7. despre jurnalistul si Profesorul Univ. Dr. Alexandru Mateescu Francu
(12 iun.1914 – 4 iul. 2013), distins de președintele Emil Constantinescu si
premierul Mugur Isarescu cu „Ordinul national pentru merit” (Monitorul Oficial,
Nr.648/ 12 dec. 2000), vezi Adrian Irvin Rozei, L’amitie d’un grand homme est un
bienfait des dieux ; http://ro.altermedia.info/cultura/lamitie-dun-grand-homme-estun-bienfait-des-dieux_7159.html precum
si
înregistrarea
de
pe
youtube http://www.youtube.com/watch?v=w0O_gLroSCk .
8. Cioran, Cahiers, Gallimard, Paris, 1997.
9. Cioran, Oeuvres, Gallimard, Paris, 1995, p.1571.
10.
Cioran, Entretiens, Gallimard, Paris, 1995, 336 p.,
cuprinzând 20 de dialoguri.
11.
În volumul publicat de Editura Humanitas unde scrisoarea lui
Cioran din 1966 (în traducerea Margaretei Ioana Vulcănescu) a fost tipărită (v.
Mircea Vulcănescu, Ultimul cuvânt, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1992, p.165-167),
ea apare cenzurată, mania de a tăia pasaje din textele marilor personalități fiind
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permanent încurajată în comunism. În cartea scoasă de fosta Editură „Politică” intâi
a fost cenzurată povestea hasidică despre Adam şi pomul cunoaşterii. În ea se zice
că atunci când primul om cuprinzând în el sufletele tuturor oamenilor s-a apropiat
de pomul cunoaşterii binelui şi răului, sufletul lui Ball-Shew-Tov s-ar fi desprins şi
aşa s-a întâmplat că numai acest suflet nu a luat parte la păcatul primordial. Odată
cu indepartarea micii povestiri hasidice a dispărut şi baza pe care Emil Cioran a
înălţat structura ideatică a eseului său, pornit de la premiza că nu toţi oamenii sînt
urmaşii lui Adam de după căderea în păcat şi că, într-un mod cu totul excepţional,
este posibil -cum spune povestea hasidică -să fi rămas în rai un suflet neprihănit.
Din compararea scrisorii mutilată de Humanitas cu originalul francez inclus la
sfârşitul unui volum de Mircea Vulcanescu scos in anul 2000 de Editura Crater a dlui Ion Papuc (v. Ultimul Cuvant, 2000, editie ingrijită de Mariuca Vulcănescu) se
mai observă cenzurarea pasajului în care Emil Cioran îl înfăţişează pe Mircea
Vulcănescu în Parcul Versailles. Prin 1939, cu ocazia unei plimbări in oaza de
verdeaţă a acestui parc, Mircea Vulcănescu ar fi făcut o inedită teorie a Paradisului.
Lui Cioran expunerea prietenului său i-a părut memorabilă. Astfel că la un sfert de
veac si-a amintit de ideea vulcănesciană a faliei metafizice pe care o implică Raiul,
falie care-l face să semene unei monade cu o singură fereastră spre Dumnezeu. Or
fereastra Raiului de care vorbise atunci Mircea Vulcănescu n-ar fi putut fi stiută
decât de cei aleşi. Ea ar fi fost - ca să spunem aşa -, dovada de netăgăduit că
Vulcănescu ştia despre Paradis lucruri pe care altii n-aveau cum să le ştie. (v.
Isabela Vasiliu-Scraba, Emil Cioran prophète de la vraie sainteté (à propos de
Mircea Vulcanescu, în rev. „Origini. Romanian Roots, vol. XV, Jul.- Dec. 2011,
pp.22-25 ; precum si rev. „Acolada” (Satu Mare), 5/2011, p.25.
12.
v. Isabela Vasiliu-Scraba, Noica printre oamenii mici si mari
ai culturii noastre, la 25 de ani de la moarte, în rev. „Acolada” (Satu Mare),
2/2012, p.19. Sensibil la dimensiunea religioasă a lui Cioran, un bun traducător se
dovedește a fi Andrei Brezianu: „Personal cred că religia merge mult mai în
adâncime decât orice altă reflecție a spiritului uman și că adevărata viziune a vieții
este religioasă. Omul care n-a trecut prin religie și care nu a cunoscut tentația
religioasă este un om vid”. (Cioran în vol.: Convorbiri cu Cioran, București, 1993,
p. 234).
13.
vezi articolul jurnalistului I. Spânu postat în 5 iunie în
„Cotidianul”despre revista „România literară” care „renunță la originalitate” si
publică texte care au mai fost publicate. Expresia „renunță la originalitate” am citato din textul unei clujence care scria că Revista „Tribuna” ar „renunța la
originalitate”, text on-line cu „particularitatea” că exact ceea ce era prezentat în
prima parte a articolului ca indiciu al lipsei de originalitate, in final era infățișat
drept o practică uzuală a revistei „Observatorul Cultural” care si ea „renunță la
originalitate”. Or tocmai revista bucuresteană era dată drept model demn de urmat
la Cluj. Referitor la sporirea calității unui text mai elaborat (situație neobservată de
confuza autoare la citirea „Tribunei” scoasă de dl M. Arman), se știe că Mircea
Eliade (pe când coordona cele 16 volume ale Enciclopediei Religiilor apărută în
SUA in 1987) văzând numărul sporit de cuvinte la puținele fișe pe care i le dăduse
tânărului Culianu să le scrie, l-a trecut drept autor si pe cel care îmbunătățise
calitatea textului compilat de Culianu. De aceea fișele profesorului de română de la
Groningen apar în general cu dublă semnătură: Culianu si Cicerone Poghirc, mai in
temă cu istoria religiilor decât I.P. Culianu, „un peu ‘securist’ sur les bords” (vezi
Isabela
Vasiliu-Scraba,
Himera
„Școlii
de
la
Păltiniș”,
http://www.scribd.com/doc/45916589/Isabela-Vasiliu-Scraba-Himera-Scolii-de-la170

Paltinis-ironizata-de-Noica și Himera discipolatului de la Păltiniș, prilej de ironie
din partea lui Noica http://www.scribd.com/doc/164908931/Isabela-VasiliuScraba-PatinisHimeric-2). În 21 iulie 1977 Culianu îl informa într-un post scriptum
pe marele istoric al religiilor că i-a cenzurat interviul luat la Chicago în mai 1975
unde ajunsese cu sprijinul (inclusiv financiar) al profesorului Eliade. Tânărul de 27
de ani modificase următoarea afirmație a lui Eliade: „comunismul este o lume
dominată nu atât de marxism cât de poliția secretă”. Ce nu-i plăcuse? Desigur,
întregul conținut: Atât constatarea terorii ideologice: „am eliminat cu totul
marxismul” îi scria I.P. Culianu, fost membru PCR încadrat în „domeniul
ideologic” prin postul de la revista Secolul XX (primit înainte de plecarea în Italia),
cât și evidențierea ponderii Securității (a poliției secrete), a cărei teroare depășea în
comunism teroarea ideologiei unice. In anul când faimosul istoric al religiilor
fusese ales membru al Academiei Belgiene (pe 19 febr. 1977), asistentul de română
de la Groningen (care ținea în secret legătura cu securiștii de la „controlul secret”,
trimițân-le chiar și în anul 1985 note informative despre academicianul Eliade, vezi
Mircea Eliade în arhiva Securității, Ed. Mica Valahie, București, 2008, p.230-233)
i-a scris că și-a „permis să înlocuiască fraza cu controlul secret și să elimine cu
totul marxismul” (I. P. Culianu către Eliade, 21 iulie 1977).
14.
v. Isabela Vasiliu-Scraba, Pelerinaj la Păltinișul lui Noica,
sau http://www.isabelavs.go.ro/Articole/inculturaPaltinis6.htm .
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„Un alt univers ar vrea să țâșnească din seva
mestecenilor cu răni albe la gât
acolo cioplitorii de roșii sicrie
nu vor mai avea recorduri de doborât”

Poezii de Nicolae Boghian
Loc de întoarcere
Toate sfintele glii mi-au fost ocupate,
pustiul a înălţat pe ele drapele cu ciori iau lutul în mâini şi-l implor să-mi dezlege:
ca să învii e îndeajuns doar să mori?
De n-aş striga, oare ce s-ar alege
de fruntea încinsă ce sfărâmă grăunţii
ca pulberea lor să mă reîntrupeze
acolo unde se bat în capete munţii.
Poate aş fi doar loc de întoarcere
pentru săniile gândului rătăcit în erori
iar patriile mele m-ar uita copleşite
părăsit în vagoane de călători.
Din ascunzişuri iepuri mari dau năvală
rostogolindu-se peste jnepi şi ciulini,
adeverindu-mi că şi-un bulgăr cu paie
îţi sărută genunchiul dacă te-nchini.

Aerul care ne înşeală
La altă glie m-am tocmit străin pe viaţă
cruce mare am făcut scobind carnea mea slabă
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şi am intrat în mintea celui ce scutură
umil şi stoic praful de pe tarabă.
În aşteptare scot ce-i rău afară
direticând pentru a doua viaţă
în timp ce pământul străin tresare
şi se stropeşte cu mine pe faţă.
Aşa desluşesc ce alţii n-au cum să vadă:
aerul care ne-nşeală pe toţi
lăsând să-l trecem fără oprelişte
când el ne pune şina pe roţi.
Şi aşa ne încercuie şi ne contractă
de-ajungem strânşi şi uscaţi ca prescura
până iese diavolul din măruntaie
trăgându-ne clopotele de frânghie cu gura.

Rămăşiţa luminii
Unde mă uit, privirea nu-mi e primită
se sparge de un zid-eşafod şi, tăiată,
atârnă în găvanul ce n-are vedere
şi abia încolţind se usucă deodată.
Ce mi se-ascunde şi în ce fel nevăzutul
îşi scrie chipul pe o eşarfă în zbor?
Eu rămân ca valul umilit de copastie
ce-şi şterge furia înecând un cocor.
Dar când aripa-i trece ca foşnetul
inului vălurit de un nor de argint
pot vedea zborul surpându-se în mine
când cuvintele rugii vreau să le mint.
Despuiată dă ocol privirea strunită,
rămăşiţa luminii mai apune o dată
şi din toată această glazură cernită
cum să mai picure aghiazmă curată?
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Pâlc de prigorii
Îmi ţin trupul doar cu un dram de merinde
şi dorm cât se adună un pâlc de prigorii
din coajă de tei am împletit capcană
să-mi salte barba când se desfac zorii.
Viaţa mea toată e ca o boccea făcută
în mare fugă şi-aruncată în spate,
o port ca o gloabă trăgând prin noroaie
amărâtu-i stăpân care o mai şi bate.
Mirosul frunzelor crapă nările zorilor
şi aşa pot şti că pe gura mea arsă
îşi face izvor curat aşteptarea
semnului care nu mai are cale întoarsă.

Universul al doilea
Doar să mă uit și ce văd eu se schimbă
de uimire zorii își duc mâna la gură
bucata de cer se deschide înroșită
șoptindu-mi să fug din viață într-o pictură
Această așteptare în stepa amară
sub ochii mei crapă ca o brățară ruptă
și inimii în zdrențe îi dă semnalul
scoaterii cavaleriei grele în luptă
Un alt univers ar vrea să țâșnească din seva
mestecenilor cu răni albe la gât
acolo cioplitorii de roșii sicrie
nu vor mai avea recorduri de doborât
Acolo venirea ar fi demult sosită
odată cu luxul de a te lipsi de toate
cu tot cu cer ar înflori pomii
îngerii s-ar putea îmbăia în păcate
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Eu însumi aș fi o frază scurtă
spusă de țarul Rusiei la împușcare
bărboșii n-ar mai cere lacăt pe limba
clopotelor ce prefac împietrirea în mișcare
Doar să mă uit... și bulbii stepei
ar scoate vulpile, bursucii, pândarii
din toate bârlogurile ar țâșni aurul,
chiar și din lemnul izbelor mâncat de carii
Din icoanele scoase la secetă
lacrimi de aur ar curge,toți sfinții
și-ar țese în scoarță de tei veșmintele
puii tezaurului să-și găsească părinții
Sămânța încolțită nu o mai prinzi din urmă
piatra cu urma pasului meu ascute o coasă
pământul din care a icnit firul de iarbă
se dă pe spate ca o femeie frumoasă
Doar să mă uit...cât două degete zarea
surpă oceane, taie inima stoarsă
a muntelui ce-și ridică deasupra capului
icoana zugrăvită cu calea întoarsă
Dacă, venind, lumina nu obosește
și tot ce dezvăluie scaldă în mister
atunci vederea este universul al doilea
unde cerul e pământ și pământul e cer
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Adrian G. Romila vă recomandă
După bucățile scurte din Lampa cu
căciulă (2009), cu potențial filmic dovedit, Florin
Lăzărescu se întoarce la genul care l-a consacrat. Aș
spune că și la peisajul narativ care-i dă savoarea de
prozator confirmat: tipologiile marginal-exotice,
umorul din scene și dialoguri, uriașa plăcere a relatării
pure, nesofisticate. Totuși, Amorțire (Polirom, 2013)
îmi pare, ca tematică, un roman ușor mai grav decât
Trimisul nostru special (2005) sau decât Ce se știe
despre ursul panda (2003). Ratarea, pierderea memoriei, absența din
realitate, visarea cu ochii deschiși sunt tot atâtea puncte nodale cu
greutate, secondate de trimiteri la capacitatea cuvintelor și a imaginilor
de-a povesti și de-a construi un destin. Râdem la fel, în multe locuri, dar
o facem mai în colțul buzelor și mai amar în noul roman al lui Florin
Lăzărescu, dominat de un fel de spleen maladiv. Agonia urbană a
eșuatului Evghenie, eroul cărții, se datorează unei carențe, pe cât de
intense, pe atât de inexplicabile: ”amorțirea”. Înrudită oarecum cu
plafonarea cehoviană, boala eroului nu are o simptomatologie anume.
Raportată la memorie, temă principală a romanului lui Lăzărescu,
”amorțirea” e sinonimă cu evitarea conștientă a tuturor lucrurilor
neconvenabile, amenințătoare, în favoarea unei liniștiri aparente, a unui
echilibru fragil. De aici rătăcirile eroului, instabilitatea lui socială și
emoțională, amânarea la infinit a proiectelor de scris, complacerea în
relații fără viitor. De altfel, postura de ”idiot” de serviciu în veșnică și
neidentificabilă suferință îl prinde și e ceea ce dă farmec aiurelii sale
nonlucrative.
Antologia alcătuită de Marius Chivu,Best
of. Proza scurtă a anilor 2000 (Polirom, 2013), e o
culegere impresionantă prin cantitate, relevanță și
concentrare valorică. Avem în ea 23 de autori, de toate
vârstele (cel mai mic are 30 de ani, cel mai mare, 65) și
de toate stilurile, care au excelat în genul scurt, după
2000. Sunt 40 de povestiri (după cum a mărturisit
selecționerul, fiecărui autor i-a revenit un număr egal
de pagini), din vreo 60 de volume, câte afirmă același
că a recitit, din peste un deceniu de literatură română
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recentă (aproximativ 15 ani, inclusiv 2012). O asemenea investiție
încearcă să ofere o imensă hartă tipologică a prozei scurte autohtone din
ultimii ani, de la minimalism și realism, la fantastic, parabolic și parodic,
de la mișcarea narativă precisă, cu accent pe comic, dialog, atmosferă și
psihologie, până la barocul imaginativ, erotizat, grotesc și absurd. Sunt
adunate în același loc produse ale specializaților pe gen și ale
frecventatorilor ocazionali, căci avem prozatori de cursă lungă,
profesionalizați (filologi), dar și regizori, scenariști sau scriitori cu
pregătire ”realistă” și talent cât încape. Unii sunt foarte cunoscuți (Ioana
Baetica, Dan Coman, T.O. Bobe, Radu Pavel Gheo, Florin Lăzărescu,
Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Angelo Mitchievici, Radu
Paraschivescu, Cezar-Paul Bădescu, Silviu Gherman, Sorin Stoica), alții,
mai puțin (Lavinia Braniște, Luca Dinulescu, Adrian Georgescu, Cosmin
Manolache, Mihai Mateiu, Mitoș Micleușanu, Veronica D. Niculescu,
Liviu Radu, Alex Tocilescu, Călin Torsan, Marian Truță), astfel încât
volumul și, implicit, selecționerul nu pot fi suspectați de elitism sau
părtinire. Sigur, există inegalități valorice sau direcții mai greu de
comparat, dar trebuie să recunoaștem că nu-i ușor să pui împreună autori
atât de îndepărtați, ca generație, și atât de diferiți în scriitură, din care săți faci o idee, cât de cât, despre genul prozastic scurt de dată recentă.
După o uriașă muncă de recitire, ordonare și
transcriere, Constantin Bostan a reușit, recent, să editeze
două volume, dintr-o serie de șase, cu însemnările
diaristice și corespondența lui G.T. Kirileanu, puse sub
titlul Martor la istoria României. 1872-1960. Jurnal și
epistolar (RAO). Cele două cărți, ieșite în excelente
condiții grafice, cuprind, deocamdată, intervalul 18721914, prima, și 1915-1918, a doua, urmând ca restul să
apară, așa cum e anunțat, în volume viitoare. E vorba de o
ediție profesionistă, cu note consistente, adaosuri explicite și indice de
nume, în care, printre însemnările memorialistice ale lui G. T. Kirileanu
(finale și în ciornă), ordonate cronologic, sunt inserate scrisori ale
acestuia către oameni importanți (Iorga, Maiorescu, Gorovei, cele mai
multe), către prieteni și către familie. Avem, prin urmare, nu doar un
parcurs biografic recompus din consemnări aproape zilnice, ci și o hartă
întinsă a istoriei României, privită prin ochii unui om care a trăit-o
îndeaproape și care s-a intersectat cu actori de marcă ai ei. Discuții și
schimburi de scrisori cu Titu Maiorescu, Nicolae Iorga, Artur Gorovei,
Simion Mehedinți, Dimitrie Gusti, Octavian Goga, Alexandru Vlahuță,
Tzigara-Samurcaș și cu mulți alții, aventura redactărilor de lucrări și a
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diverselor colaborări culturale (între ele, efortul de recuperare al
manuscriselor lui Creangă), cancanerii din interiorul curții regale și din
subsolurile marilor hotărâri politice, atmosfera din școli, universități și
redacții, reacții publice și private la marile evenimente istorice ale țării,
călătorii în țară și în străinătate, toate alcătuiesc felii din viața zbuciumată
a României dintre secolele XIX-XX. Cu tenacitate, franchețe,
generozitate, sensibilitate și modestie, susține îngrijitorul ediției,
Kirileanu ne apropie de ”o lume care, deși pare de multe ori «nebună,
nebună, nebună», a trăit și a făcut istorie, a pătimit și a exultat pentru
idealuri naționale sau de import, s-a întors nu odată cu josul în sus și cu
susul în jos, și-a devorat ori și-a aclamat valorile, dar și lichelele ori
farsorii care, adesea, au știut să o manipuleze...”.

În ”familia” rară a romanului creștin,
de la noi, văd și noul roman al lui Ovidiu
Pecican, Arhitecturi mesianice (Charmides,
2013). Dincolo de titlul derutant și prea emfatic
e o poveste care își asumă curajos riscul unor
teme desuete: paternitatea biologică și spirituală,
spovedania
și
eliberarea,
martiriul
și
compromisul moral, sfințenia subterană și
secularizarea modernă. E un pariu câștigat,
pentru că narațiunea, deși cuminte și ”clasică” în concepție, are
ingredientele uneia de valoare. Ea prinde atât prin caracterul confesiv, de
disponibilitate la poveste (eroul e un preot greco-catolic cu recunoscute
adâncimi duhovnicești, căruia celelalte personaje i se spovedesc în
confesional), cât și prin situațiile neașteptate, însoțite de psihologismul
empatic al unei voci indirect libere. Distonanța comentariilor sociopolitico-teologice din back of-ul scenei caută să dea consistență eseistică
romanului și să lege într-un parcurs coerent cele câteva zile decisive din
destinul preotului unit Laurențiu Gomboș. Ideea de construcție solidă, pe
care pulsația biologicului, imprevizibilul existenței și prezența ilogică a
răului o eterizează, dă titlului o notă ironică. ”Arhitectura” e ”mesianică”,
adică impredictibilă, vagă, suspendată, cu structura anulată. De aceea
romanul lui Ovidiu Pecican e ”creștin” până în măduva oaselor.
Redundanța aparent stabilă a răului din lume lasă loc speranței. Exact așa
cum crucea, ca și suferința omului, duce, de fapt, la înviere. Deși e
bântuit de Stavroghin și are păcate neștiute pe conștiință, părintele
Gomboș trebuie să meargă mai departe. Dar numai împreună cu naratorul
său empatic.
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Sub demersul revenirii din mitizările
excesive se înscrie masiva antologie cvasimemorialistică, alcătuită și prefațată de Cătălin
Cioabă. În Mărturii despre Eminescu (Humanitas,
2013) avem o nouă și necesară reumanizare a
”poetului național”, făcută prin punerea laolaltă a
tuturor relatărilor celor care, sub o formă sau alta, lau cunoscut, au stat în preajma lui sau au intrat în
contact cu el. Mozaicul biografic, ordonat cronologic
de la anii de școală până la moarte, e traversat și de criterii ale pregnanței
sau ale genului. Există mărturii arhicunoscute și des invocate (Ioan
Slavici, Titu Maiorescu, Mite Kremnitz, Teodor Ștefanelli, Matei
Eminescu, Iacob Negruzzi, George Panu, I.L. Caragiale, Nicolae Gane) și
altele mai puțin pomenite (Corneliu Botez, Ioan Cotta, Ioan Sbiera, Mihai
Pascaly, Constantin Meissner, Grigore Păucescu, Vintilă Russu-Șirianu,
Artur Gorovei, Ion Păun-Pincio, Ioan Al. Brătescu-Voinești, Alexandru
Vlahuță), există scrisori (Maiorescu, Creangă, Chibici-Râvneanu,
Vlahuță), memorii familiale (Matei Eminescu), jurnale intime
(Maiorescu), constatări medicale (Alexandru Șuțu, Zaharia Petrescu) și
”povestiri, anecdote, imagini” (Alexandru Obedenaru, Gheorghe
Meinescu, Elena Văcărescu, Ionel Teodoreanu, Dimitrie Teleor, Corneliu
Botez), există frați, prieteni, mentori, cunoscuți, colegi, admiratori, emuli
și medici. Eminescu apare într-o multitudine de perspective, cu un portret
în ape, când așa, când altfel, în perspective care, teoretic, cel puțin, evită
mitizarea gratuită. Ipostazele poetului variază, de la portretele luminoase
ale unor Iacob Negruzzi, Mite Kremnitz, Cleopatra Poenaru Lecca și
Vintilă Russu-Șirianu, până la cele mai ”exacte” ale unor George Panu,
Titu Maiorescu, Ioan Slavici și Elena Văcărescu. Harta cronologică a
aparițiilor lui Eminescu printre contemporani e atât de mare, încât
cuprinde detalii psihice, fizice și comportamentale îndeajuns de
numeroase ca să dea un tablou mult mai aproape de adevăr decât statuile
generate de celebrările de tot felul. Eminescu e școlarul însetat de lectură
și incorigibil de la Cernăuți, e vagantul adolescent veșnic îndrăgostit și
derizoriu din epoca peregrinărilor ardelene, e boemul fascinant din
studenția vieneză și din tinerețea ieșeană, e antiaristocraticul ziarist
utopic de la Timpul, e poetul adulat, cunoscut și căutat de toată lumea,
dar, peste toate, e greu tolerabilul bolnav, depresivul și inconsecventul
social din ultimii ani de viață. Sunt sigur că puțini cunosc întreaga
panoplie a avatarurilor eminesciene, astfel încât să nu fie surprinși încă
de aspecte și întâmplări revelatoare.
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Poeme în balans (Charmides,
2013) e ultima carte a poetului ieșean Cassian
Maria Spiridon și e un volum consistent, de
etapă biologică și artistică, cuprinzând, în peste
150 de pagini, patru cicluri de texte.Titlurile
anunță, din start, mizele majore și spectacolul
simbolic ostentativ: Poeme din vremea când
eram foarte tânăr, Inelul cu agat, Ca jarul
aruncat în nămeți, Într-o zi a bătut vântul de la
răsărit. La fel ca în antologia din 2011, Cumpăna, văd și aici un
neoromantism de sorginte eminesciană (cumva naturală unui viețuitor în
urbea Casei Pogor și a Junimii), străbătut de o melancolie puternică
(Luna a astrul dominant) și de regretul ieșirii previzibile din viață,
cândva. Am mai întâlnit asemenea predispoziție elegiacă și la alți poeți
moldoveni congeneri (Radu Florescu, Dorin Ploscaru) care au decis, la
un moment dat, să tragă o linie metaforică sub o anume vârstă a
maturității. Coborârile în cotidian sunt rare, manifestate prin gesturi
simple, casnice, prin peisaje familiare și referințe la pagina scrisă, deși
nici scrisul, nici observația măruntă nu acoperă presentimentul thanatic,
întins peste toată poezia. Poate că în niciun alt loc al autorului moartea nu
e văzută ca aici, o retragere cavalerească, spectaculoasă și
însingurată.Temă integratoare a bilanțului poetic de față, ea îmbracă
adesea haina unui peisaj polar sau tomnatic, iminent prin sugestiile-i de
final. Poetul nu face decât să se mai încălzească, din când în când, cu
frumuseți, visări și amintiri, ca orice romantic.. Realitatea alterată de
imaginație se ivește ca într-o stampă udă, pătată, iar imageria devine
atunci barocă, multiplicată luxuriant, cu alunecări spre decorativ
expresionist.
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Poeme de István Turczi
“Lirismul lui Turczi dă impresia unei formule verbale
impetuoase, cerebrale şi dezlănţuite, chiar a formalismului
prozodic, în realitate, la o lectură atentă, se realizează o
solemnitate aparte a expunerii, printr-o combustie internă
intensă, ce produce incandescenţa emoţiei şi a sensurilor, cu
variaţii suculente de tonuri şi nuanţe ale contrariilor,
metamorfozându-se într-o alchimie a gândurilor şi a
sentimentelor.
Caligral al stărilor şi al tulburărilor poetice, pentru că artistul
are curajul de a rosti adevăruri şi sentinţe, de a realcătui viaţa
din fragmente de vis şi taine, István Turczi este poetul rigorii
rebele a stărilor de conştiinţă, al dinamicii confesiunii, captând atenţia lectorului, pe
care-l invită la meditaţie şi la re-crearea spiritului. Densitatea ideilor, vigoarea
cantabilităţii verbale ce relevă un cotidian blând ori tumultos, poate banal în esenţa lui,
fac dovada unei poezii profunde, irigate de-atâtea zbateri sufleteşti, semn al farmecului
stărilor lirice autentice. (Ion Deaconescu)”

Levitaţie
Curg câteva minute după trezire, până accept ziua aceasta, corpul acesta,
cafeaua aceasta.
Mă pun în mişcare până la baie, printre epave. Una dintre epave, aseară, a
fost poezia,
cealaltă cina. Mă îmbrac greoi, telefonul mobil sună, nu îl ridic, îl las să
sune. Încet, încet,
tot ce am poate fi fărâmiţat. Cifrele, imaginile şi feţele sunt eliminate,
şterse. Multe lucruri
ar fi trebuit să rămână aşa cum erau, ca să nu fie astfel. Omul nu se
păcăleşte cu speranţa.
Nici toamna nu se deranjează de faptul că e toamnă, totul e sterp şi frigul
pătrunde până la oase. Culorile rămase ale dimineţii, cu aripi tăiate, se
topesc în copacii care ies din pământ.
A fi cel care îşi închide şi deschide palma, care vorbeşte cu cactuşii săi,
din când în când,
care are timp destul şi pune la o parte valizele. A fi cel care aprinde o
ţigară privind lung
iarba cerului ce înfloreşte alb-cenuşiu. A fi atent în timp ce afară curge
graba nebunească,
ca o penitenţă. A nu face nimic, în sfârşit, a exista numai, a executa
existenţa.
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Scurta istorie a filosofiei
Metafi, câinele meu, mă trage după el la plimbarea de dimineaţă, de
fiecare zi,
la ora obișnuită. Ne holbăm, cu curiozitatea copilărească a ființelor care
tocmai
s-au trezit, cum recrează azi cerul şi Soarele. M-aş umple cu strălucire,
dar zgarda
se întinde, pornind îndată mai departe. Nu vrea să-şi facă treaba aici, nici
după colţ,
sub aureola moale a felinarului, înconjurat de arbuşti din spatele
chioşcului de ziare,
nu. Obişnuinţa e ca un magnet puternic. De o lună încoace, în fiecare
dimineaţă,
Metafi îşi face nevoile la tulpina unei ficus religiosa. Care este la cel
puțin o sută de
paşi şi ultimii metri, de obicei, îi facem în fugă. În mâna mea liberă, ca
un steag alb,
fâlfâie şerveţelul de hârtie, foșneşte punga de plastic. Metafi nu îşi
risipeşte timpul.
E încrezător în abilitățile sale. Se concentrează doar la uşurare, niciodată
nu-l văd mai vulnerabil. Stă înfipt, cu picioarele ridicate, în mijlocul
naturii create, şi se cacă. Zgura părăsește închisoarea corpului său printro simplă presiune profesionistă. Acesta e
momentul activităţii pure. Mă aplec, el păşeşte mai încolo, parcă mi-ar da
permisiunea.
Pe drum, spre casă, nu scot o vorbă despre lucruri înţelepte.

Legea conservării materiei
Mama sparge nuci toată ziua. Pune nuca pe un rulment de camion vechi,
metalizat-argintiu, folosit ca scrumieră, apoi loveşte. Chiar şi Ceaikovski
ar fi mândru de ea. Separă meticulos nucile bune de cele mucegăite.
A curăţat deja mulţi saci, cu acesta plăteşte medicul de circumscripţie,
maseurul şi mai nou se duce şi la piaţă. E în mişcare veşnică: dacă nu
sparge
nuci – găteşte, dacă a terminat cu gătitul – discută cu plantele sale, în
timp
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ce urmăreşte zborul păsărilor pentru a afla dacă merită sau nu să intre în
oraş.
Culoarea ochilor ei seamănă cu verdele Mesei Domnului la
cuminecătură.
Privim împreună cum aripile culorilor se contopesc în copaci, în lumina
amurgului.
Fiecare mic război s-a derulat deja în capetele noastre şi tăcem doar,
ascultând
cum se răzvrăteşte timpul în linişte. Centrul universului poate fi creat
oriunde.
Cum mâinile sale îmi cuprind faţa.

Numai umbre mă apără
Numai umbre mă apără când uneori mă trezesc noaptea. Întunericul nu
este
duşmanul meu. M-am născut lângă cimitir şi când m-am uitat pe
fereastră,
în spatele gardului casei de vizavi, unghiul de vedere a fost închis de
două
cruci înalte din piatră, acoperite cu iederă. Am traversat cu un calm
neprotejat,
cine ştie de câte ori, printre mormintele cimitirului de pe strada Almási.
Oi fi avut
vreo opt ani, poate mai puţin. Uneori în ceaţă, dis-de-dimineaţă, alteori
sub vălul
galben al amurgului venit mai devreme. Am memorat amplasarea
mormintelor,
chiar le-am vorbit acelora pe care i-am cunoscut deja. M-a condus
îngerul fără
ruşine al experienţei. Chiar am fost mândru că nu mă tem, cel puţin am
crezut
aşa şi terapia a funcţionat. Când mă trezesc noaptea, îmi amintesc că am
amintiri
şi câteva minute ştiu ce am făcut şi cu cine m-am întâlnit în vieţuirea din
vis.
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Bodhisattva este atent
Iau înapoi vechea mea faţă. Nu sunt mânat de nici o intenție. Vigilenţa
mea
e ca şi suprafața neclintită a apei. Tărăgănesc. Am fost invitat într-o o altă
lume.
Cred şi nu cred. Întreb, fără să întreb ceva. Tăcerea sa mă convinge.
Trebuie să
fac totul ca să pot păşi iar în sanctuarul demolat al inimii mele. De unde
am fugit,
acolo trebuie să mă întorc. Mă pierd în el şi găsesc iar drumul spre casă.
Îl pot
cuprinde chiar şi cu mâinile împreunate. Mă bucur că știu: degeaba mă
doare.
Accept că nu mă poate ajuta. Îl deschid, chiar dacă nu s-a închis. Îl
primesc, după
ce îl dau. Unde nu îl caut, îl găsesc. Îmi rezem spatele de pietre calde.
Arunc petale
în valurile amintirilor mele. Îl pot păstra dacă îl risipesc. Dacă îi dau
drumul, îmi dă
drumul. Mă simplific. Dacă m-aş cunoaste pe mine însumi, aş şti totul.
Chiar şi
despre tine. Visez doar că ești aici?

Viaţa noastră conform lui Ryōkan
Ai obţinut tot ce ai vrut. Te descurci greu chiar şi cu ceea ce ai. Privind
din exterior,
eşti numai o umbră în mişcare. De acum încolo, încearcă să trăieşti fără
dorinţă, ca şi totalitatea să te poată obţine pe tine. Lasă-te necondiţionat
în grija neantului. Când nici
măcar întâmplător nu e să spui: mai mult, mai mult, mai mult. Atunci
când nu te doare
ceea ce pierzi, e timpul când te cramponezi de el. Păstrezi timpul în
picături sub formă
de tristeţe. Târăşti după tine momente rele, de când oare? Dă-i drumul la
tot ce nu vrei
să păstrezi, însă ştii că există şi că e al tău. Conform unui poet japonez
Zen, blajin şi beţiv, viaţa noastră e un nufăr care pluteşte la marginea apei
vieţii noastre, luminată de Lună.
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Nu trebuie neapărat să aştepţi răsăritul în poziția lotus, cu palmele
întoarse spre cer,
să înţelegi acest lucru. Părăseşte adăpostul de frunze al rutinei. Mai
slăbeşte din
încleştare, deschide-ţi robineţii. Ţine ceremonii, distanţă, pauză. Dacă nu
vei mai fi contaminat de praful secular, vei obține tot ce nu ţi-ai dorit.

Cântec popular
Gândeşte-te la ceva ce îţi place. Spune: femeia ta se scaldă în lac.
Repetă:
se scaldă în lac. Ataşează şi un peisaj: țese din nou forma sa din
mijirea opalină, nearticulată. Bizuieşte-te pe linişte şi ascultă cu
atenție. Vei putea vedea:
când îşi aruncă părul lung şi umed înainte și înapoi, pământul
tremură.
Vântul o piaptănă, oglinda ei e apa. Ierburi intime o parfumează. Pini
îi păzesc
demnitatea. Nori îi imită mişcările. O ceată de păsări o laudă, în timp
ce pulberea
de aur a privirii tale cade peste ea de la distanță. Seara este doar un
frison sub
pleoapele tale. Lumina umedă care picură de pe acele pinilor
iluminează coapsele, abdomenul, sânii, locurile conversiunilor
infinite.
Libelule perseverente alunecă între pielea şi amintirea sa. Fă-o intim:
un prosop
moale ca păşunea să fluture în mâna ta.
Desenul e gata: degetele tale, aceste păsări friguroase, pot zbura rece
în sfârşit
până la ea, înainte să fie acoperită de tine, de paravanul nopţii care se
lasă repede.

În româneşte de
Attila F. Balázs
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Basmul popular – orizonturi stilistice
un comentariu de Leonard Rotaru
După o activitate susținută de cercetare,
Elena Simionescu- Zaharia reușește prin
intermediul editurii Alma Mater din Bacău să
tipărească volumul Basmul popular –
orizonturi stilistice.
La origine teză de doctorat (Stilistica și
poetica basmului popular românesc), studiul
își propune, după cum sugerează și titlul, o
incursiune stilistică în lumea basmului
românesc.
De menționat că autoarea a dovedit și
cu alte ocazii editoriale că are preocupări
privind descoperirea multiplelor valențe ale
literaturii populare și ale folclorului în general. Chiar lucrarea de licență,
elaborată sub coordonarea regretatului profesor universitar dr. Petru
Ursache de la universitatea ieșeană „Alexandru Ioan Cuza”, a avut ca
obiect de studiu anumite aspecte legate de etnologie: Totem și tabu în
Căluș. De asemenea, în volumul Omul și mitul, publicat de universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava în anul 2007, Elena Simionescu- Zaharia
publică studiul Mitul nemuririi în basmele Tinerețe fără bătrânețe și
viață fără de moarte și Pasărea măiastră.
Menționarea ultimului studiu nu este întâmplătoare în contextul
actual. În Basmul popular - orizonturi stilistice, analiza strategiilor
narative, a valențelor stilistico-poetice ale limbajului, este aplicată tocmai
asupra celor două creații populare care se dovedesc, după cum se vede,
încă generoase în semnificații și interpretări.
Ținând seama de cât de mult s-a scris până în prezent despre
basmul românesc, subiectul pare epuizat. Elena Simionescu-Zaharia
reușește însă să parcurgă o bogată bibliografie, să sintetizeze idei legate
de tema urmărită și chiar să aducă noi contribuții în domeniu, fie prin
perspectiva de analiză, fie prin raportarea aspectelor cercetate la suportul
ideatic al unor personalități ale neamului, dintre care amintim doar ca un
exemplu pe Lucian Blaga cu a sa teorie a orizonturilor temporale ale
inconștientului din Trilogia culturii.
Autoarea surprinde și convinge prin demersul său științific,
demonstrând că în basmul popular românesc pot fi descoperite noi
valențe, oricare dimensiune a acestuia ar fi luată în discuție.
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Structurată în patru capitole, cu o introducere și remarcabile
concluzii, cartea are la bază două perspective de analiză, cercetătoarea
urmărind dezvoltarea temei propuse din considerente afective și, mai
ales, filologice. Îndrăgind ea însăși basmul, subtextual pare să ne invite la
noi lecturi pentru a gusta frumusețea unei asemenea opere literare și chiar
de a căuta textele autentice în spații românești care mai păstrează încă
variante cu patina vremii pe ele, dar și de a surprinde cu ochiul
specialistului dimensiunile narative, dramatice, lirice, ludice ale
narațiunii, de a medita asupra destinului omului pe pământ, de a
surprinde fapte de limbă, indici ai oralității, influența lor asupra speciei
culte, funcția dialogului și nu numai. De asemenea, consideră, pe baza
cercetărilor întreprinse, că basmul nu a murit ca specie, că este în
continuă adaptare și rezistă grație creativității poporului, chiar dacă
literatura populară autentică este invadată uneori de producții îndoielnice
în ceea ce privește calitatea estetică și originalitatea. Așa se face că, din
perspectiva cercetătorului, după afirmațiile Elenei Simionescu-Zaharia,
în contextul actual, basmul tinde să devină mai mult un obiect de interes
științific, urmărindu-se doar valoarea sa documentară și interpretarea
valențelor sale semantice în registre variate (sociologic, lingvistic,
filozofic, mitologic, etnopsihologic, religios, antropologic, estetic).
Lucrarea Basmul popular – orizonturi stilistice este generoasă
în idei, provocatoare, bine documentată, basmul fiind perceput ca un act
estetic și sociocultural. Desigur valorile estetice ale basmului sunt de
mult timp descoperite. Ele au fost evidențiate de personalități ca Ovidiu
Bârlea sau George Călinescu (Estetica basmului), deschizându-se astfel
multiple orizonturi interpretative, dar, după cum afirmă autoarea
volumului de față, „totuși, criticul literar (n.n. George Călinescu) nu
manifestă interes pentru o analiză stilistico-poetică aprofundată.” (p. 30)
Pornind de la analiza stilistico-poetică a înaintașilor, Elena SimionescuZaharia, aplicând metoda structuralistă, duce cercetarea mai departe,
surprinzând noi elemente de stilistică poetică care merită luate în seamă.
În prima parte a studiului, accentul cade pe problematica
discursului în basm (discurs oral de tip fantastic, discurs narativ), existent
în două ipostaze (discursul naratorului și discursul personajelor), cu
referire la aspecte legate de calitatea enunțului, sintagmă narativă, la
folosirea cu predilecție a unor părți de vorbire (pronume personale,
indicatori adverbiali), a unor timpuri verbale, stil direct liber, cu
observația „că oralitatea are implicații majore în cultura umanității”.(p.
55)
Autoarea insistă asupra cercetării unor creații autentice, afirmând
că există numeroase pseudocreații apărute atât din cauze obiective cât și
subiective.
187

În primul rând, motivează autoarea, unii culegători de folclor sau
colecționari de producții literare populare au intervenit în covorul
lingvistic al acestora, cu tendința de corectare, dar și cu tendința de
„inovație care nu mai respectă filonul tradițional”. (p. 61)
În al doilea rând, intervențiile asupra textului sunt o urmare „a
influențelor socioculturale diverse asupra emițătorilor, dar și a unei
atenții sporite a povestitorului de a-și cenzura limbajul și gesturile în
timpul expunerii”. (p. 63)
În consecință, e de luat în seamă doar oralitatea autentică a
basmului, după care se pot identifica și interpreta indici ale acesteia la
nivel fonetic, morfologic, lexical și sintactic, oferindu-se astfel
posibilitatea unei analize structuraliste competente, ca primă perspectivă
de studiu.
O a doua perspectivă se referă la studiul imaginarului unui text
(personaje, timp și spațiu, motive și imagini), paginile respective, luate în
sine, constituind eseuri plăcute la citire și bogate în aprecieri pertinente
ca urmare a creativității dovedite, dar și a bogatei bibliografii studiate.
Ideea că Făt-Frumos, ca personaj de marcă al basmului popular,
„nu poate fi clasificat în categoria personajelor mitologice în cultura
noastră tradițională” (p.90) este dezvoltată cu argumente convingătoare.
Făt-Frumos nu trece de unul singur probele de inițiere, ci doar cu ajutorul
unor personaje auxiliare. În ceea ce ne privește, este cazul să atragem
atenția că unele personaje echivalente cu Făt-Frumos ca importanță și ca
scop al misiunii ce trebuie îndeplinită, precum Greuceanu, pornesc
acțiuni aproape imposibile, dispunând de calități care depășesc
posibilitățile omenești, reușind, prin metamorfozare să se facă nevăzute.
Cartea are valoare și prin faptul că oferă de-a gata pentru cei
interesați de studiul basmului informații sub forma unor sinteze privind
nume de personaje existente în basmele românești, precizându-se
povestea din care fac parte, dar și indici de personalitate, de simbolistica
numelui, mai ales pentru cele care au devenit modele pentru basmele
culte (Făt-Frumos, Setilă, Fomilă, Păsări- Lăți-Lungilă, Gerilă ș.a.),
motive literare inedite (motivul eroului îndrăgostit, motivul privirii, al
sacrificiului, al tăcerii, al nemuririi, al bâtei, al îmbăierii, al orbirii, ș. a.).
De asemenea, simbolistica motivelor este corelată „cu interpretarea
imaginilor din regimul diurn și din cel nocturn”, autoarea oferind noi
valențe interpretative unor imagini precum zborul spre tărâmuri
fantastice, castelul strălucitor, pădurea ca spațiu terifiant, ca să amintim
doar câteva.
Aspectele cu privire la cronotop și imaginar sunt bine așezate în
logica studiului. Se amintește de un timp sacru, de un timp real, de un
spațiu real ori imaginar, de un spațiu al personajului, timpul basmului, ca
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narațiune, fiind trecutul „un trecut ideal, iar spațiul (aerian, pământean,
subpământean) este deosebit de cel existent concret”. ( p. 101)
Până la urmă, Elena Simionescu-Zaharia ajunge la o concluzie la
care subscriem întrutotul că „basmul este resimțit ca o născocire, o
minciună pentru majoritatea povestitorilor și ascultătorilor, având o
funcție predominant estetică”. ( p. 103 )
Capacitatea de a pune în practică noțiunile teoretice despre basm
iese în evidență și în momentul în care Elena Simionescu-Zaharia aplică
acumulările teoretice în dizertația despre cele două basme de excepție ale
literaturii populare române: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de
moarte și Pasărea măiastră.
Primul se raportează la o problemă fundamentală de existență și a
constituit obiectul unor exegeze deosebite, unele dintre ele fiind
apreciabile lucrări de doctorat (Adrian Alui Gheorghe – Tinerețe fără
bătrânețe și sentimentul tragic timpului). „Dorința de ieșire a
personajului din Fire în Ființă atrage asupra acestuia pedeapsa maximă.”
(p. 198) Făt – Frumos alunecă în profan, interdicția este încălcată, iar
incompatibilitatea dintre cele două universuri și cele două personaje
rămâne definitivă, ca în mai târziile, spunem noi, capodopere ale
literaturii culte, Luceafărul, de Mihai Eminescu și Riga Crypto și
lapona Enigel, de Ion Barbu.
Cel de-al doilea este un altfel de model de basm popular
românesc. De astă dată, tinerețea veșnică se realizează prin intermediul
operei de artă (înălțarea unei mănăstiri). Numai după aducerea măiastrei
păsări, cu eforturi extraordinare, de pe celălalt tărâm, și așezarea ei în
turn, opera de construcție va fi finalizată. Nemurirea se atinge doar în
plan estetic, spiritual (să fie oare o legătură între ceea ce simbolizează
pasărea măiastră și faptul că vechile case țărănești, acoperite cu draniță,
aveau în vârful acoperișului, sculptată o pasăre, ca semn al rezistenței în
timp?).
Capitolul al patrulea, Interferența dintre basmul popular și
basmul cult, oferă o serie de cunoștințe deosebit de utile oricărui cititor
interesat și avizat. Din această perspectivă „s-a propus identificarea
elementelor comune basmului popular și celui cult, la nivel fonetic,
morfologic, lexical, sintactic”(p. 252), prin aceeași tehnică structuralistă
de analiză, precum și interpretarea unor aspecte legate de conținut.
Cartea, prin conținutul ei, se adresează cercetătorilor, mediului
universitar, în general. De aceea ni se pare firesc să sugerăm că este
necesară o difuzare mai largă, pătrunderea ei în bibliotecile și librăriile
universitare fiind absolut necesară.
De asemenea, apreciem stilul lucrării, calitățile generale ale
acestuia, claritatea, proprietatea, corectitudinea, dar mai ales faptul că
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este plăcută la citire și atractivă prin modul de organizare sintactică a
enunțurilor.
Valoarea lucrării constă și în faptul că structura cărții, fostă inițial
teză de doctorat, s-a stabilit de comun acord cu regretatul profesor
universitar dr. Dumitru Irimia. Este și motivul pentru care autoarea
deschide volumul cu dedicația: „În memoria profesorului Dumitru
Irimia”, semn al recunoștinței pentru o mare personalitate a lumii noastre
universitare.
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Poezii de Bogdan Federeac

nimic nou pe frontul din nord-est
de cinci minute bătrânul de pe bancheta din față și-a pregătit o sticlă cu
apă și-a scos punga cu medicamente până acum nouă pastile galbenă,
albastră, albă, roșie, grena, kaki, capsule, drajeuri la o folie se uită atent
nu scrie nimic pe ea seamănă cu aspirina se hotărăște adaugă și cea de-a
zecea pastilă oftează își duce mână în păr oftează din nou începe să
sfărâme pastilele pune mâna pe sticla de apă face de patru ori semnul
crucii dă ochii pe spate aruncă pastilele pe gât ia o gură de apă,
înfiletează dopul se uită în jos scoate de undeva din spate o pungă
transparentă cu un covrig fiert la 50 de bani își reazămă spatele, îl rupe în
două, apoi jumătatea o rupe în bucăți mai mici cât să le vâre în gură,
mestecă, privește în gol pe geam îl înțeleg perfect din trenul Iași –
Dorohoi nu ai ce vedea poate doar pe la Larga Jijia dar asta numai vara
când crezi că ai ajuns în Delta Dunării de la atâtea pastile cred că și
bătrânul care mai bea o gură de apă se crede într-un alt loc, măcar în alt
timp, trei-patru decenii, nu mai mult, oftează din nou, i-au mai rămas
patru pastile, pe două le sfărâmă în pumn, se uită în gol, desface sticla,
aruncă pastilele în gură, mai ia o gură de apă, mai scoate o bucată de
covrig e atât de deprimant tot tabloul ăsta încât nimeni nu mai citește
până la final semnele morții

să mori !
bunicii mint cel mai frumos
nepoții
dumnezeu a creat lumea în șase zile
a șaptea s-a odihnit
nu a lăsat o zi pentru a muri
„eu vreau să mor în vis” tu
și toți ceilalți
același lucru
doar partea ușoară
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greul îl lăsați tot bunicilor
uitarea tot lor
singurătatea de asemeni
patul murdar
aceleași haine de când
a venit iarna
deageaba speli corpul înainte să-l pui în sicriu
când ultimul lucru pe care l-a făcut înainte să închidă ochii de tot
e ceea ce spui tu ăluia mic al tău
„e rușinos să faci pe tine, eși mare de-acum”.

Vlad poate să aibă frați când vrea el
Vlad are un frate
mut
l-a ținut ascuns 21 de ani
să serbeze în doi majoratul american
frate-su e cel mai mare povestitor
e cel mai tripat
și are cele mai multe femei
Vlad e cel mai tare
a hotărât că vrea un frate
și îl are
ai lui nici nu au știut.

from nicolina, with love
e noapte, 22 decembrie și un miros
de cârnați pe casa scărilor de
scoți capul pe geam
și vezi cei doi câini slăbănogi
că dorm ca proștii la locul lor
vecinul de la 1
căruia toată lumea
îi zice „Porcu”
se aude din nou
certându-se cu nevastă-sa
ca și dimineață
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și aseară și în toate cele 129 de zile
de când ne-am mutat într-o
garsonieră de 17 metri pătrați
și sigur vecinii au primit pachete de acasă
doar tineri chiriași, câteva
văduve și vreo 2 cupluri ciudate rău
în nicolina sărăcia e mare
pe varlaam mitropolit nici câinii nu trag
iar în C4 când miroase a mâncare
toți se întreabă dacă a mai explodat o butelie
iar baba de la 4 a ars
cu gândul că va mânca o supă instant.

camera în care am crescut
e ciudată rău camera în care am crescut
cu cărțile ce nu-și mai găsesc loc în bibliotecă
cursuri pe care de zeci de ori le-am amenințat
cu focul ca student
câteva poze împrăștiate să
îți facă șederea acasă mai rușinoasă
mi-am petrecut o noapte de crăciun
în camera cu zeci de maimuțoi la marginea patului și
zeci de diplome lăsate la vedere
e ciudată rău camera în care am crescut
cu jurnalele din adolescență ascunse prin cutii
chitite pe sub scaune, sub pat
e ciudată rău camera în care am crescut
cu miros de singurătate mai amar
decât transpirația studenților de la sport
e ciudată rău camera
când ea a rămas aceeași iar noi am crescut.
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Când ar(t)itudinea creează aptitudini critice
un comentariu critic de Petrişor Militaru
Din punct de vedere structural volumul
ARTitudini. Studii, interpretări, cronici, interviuri
(1981-2013) / Colecţia Euro Art, Editura Aius,
Craiova, 2014 /, este gândit ca o selecţie a studiilor,
cronicilor plastice, articolelor și interviurilor
publicate de criticul de artă Cătălin Davidescu, în
intervalul 1981-2013, în diferite reviste de specialitate
sau cu profil literar. Însă, ceea ce este important de
menţionat, încă de la început, ni se pare a fi faptul că
această carte reprezintă, din mai multe puncte de
vedere, un eveniment editorial.
În primul rând, secţiunea de studii cu care se deschide volumul
aduce un plus de cunoaștere în domeniul istoriei artei, stabilind care este
scopul unei astfel de discipline („păstrarea vie a trecutului şi veşnica sa
redescoperire din perspectiva fiecărei noi generaţii”), fără a neglija rolul
de factor creator pe care tradiţia îl joacă în istoria artei. Trasând principale etape evolutive ale discursului critic în istoria artei românești (de la
Nicolae Spătaru Milescu și Dinicu Golescu până la Amelia Pavel, Radu
Bogdan și Răzvan Theodorescu), Cătălin Davidescu nu face decât să
dovedească o puternică conștiinţă critică preocupată de propria
poziţionare în cadrul criticii de artă contemporane. Fără a-și propune să
facă un studiu exhaustiv al evoluţiei criticii de artă la noi în ţară, exegetul
craiovean concluzionează că actualitatea discursului critic contemporan
își extrage seva din acea „perioadă a începuturilor tulburi” în care „s-au
configurat temeiurile unor trăsături particulare de viziune şi de
manifestare ale criticii de artă româneşti”. Simpla parcurgere și
enumerare a antecesorilor este necesară, dar nu suficientă, de aceea
numai asimilarea acestor forma mentis în diacronie poate duce spre
configurarea unei mișcări critice organice, sincronă cu gândirea și
sensibilitatea contemporană.
Unele texte sunt scrise cu ocazia unor momente aniversare
(Nicolae Grigorescu, 150 de ani de la naştere), iar altele au un pronunţat
caracter tematic, definind viziunea artistică pornind de la o trăsătură
dominantă (Theodor Aman, iniţiator al filonului balcanic în arta
românească, Henri H. Catargi şi poetica peisajului, Tristeţea lui
Corneliu Baba ori Hortensia Masichievici-Mişu sau „tinereţe fără
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bătrâneţe”). În același timp, întâlnim în carte fine portrete ce reconstituie
universul operei artistice ale autorilor invocaţi cum sunt Theodor Aman –
orgoliile creatorului, Sabina Negulescu Florian (1907-2003), Constantin
Cerăceanu – profilul unui anonim, Florin Pucă (1932-1990), Ilie
Marineanu (1918-1998), Un pictor de tip solar: Constantin Piliuţă
(1929-2003), dar și personalităţi artistice greu de identificat în peisajul
plastic românesc precum Julieta Orăşanu (1896-1954) sau Maria
Fratoştiţeanu-Billek (1899-1972). De asemenea, există o categorie de
studii unde factorul inedit este dominant – Nicolae Vermont Grunberg
Isidor (1866-1932). Inedit, Ion Ţuculescu, repere biografice inedite sau
Contribuţii la bibliografia literară a lui C. S. Nicolăescu-Plopşor (19001968) –, dar și eseuri în care Cătălin Davidescu induce discursului critic
o aură detectivistică când ni se dezvăluie modalităţile în care setea de
senzaţional îi poate orbi chiar și pe cercetători (Brâncuşi sau despre
diversiunea ştiinţifică) sau când aflăm cum a ajuns Țuculuescu, în 1965,
în ipostaza de „artist-simbol al dezgheţului”, iar opera sa plastică a
devenit „peste noapte, bun de patrimoniu naţional (vezi acelaşi tip de
ipocrizie idioată şi în cazul lui Corneliu Baba)” motiv pentru care nu
putea circula liber pe piaţa internaţională a artei pentru a-şi putea face o
cotă, cum ar fi fost firesc pentru un artist de talia lui (Ion Ţuculescu – un
caz de manipulare). Contrapartea lui Ţuculescu ar putea fi, din acest
punct de vedere, Matiss Teutsch care, ca teoretician al „realismului
constructiv”, integrează și umanizează concepţia despre literatură și artă
cuprinsă în celebra sintagmă de „realism socialist”. Din sfera avangardei
istorice, semnalăm eseul Marcel Iancu, o schiţă de portret, în care
coordonatele spirituale și geografice în care artistul a evoluat sunt
întărite, ca într-o spirală dublă, de aspectele vizuale și ideatice ce îi
definesc viziunea artistică.
Un loc aparte îl ocupă textele cu un puternic accent
interdisciplinar, urmărind raportul dintre literatură și artele plastice. În
microeseul I.D. Sîrbu şi arta plastică, Cătălin Davidescu se referă la
cronicile plastice pe care scriitorul le-a publicat de-a lungul a două
decenii (majoritatea în revista Ramuri) despre artiștii craioveni din
generaţia de dinainte de război până la cei de la sfârşitul anilor ’80.
Concluzia este că „exploatând reflexele exterioare ale unui spaţiu artistic,
[I.D. Sîrbu] creează de fapt imagini ale propriei sale interiorităţi”.
Explorând, în Marin Sorescu sau pictura ca poezie, opera plastică a
scriitorului născut la Bulzești, autorul ARTitudinilor… nu ezită să dea o
judecată de valoare menită să deschidă, cel puţin din prisma operei
literare, noi perspective hermeneutice: „opera sa plastică conturează
portretul unei reuşite ce necesită o mai serioasă aplecare, fie măcar şi
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pentru faptul că aceasta nu va mai putea fi eludată din ansamblul creaţiei
soresciene”.
În al doilea rând, în secţiunea intitulată sugestiv Generaţii, cartea
lui Cătălin Davidescu ne oferă o privire panoramică a patru generaţii de
artiști plastici olteni. Majoritatea sunt cronici de întâmpinare la expoziţii
ale unor artiști craioveni sau de origine craioveni, începând cu cei din
generaţia ‘60 și încheind cu aceia care s-au afirmat începând cu anul
2000. Un loc consistent în cadrul acestei secţiuni îl ocupă optzeciștii, care
sunt și subiectul a două microeseuri, în care este surprins rolul acestora în
mișcarea artistică naţională. Pe lângă cronicile de întâmpinare, unii artiști
plastici craioveni beneficiază de o receptare mai amplă și totodată mai
dinamică a operei, fiind surprinși în mai multe etape ale evoluţiei lor
artistice. De asemenea, tot în această parte a cărţii vom găsi cronici la
expoziţii colective sau manifestări culturale din Craiova sau Târgu-Jiu ce
au avut un impact artistic la nivel naţional.
Nu în ultimul rând, volumul cuprinde trei interviuri remarcabile:
cel cu scriitorul N. Carandino care, în anul 1985 când a împlinit 80 de
ani, a hotărât ca acesta să fie singurul interviu pe care îl dă, cel cu Marcel
Chirnoagă pe care Cătălin Davidescu l-a cunoscut în ultima perioadă a
vieţii și cel cu artistul sticlar Mihai Țopescu, vechi prieten al criticului de
artă craiovean.
Prin această serie de ARTitudini…, Cătălin Davidescu ne oferă o
imagine cuprinzătoare și convingătoare asupra acelor valori artistice
românești ce capătă, în timp, rezonanţe universale și a celor locale care
au potenţial de valori naţionale. Totuși, complexitatea lucrării de faţă nu
vine doar din analiza critică a unor artiști de talie internaţională ca
Brâncuși, Țuculescu, Matiss Teutsch sau Marcel Iancu ori din aspectul
inedit al unora dintre texte, ci și din scriitura concisă, marcată de nuanţe
semantice pe care criticul de artă Cătălin Davidescu le generează și le
dezvoltă pe parcursul a peste trei decenii de critică de artă. În acest
context, însăși lectura acestei cărţi poate deveni o cale de a trezi interesul
și gustul cititorului pentru arta clasică (axiologic vorbind) sau
contemporană, al unui cititor capabil să digere subtilitatea și ludicul
conceptului de „artitudine” pe care titlul cărţii îl pune, cu această ocazie,
în circulaţie.
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Poeme de Luminiţa Amarie

Născută la 20 ianuarie 1987 în localitatea Ibăneşti Botoşani a părăsit de timpuriu
tărâmul natal stabilindu-se în Paris iar mai târziu în Londra. În Paris a făcut studii de
specializare în Medicină Administrativă (SecretaireMedico-Sociale) şi apoi specializare
în turism, comerţ şi marketing (CNFDI Paris). În prezent lucrează ca administrator şi
asistent personal în cadrul unei firme imobiliare cu sediul în Londra.
În anul 2012 a publicat la Editura Eminescu volumul „Lacrimile, dinţii albi ai durerii”
prezentat de Traian T. Coşovei. În acelaşi an a mai publicat la Editura Singur volumul
„Destin Făcut dintr-un cuvânt” urmat în 2013 de „Chintesența de a fi” tot la Editura
Eminescu. A publicat printre altele în: Ziarul Azi, Ziarul de Gardă, Monitorul de
Botoșani, Revista Singur, Editura Mateescu, Revista Arca, Revista Luceafărul.
Au scris despre Luminița Amarie poetul Traian T. Coșovei, Cornelia Maria Savu,
Dancus Doru Ştefan, Ionel Bota, Octavian Curpaş, poeta Lucia Olaru Nenati şi Geo
Galetaru. A terminat un nou volum de versuri cu un Argument-prefață de Christian W.
Schenk şi o postfaţă de Valeriu Râpeanu.

*

*

*

Luminiţa Amarie clădeşte versul şi-i dă acele înţelesuri care pot apărea cititorului ca
un strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea. Poezia întinereşte mereu gândul şi
cuvântul, atribuindu-le substanţa vie a unor adevăruri scoase din inimă, distilată prin
sensibilitatea vibrantă a meditaţiei lirice!
Totuşi întreaga sensibilitate este bine temperată şi controlată, un mecanism de
protejare a metaforelor următoare, a imaginilor care nu se nasc din raţiune ci prin
forţa gravitaţională a celor trăite, simţite sau dorite. Feminitatea şi feminizarea sunt
alte teme predilecte ale poetei de care vorbim. Senzualitatea ne aminteşte de primele
creaţii rilkiene, acest deosebit trubadur ce a revoluţionat atâtea generaţii.
Luminiţa Amarie este o poetă cu o evidentă maturizare a mijloacelor prozodice de
expresie şi în acelaşi timp e o literatoare stăpână pe construcţiile stilistice, realizând
metafore ingenioase.
Dar ceea ce are şi mai caracteristic poezia Luminiţei Amarie e legat de modul în care
sunt gândite imaginile-concepte ale limbii române.

Christian W. Schenk
Boppard pe Rin, februarie, 2014

197

Scrisoare din căușul unei dureri vii (albă)
Două inimi. Mâini limpezi. Ochi goi. Tristețe, tristețe blândă,
tristețe mizerabilă, tristețe neașteptată, tristețe, tristețe,
tristețe.Gânduri, destăinuiri, tăcere, dor din dorință, foc, iluzii,
treacăt, chin, așteptare.
Lumină din munți, înstrăinarea și cunoașterea în ochii
lui.Tandrețe și frică. Dezamăgiri și arme fără moarte. Moartea
vie. Puterea de a pleca, Transparență și cuie.
Să am grijă de tine, de fragilitatea ta, de inima ta. Să fie, să se
tacă, să se ierte, să se uite.
Lacrimi. Neliniști și uitare, rugăciune din nimic.
Viața. Viața care e, viața care a fost, viața care nu mai vine.
Sacrificii, plecare, depărtare, casă nicăieri, nimeni. Golul. Frig,
ușa care nu mai scârțâie, ușa care nu se mai deschide decât
singură.
Să pun zahăr în cafeaua ta, să te joci cu părul meu și apoi să
uităm.
Omul din tine, animalul, îngerul, demonul, cântecul, sărăcia
cuvintelor, neliniștile și iarăsi frica.
Viața. Viața care a fost. Viața care e. Viața care nu mai vine.
Atingeri clandestine, să te privesc și să-ți spun tot. Să te ating, sămi fie dor de tine, să vreau să te ating, să vreau să-mi fie dor, să
te vreau. Culegere de pietre, amintiri, zâmbetul tău rar, cristal
iarba din ochii tăi care parcă sunt cumva ai mei și am uitat să-ți
spun...
Să-ți spun că te-aș putea iubi, doar suntem două singurătăți care
nu mai au ce face cu viața lor.
Viața. Viața care a fost. Viața care e. Viața care nu mai vine.
Octombrie noi.

Scrisoare albă XXX
16 mai 2013, Munich
îmi reiau drumurile. Nu știu dacă mi-a fost dor, dar plec cu
aceeași tristețe pe umeri. Nu știu de unde atâta tristețe, nu știu de
unde atâta blândețe, nu știu decât că te port...
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Iubirea mea târzie, nu pot decât să-ți scriu din nou, au trecut zile
peste noi sau poate au trecut chiar ani, de unde să știu eu asta?...
eu care nu am idee despre ceea ce înseamnă timpul, eu care nu
știu nimic altceva înafară de faptul că tu exiști undeva în spațiul
acestei lumi și doar așa pot continua să fiu.
Nici nu știu dacă ai citit vreodată sau dacă vei citi aceste scrisori,
nu știu dacă știi cât pot să te iubesc și cred, de fapt sunt sigură că
nici nu aș vrea să știi.
Căci iubirea este conștientizarea faptului că omul care locuiește
în tine poate fi eliberat, lăsat să zboare, să respire prin ființa
celui iubit, doar atât, nu este un ,,schimb" iubirea, nu, nu este
decât o acceptare firească.
Nu, nu vreau să-ți spun că te iubesc, vreau doar să te iubesc așa
cum nici nu știu, așa cum se întâmplă în legea acestor distanțe și
tăceri în care ambii locuim fără însă să ne întrebăm de ce, fără
să ne risipim clipele în întrebări.
Cât de bine mi-e să știu că exiști!
Cât de multă viață îmi poți dărui... tu nici nu știi...
Să știi că am multe să-ți scriu, să-ți povestesc, am trăit un fel de
emoție și un fel de durere nepământeană fără tine.
Spun fără tine în ciuda faptului că tu ești mereu cu mine,
paradoxal însă sunt clipe când te-aș vrea aici și trupește, mi-e
dor să adorm în pace, mi-e dor să mă odihnesc în brațele tale
fără frica de finalul nopții... mi-e dor să nu-mi mai fie teamă de
fireasca încheiere a fiecărui început.
Dar ce mai contează?
Sunt iar pe drumurile mele, am lăsat în urma mea greșeli, păcate,
regrete, bucurii și mai ales viață, dar nu regret nimic.
Tot ceea mi se întâmplă nu este o întâmplare însă, totul își are
menirea în cartea pașilor mei, pașilor noștri.
Port grija ta, port lumina și căldura trupului tău cald și viu în
brațele mele, port această iubire care îmi dă putere să lupt cu
poverile acestei lumi hilare și mereu alergând.
Nu știu ce m-aș fi făcut fără tine, fără această suferință care îmi
mângâie sufletul și cutremură inima.
Pe tine nu te pot iubi decât simplu și naiv, cu tot cu greșeli și
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inevitabilele trădări ale timpului.
Aș minți să spun că nu-mi pasă sau nu simt gelozia, o simt și mă
doare și felul în care privești trecătorii, știi doar ce mult mă
vreau în ochii tăi, în tine.
Și dorul, mai este dorul care navighează prin apele ființei mele
precum o corabie fără proră.
Nu știu când te voi revedea, dar știu că noi până ultima oară nu
ne-am văzut niciodată.
Nu știu dacă are sens ceea ce am scris dar eu știu că tu vei
înțelege.
Mă faci frumoasă...

Scrisoare albă IX
Cât de frig este azi, cât de mult cer cade pe pământ, cât de mult soare
îmi pune sare pe ființă, am "trezit sfinții" strigându-te.
Eu, care credeam că sunt cel mai puternic om, cel mai de neînvins
uragan, cel mai pios fluture....(eu care credeam că sfinții nu dorm)...
Știi tu ce înseamnă să tremuri în fața unui gând, în fața unui loc gol, în
fața unui prezent ce-ți seamănă a sfârșit, sau mai degrabă în fața unui
sfârșit ce nu vrea să se apropie?
Știi tu cum ți se întunecă în fața ochilor când, trezindu-te dintr-un
coșmar, locul de lângă tine e gol, singurătatea fiindu-ți atunci acea
trădătoare care te-a mințit că-ți va umple toate golurile ființei.
Știi tu cum e, într-o duminică seară, când fiecare gură de aer miroase a
dragoste, a pâine coaptă, a doi, să te găsești stând, pe vechea ta
canapea, într-o casă (a ta) pustie și să auzi cum îți trosnesc și oasele de
atâta singurătate?
Știi tu, omule, străinule, iubirea mea de nicăieri, știi tu ce gust are
cafeaua în diminețile ce-ți înfloresc pe suflet urmele singurei tale nopți
de dragoste care poate că nici nu a existat vreodată?
Știi tu cum durerea cu care te sugrumă singurătatea îți ia uneori și
dorința de a mai muri, când îți urăști atât de mult clipele goale încât ai
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vrea să le pedepseşti cu eternitatea, să fie mereu așa, ca niște mumii care
de fapt nu au murit și sunt condamnate să existe în bătaia vântului, în
corola inimilor care nu mai au sânge?
Știi tu cum e ca singurul crez, singurul altar să-ți fie deodată lagărul
unde în loc să mori pentru a nu mai îndura tortura durerii ești
condamnat să trăiești?
Nu le știi, căci tu nu simți singurătatea, sunt eu cu tine.
Îți scriu aceste rânduri fără să respir, sunt ca un catarg purtat de vânt,
ca o corabie fără timonă, ca un fulger încremenit.
Te vreau aici, în inima singurătății mele.

Scrisoare albă (de duminică) XXXIV
Paris, 02 Iunie 2013
Nu știu dacă dorul de țară te face un om mai bun și mai trist uneori.
Eu fac parte oricum dintre oamenii buni (naivi!) și triști.
Mai rămâne puțin din sfânta zi de Duminică.
Mă tem că de ani buni duminicile mele au fost sacrificate iar eu am fost
și rămân păcătoasa care și-a trădat duminicile cu munca.
Totuși, astăzi, (fiind o duminică în care am muncit), am simțit ceva ce de
demult nu mai simțisem, a fost poate provocat de cineva, de ceva, dar mi
s-a făcut dor de duminica mea, de felul în care o simțeam eu, de felul în
care o trăiam eu în simplitatea existenței din satul meu, din satul blând
al Moldovei de altădată...
Când eram mică, bunica m-a învățat că fără Dumnezeu nimic nu este
posibil, iar pentru ca toate să fie și Dumnezeu să ne asculte rugile (El
oricum le ascultă, știu eu..) trebuie să mergem în fiecare duminică la
Sfânta Biserică, și așa și făceam, până când ajunsesem să cunosc fiecare
colțișor al acelei mici încăperi plină de îngeri (eu chiar le vorbeam
îngerilor).
Am crescut așa, cu duminicile albe, curate, în care flămânzeam patru ore
pentru a primi anafura și mirul, pentru ca Dumnezeu să ne ajute, pe mine
și pe ai mei, așa scriam și în fiecare acatist.
Îmi amintesc că bunica venea la noi acasă și-mi cerea să-i scriu acatiste,
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eu începusem deja să răresc trecerea mea pe la biserică, mă ruga să-i
scriu mai multe ca să aibă pentru o perioadă îndelungată, până mă voi
întoarce eu acasă (între timp trecusem și de cealaltă parte a graniței) eu
îi scriam și Doamne, eu chiar credeam și cred și azi în acele acatiste...!
Mergeam cu bunica la biserică, îmbrăcam mereu haine fie noi, fie
proaspăt spălate, căci la biserică ,,se merge curat", spunea buna mea.
Stăteam acolo ca un spiriduș, știam slujbele pe de rost, ajunsesem să fiu
chemată să citesc Crezul în fiecare duminică- dacă lipseam veneau
bătrânii pe la poarta mea sau o întrebau pe bunica unde sunt, de ce nu
am venit, că ,,tare frumos mai spune nepoata ta Crezul".
Devenisem copilul lor, copilul slujbelor, copilul cuminte și blând al
bisericuței sărace de pe-atunci.
Îmi amintesc cum bucata aceea de anafură îmi potolea foamea de urs ce
o simțeam, cum mirul de pe fruntea mea parcă lumina casa părinților
mei când mă întoarceam la amiază mândră, mereu mândră de mine, ba
chiar și făloasă față de cei care nu fuseseră la slujbă mustrându-le subtil
lipsa.
Îmi amintesc că începând să cresc îmi aruncam privirea asupra tinerilor
care veniți de la oraș cântau la strană, ba chiar mă și îndrăgosteam
copilărește și mă bucuram (ce copil păcătos!) că vine duminica și poate
vine și ,,băiatul acela".
Câte amintiri, câtă liniște, câtă simplitate în duminicile copilăriei mele.
Cu câtă sfială aprindeam lumânările, cu câtă tandrețe mă privea bunica
și se mândrea că eram acolo în genunchi lângă ea, mereu impecabilă, cu
părul legat și acoperit, cu fața curată și mâinile în semn de rugăciune.
Duminici care s-au sfârșit prea repede, duminici care iată că mi-au luato chiar și pe cea care m-a învățat să le slujesc, pe bunica.
Oamenii buni nu pot muri decât duminica, oamenii calzi nu pot purta
decât lumina pe frunte și sfințenia în mâini, așa era bunica...
Astăzi, preț de o clipă, am simțit că aș da tot ce am să mai trăiesc odată
una din acele duminici.
Când mama ne gătea și mergeam în vizită la rude sau rudele veneau la
noi, când mesele erau mai copioase, când lumina era mai clară, când
casa era mai curată și când eu aveam dreptul să mă simt ,,cel mai iubit
copil" din sfânta biserică.
Acum duminicile mele sunt trădate de viața pe care o duc și de mine.
Biserica a rămas mai goală și păcatele continuă să se adune.
Crezul rar ce îl mai spun chiar și în gând și nu mă mai înfometez pentru
lumină.
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Astăzi hainele noi sunt îmbrăcate pentru restaurante și bătrânii trec pe
lângă mine nerecunoscându-mă.
Astăzi duminica se doarme până la apusul soarelui și bucatele nu mai au
decât preț costisitor (cică așa se măsoară cât de gustoase sunt).
Astăzi mama muncește în altă lume și tata nu mai are de ce să-și usuce
fruntea.
Astăzi biserica e goală și alte încăperi sunt pline.
Astăzi zilele sunt identice și mersul pe un drum zadarnic este continuu.
Am scris în aceste rânduri simplitatea cu care am trăit cele mai frumoase
duminici din viața mea.
Visul meu rămâne să mă îndrăgostesc într-o zi de duminică, să iubesc
într-o zi de duminică, să-mi duc pruncii la biserică duminica și să pot și
eu trăi duminica mea, apoi, ca o binecuvântare, și ochii să-i închid tot
într-o duminică simplă.
Mi-e dor de tine duminica mea, bunica mea, lumina mea
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Poezia lui Dimitrie Grama
sau „dulcea” modernitate din postmodernitate
o prezentare de Ioan Mihail Popescu
În vremurile noastre s-ar părea că poezia s-a
îndepărtat de menirea ei primordială: să comunice
şi să emoţioneze. Iar comunicarea prin poezie nu
este cea de tip enciclopedic sau jurnalistic, nici pe
departe, este o comunicare prin nuanţe, prin detalii.
În ce priveşte emoţia din poezie, aici voi spune
ceea ce spunea şi Lorca, că „... simplitatea este
singura coardă pe care poezia are sens şi
rezonanţă”. Am găsit cele două laturi care consacră
poezia dintotdeauna în volumul „Singuri împreună” (Editura Tipo
Moldova, 2013; cu o postfaţă de Adrian Alui Gheorghe), o antologie de
autor semnată de Dimitrie Grama, un nume mai puţin frecventat, din
păcate, în literatura noastră, dar care în cele cinci sute de pagini ale cărţii
face adevărate demonstraţii de virtuozitate. Dintr-o fişă bio-bibliografică
prea laconică aflăm că Dimitrie Grama este de profesie medic chirurg, că
trăieşte acum în Gibraltar, a publicat mai multe cărţi de poezie, că are şi o
carte de proză memorialistică, că hălăduieşte prin Europa de mai bine de
patru decenii şi că este conectat la fenomenul cultural şi chiar la
fenomenul social românesc. Pe internet am descoperit mai multe
contribuţii eseistice, dialoguri în care Dimitrie Grama încearcă să
înţeleagă ce se întîmplă în România de azi judecînd cu instrumentele
civilizaţiilor apusene. Ar fi interesant de văzut un volum întreg cu
asemenea contribuţii, experienţa românilor care trăiesc în afara ţării poate
fi benefică însănătoşirii climatului de la noi.
Poezia lui Dimitrie Grama este simplă, fără să fie simplistă. E
modernă, într-o perioadă în care literatura Europei (şi a noastră, evident)
se declară postmodernă. Dar asta nu îi scade cu nimic valoarea,
dimpotrivă am putea spune. Un aer blagian adie ca o întoarcere într-un
spaţiu cunoscut şi care te bucură la reîntîlnire: „Îngenunchiată,/ lumina
picură/ întuneric/ în umbre sidefii./ Lumină rugăciune...// Iar
întunericul/ picură lumină/ sau poate/ sunt doar păsări de argint/
la margine de lume?” (Lumină rugăciune, p. 197). Recuzita poeziei
lui Dimitrie Grama este una săracă în cuvinte, dar bogată în sugestii,
cuvîntul lasă amprente concrete pe hîrtie ca şi cum ar scrijeli adevăruri
ultime şi esenţiale: „Ai îmbătrânit, ţi se spune,/ trebuie să alegi – /
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ori icoană/ și atunci lupţi mai departe,/ ori cuget și atunci tendoieşti./ Muritor, nemuritor?/ Aştepţi răspuns. / Ce-nseamnă
nesfârşit atunci când/ nu mai eşti?// Ai îmbătrânit./ În noaptea
mistuită de-un răsărit de soare / stai mut şi priveşti umbrele/
alunecând în pereţi/ şi nu mai vrei nimic.” (Ai îmbătrînit, p. 191).
Cuvintele sînt turnesolul care preia culoarea şi vibraţia
peisajului, electivitatea imaginilor creează un regal imagistic,
istoria cu toată devălmăşia ei izbucneşte în verdele crud sau în
fuiorul de ceaţă care nu ascunde ceva, ci sporeşte misterul:
“Albert Dock – Liverpool/ Beatles şi ceaţa milenară/ Coloane de
tunici roşii/ în drum spre colonii/ spre Irlanda/ Corăbii cu pânzele
joase/ apar, dispar/ năluci, mister.// Un copil vesteşte în/ dialect
celtic/ ceva, poate venirea/ romanilor./ Muget de luptă/ tobe, apoi
tăcere./ Şi doar ceaţa/ de la începuturi.” (Ceaţă la Liverpool, p.
11).
Poezia lui Dimitrie Grama este, în multe secvenţe,
dramatică şi antropocentristă, sugestivă şi aluzivă: “Hadrian's wall
desparte încă lumi;/ barbarii celtici de romani./ Acolo stau stingher şiascult/ cum vântul spulberă cuvinte.../ Cu braţele întinse peste orizonturi
largi/ încerc să le adun pentru tine, pentru altădată./ De-acolo, de pe zid,
simt vânt ce schimbă culoarea/ din degetul cu care îmi pictezi portretul./
Ce palid sunt aproape transparent, încadrat./ dar mai ales pierdut în
albastrul din perete...// De partea cealaltă doi bătrâni stau mână în
mână / Şi-ascultă cum vântul îmi aşterne braţul-gând/ pe umerii tăi goi.
(Aproape transparent, p. 13).
Unele poeme sînt notaţii dintr-un jurnal al rătăcitorului printr-o
lume de simboluri: “Aţi greşit când aţi păşit/ cutezători în mine./
Nu sunt eu pădurea/ în care să vă rătăciţi/ nu sunt eu muntele/ pe
care să-l escaladaţi/ nici măcar soarele/ pe care în dimineţi
leneşe/ îl plimbaţi pe bulevarde.// Aţi greşit –/ poteca din mine/ nu
duce nicăieri.” (Eroare, p. 141). Adrian Alui Gheorghe spune în
postfaţa volumului, după ce trece în revistă parcursul european al
poetului şi medicului Dimitrie Grama: “Poezia lui Dimitrie Grama
deconcertează: are simplitatea aforismului, are tăietura unui decupaj de
pe o hîrtie creponată pe care se zbat fluturii desenaţi, e un amestec de
vid şi plin din imagistica japoneză. Cetindu-i textele ai impresia că asişti
la un ritual de depoetizare prin care este scoasă realitatea de sub tirania
poeziei...! Cuvîntul devine un deget ascuţit înfipt în coasta realităţii.
Ţipătul ei este amortizat de foşnetul literelor”. Diagnosticul este unul
exact. Aceste calităţi ale textelor semnate de Dimitrie Grama fac ca
poezia lui să aibă ecou nu la lectură, ci după, ca o reverberaţie a
subînţelesurilor: “Nu-i adevărat că fiecare zi/ Se perimă în noapte./
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Sunt margini de drumuri/ Unde lumina nu se termină/ Niciodată./
Poate că nu aici,/ Poate că nu tocmai acum/ Dar cu siguranţă/ În
altă piatră, altă floare,/ Altădată.” (Nu tocmai aici, p. 446).
Există în poezia lui Dimitrie Grama tendinţa unei mitologizări
personale, multe secvenţe avînd frumuseţea stranie comparabilă cu cea
din poetica lui Cesar Vallejo: “Erai acoperit cu/ Solzi de păpădie
crudă,/ Picioare reci de lut aveai/ Şi degete de ceară./ Un ochi
închis/ În ziua plină,/ Iar celălalt deschis/ În noapte îl aveai.// O
sută de care cu boi,/ O sută de corăbii,/ Un fluture si cântec mut
prins/ în culoarea zborului.// Atât ai apucat să vezi!/ Apoi venitau vânătorii de păpădie.” (Vînătorii de păpădie, p. 451).
Poet care şi-a dezvoltat “o poetică” personală în timp, după
cum am observat în cele şapte secţiuni ale antologiei, dispuse
oarecum cronologic, Dimitrie Grama e încă un caz de scriitor
român care trebuie recuperat pentru înţelegerea cu adevărat a
tendinţelor din literatura noastră de azi.
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Poezia cu mai multe epicentre
un comentariu de Aurelian Titu Dumitrescu
Volumul „Ochii din fulger” al poetei Maria
Calciu-editura „Tracus Arte” 2013, conţine poezii în
întregime suprarealiste şi scrise în totalitate de spirit
şi pentru spirit. Mă voi exprima despre această lucrare
indirect, cu multe parateze auxiliare şi nu voi da
citate. Pe parcursul comentariului meu voi explica de
ce.
Până târziu după romantism poezia putea fi
povestită. În romantism, versurile al doilea, al treilea
şi al patrulea dintr-o strofă reluau nuanţând adeseori ceea spunea primul
vers. Odată cu expresionismul, însă, concentrarea metafizică a poemului
a început să crească, eventualele analize evitând să povestească textul al
cărui sens putea fi mai degrabă paradigmat decât exprimat direct. În
suprarealism se pierde orice normă a a epicului, fiecare conţinut al frazei
având două braţe:unul care preia realul ca materie primă şi al doilea care
prelucrează realul până îl urcă integral în inefabil. Astfel, intensitatea
metafizică este maximă, distrugând orice urmă de epic. Coerenţa dintre
enunţuri este în suprarealism numai formală şi de aceea pare forţată.
Enunţurile,în suprarealism,aşezarea în pagină a semnelor grafice,inclusiv
a literelor,oscilează de la un autor la altul. Inefabilul dintr-o frază
comunică imprevizibil şi peste capetele autorului şi cititorului cu
inefabilul din celelalte fraze, ca într-un sistem secret de vase
comunicante, de la care se adapă numai spiritul pur.
Dar ce este inefabilul?, căci tendinţa dintotdeuana a poeziei a fost
să ducă fraza finală la inefabil. Inefabilul este o ridicare la cub a
conţinutului primar(originar) al poemului, Inefabilul este un spaţiu
transcendent(de aceea este o ridicare la cub!), în care frumuseţea coincide
cu absolutul şi cu infinitul. Toate frumuseţile sunt hermetice şi par
fineţuri de gândiri abisale. Fiind hermetice, nu pot fi povestite, ci numai
nuanţate prin expuneri succesive la lumina de opaiţ a purităţii sacre. De
aceea, o frumuseţe autentică închisă într-un inefabil are autonomie şi
comunică numai aparent, dar armonios cu frumuseţile, altele decât ea,
închise în alte forme inefabile. Poemele şi fragmentele de poem par o
surpare din înalt a fiinţei, ca un foc imprevizibil de artificii. La lectură,
avem senzaţia că trăim un cutremur format din cutremure mai mici şi
simultate, fiecare cu epicentrul său:în final o falie cu mai multe epicentre
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de expresivitate, cum sunt şi poemele din „Ochii din fulger” de Maria
Calciu.
Inefabilul este deci forma cea mai înaltă de puritate a spiritului.
Un inefabil se uneşte pe deasupra textului cu un alt inefabil, ca două
bucăţi de aur de aceleaşi număr de carate într-o bijuterie.
Inefabilul nu este static şi reprezintă o dezvăluire a păcatului
originar. Exprimarea operei în cuget este cea mai înaltă formă de pace a
minţii, care, trecută în pagină, devine forma supremă de pace a textului.
O frază cu două adevăruri sau mai multe tresare la fiecare adevăr,
la fiecare inefabil, ca şi cum acestea ar fi despărţite de conjuncţii
adversative, căci inefabilul are dublă autonomie: aceea faţă de alte forme
de inefabil şi aceea faţă de verbele din text, de acţiunea sau acţiunile
supuse atenţiei prin intermediul frazei sau al frazelor.Un mare adevăr
rămâne vertical şi împinge la contemplare abolută şi veşnică şi la
nonacţiune. Adevărul este o formă de popas iar adevărurile unui text sau
oazele unui deşert pe care numai călătorii înarmaţi cu multă răbdare şi cu
spirit de orientare în spaţiu le cunosc în întregime şi le pătrund
obiceiurile , care sunt o formă constantă a fenomenelor cosmice. Mereau
aceleaşi cauze provoacă mereu aceleaşi fenomene.Poezia Mariei Calciu
este deci duioasă cu tragicul pe care îl conţine, căci tragicul pătrunde în
carnea versului inefabil.
Maria Calciu nu ne pedepseşte prin lectura versurilor ei, ci ne
melancolizează, melancolia însoţind alungit, ca o coadă de cometă , norii
de minuscule materii cosmice ale visului.
Maria Calciu închide visul în ea, luându-ne povara de a-l trăi şi
noi după canoanele noastre poate nepotrivite. Maria Calciu este discipola
mea, cea care mi-a dăruit cele mai multe bucurii estetice pentru că scrie
bine şi mult,nu mult şi bine. În tensiunea poeziei sale este o permanentă
tendinţă de a evada din interioritatea frumuseţii morale căci frumuseţea
este şi pentru Maria Calciu cea mai înaltă formă de constrângere.
Maria Calciu pare că nu există; pare necunoscută; pare neabătută,
deşi are temeri! Ea se ascunde în versurile ei ca un adolescent într-un car
cu fân spre a-şi redobândi somniile înmiresmate. Pe cerul spre care
priveşte Maria Calciu nu se mai vede nicio stea şi astfel poeta îşi lasă
cuprinsă întreaga fiinţă de tensiunile convulsive ale cosmosului.
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Colegii mei de generaţie
sau
Generaţia 2000 plus

Florentin Popa

Despre Florentin Popa, nu știu prea multe, dar în ceea ce mi-a trimis el se
prezintă cam așa: ”Flo s-a născut în '89 în Băicoi și e cu mult mai puțin notoriu decât
pufuleții Gusto produși acolo Hobby-urile lui sunt să deguste tot felul de parizeruri
scârboase în căutarea aluzivului parizer bun la sub 8 lei kilu și să scrie swag în aburul
de pe geamurile autobuzelor. Flo vă iubește dar nu o să vă spună niciodată asta.”
Florentin Popa nu este genul de poet pe care să îl găsești la un simplu search
pe google participant pe la concursuri sau manifestări literare. Și eu l-am descoperit
din întâmplare și l-am privit cu un ușor scepticism până să-i citesc volumul de debut
”Trips, heroes & love songs” (Casa de editură Max Blecher, 2013). Încă de la început,
poezia lui Florentin Popa se prezintă ca fiind una experimentală pe toate fronturile,
începând de la limbaj (îmi place /dă tine ploesci ca de un văr retardat dă /care râdem
cu toții) și până la imagini, care mai de care mai spectaculoase (am cărat o oglindă de
un metru /cu ramă dă bronz zejde străzi prin oraș /orbind trecătorii aprinzând
involuntar țigările pensionarilor /jucând șah de pe balcoane alăturate). Autoironic(”barbă dă /pedofil la naiba Flo dă ce nu poți arăta ca un om cumsecade”),
”stilat” până peste măsură (”dă nalbă și găini udate cu propriul sânge „dă/ ce e mai
mare d-aia e mai flască” /ce spuneați doamnă?), Florentin Popa își prefigurează o
imagine de Don Juan (auto)mutilat de propriile-i cuvinte.
În poemele sale, Florentin Popa creează o lume în mijlocul căreia se
poziționează, asta dându-i posibilitatea de a o distruge și crea cum vrea și de câte ori
vrea. ”Trips, heroes & love songs” e unul dintre cele mai interesante și mai veridice
debuturi ale anului 2013, iar Florentin Popa capătă o poziție fermă în peisajul literar
actual.
Vlad A. Gheorghiu

campina (2)
bâzâit de albine peste pepeni
pereți cu nume love plus și egal
liceence cu vipușcă-n crăpătura fustei
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fumând furiș în spate la ferometal
cutii cu discuri de vinil topite în fața unei case cu grifoni
și trandafiri de fier forjat, crăpată, strânsă numa-n iederă
și flori de castan printre casete de atari 2600 și jaluzele
un nu te supăra frate cu pioni spălăciți jaluzele cu ațe putrede
sfert de carte pătată cu gem „radu merișor nu a scris decât o poezie
în liceu s-a fâstâcit când i-au găsit-o la sfârșitul caietului șoricelul panait
mi-e amic neprețuit căci în pielea-i de cartof stă ascuns un filozof”
un imperiu de pisici întinse la soare mestecându-l cu ochii mijiți
o hoardă de aur – risipită – de monede de-o sută
o escadrilă de samare de ulm, de mâțișori de plută
o federație klingonă de guguștiuci ce-aleg stafide din corn, liniștiți
cu dunga aia în jurul gâtului sfidând ghilotina
trotuarul sclipește – în asfalt au pus mică
și fug înspre gară, e unu și mi-i că
pierd trenul de cluj careva
săzică.

ploesci
îmi place
dă tine ploesci ca de un văr retardat dă
care râdem cu toții dar ne
dă coltucuri dă
pâine caldă și ne povestește
dă cum s-a îndrăgostit în spital dă
o fată plăpândă așa ar zice dacă ar ști cuvântul
dar zice doar deșirată și noi hohotim
why am i getting sidetracked
dă patiseriile tale năpădite dă viespi
dă unde am luat ăle mai bune clătite dân lume doar ușor prăfuite dă
făină 80 dă bani bucata ai auzit siddhartha cu gem
dă căpșune i chitre i gutui i mere i naramze i prune
mergând conspicuu pă lângă mahalaua pielari unde ar putea trăi toți
adevărații arnoteni
i liceence ciripind amestecand fatăăă cu obviously pulpele lor mătuite
dă colanți dă
culoarea cafelei cu lapte în care aș amesteca îndelung nu fugiți nu
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faceți ca vrăbiile
dă pă pervaz d-azdimineață la naiba barbă dă
pedofil la naiba Flo dă ce nu poți arăta ca un om cumsecade
ca femeea la 50 îmbrăcată în pastel agățată
dă bara tramvaiului hurducături frânturi dă
conversație miros
dă nalbă și găini udate cu propriul sânge „dă
ce e mai mare d-aia e mai flască”
ce spuneați doamnă?

ploesci (2)
am cărat o oglindă de un metru
cu ramă dă bronz zejde străzi prin oraș
orbind trecătorii aprinzând involuntar țigările pensionarilor
jucând șah de pe balcoane alăturate
am cerut prima dată gogoși simple
fără umplutură fără pudră de zahăr
să mascheze gustul prost
de făină de pește
am descoperit că dacă râcâi în bumbii brațelor
de canapele și fotolii
să ascunde câte un capac
de cola de ciucaș de fanta de azuga
am primit gratis biblii ilustrate de la
sectari docili cu ecuson isus e prietenul tău
poți vedea în ilustrație cum isus vindecă
un surdomut atingându-i urechile cu
mâinile ce nu se vede în poză e că
isus îi atinge și limba sulurile acelea
încolăcite sunt cuvântul lui dumnezeu
am văzut lumini de chihlimbar
scurgându-se noaptea printre
monoliți graue bauten
ca apa împrăștiată de furtună
pe geam de accelerat
gonind.

ascunzișul nostru dintre stele
radioul aproape că prinde românia actualități
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amestecat cu un post islamic reclame vesele la
insecticid și gemete de muezin mamaie
ne povestește cum a visat
era în pat și tataie a ieșit din fotografie
albnegru mustăcios leit cum îl știm
cu o sticlă de vin fără etichetă în mână
și s-a pus lângă ea și a început să verse
vinul pe așternuturi mamaie plânge
am pus piulițe peste greutățile de la ceasul
cu cuc dar timpul trece la fel de încet mamaie
își despletește panglicile din cozile albe
miros a mămăligă și fum
ne e urât și scârbă pe pământul ăsta
unde chiar și dacă strângem
din ochi când sărim
și ne scremem până ne încrețim
tot nu plutim în aer
unde înghețata se topește în ambalaj
până ajungem acasă
unde facem castele din cuburi de lemn
pitim între creneluri pitici de plastic și indienii lui winnetou
și ne jucăm de-a lunetiștii dintre tranșee de perne
și nu nimerim
și ne ofticăm
și îi împușcăm point blank cu ventuze
unde luăm ceasul deșteptător în ghiozdan cu noi pe autobuze
și lumea ascultă ticăitul crispată
mamaie se ridică ne mângâie pe creștet
și-mpinge oala de noapte sub pat
o da, încă avem ascunziș între stele
mamaie urăște finalurile previzibile.

dalbii pribegi
cândva,
pașii noștri vor fi totuna
cu vântul care răscolește iarba
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iar cei pe care i-am iubit
își vor poticni strigătul în gâtlej
umplându-ne urma nevăzută
cu lacrimi
dar noi nu vom mai cunoaște dorul
și vom pribegi, blajini
corbi scăpărând în soare
topindu-ne în purpura asfințitului
ca pământul cernut printre degete
ca șase cai năluca prăvălindu-se în ape negre
îndemnați la buiestru de un harapnic mut
în urma noastră, boare
de sânge uscat și flori pălite.
(îmi e dor dă tine bunicule ți-am adus țuiul tău dă 50 Și mă
mir cum pământul clisos al mormântului tău chiar și după
ploaia repezită dă mai suge cu nesaț țuica)

surorile tale să
joacă tăcute cu păpuși
dă porțelan doar a ta e
dă paie doar tu bâigui cântece dă
dăsfrâu fără șă știi bine ce-nseamnă
dar singură suflarea ta e atât
dă caldă încât topește maci în geamul înghețat chipul străveziu dă
ceară picură
supt dogoare supt
sorii aprinși în buricele deștelor tale
tu plângi și rămâi păpușă-n locul ei
lacrimile tale sfârâie
pă obraji păsat sărit în vatră pă
tine nu te-a îmbrăcat altă purpură
dăcât rușinea.
te iubesc, Vlahie
cu deznădejdea ibovnicului ce-adoarme
moale și neputincios între pulpe uscate.
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Andrei Zbîrnea

Pe Andrei Zbîrnea l-am cunoscut recent, însă cu poezia sa m-am întersectat de
ceva vreme. Încă de la ”Rock în Praga” (Herg Benet, 2011), Andrei își demonstra
dexteritatea poetică și stilul imagistic inedit, combinând în textele sale elemente
constitutive mai degrabă unei opere rock, decât unei cărți de poezie.
Poemele care preced ”Rock în Praga” te scot din sfera playlist-ului și te duc ușor
către o poezie mai light dar cu un mesaj la fel de bine conturat. De remarcat faptul că
Andrei Zbîrnea și-a păstrat obiceiul de a insera armonii muzicale în textele sale (”de
acum înainte îţi vei începe ziua cu jazz fusion şi blues cumva ai înţeles că descoperă
america nu mai e de actualitate”) ele marcându-i autenticitatea. În paginile ce urmează
se regăsesc câteva poeme din volumul în pregătire al lui Andrei Zbîrnea, ”Good bye
Breivik!”, volum care, după cum se arată textele de mai jos, va provoca pe cititorul de
poezie de la noi şi de aiurea.
Vlad A. Gheorghiu

65(priveghi)
moartea s-a cuibărit de două nopți în casa scărilor a acoperit oglinda cu
tabloidele de week-end neliniștea a gonit motanul gras și timid
kazim tine o lumânare aprinsă și scrie
/în ruinele orașului
cel mai mare secret
zace încă nedescoperit/
de când a văzut filmele lui haneke ásha a renunțat la contul din second life
*textul conținut între slash-uri apare pe afişul românesc al filmului pompeii
3D
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7 (descoperă america)
de acum înainte îţi vei începe ziua cu jazz fusion şi blues cumva ai înţeles că
descoperă america nu mai e de actualitate
-kazim urmăreşte ştirile în fiecare seară kazim nu înţelege de ce inginerii
aleg câteodată poezia astăzi kazim a tradus cuvântul revoltă în cincisprezece
limbiásha crede că oraşele mari vor sufoca deşertul
/ásha împlineşte douăzeci şi doi /

18 (orient express)
în tot acest timp
de la breivik încoace
scena s-a schimbat radical
ca și cum ai privi
oamenii
niciodată împăcat cu măștile
pe care le port
în piața publică
niciodată la timp

20 (incisiv)
kazim a văzut
pianul lui herbie hancock în
mijlocul mulțimii din piața taksim
(cumva) clapele albe le acopereau pe cele negre

23 (µtorrent)
un alt decor & tot ce a însemnat picajul
zâmbetul lui kazim
deasupra unui oraș de munte
premisele unui desant monocrom
împreună am inventat balistica sentimentelor
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împreună am trecut de la parasomnie la antimaterie
la fiecare cincisprezece minute (undeva în lume) cineva
descarcă un film de antonioni

27 (arahnide)
Mirunei
păianjenul locuieşte dincolo de albul ochilor
e un păianjen mare lacom
îl creştem de foarte multă vreme
kazim nu ştie
ásha nu ştie nici ea
îl ţinem ascuns după draperie
nisipul a găurit perdelele
nisipul ne-a invadat gangul
când eram copil
toate oraşele aveau deschidere la mare
chiar şi cele unde ploaia nu ajungea niciodată
chiar şi (c)ele

36 (cărbune)
deschide ochii
& furia dispare
unghiile
erau curate
mi-au zis
kazim uite ora
de veghe

41 (efectul fluture)
te-ai trezit mult mai devreme ai ieșit din așternutul moale cu teama victimei
urmărită de lunetist lunetistul nu-și băuse cafeaua cu lap-te era legat de
mâini și de picioare
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nu orice adiere te apropie de coala de hârtie unele nici măcar nu zgârie
gheața
în jurul
tău orologiul se
oprește cutremurul nu mai
vine
&
nu înţelegi
eşti o patinatoare înăscută reproşurile nu au niciun sens dacă
ai fi pianistă ţi-aş tăia degetele fără să stau pe gânduri fără să
oricum tu poţi interpreta rachmaninoff
şi fără ele doar cu mănuşi de catifea
am vrut să stau departe de oraşul care nu a cunoscut zăpada nu am reuşit
să pot înţelege cum pierderea motanului e mai dureroasă decât
pierderea propriei mame
în jurul
tău orologiul se
opreşte iar larvele se transformă în
nimfe
51 (zabriskie point)
nisipul este camera noastră de zi
te trezeşti pronunţând m-a-z-g-a-n30
lângă tine creşte mărgăritar îţi
mai aminteşti când ascultam have a
cigar (pe repeat) eu în casca stângă tu
în cea dreaptă
în deşert nu
există explozii diurne nu
există anotimpuri tulburate de gerbere şi
nici cafele răcite cu lapte în
dimineţile de 9

30

MAZGAN Cooling and Heating, companie din Coney Island, New York
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Pe când era copil, iar tatăl său un tânăr fără aşezare la minte,
acesta venise într-o noapte, târziu ca de obicei, dar nu părea
beat. Avea faţa albită de spaimă şi ochii îngroziţi. Se clătina
pe picioare şi îngăima fără încetare că i-a ieşit Dracul înainte
la puntea de peste apa Negrei şi l-a chinuit cât a urcat dealul,
până a intrat în livada casei, punându-i piedică cu coada,
bătâdu-şi joc de el în fel şi chip, istovindu-l cu totul.

Pe urmele lui Sadoveanu
o proză de Gheorghe Patza
În fiecare vară profesorul Silvana venea la munte, în satul Neagra
Şarului, unde se născuse şi copilărise. Deşi plecat de mulţi ani, purta
munţii săi natali în sânge şi nu reuşea să se acomodeze în oraşul de şes,
unde îl dusese soarta. Nu-i plăceau nici oamenii şesului, morocănoşi şi
veşnic încruntaţi, nici clima uscată, nici vântul ce bântuia în fiecare
dimineaţă pe străzile cenuşii, nici praful ce pătrundea prin nări şi prin
pori până în cele mai ascunse tainiţe ale trupului pişcat de ţânţari din tălpi
şi până în creştet. În vacanţa de vară Silvana redevenea copilul de
altădată. Cutreiera pădurile în căutare de hribi, gălbiori, râşcovi, trăgea
cu nesaţ în piept aerul tare al înălţimilor, care îi crea acea stare de
beatitudine şi exaltare, pe care în zadar o căuta în restul anului. În
vacanţa mare se împăca din nou cu el însuşi, pregătindu-şi asaltul de
toamnă, anul şcolar viitor. La mijlocul verii se retrăgea în liniştea
desăvârşită a unui sălaş de pe platoul Ciungilor, luându-şi alimente
pentru două săptămâni, un rucsac cu cărţi şi trăia ca la începutul lumii,
între patru pereţi de bârne, pe un pat de scândură, învelindu-se cu o blană
miţoasă de oaie. Mânca mămăligă fiartă într-un ceaun de pirostrii, carne
prăjită în untură, lapte proaspăt, pe care-l primea de la stâna lui moş
Vintilă, aflat nu prea departe de sălaş, la vreo cinci sute de metri şi citea
seara la lumina unui opaiţ. Aşa îşi petrecea profesorul Silvana şi anul
acesta cele două săptămâni de sihăstrie şi nu bănuia că în scurt timp îi va
fi dat să trăiască nişte întâmplări ciudate, cum nici nu a visat vreodată.
Într-o amiază fierbinte, cu soarele strălucind în crucea cerului,
tocmai curăţa de crengi un molid uriaş, doborât de vânt. Era atâta linişte
încât se auzea ecoul loviturilor de topor, căzând sacadate la baza
cepurilor groase şi deosebit de rezistente. Din când în când profesorul se
oprea să-şi şteargă sudoarea de pe faţă. Deodată, se opri încremenit, cu
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ochii măriţi de groază. Dinspre vârful copacului, se strecura printre
crengile ţepoase o arătare ciudată, cu cap de berbec şi trup de vacă.
Coarnele răsucite se mişcau ameninţător, capul pendula în sus şi în jos,
dar trupul avea unduiri de femeie. Creatura înainta încet, spre baza
copacului, fluturându-şi coada în diverse chipuri. Profesorul era
încremenit de spaimă. Cu toate acestea mai avu puterea să-şi facă de mai
multe ori semnul crucii şi să îngaime un „Doamne fereşte!”. Scăpase
toporul din mână şi, lipsit de apărare cum era, se simţea pierdut. Arătarea
se apropia încet, dar sigur. Ajunsese la vreo patru metri distanţă de
profesor, când acesta se prăvăli pe spate şi îşi pierdu cunoştinţa. Se trezi
într-un târziu, cu mintea înţesată de gânduri confuze. O frică nelămurită
stăruia în toată fiinţa lui. Avea trupul înţepenit şi ochii înceţoşaţi. Nu-i
venea să creadă ce i s-a întâmplat. Privi în jur, aceeaşi linişte, aceeaşi
lumină intensă, cu toate că soarele se mutase ceva mai încolo, spre
crestele dinspre apus ale munţior.Vacile lui moş Vintilă păşteau liniştite.
Se auzeau guiţând a foame porcii la stână şi un cocoş-de-munte cârâi
astmatic prin apropiere.
- A fost Ucigă-l toaca! Necuratul! Sigur a fost Necuratul! Ducă-se
pe pustii! Îşi zise profesorul, făcându-şi din nou cruce. Doamne fereşte!
puteam să fac infarct. Doamne păzeşte!
Renunţă să mai taie crengi, îşi luă toporul sub braţ şi se îndreptă
spre sălaş, târându-şi picioarele, sfârşit de puteri.
- Bietul tata! cugetă Silvana. Cum mi-am bătut eu joc de el când
îmi povestea că i-a ieşit Naiba-n cale într-o noapte. Iată că mie mi-a ieşit
în miezul zilei. Doamne fereşte!
Se închise în bordei, se închină îndelung şi se strecură sub blana
de oaie, nu înainte de a lua un Diazepam, o pastilă de somn, cum îi
spunea el, un calmant uşor, din cele ce le lua rareori, după mai multe
nopţi de insomnie, pentru a-şi regla somnul. Dar nu izbuti să adoarmă
imediat. Îi reveni în minte acea întâmplare bizară, povestită adesea de
tatăl său, bătrânul Costan Silvana, om chefliu şi glumeţ, potlogar cu
femeile şi iubit de prieteni, toţi beţivi, curvari şi pierde-vară, cum nu s-a
mai văzut pe acele meleaguri.
Pe când era copil, iar tatăl său un tânăr fără aşezare la minte,
acesta venise într-o noapte, târziu ca de obicei, dar nu părea beat. Avea
faţa albită de spaimă şi ochii îngroziţi. Se clătina pe picioare şi îngăima
fără încetare că i-a ieşit Dracul înainte la puntea de peste apa Negrei şi l-a
chinuit cât a urcat dealul, până a intrat în livada casei, punându-i piedică
cu coada, bătâdu-şi joc de el în fel şi chip, istovindu-l cu totul. Diavolul
ar fi fost trimis de unul Ion Buzilă, cu care el Costan, s-ar fi certat cândva
şi acesta l-a ameninţat că ”Lasă, am să ţi-o fac eu ţie de n-o să-ţi mai
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trebuiască!” şi aşa mai departe. Costan l-a plesnit peste bot cu acea
ocazie pe Ion şi, iată, acesta s-a răzbunat.
De-a lungul anilor bătrânul a ţinut-o mereu pe-a lui, că s-a luptat
cu dracul trimis de duşmanul lui la miez de noapte, ca să-l răzbune.
Profesorul nu crezuse niciodată povestea aceea absurdă şi se amuza când
vedea pe zăpadă urmele întortocheate ale beţivanului bătrân: ”-Iar s-a
luptat tata cu Dracul! Bine că l-a dovedit şi de data asta!”
Silvana adormi cu greu, moleşit de efectul medicamentului şi de
căldura blănii de oaie, în care se învelise până la gât. Când se trezi, se
făcuse seară. Îşi aminti că nu mâncase de dimineaţă. Aprinse opaiţul,
apoi focul în vatră şi puse ceaunul pe pirostrii pentru mămăligă. Era ceva
mai vioi şi începuse să creadă că avusese halucinaţii.
M-am speriat ca un tâmpit. Sunt un fricos, asta e. N-am să spun la
nimeni ce mi s-a năzărit, ca să nu râdă lumea de mine ca de taică-meu.
Măcar el are o scuză că-i beţivan nărăvit. Dar eu ce scuză am?
Totuşi, nu deschise uşa sălaşului. Cu gândul la cele întâmplate
peste zi, şedea aplecat deasupra ceaunului şi mesteca mămăliga. Deodată
se auzi un zgomot uşor, ca un zgrepţănat de câine sub streaşina scundă.
Silvana nu apucă să ridice privirea când o matahală întunecată se prăvăli
deasupra focului. Răsturnă ceaunul, jucă peste jar, care se stinse în câteva
secunde, apoi suflă în opaiţ. Se făcu întuneric deplin şi profesorul nu mai
ştiu ce se petrece cu el.
Când se trezi, opaiţul clipea din nou. La lumina slabă Silvana
constată că alături de el se afla o femeie cu o claie de păr blond în cap.
Nu părea deloc urâtă şi nicidecum nu era bătrână.
- Cine eşti dumneata? întrebă profesorul cu voce slabă.
- He, he, he! Eu sunt mândruţa lui Sadoveanu. Mă cheamă
Floarea... Floarea lui Păvălucă mă cheamă pe mine, he, he, he!
- Care Sadoveanu?
- Bădiţa Mihai, maestrul, cum îi spun oamenii, he, he, he! Cel
care a scris cartea ”Neagra Şarului”; pentru mine a scris-o, he, he, he!
Floricica, mă dezmierda el şi eram mândruţa lui, he, he, he!
Femeia râdea încetişor şi-l dezmierda pe fruntea plină cu
broboane de sudoare.
Silvana o privea ţintă pe femeie. Era prea sleit de puteri ca să se
mai mire de ceva. O privea şi constată că femeia avea o pată mică,
rotundă, cât un bănuţ, chiar în mijlocul frunţii. Femeia vorbea într-una
când mai tare, când şoptit şi îl alinta mereu, ca pe un iubit.
- Aşa era şi el, bădia Mihai, mă rog, maestrul. Era tânăr ca tine,
adică destul de tânăr. Tot aşa de tăcut. Şi fugea de lume, ba la pescuit pe
apa Negrei şi a Călimănelului, ba la vânătoare de cocoşi, pe aici şi prin
Călimani. Şi tot aici ne întâlneam noi. Vorbea puţin, însă mă privea aşa
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ca tine, iar eu îl alintam, aşa cum te alint pe tine. Îmi plăcea tăcerea lui.
Eu eram ca o zvârlugă. Îl alintam şi vorbeam eu şi pentru el.
- Ce ai pe frunte? o întrebă Silvana.
- A, nimic! Ticăloşii de grăniceri... Şedeam cu vitele şi-mi plăcea
să le trag clapa din când în când. Să-i păcălesc, să-i înspăimânt. Mă
îmbrăcam într-o piele de vacă, îmi puneam coarne de berbec şi le ieşeam
în cale lângă Stânca Muierii. Unul din ei a tras. M-a nimerit chiar aici,
he, he, he!
Întrebările se înghesuiau în mintea profesorului, dar nu mai spuse
nimic. Închise ochii şi se lăsă alintat în neştire de Florica. Apoi adormi.
Se trezi târziu, obosit şi confuz. Soarele strălucea pe cer, dar
opaiţul încă mai lumina, pâlpâind uşor. Din ceaunul răsturnat făina se
împrăştiase pe pământ. Aşternutul mirosea a busuioc şi măgheran.
Silvana îşi făcu în grabă bagajul şi părăsi sălaşul.
Bătrâna mama îl îmbrăţişă cu duioşie, constatând cu oarecare
mirare:
- Ai coborât mai repede ca altădată de la munte. Eşti cumva
bolnav?
- Nu măicuţă, mă simt foarte bine. Dar mi-a fost tare dor de tine.
A doua zi profesorul Silvana se duse la preotul satului Alexandru
Ciuteanu.
- Spuneţi-mi, părinte, aţi auzit vreodată de o femeie numită
Floarea Păvălucă?
- Da, fiule, cum să nu! Era o bătrână glumeaţă şi veselă. Pe la
petreceri auzeai numai gura ei. Cei de o seamă cu ea spuneau că în
tinereţe fusese o frumuseţe. Dar era... cum să-ţi spun, cam lumeaţă.
- Cum adică?
- Îi plăceau tare mult bărbaţii. Şi marele Sadoveanu o vizita când
poposea în Neagra Şarului, la locuinţa ei din Mestecănei.
- Aşa, va să zică...
- Daaa... Şi ţi-oi mai spune eu matale ceva. Poate crezi, poate nu...
Când au dezgropat-o la şapte ani, au găsit-o întreagă, întreguţă. Cine ştie
ce-o mai fi făcut la viaţa ei, de n-a iertat-o Dumnezeu...
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Cartea ca destin
un comentariu de Dan D. Iacob
Volumul de dialog cu criticul şi istoricul literar
Dan C. Mihăilescu, apărut la editura Humanitas în anul
2013, vine în continuarea volumelor de convorbiri
realizate de Daniel Cristea-Enache cu Ileana Mălăncioiu
şi Octavian Paler. Aşa cum mărturiseşte în Argument
„cartea de faţă este o carte de convorbiri cu un
intelectual strălucit şi un om deosebit. Din fericire, cele
două „laturi” fac una şi nu există, ca în alte cazuri
întristătoare, o relaţie de excludere reciprocă”.
Daniel Cristea-Enache îşi recunoaşte vina de „a-l fi scos pe Dan
C. Mihăilescu, strălucitul meu coleg, din carapace şi de a-l fi făcut să se
înfăţişeze cititorului nu doar pe traiectoria sa critică, ci şi pe traseul lui
formativ (…)Am vorbit despre toate pentru a ajunge, progresiv, la un tot
(Scriitorincul) şi a-l face, dacă nu sută la sută transparent, cel puţin
inteligibil, coerent şi unitar” Dialogul a fost purtat timp de patru ani,
„rundele” plimbându-se, de la unul la celălalt, prin spaţiul virtual.
Dialogurile sunt grupate sub treizeci şi patru de titluri, începând
cu „O confruntare, o confesiune, un început sau un sfârşit?” şi încheinduse cu „Fiţi sănătoşi şi veseli”.
Dacă am acceptat invitaţia la dialog, mărturiseşte Dan C.
Mihăilescu „am făcut-o nu în vederea unui spectacol de personalitate, a
unui exhibiţionism narcisiac, a unei succesiuni de pledoarii pro domo, ci
a unui sincer – chiar inconfortabil uneori – dialog de idei, dincolo de
persoanele noastre.”
Şi dialogul începe, împletind date biografice cu afirmaţii legate de
literatura română şi de scriitorii ei. Aflăm astfel că Dan C. Mihăilescu a
debutat la 11 ani în “Scânteia tineretului” cu un articol despre găştile
ţigăneşti din jurul cinematografului „Flamura” de pe Şoseaua Giurgiului,
iar în liceu a fost secretar de redacţie la revista “Pe-un picior de plai”,
unde a făcut de toate, ca-n orice ucenicie. Aceeaşi ambivalenţă i-a
frământat anii de facultate „între folcloristică şi eminescologie, între
gazetărie şi poezie, eseistică şi istorie literară, recluziune livrescă şi
activism politic” În anul 1980 a intrat, prin concurs, la Institutul G.
Călinescu şi deşi trebuia să termine cu gazetăria a „plonjat şi mai
bezmetic într-un harem publicistic întru care înot nesmintit şi în ceasul de
faţă”
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Între temele abordate se numără apoi „risipitorismul la scriitorul
român” („Eminescu este şi aici vârful absolut”), capitalismul românesc,
alegerile politice, colaborarea cu securitatea.
„Acum, dacă ne uităm bine jur împrejurul planetei, pretutindeni
este prea târziu. Din toate punctele de vedere – demografic, etnologic şi
ideologic, religios, ecologic, estetic, filozofic, psihologic, ba chiar şi
ştiinţific…” crede Dan C. Mihăilescu. Criticul a avut o afinitate aparte
pentru Ioan Alexandru. „Citiţi Lumină lină, să vedeţi versuri care nu au
pereche decât în Eminescu! (…) Cursul Eminescu şi seminariile de
ebraică ale lui Ioan Alexandru erau un havuz de credinţă, cultură şi
înţelepciune.(…) Făcând desigur toate mutaţiile cuvenite, îndrăznesc să
spun că seminariile lui aveau pentru noi exact noima „rugăciunii inimii”
în cuprinsul „Mişcării Rugului aprins” de la Antim. (…) Anii de
facultate, 1972-1976, au fost al treilea val fecundător – şi ultimul, ca
amploare – al fiinţei mele. Ioan Alexandru a fost zeul lor” Le spunea:
„Ce-mi puteţi face dacă vă iubesc?”.
„Sufleteşte, am rămas un licean”, mărturiseşte Dan C. Mihăilescu.
„Acolo e fierberea, atunci te copleşesc întrebările, revoltele, neputinţele,
ambiţiile, hormonii, acneea şi idealismele. În anii ăia forfoteşte alchimic
athanorul fiinţei. Adevărat, cam infantil, cel puţin socialmente, am fost
dintotdeauna.”
„Mă văd ca un hoţ de flori adus în faţa juraţilor. El a furat, da.
Însă a furat flori, nu bani. Şi nu din răutatea, ci din sensibilitatea
excesivă. Condamnaţi-mă, atunci, voi, maniaci ai grădinăritului, dacă aşa
credeţi de cuviinţă! Eu n-am făcut decât să mă îmbăt cu miresmele lumii
voastre, încercând să vă sporesc frumuseţile, nu să vă multiplic
urâciunea.”
„Eu fac numai ce vreau, când vreau, cât vreau, unde vreau. Ştiu că
funcţionez într-un paradox, că, în fapt, mă supun unui tratament cât se
poate de precis, nemilos-coercitiv, cu articole predate la zi fixă, cu o carte
pe zi citită obligatoriu, cu conferinţe, întâlniri, lansări ş.a.m.d., totul
îngrămădit în agendă în aşa fel încât să nu rămână vreo pată albă. Dar!
Dar toate astea sunt exclusiv la latitudinea mea. Ştiu că oricând pot anula
orice. Or, asta mă eliberează complet, din start.”
„Esenţială rămâne, oricum am răsuci lucrurile, creativitatea. Or,
din perspectiva acesteia (care în cultura românească de azi, este cea a
unor hăuri gigantice), nu am nici o îndoială că morala fabulei vremii
noastre e de găsit în scrisoarea lui Eliade către Noica din 14 iulie 1970:
«Cel puţin dacă ne va fi scris să ne prăbuşim, să ne prăbuşim creând. E
singurul nostru mijloc de a ne desolidariza de demenţa colectivă din jurul
nostru»”
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„Am scris uşor, dintr-un jet, dintotdeauna, chiar dacă
manuscrisele mele semănau, ca grafie harponată, cu pagina lui Eminescu,
Rebreanu, Marin Preda. Fluxul era arhirapid, vorbele se structurau fără
ezitare, numai că mania digresiunilor şi-a parantezelor în paranteză
dădeau paginii un aspect labirintic, de horror vacui, cu zeci de
intercalări, trimiteri la semn, pe verso, cu bileţele lipite pe margine,
acolade colorate ş.a.m.d.”
„Am fost, ce-i drept, un ocnaş al scrisului şi cititului. Vorba aia:
nicio zi fără una şi alta.”
„De câţiva ani încoace, cam de când am început „seria
epistolară”, observ că m-a părăsit obsesia receptării în breaslă. Cum bine
nota Alex Ştefănescu pe coperta unei recente cărţi de-a lui: nu mai scriu
pentru scriitori, ci pentru cititori”
„Iar la Athos nu m-am dus ca să găsesc. M-am dus ca să caut. Să
încerc, să amuşin, să presupun. Cea am văzut a fost infim. Ceea ce am
întrevăzut a fost enorm. Iar câteva zeci de minute (o liturghie la Vatoped)
a fost de-a dreptul copleşitor. Căutarea continuă. Or, aşa cum stau
lucrurile, încă nu am cum să fiu sincer, aşa cum spui tu, chiar „până la
capăt”. Mai e nevoie de ceva răbdare”
„Am spus-o încă dinspre sfârşitul anilor ’90 iar observaţia este cu
atât mai valabilă din perspectiva actuală: Humanitas a fost, alături de
Muzeul Ţăranului Român (Horia Bernea) UNITER (Ion Caramitru),
ProTV (Adrian Sârbu), Dilema şi NEC (Andrei Pleşu) –pe atunci le
asociam şi „Catacomba” lui Sorin Dumitrescu: azi aş fi mai reticent –
unul dintre vârfurile cultural-mediatice ale postceauşismului care au făcut
istorie, au amprentat o generaţie şi (re)transplantat Occidentul pe
malurile Dâmboviţei”
„Toţi suntem supuşi, cred, legii scrânciobului: când eşti sus, te
vrei jos. Şi invers.”
„La drept vorbind, nu voi renunţa niciodată la ideea de participare
social-politic-educativă a omului de cultură. Chiar dacă eşti înrobit pe
viaţă Bibliotecii, menirea ta include, cât de puţin, coborâri periodice în
Librărie, de nu chiar în Agora.”
„Cum altfel să închei, de nu caragialeşte: «Fiţi sănătoşi şi veseli»”
Am ales această sumă de citate din spusele lui Dan C. Mihăilescu,
pentru a ilustra dialogul lui cu Daniel Cristea-Enache. De aceea,
rândurile de mai sus nu sunt o cronică a cărţii ci o invitaţie la lectură.
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Între poezia desertului si romanele lui Amos Oz
Marlena Braester în dialog cu Emil Nicolae
Născută la Iaşi, după ce a absolvit Universitatea „Al.I. Cuza” (1976,
Facultatea de Litere – franceză şi engleză), Marlena Braester a emigrat în Israel, în
1980. A făcut un master în limbă şi literatură franceză la Universitatea Haifa (19801982), apoi un doctorat în lingvistică la Universitatea Paris VIII (1984-1991). A devenit
profesoară la Universitatea Haifa şi, acum, la celebrul Technion. A făcut parte din
redacţiile revistelor Approches, Cahiers israéliens de poésie, de critique et d’art
(Israel), Sources - Europoésie, revue de la Maison de la Poésie (Namur, Belgia), Poèsie
& Art (Israel), iar în prezent conduce revista Continuum, editată de Asociaţia
Scriitorilor Israelieni de Limbă Franceză, a cărei preşedintă este din anul 2000. A
publicat, în Franţa, volumele de poezie La Voix, Elle (1993), Absens (1996), Oublier
en avant (2002), La lumière et ses ombres (2006), Désert aveugle (2008, carte de artist
cu pictoriţa Irene Scheinmann), Presque-v'île (2009), Sable (2009, carte de artist, cu
poetul irakian Salah Al Hamdani şi cu pictorul francez Robert Lobet), în Israel Lichkoah et ma ché'ykré (2009, în limba ebraică), iar în România - Uitarea dinainte
(2007) şi Absens (2009), ambele la Edit. Vinea din Bucureşti. A tradus din Benjamin
Fondane, Catherine Durandin, Amos Oz, Ronny Someck, Rachel Khalfi, Michel Deguy,
Jean-Michel Maulpoix, Philippe Beck, Admiel Kosman, Miriam Khalfi, Henri
Meschonnic ş.a. A obţinut premiile franceze „Ilarie Voronca” (în 2001, pentru volumul
Oublier en avant), "Hélène Jacques-Lerta", în 2006, pentru volumul La lumière et ses
ombres), şi premiul israelian „Ianculovici” (2009, Israel), devenind şi Cavaler al
Ordinului Palmes Académiques (în 2003, pentru servicii aduse culturii franceze).
Desfăşoară numeroase activităţi literare în Israel şi în Franţa, colaborează la
prestigioase reviste de specialitate din Europa şi America.

- După ce te-ai angajat serios într-o carieră universitară de
lingvist, cum ai reuşit să ajungi la poezie?
R: Având o cunoaştere „canonică” a limbii franceze, prin
formaţia mea de lingvist, la un moment dat am început să scriu poezie.
Care e, de fapt, o transgresare a canoanelor gramaticii. Cum spune Henri
Meschonnic: poezia se scrie „împotriva gramaticii” (à contre-syntaxe)…
- Dar, mai întâi, n-ai „comis-o” în limba română?
R: Foarte puţin, ca toţi adolescenţii. Aproape că nu-mi
amintesc… Încă din facultate, la Iaşi, scriind diverse texte în franceză,
am încercat şi poezia.
- Aşa se explică faptul că, la Universitatea din Haifa, ai combinat
cercetarea poeziei cu scrierea ei?
R: Da şi de aceea mi se spune deseori că sunt un lingvist în poezie
şi un poet în lingvistică.
- Când ai ajuns la Universitatea din Haifa, Centrul de Cercetare
a Poeziei Francofone Contemporane funcţiona deja?
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R: Nu, l-am înfiinţat noi, adică eu şi
colegii mei. Centrul a funcţionat timp de zece ani,
a scos revista Poèsie & Art, antologii de eseuri şi
alte publicaţii. Era un centru de cercetare a
literaturii contemporane. Iniţial am fost câţiva
profesori de la Universitatea din Haifa (Catedra de
franceză) şi ne hotărâsem pentru cercetarea
poeziei franceze şi francofone. Dar după câţiva ani
am lărgit aria de activitate, invitând – alături de
poeţi din Franţa – şi poeţi israelieni şi arabi de
limbă franceză. Pentru că ideea era să construim punţi între autorii de
pretutindeni. De aceea am şi tradus foarte multă poezie din franceză în
ebraică şi invers.
- Dar ţi-ai început cariera de traducătoare cu B. Fondane
(Fundoianu)…
R: Da, am început cu fragmente din jurnalul de tinereţe al lui
Fondane. Ulterior, după apariţia revistei Poèsie & Art, m-am concentrat
pe literatura contemporană.
- Ce s-a întâmplat cu această frumoasă revistă, care era lansată
în fiecare toamnă la Paris, la târgul publicaţiilor literare?
R: Din păcate, catedra de franceză de la universitatea noastră nu
mai există, s-a închis. Studenţii interesaţi de limba şi literatura franceză
erau din ce în ce mai puţini, tendinţă care se manifestă în tot Israelul.
- Din motive economice?
R: Da, însă şi din cauză că limba franceză e predată din ce în ce
mai puţin în licee. Engleza a devenit a doua limbă la alegere (după
ebraică), urmată de arabă, pentru că e socotită mai practică şi mai
eficientă. Iar când s-a închis catedra, Centrul de cercetare a poeziei a
suferit foarte mult, până s-a închis şi el.
- În aceste condiţii, cui se adresează Asociaţia Scriitorilor
Israelieni de Limbă Franceză pe care o conduci?
R: Paradoxal, această asociaţie nu se adresează studenţilor,
deoarece nu ei sunt cei interesaţi de literatura franceză şi de cercetarea
pur literară. Există un public francofon în Israel, o importantă populaţie
care vorbeşte şi citeşte în limba franceză. Şi, chiar în ultimii ani, au venit
din Franţa destui emigranţi. Aşadar, cititori sunt. Institutul Francez din
Tel Aviv, tutelat de Ambasada Franceză, ne ajută foarte mult şi
organizăm în continuare multe activităţi, multe evenimente. Pe deasupra,
acelaşi institut ne sprijină să scoatem revista Continuum, a asociaţiei
noastre.
- Câţi membri are asociaţia?
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R: Nu e foarte mare, are în jur de 20 de membri. Asta şi pentru că
francezii sunt individualişti… Comparativ, Asociaţia Scriitorilor de
limbă Română are mai mulţi membri şi se întâlnesc foarte des! Însă
reuşim să oganizăm întâlniri cu scriitori invitaţi din Franţa şi să mergem
şi noi acolo.
- Ce înseamnă „scriitor”, în viziunea israelienilor sau a
francezilor?
R: Un scriitor e cineva care a publicat deja – fiind preluat de o
editură şi nu pe cont propriu – cel puţin o carte. E o problemă aceasta,
într-adevăr, pentru că sunt persoane care scriu dar nu sunt scriitori… E
delicat!
- Membrii asociaţiei voastre unde publică / au publicat?
R: În Franţa, în Elveţia sau în Belgia, respectiv în ţările lor de
origine, care sunt francofone, evident. Dar sunt foarte puţin traduşi aici,
în ebraică. Ne luptăm să-i introducem în cultura israeliană, altfel suntem
marginalizaţi. Unii sunt mult mai cunoscuţi în Franţa decât în Israel, deşi
trăiesc totuşi aici. Ne luptăm mereu să găsim editori care să ne traducă în
ebraică.
- Tu ai fost tradusă, cu Oublier en avant (Uitarea dinainte),
cartea care a primit importantul Premiu francez „Il. Voronca” în 2001…
R: Da, e singura mea carte tradusă în ebraică.
- Deşertul e o prezenţă obsesivă în poemele tale. Îţi place să scrii
în deşert?
R: E adevărat, câteva dintre volumele mele s-au născut în deşert!
- Totuşi, având cursuri acum la două universităţi, ocupându-te de
activităţile asociaţiei scriitorilor francofoni, de redactarea revistei
Continuum, de traduceri, când mai ai timp şi pentru poezie?
R: Poezia, de multe ori (spre deosebire de proză), se scrie din
mers. Evident că, la un moment dat, trebuie să te aşezi, să reiei toate
textele şi să le dai o formă finală, lizibilă pentru toată lumea. Şi am avut
şansa extraordinară de a obţine acest răgaz anul trecut (2013), când mi sa acordat bursa Fundaţiei Marguerite Yourcenar, la Vila din Flandra a
scriitoarei. Am stat acolo două luni, în două etape. Şi am scris două cărţi
de poezie! Când am reluat textele care-şi aşteptau rândul, din cauza
treburilor curente, mi-am dat seama că nu se înţeleg toate între ele. Şi
atunci au ieşit două volume, care sper să apară în Franţa în acest an
(2014).
- Dar tot în acest an îţi va apărea, şi tot la Editura Humanitas, o
nouă traducere din opera celebrului scriitor israelian Amos Oz, pentru
că ai devenit traducătoarea lui „oficială”, ca să spun aşa, în România.
Cum se lucrează cu un candidat la Premiul Nobel?
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R: Amos Oz este un dublu personaj, care a fost cândva angajat
politic şi care, bineînţeles, a fost şi atacat dur; aşa îmi explic eu dubla lui
ipostază: are o imagine pentru publicul larg, foarte distant şi aparent rece;
dar care, în momentul în care stabileşti un contact cu el prin cărţile sale,
devine cu totul altfel. Când l-am întâlnit prima dată, la Universitatea din
Beer Sheva, şi m-am prezentat ca autoarea primei traduceri pe care i-o
făcusem în română (romanul Să nu pronunţi noapte), nu mă cunoştea
personal. Atunci am remarcat schimbarea, într-o clipă, a personajului
distant, rezervat, într-un om foarte cald. Şi imediat discuţia a luat o cu
totul altă turnură, iar el a continuat să fie interesat ca eu să-i traduc cărţile
în limba română. I-am explicat, a văzut cum lucrez şi a fost de acord cu
maniera mea. Pentru că şi în traducere sunt tot felul de probleme, teorii şi
direcţii…
- Mai ales că, în cazul lui Amos Oz, trebuie să traduci din
ebraică!
R: Da, e foarte dificil. În limbile romanice e cu totul altceva.
Distanţa dintre limba ebraică şi limba română a fost greu de traversat.
Dar la a treia carte pe care i-am tradus-o, tipărită anul trecut la Humanitas
(romanul „Odihnă desăvârşită”), a fost cu adevărat foarte greu, pentru că
are multe referinţe biblice,
citate în limbile arabă, idiş,
rusă – din punct de vedere
lingvistic a fost o problemă.
însă
e
foarte
Cartea
interesantă. Iar acum îţi spun
„un secret”, care în curând nu
va mai fi secret: tot pentru
Humanitas am tradus ultima
carte a lui Amos Oz, care nu mai este un roman ci o culegere de opt
nuvele, toate legate de viaţa în kibutz (unde a trăit autorul multă vreme).
Deci sunt opt faţete ale kibutz-ului, văzute de personaje din diverse
unghiuri. Şi am aflat acum o săptămână că Amos Oz are gata încă o
carte, un eseu pe care l-a scris împreună cu fiica sa Fania Oz-Salzberger.
Probabil că zilele astea apare în Israel şi, în curând, va fi la Humanitas.
- În timp ce lucrezi la traducere, vorbeşti cu Amos Oz, îi ceri
părerea?
R: Da, discutăm mult. După prima carte tradusă, când i-am spus
că nu mi-a fost uşor, mi-a răspuns prompt: „Oricât de mult ai lucrat tu, eu
a trebuit să lucrez şi mai mult!” E foarte minuţios şi acum, după ce i-am
tradus cărţile, ştiu că orice virgulă e foarte importantă pentru el, scrie şi
rescrie de multe ori. Acordă o atenţie deosebită detaliilor, iar traducătorul
trebuie să urmeze aceeaşi conduită.
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- De câţiva ani, Amos Oz se află mereu pe „lista scurtă” a
Premiului Nobel pentru literatură, dar acesta întârzie să vină. Crezi că
mai are şanse?
R: Vreau să cred că da, deoarece calitatea scrisului său îl
recomandă pentru acest premiu. Se vede şi în România, unde are mare
succes.
- Din păcate, de multe ori juriul Nobel optează politic…
R: Contextul politic e important. Totdeauna a fost aşa. Dar acum
Amos Oz nu mai este implicat şi nu ar trebui să aibă probleme. Când era
tânăr şi mult mai militant, da. Astăzi, din când în când repetă o frază:
„Uneori, politicienii îmi cer sfatul. Dar nu mă ascultă!”.
- Totuşi, se ştie că este un susţinător al păcii între evrei şi arabi.
Şi înţeleg că-şi susţine opinia în articolele pe care le semnează în presa
israeliană.
R: Şi în publicistică şi în romane. Dar tot el insistă asupra
diferenţei dintre cele două forme de exprimare în scris, spunând: „Am un
stilou pentru romanele mele şi un altul pentru articolele din ziar…”.
- Spuneai mai devreme că, la prima vedere, Amos Oz pare o
persoană rece, distantă. L-am urmărit când a fost aici, la festivalul „Zile
şi nopţi de literatură”, de la Neptun, l-am ascultant atent şi la întâlnirea
cu Gabriel Liiceanu de la Ateneul Român, dar nu mi s-a părut chiar atât
de rezervat.
R: Când vine aici e într-o altă stare. Amos Oz a şi spus că are un
sentiment special pentru România, pentru că părinţii soţiei sale sunt din
Bucovina. Iar pe de altă parte, în kibutz-ul în care a trăit în tinereţe erau
mulţi evrei veniţi din România şi ambianţa de acolo îl făcea să se simtă
„ca acasă”…
- De unde şi feed-backul cu cititorii români. Mulţumesc, Marlena,
pentru această interesantă discuţie.
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Poeme inedite de Marlena Braester

Viorele strălucitoare
1.
timpul e alb
pentru toate prezenţele
pentru toate poemele
pentru existenţa
unui acum care dispare
frig incandescent
după tine
poemul şi prezentul
se grăbesc
în torentul viitorului fără tine
2.
poemul cade cu un semiton
- real necunoscut tu veghezi naşterea ritmului
în filamentul culorilor
vibrând
mereu prea aproape
de tine
în lumină
împinge poemul
invizibil în ochi
poeticeşte nudă
într-un clipocit spart
lumina se descompune
declinări neformulate
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2.A
Tu des-figurezi lumina
Tu re-configurezi culorile
Pe când ele te privesc
Apărute de nicăieri
Coerenţe în mişcare
eu risipeam
limbile recuperate
tu fără chip
3.
într-un acord inversat
deşertul fuge înapoi
nisip înnodat cu nisip
Mare îndiguită de mare
timpul alunecă
mările se înfăşoară
deşertul se desfăşoară
gol – plin al mării
al deşertului în deşert
marea povestea
deşertul va povesti
4.
ea îşi ascundea culorile şi umbrele
îşi ferea frumuseţea
de inexistenţă
culori –
prizoniere furioase
dar prea albe ca să-şi spună dez-astrul
atât de greu
al durerii
tuturor culorilor
furioase
ea lumina
ea fericirea
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5.
plutind în privire
necunoscute se dezbracă de îmbrăţişarea
transparenţei
se desfac unghi după unghi
precum poemele care ne înconjoară
în lumina albă
roşul îşi ocupă locul incendiar
galbenul se strecoară
verdele se insinuează
albastrul alunecă
roşul revine
galbenul îl urmează
verdele picură
albastrul blestemă
Violetul nu-şi găseşte locul
Şi lovindu-se de invizibil
Se înclină
Apoi cade în afara versului
şi se şterge
6.
ea se arăta în zdrenţe
şi dimineaţa – crudă
- lumină răvăşită toate culorile şi-au învrăjbit unghiurile
În confuzie
Lumina devine poroasă
- Lentă uimire Verdele reapare mai departe
un albastru neaşteptat se opune
roşul – în derivă
negrul întreabă albul
care întreabă negrul
toate-s rătăcite
ceva se va întâmpla
- voci sumbre murmură violetul aţâţat
va fi aruncat printre undele invizibile
ca să inventeze un nou univers
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şi un nou poem
lumina însăşi va fi
o copie
a vieţii şi a umbrei
7.
Preotese insolite ale albului uşor
Toate culorile se inventează
pe pragul setei lor cumplite
Ele dansează şi sângerează
Ele sângerează şi dansează
persiflând coerenţa
unei raze de lumină
sorbind sângele alb
al privirilor noastre
Traducere din limba franceză de Emil Nicolae
(din volumul în curs de apariţie De violettes luisantes)
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„Rostirea sufletului”
de Cassian Maria Spiridon
Publicat în anul 2013 la editura Pro Universitaria
din Bucureşti, volumul adună o serie de eseuri pe teme
filosofice şi teologice: „Despre existenţa tragică”,
„Orizonturi duble”, Dogmatica terţului”, „Poezie şi
Dumnezeu”, „Poezie şi magie”, „Cuvântul cel viu”,
„Fericirile monahului de la Rohia”, „Actualitatea unei
parabole”, „Darul monahului de la Rohia”, „Rostirea
sufletului”, „În căutarea realităţii sau drumul spre
multipla splendoare a fiinţei”, „Rostul materiei”,
„Naţiune şi creştinism la Dumitru Stăniloaie”, „Religia în publicistica lui
Eminescu”.
Volumul a apărut în colecţia „Ctitorii- Cartea ca o biserică”,
coordonată de Marius Vasileanu.
Primul eseu se referă la cartea filosofului D. D. Roşca .
„Conştinţa tragică, în opinia traducătorului lui Hegel, este producătoarea
celei mai profunde tensiuni interioare la care omul poate avea acces.
Aceste tensiuni sunt considerate cele mai fecunde în plan creator (…)
Autorul Existenţei tragice crede că plenitudinea interioară este
echivalentul fericirii, iar doctrina pe care ne-o propune urmăreşte a ne
deschide căile către această împlinire”
Al doilea eseu se referă la Lucian Blaga şi anume la „Trilogia
culturii”, cu cele trei cărţi ale sale: „Orizont şi stil” (1935), „Spaţiul
mioritic” (1936), „Geneza metaforei şi sensul culturii” (1937).
„Considerat ca fenomen dominant în cultura umană, stilul este cadrul în
care se manifestă orice fenomen creator, în consecinţă nu există vid
stilistic.” „Un factor dominant, dar şi o componentă esenţială a stilului
este sentimentul spaţiului.” „Putem considera, subliniază Cassian Maria
Spiridon, că matricea stilistică este cheia ce deschide poarta prin care se
revarsă lumina asupra sistemului filosofic al gânditorului născut la
Lancrăm”
Trecând la analiza „Spaţiului mioritic”, autorul subliniază
importanţa lui în înţelegerea ancestralului suflet românesc, iar „afirmarea
unei matrici stilistice specifice întăreşte recunoaşterea în latenţele ce le
încorporează a unui înalt potenţial cultural.”
„Geneza metaforei şi sensul culturii” este ultima parte a „Trilogiei
culturii”.
„Profilul şi structura plăsmuirilor spirituale ce în totalitate
alcătuiesc cultura se definesc printr-un dublu şi îngemănat orizont : «1.
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Creaţia e de o parte, şi într-un fel, metaforă sau ţesut metaforic. 2. Creaţia
poartă de altă parte o pecete stilistică » apreciază Lucian Blaga”. Lucian
Blaga, concluzionează Cassian Maria Spiridon, „a aflat un fericit şi
inspirat operator în categoriile abisale ale inconştientului, unde îşi află
lăcaş matricea stilistică- temeiul pe care se edifică Trilogia culturii , nu
mai puţin noutatea sistemului său filosofic”.
„Dogma terţului” continuă analiza sistemului filosofic blagian, cu
referire la „Eonul dogmatic”. „Studiul blagian ne oferă o viziune finală
tulburată de mister şi dătătoare de sens”
Două eseuri sunt conturate în preajma vieţii şi operei lui Nicolae
Steinhardt („Fericirile monahului de la Rohia” şi „ Darul monahului de la
Rohia”) „Monahul ne dăruie o carte de învăţătură, una de învăţătură
creştină, dată omului spre a afla calea mântuirii”
Eseul care dă şi titlul cărţii – „Rostirea sufletului”- se referă la
cartea lui Constantin Noica „Pagini despre sufletul românesc”, pagini din
care „aflăm ceva esenţial despre cum se rosteşte sufletul”. După ce se
apleacă asupra viziunii lui Basarab Nicolescu asupra Realităţii, ori asupra
rostului materiei conturat de Dumitru Constantin Dulcan, autorul se
opreşte la tema naţiunii şi creştinismului în opera lui Dumitru Stăniloaie,
pentru a încheia volumul cu „Religia în publicistica lui Eminescu”.
„Toate aceste pagini din publicistica eminesciană aduc multe şi
consistente mărturii asupra componentei religioase, accentuat vizibilă în
caleidoscopul personalităţii poetului, afirmând totodată un cunoscător şi
un apărător al legii strămoşeşti, în limitele toleranţei”.
Strânse sub titlul „Rostirea sufletului”, eseurile semnate de
Cassian Maria Spiridon denotă preocupările sale constante pentru marile
teme ale culturii de azi şi dintotdeauna.
Dan D. Iacob

„Amintirile unui cătun”
de Mircea Bârsilă

„Amintirile unui cătun” (Editura „Paralela 45”, 2013), carte
semnată de poetul Mircea Bârsilă, probează, într-un fel, că poezia
autentică nu se poate scrie decât din talent şi pasiune. Numai aşa ar putea
rămâne, undeva, în memoria cititorului. Poezia sa nu este spectaculoasă,
nu vrea să epateze. Poemele au o curgere absolut naturală, nimic făcut nu
se întrevede, „Toţi arborii, absolut toţi arborii/ sunt nişte ceasuri obligate
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să-și arate în fiecare toamnă inima.” (O nouă toamnă). O oarecare
langoare pare că potopeşte, pentru un timp, fiinţa poetului: „A fost o
vreme/ când îmi lăsam și eu creierul să-mi cadă,/ adesea, în inimă, ied
înecat în lapte,/ în laptele orfic al inimii.// Repet: nu mai crede/nimeni, de
mult, în nimic. Pietre şi crengi, şi drumuri închise/cu mărăcini. și
frunzişul - opărit în lacrimi - al crucilor.” - Pietre şi crengi, sub aceste
versuri se ascunde acea elevaţie care nu este accesibilă oricui. Eul său
poetic devine hipersensibil la întâmplări şi suferinţe. El participă profund,
cu înzestrarea sa, în urma căreia poezia se simte, o trăiești cu adevărat.
Dramatismul unora nu-1 lasă indiferent: „Fâlfâie voalul câmpiei brodat
cu stoluri de ciori. Și boarea/ de dimineață și aburii - la fel ca nişte bocete
- când se ridică/ din arături, la schimbarea anotimpurilor, din umedul şi
negrul/ pământ - arat din nou în fiecare noapte, cum spunea un poet -/ şi
vitale vorbitoare din grajduri. Se arată, goală, câteodată,/ printre sălcii, o
tânără consăteancă siluită, cândva, de mult,/ de o sotnie de soldaţi - şi
care s-a spânzurat, după aceea, în dosul unei stâni părăsite.” (Sfânta
Vineri). Și, în alt poem: „A venit toamna. O duşmănie pur şi simplu de
neînţeles/ înnegreşte mersul - de femeie văduvă - al fiecărei zile.” Pe
lângă faptul că el trezeşte - sau măcar are intenţia- sufletele amorţite,
capacitatea, ştiinţa de a încheia poemele, dar în primul rând înzestrarea
sa, îl legitimează, în faţa noastră, ca pe un poet de primă linie, de primul
raft. El este, pe deasupra, un fin observator al naturii, unde grăbitele
dimineţi, mierle, privighetori, turturele şi grauri, ţitere şi strune, ploi
torenţiale, miresme şi coaste ale dealurilor şi multe altele compun acest
orizont poetic propriu ce poartă marca lui.
De setea care suferă în timpul zilei, fântânile seacă, păsările care
vin din noapte îl confundă cu un stâlp sau poate cu o cruce etc. Trăirile
poetului sunt legate de tot ce este omenesc. Aproape că fantasticul nu
există, iar generozitatea sa exclude egoismul, exclude acea poză a poetului emfatic nu de puţine ori întâlnită în breasla noastră. Pare că toamna îl
leagă, prin galbene artere; până şi de Dumnezeu, pe care îl jeleşte, atunci
când acesta se stinge, precum în poemul antologic Toamnă: „ Ce mic se
face Dumnezeu/ de fiecare dată când soseşte toamna/ Și este dus, la
cimitir, într-o căruţă,/ sub chipul -îndoliat- al unei galbene frunze.// Ce
jale peste tot, de fiecare dată/ și fusele torcând o lână funerară.// Și
ploaia. Și scaieţii./Și vântul./ Și soarele scuipându-şi sângele-ntr-o oală.//
Ce mici ne facem, Doamne, când te stingi,/ şi toamna, iarăşi, ne
cuprinde-n sine:// este însă, într-un car, la cimitir, o frunză,/ şi i se cere,
printre lacrimi, felurite scuze.”
Radu Cange
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„Colonelul Elf”
de Valentin Iacob
Un fel de Van Gogh al poeziei româneşti ar
putea fi Valentin Iacob cu nou apăruta carte
„Colonelul Elf” (Editura „Tracus Arte, 2013), unde
asociaţiile de idei şi de metafore/ culori sunt
surprinzătoare. Teritoriul poemelor sale este pe cât de
original, pe atât de halucinant.
Cele patru cicluri ale cărţii demonstrează, dacă
mai era nevoie, rigurozitatea în visarea alunecoasă,
paradoxală, a unui individ de excepţie ce face,
simultan, matematică, ziaristică şi poezie. „Colonelul Elf”, ce pare să fie
însăşi inspiraţia, îl patronează. Elfii, se ştie, sunt fiinţe supranaturale din
mitologia popoarelor germanice care, la noi, ar putea fi asemănaţi cu
sublimele şi capricioasele iele. Poate tocmai pe acest joc mizează aceste
poeme şi, în speţă, autorul.
Când dispare din arealul cafeneauamuzeului, bănuim că Valentin
ne pregăteşte ceva. Aşa s-a întâmplat când ne-am pomenit în brațe cu:
„… un pianist sinucigaş călărea pianul/ mitraliindu-mi visele,/ din înalt și
razant, visele şi nopţile, la grămadă…; sau: „Un corb sta pe umerii
pianistului./ Un corb alb superdens/ Umbrind lumea leneş cu aripa...
încătuşat şi orbit,/ Cu sinuciderea atârnată de blues,/ de-o floare de
piersic…” sau: „Și ce-ar mai da Shakespeare, Omar Khayam şi/ ceilalţi
şoferi de trailere de la bar, să nu li se mai/ bată pleoapele grele, levantine/
și să nu mai audă vocea aia a pletosului de bădiţa/ Mihai care chiar acum
improvizează la ţambal Odă în metru antic”.
Poemul Ecuaţia labilă participă substanţial la întregirea cărţii şi
sună aşa: „E greu, tot mai greu... mă mai laud şi eu cu haita/ dealbastruri,/ zeul cu boneţică de plasturi/ îmi mai mănâncă din palmă, încă
mai vede/ un pian, o ecuaţie:/ soiul ăsta de staţie/ pe migratori: concepte,
artificii, confieti.// Pe aproape amuşină nocturnele pe napalm,/ peaproape... De lângă muntele Yeti ...” La fel se întâmplă şi cu poemul
Cabaret Baudelaire: „Psalmistului nici că-i pasă că Baudelaire avea
guşă,/ păr verde şi urina albastră.//Muzicii nici că-i pasă că seara asta...
carnea asta vor trece ://sarcofage de săpun…”
„Colonele Elf”, te salut cu respect.
Radu Cange
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„Convorbiri cu Alex Ștefănescu”
de Ioana Revnic

Cartea publicată de Ioana Revnic, „Convorbiri
cu Alex Ștefănescu”, apărută la editura „Allfa” din
București, în anul 2013, conține pagini întregi care fac
referire la anii de facultate 1965-1970, perioadă pe
care am cunoscut-o îndeaproape. Lectura mi-a oferit
un bun prilej de a-mi reaminti întâmplări, fapte,
evenimente literare, chipuri de profesori și studenți pe
care i-am cunoscut și i-am îndrăgit.
Am citit pe nerăsuflate, căci Alex Ștefănescu
are harul povestirii, iar Ioana Revnic, un interlocutor agreabil, bine
documentat, capabil să stimuleze discuția pentru a scoate la lumină cât
mai multe informații, știa bine pe cine are în față.
Opera nu este una de ficțiune. Mai degrabă este vorba de o
literatură în care naratorul se povestește pe sine sub forma unei proze
poetice încântătoare, metafora și simbolul fiind de luat în seamă.
Alex Ștefănescu face parte dintr-o generație care și-a făcut
studiile universitare într-o perioadă în care frâul ideologic al stăpânirii a
fost lăsat ceva mai liber. Din fericire, și eu am fost student al aceleiași
facultăți, numită Facultatea de Limba și Literatura Română, care
aparținea Universității București. Centrul de interes al lecturii mele s-a
îndreptat către perioada studenției, dar nu am exclus aplecarea peste
partea cărții care prezintă copilăria și adolescența lui Alex Ștefănescu. Și,
în același timp, am fost destul de receptiv la aspectele care ilustrau felul
în care scriitorul reușea, pas cu pas, să se impună, ca voce distinctă, în
lumea literară.
Cu siguranță, pașii noștri s-au auzit pe aceleași coridoare, am
trecut prin aceleași amfiteatre, am beneficiat de aceiași valoroși profesori,
am fost cazați în aceleași cămine studențești, am avut cunoștințe comune,
dar, din nefericire, legături directe nu s-au consumat... Drumurile noastre
aveau priorități diferite, justificabile, mai ales, prin anii de formare
petrecuți în adolescență. Alex Ștefănescu era la acea vreme un tânăr cu
un bagaj serios de lecturi, la care și tatăl său, un îndrăgostit de literatură,
pusese umărul. De asemenea, tatăl scrisese pentru fiul cel iubit peste o
mie de rezumate ale unor romane românești. „Intenția lui era doar să-mi
fie de folos, punându-mi la dispoziție prezentări clare și precise, cu
ajutorul cărora să pot verifica exactitatea unor informații atunci când ar fi
venit vremea să citesc și eu acele cărți” (p. 22). La începutul studenției
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viitorul critic literar afirmă chiar că avea impresia că a fost trimis de
sucevenii săi să cucerească Bucureștiul! Publicase deja poezie, avea
conștiința valorii sale. La o întâlnire a studenților din anul întâi cu
profesorii, în amfiteatrul „Odobescu”, a precizat că a venit la București
„ca să revoluționeze poezia română” (p. 82), o cutezanță care nu era la
îndemâna oricui...
Despre mine, pot spune că nu eram suficient de hrănit cu lecturi,
iar etapa care urma mi se părea cu totul nimerită pentru acumulări
intelectuale și pentru cunoașterea fenomenului literar contemporan, cu
care eram mai puțin familiarizat. Eram un tânăr aflat în căutarea unui
drum căruia nu-i deslușeam încă direcția, curios și impresionat de tot
ceea ce îmi oferea o informație nouă și, mai ales, uimit de valoarea
profesorilor mei.
Atmosfera universitară a anilor 1965-1970 este ilustrată
remarcabil, talentul literar al naratorului fiind linia de rezistență a întregii
texturi artistice. Parcurgând pagină cu pagină, am avut senzația că totul
se petrece aievea. Sunt amintiți cu vădită dragoste profesori precum
Romul Munteanu, Zoe Dumitrescu Bușulenga, George Munteanu,
Nicolae Manolescu, personalități universitare de care am beneficiat, la
rându-mi.
Alex Ștefănescu realizează portrete literare care se sprijină pe
esențialul care conturează o personalitate, dar și pe detaliul surprins cu
exactitate. Nu se poate prezenta mai frumos decât în paginile acestei cărți
felul în care profesorul, pedagogul George Munteanu își ținea cursul:
„Alt profesor care m-a impresionat a fost tot un Munteanu, George
Munteanu (a nu se confunda cu George Muntean), care în anul al III-lea
ne-a ținut un curs numai și numai despre Eminescu. Ne-a cucerit pe toți,
chiar și pe cei mai sceptici și mefianți. Stătea în picioare când vorbea, ca
într-un templu, și pronunța cuvintele solemn. Nu era vorba despre o
atitudine teatrală, ci despre un mod de a gândi. Reconstituind biografia
spirituală a poetului, George Munteanu rămânea mereu elevat, fără să
cocheteze în vreun fel și fără să recurgă - drept captatio benevolentiae - la
vreo glumă ieftină. Pe de altă parte, nici nu făcea paradă de știință și nici
nu afișa acea emfază de prost-gust pe care o au alții când se referă la
marele poet. Era cu adevărat emoționat – roșea ca un îndrăgostit la
vederea femeii iubite în momentele în care reconstituia ceva din gândirea
eminesciană - și ne transmitea și nouă emoția lui. Țin minte cursul lui
George Munteanu ca pe un exercițiu de zbor la mare altitudine
intelectuală”. Regretatul profesor pe care, de asemenea, mult l-am
îndrăgit, a murit în anul 2001, după un „destin tragic” cum spune Alex
Ștefănescu (p. 93).
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Este unul dintre cele mai frumoase portrete literare existent în
literatura memorialistică, întocmit de un discipol mentorului său.
Desigur, apar și alte pagini remarcabile, dedicate unor personalități, cum
ar fi, de pildă, Nicolae Manolescu : „În 1965 avea notorietate, când
vorbea era mereu inspirat ; nu reproducea idei pregătite de acasă, ci
gândea pe loc, la scenă deschisă. Și se exprima într-un stil decis și
elegant, care îi conferea autoritate”(p. 93). Cu Nicolae Manolescu, Alex
Ștefănescu a menținut o strânsă legătură, recunoscând, cu eleganță, rolul
pe care profesorul l-a jucat în cariera sa : „În amintirea mea, Nicolae
Manolescu rămâne cel care m-a eliberat din lanțurile prostiei
instituționalizate. Ulterior, aveam să trec prin multe alte experiențe
intelectuale și să ajung la convingeri diferite de ale lui în numeroase
privințe, dar totul a plecat de la acel moment creat de el” (p. 95).
Cu intenția de a întregi impresia generală a perioadei amintite, aș
menționa că memoria mea cuprinde și alte chipuri îndrăgite, profesori
universitari de înaltă ținută intelectuală precum Șerban Cioculescu, Ion
Coteanu, Valentin Străinu, Alexandru Dima, Ovid S. Crohmălniceanu,
Dimitrie Păcurariu, Mihai Pop, Sorin Stati, Alexandru Piru, Ion Rotaru,
Dumitru Micu, Eugen Simion despre care Alex Ștefănescu nu vorbește,
din motive subiective, atenția fiindu-i îndreptată, mai ales, spre cei care
i-au influențat propria devenire. Unii dintre cei amintiți, mai ales cei mai
tineri, ne însoțeau în deplasările pe care le organizam cu ocazia vizitării
caselor memoriale bucureștene aparținând unor personalități literare
precum Tudor Arghezi sau George Călinescu. Apoi, studenții care se
remarcau la momentul respectiv în paginile revistelor literare erau priviți
cu admirație, iar printre cei aflați într-o asemenea ipostază se numărau
Ioana Diaconescu, Dumitru M. Ion, George Alboiu, Florentin Popescu
ș.a.
Ar fi de adăugat, de asemenea, că viața studențească avea
posibilități largi de manifestare. În acea perioadă am reușit să citesc cărți
deosebite în biblioteca facultății, să văd admirabile spectacole de teatru,
să cunosc actori celebri, să particip la întâlniri cu scriitori consacrați.
Memorabilă a rămas seara în care Marin Preda a participat la întâlnirea
cu studenții, desfășurată la clubul de la subsolul facultății.
Ar mai fi de amintit taberele studențești, de iarnă, de vară, la
munte sau la mare, unde se participa cu puțin efort financiar. Și chiar
taberele de muncă din vacanța de vară, atenție, cu participare benevolă.
Nu pot spune că activitatea din aceste tabere ducea la mare osteneală sau
la plictis. Acolo, seara se cânta, se rosteau versuri. Acolo, poezia lui
Lucian Blaga se auzea în fiecare seară. Acolo, mi-am aflat mulți prieteni.
Desigur, după culesul piersicilor sau castratul porumbului prin câmpiile
dobrogene, urma sejurul de la Costinești, oferit ca recompensă, pe care
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mulți îl așteptam cu nerăbdare, nu numai pentru soare și mare, dar și
pentru competițiile sportive care se organizau între studenții bucureșteni,
craioveni, clujeni, ieșeni. Nici despre acestea Alex Ștefănescu nu
pomenește nimic.
Adevărat este că Ioana Revnic nu a avut interesul de a conduce
discuția cu Alex Ștefănescu spre alte orizonturi. Orientarea sa a urmărit,
cu prioritate, tot ceea ce reușea să închege un portret cât mai aproape de
adevăr al tânărului aflat în plin elan creator. Dacă am adăugat și alte
aspecte, am făcut-o în ideea de a prezenta secvențe de viață trăită, ca
mărturie a timpului prin care am trecut.
În carte apar și o serie de referințe legate de Securitate și răul pe
care aceasta i l-a produs lui Alex Ștefănescu și carierei sale. Nu pun
nimic la îndoială din cele exprimate. Dimpotrivă, încep să cred că
inocența mea este de vină să socotesc că nimeni nu ne avea grija. Sau
poate nu am intrat îndeajuns în unele probleme „delicate” exprimate prin
voce sau în scris la adresa sistemului. Deși cunoșteam studenții din anii
mai mari, nimeni nu mi-a „suflat” vreodată ceva despre cele întâmplate…
Și se cuvine a discuta și despre „prieteni”, căci , după cum se
pare, „prietenii” l-au „lucrat” pe Alex Ștefănescu. Un prieten adevărat
nu-și toarnă tovarășul de cameră, de studiu. Prietenia nu te face să suferi.
Prietenia este pe viață. De aceea prietenii sunt cu adevărat rari. Pot
presupune că Alex Ștefănescu era simțit de colegii săi deasupra lor,
superior ca profil intelectual și artistic, impetuos în comportament, iar
invidia, în asemenea situație, a lucrat cu perfidie pentru anularea
concurenței. Ceea ce e trist...
Situații care puteau duce la nemulțumire se iveau la tot pasul. Aș
aminti doar faptul că eram obligați să ieșim la șosea pentru întâmpinarea
unor șefi de state veniți în vizită la București. Și nu erau puțini.
Participarea isca frustrare și vociferare cu „adresare” până la cei de
sus… Și totuși „urechile indiscrete” nu ne auzeau… Ca să fim auziți, era
nevoie de o „coadă de topor”, de care Alex Ștefănescu a avut parte...
Scriitorul precizează nume de persoane (scrise cu inițiale) care „l-au
turnat” la Securitate, aflate în Addenda cu titlul „Am fost și eu la
CNSAS”, nume ușor identificabile în paginile cărții. Pe unii i-am
cunoscut, pe alții nu, dar surpriza de a-i afla în ipostaza amintită a fost
mare de tot.
Revenind la aspectele mai plăcute și mai interesante, legate de
istoria literară, este de apreciat felul în care Alex Ștefănescu a crezut în
steaua lui și, trecând peste toate piedicile, a reușit să construiască o
impresionantă carieră literară, ajungând astăzi unul dintre cei mai
importanți critici literari.
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Alex Ștefănescu se privește pe sine cu luciditate și ne invită la
înțelegerea corectă a rostului criticului literar: „Scrisul este o aventură,
iar scrisul despre scris – la fel. Criteriile pe care le folosește un critic
literar sunt toate circumstanțiale și efemere, nu se pot constitui într-un
instrumentar pe care să-l preia și alții. Noi, criticii, ținem în palme
bulgărele de foc al literaturii și îl rostogolim dintr-o palmă în cealaltă, îl
săltăm în aer, atingându-l cât mai puțin. Ca să nu îl sfărâmăm. Și,
bineînțeles, ca să nu ne frigem” (p. 67).
În final, merită să evidențiem locul aparte pe care îl ocupă Ioana
Revnic în realizarea acestui volum atât de plăcut și de util pentru
înțelegerea fenomenului literar contemporan, care a condus cu eleganță
și pricepere dialogul prin lumea copilăriei scriitorului, a adolescenței sale
neliniștite și turbulente, a studenției, a iubirii, a literaturii.

Leonard Rotaru

„Poetul merge mai departe”
de Flaviu George Predescu

În fapt, ne avertizează autorul, „Poetul merge
mai departe” este şi un manual de iubire, dar modern,
pentru că nu-şi propune să impună cititorului soluţiile
pe care le oferă, ci îl lasă pe acesta să-şi descopere
propriile rezolvări”. Cartea a apărut la editura EIKON
în anul 2013. Aşa cum aminteşte Ion Cristofor în
prefaţă, „Flaviu George Predescu s-a afirmat,
impetuos, ca unul dintre cei mai reprezentativi scriitori
ai tinerei generaţii, în persoana sa conturându-se ,
după toate semnele, un veritabil şef al unei generaţii în mişcare. Autor al
mai multor volume de versuri, bine primite de critica literară, poetul se
dovedeşte şi un eseist neliniştit, pasionat şi lucid”
Cartea se deschide cu eseul „Iubirea şi despărţirea se planifică”,
urmat de 68 de scurte eseuri, dintre care amintim: ”Eu lucrez la un
proiect sufletesc”, „Idealul fiicei rătăcitoare”, „Bărbatul la treizeci de
ani”, „Iubirea care ne dă sens”, „Despre suferinţă, care trebuie lăsată să
se consume”, „Ce stă la baza unui model în iubire”, „Vindecarea în
iubire, o chestiune de inteligenţă”, „ De ce doare fizic suferinţa în iubire”.
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Principala unealtă a iubirii, afirmă autorul, este cuvântul.
”Depinde cum îl foloseşti. Cu acest mijloc poţi cuceri sau dărâma un
om.”
„Sunt incapabil să mai iubesc. Nu pentru că nu vreau, ci pentru că
nu se mai creează contextul.”
„Dumnezeu cred că este autorul iubirii. Omul, în schimb, trebuie
să fie autorul sensului. Fără sens nu îţi justifici rolul şi rostul pe pământ.
Existenţa este stearpă şi chinuitoare fără iubire. Ca om, însă, trebuie să
dai propriei tale vieţi sens şi să o corelezi cu Dumnezeu. Când îi era mai
greu omului pe pământ şi nu ştia ce să mai facă, a venit Iisus şi l-a ajutat.
Mântuitorul este înainte de toate un profesor de viaţă. O personalitate
uriaşă care vine să vorbească oamenilor despre iubire şi despre sens.”
Deşi volumul poartă subtitlul „eseuri despre iubire”, problemele
abordate sunt mult mai multe, mai vaste.
„Dacă ar fi să scriu un testament, în finalul acestui prim capitol de
viaţă, el s-ar încheia cu îndemnul:« Aveţi grijă pe mâna cui vă daţi
sufletul, aveţi grijă câte compromisuri aveţi de gând să faceţi!»”
Cartea merită citită, cu satisfacţia de a regăsi în multe pagini,
gânduri şi teme care ne-au preocupat şi ne preocupă şi pe noi, cititorii.
Dan D. Iacob

„Oglinda aburită. Eseuri conversaționale”
de Ion Mureșan
Cartea, apărută la editura Charmides în anul
2013, este o culegere de articole, rezultat al
coabitării poetului cu presa. Dacă am desfăşura
aceste texte oarecum ca pe nişte cărţi de joc, afirmă
Alexandru Vlad în prefaţă, am observa că adevărul
este atins aici cumva pe diagonală, aceasta fiind
calea cea mai scurtă dintre adevărurile cele mai
opuse. Fie că porneşte de la un amănunt aproape
banal, de la o anecdotă, şi generalizează până la un
concept moral (sau filosofic), fie invers: maxima se ilustrează printr-un
fapt cotidian, înălţat astfel la paradigmă. Unele sunt nişte utopii asupra
cărora pare că se răzgândeşte pe parcurs, şi revine la un realism ghiduş.
„Dacă ar fi să caracterizez în câteva cuvinte Oglinda aburită a lui
Ion Mureşan, concluzionează Alexandru Vlad, aş spune că este o carte
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efervescentă sau, parafrazând celebrul titlu al unei cărţi de Boris Vian, un
eşantion consistent din spuma zilelor poetului.”
Cartea conţine optzeci de eseuri conversaţionale, dintre care
amintim: Despre faptul că nu avem timp să citim, Cărţile la vremea
zugrăvitului, Copilărie cu peşti şi păsări, Plimbare pe stradă, iarna,
Revoluţia din faţa bucătăriei, Luminaţia, O murit tăţi oamenii, Note de
Crăciun, Vânătoarea de fluturi, Scrisorile pe care ni le scriem nouă
înşine. Cartea conţine şi o Addenda cu textul Omul care vorbeşte în
numele morţilor (o conversaţie) Textele sunt în general scurte, două, trei
pagini, adesea şi mai puţin.
Citim în Cum se face o stea : Secretul poate fi transmis, poate fi
dezvăluit, poate fi trădat, poate fi vândut. Taina nu o poţi vinde. O poţi
striga în gura mare în piaţă, fără să o poţi trăda, fără să o poţi dezvălui.
Sunt multe astfel de fragmente în cartea lui Ion Mureşan, rânduri
care predispun la meditaţie, care te duc cu gândul la sensul vieţii,
amestecate cu amintiri, dialoguri auzite sau închipuite. Este o carte care
merită citită şi pe care v-o recomand.
Dan D. Iacob
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Poeme de Gregory Nunzio Corso
Gregory Nunzio Corso (26.03.1930 – 17.01.2001), a fost un
poet american, și unul dintre membrii marcanți ai generației
”Beat”. Chiar dacă era cel mai tânăr beatnik, Corso a
publicat printre primii din generația sa, atrăgând atenția
criticilor și poeților americani încă de la primele texte. În
poeziile sale, Corso ironizează politica vremii, dă frâu liber
umorului său cinic, marcându-și textele cu sintagme ciudate,
creând un spectru imagistic complex, conform generației din
care face parte. Studiind fenomenul beat și mai presus,
traducerile și interpretările sale, am descoperit că în română,
Corso s-a tradus foarte puțin, prezent în cîteva antologii.
Textele de față reprezintă o încercare de traducere proaspătă a câtorva poeme ale lui
Gregory Corso, privite prin lupa anilor 2000.

Prezentare şi traducere: Vlad A. Gheorghiu

Aseară am condus o mașină
Aseară am condus o mașină
fără să știu să conduc
fără să posed o mașină
Am condus și am lovit
oameni pe care-i iubeam
...aveam 120 la oră prin oraș.
M-am oprit la Hedgeville
și am adormit pe bancheta din spate
încântat de noua mea viață.

Yak-ul nebun
Mă uit la ei cum fac unt din ultimul lapte
pe care îl mai primesc de la mine.
Ei așteaptă ca eu să mor
vor să facă nasturi din oasele mele;
Unde îmi sunt frații și surorile?
Călugărul acela mare, injectându-mi unchiul,
are
o șapcă nouă.
Și idiotul ăla de student!
n-am mai văzut mutra aia.
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Bietul unchi! Îi lasă să-l
injecteze.
Ce trist e, ce obosit!
Mă întreb ce vor face cu oasele lui?
Și cu acea coadă frumoasă!
Câte perechi de șireturi vor putea
face din ea!

Umanitate
Ce profunzimi simple
Ce profunde simplități
Să stai jos între copaci,
și să respiri odată cu ei
vântul, murmurul și briza
Și cum pot avea încredere în ei,
cei care poluează cerul cu raiuri
și dedesubtul
cu iaduri
Ei bine, omenire
sunt parte din tine
și la fel este
și fiul meu
dar niciunul dintre noi
nu îți va crede minciunile
tale triste.

Am 25 de ani
Cu o dragoste nebună pentru Shelley
Chatterton, Rimbaud
strigătul nevoiaș al gurii mele
a mers de la ureche la ureche:
”ÎI URĂSC PE VECHII POEȚI!”
în special pe vechii poeți care se retrag
pe cei care consultă alți vechi poeți
care își strigă tinerețea în șoaptă
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zicând: ”am făcut toate acestea atunci
dar astea au fost atunci
au fost atunciOh, aș liniști bătrânii, spunându-le:
-Eu sunt prietenul tău,
ceea ce ai fost tu odată, prin mine
vei fi din nou ceea ce ai fostApoi, noaptea, în intimitatea casei lor,
le-aș rupe limbile pline de scuze
și le-aș fura toate
poemele.

Locul nașterii revizitat
Stau în lumina întunecată pe strada
întunecată
și privesc la fereastra mea, am fost
născut acolo
Luminile sunt aprinse; alți oameni se
plimbă prin fața geamului.
Sunt îmbrăcat cu pelerina de ploaie,
țigara în gură, pălăria peste
ochi, mâna pe pistol.
Traversez strada și intru
în clădire.
Coșurile de gunoi nu au încetat
să pută.
Urc la primul etaj și Dirty Ears
îndreaptă un cuțit spre mine...
Eu pompez în el nenumărate
gloanțe.

Unui trandafir căzut
Când am pus deoparte versurile lui Mimnermus,
am trăit o viață alimentată de căldură conservată și
mâini crude, singur,
nu departe de locul unde corpul îmi umbla,
a umblat cu speranța găsirii pădurii de aur din vis.
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Oh Rose, căzută, apleacă-ți imensul spate vegetal,
lasă-ți ochii jos în fața soarelui impostor...în visul de iarnă
înfinge-ți capul tău trandafiriu înăuntrul bilei gigantice aurii.
Ah, Rose, trandafirul se face din ce în ce mai mare!
de unde acea auto-creată scufundare în Eden
ai înflorit acolo unde ceasornicarul din neant
a adormit,
nașterea ta a făcut bucăți zdrobite de noapte să apară,
făcându-mi pădurea de vis să se manifeste.
Da, ceasornicarul și corpul său circular,
oasele răsfățate cu bijuterii când se trezea
și în fața ceva-ului tău, el fugea
fluturând cu mâinile dezlegate, semne inconștiente.
Soarele nu poate vedea spasmele cutremurătoare,
tenisul de pe Venus pe
terenurile de pe Marte cântă
marea minciună a soarelui
ah, îndepărtata minge de blană adună ca
într-un burete toate elementele.
lasă totul clar între copacii și munții de pe
pământ
se ridică și se îndepărtează de la fixația lor
normală.
Rose! Rose! trandafirul meu cu coarne de tinichea.
Rose este mâna vizionară a misticismului
Rose este scaunul înțelepciunii într-o casă bombardată
Rose sunt răbdătorii mei ochi electrici
Rose este maxilarul meu festiv
Dalai Lama, Mare Preot, Gloriosul Cezar să trăiască!
Când aud trandafirul țipând
realizez că am adunat toate experimentele imperiului anatomic
și împreună cu visele mele chimice, am descoperit
legea plină de ură a pământului și a
soarelui,
și trandafirul
care țipa, printre
altele.
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Szürrealizmus

Surfing Surrealism

The Network of Artists around Victor Brauner
(Emil Nicolae, Victor Brauner şi însoțitorii [Victor
Brauner and His Fellow-travelers], Ed. Hasefer,
Bucharest, 2013.)

The volume consists of twenty shorter texts that explore Victor
Brauner’s universe in terms of biography, spiritual kinship and artistic
analogy. The author succeeds in retracing elements of biography that go
beyond the simple factual level, and finding the instants where “facts”
often result in works of art, anecdotes worth remembering, and germs of
stories that have never been written. The strategy of the book is to
present Brauner in his relation to others: how they saw him, how Brauner
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saw them, how they interacted, how they “met”, often in spiritual ways
only, through their shared interests and aspirations.
Combining French and Romanian sources – monographs,
memoirs, letters –, files from the Brauner archive in Bibliothèque
Kandinsky, Paris, but also pieces of information collected while
attending exhibitions and conferences linked to the international avantgarde and to Brauner himself, Emil Nicolae addresses first of all the
Romanian readers through his book, but often highlights pieces of
information that are quite valuable also for non-speakers of Romanian.
Let us make an inventory of Nicolae’s main sources. One of the
most frequently cited author is, of course, Sarane Alexandrian, the author
of the first monograph on Brauner’s work, and also a close friend and
disciple of the painter. Besides Alexandrian’s monographical works,
references to his autobiography, L’aventure en soi are included.
Exchanges of letters between Brauner and friends (present in the Brauner
archives and/or published in Romanian periodicals), but also indirect
references to the painter from other avant-garde authors are included
(letters of Stephan Roll, B. Fondane, F. Brunea-Fox, Geo Bogza,
memoirs of Sașa Pană etc.). The publications of the Gellu Naum
Foundation from Bucharest (namely the Athanor series that publish
materials of documentary value and also analytical texts concerning
Romanian surrealism) are also cited besides interviews with Gellu Naum,
close friend of Brauner, because of their documentary value.
Nicolae’s volume discusses the major, well-known themes of
Brauner’s life and preoccupations – the invention of “pictopoetry” in
1924; his interest for the occult; his accident of 1938 when he lost one
eye; his presence at the Villa Air Bel in Marseille in the company of
other well-known surrealists during WWII; his exclusion from the group
due to the Matta–Gorky affair etc. However, there are included into the
volume also some interesting facts and connections that were less present
so far in the international reference books concerning the artist.
It was not very well known for example that Brauner played a
(marginal) role in a movie (Rapt, 1934) in the company of Jacques
Hérold, with the help of Benjamin Fondane, who worked as a script
writer at the time. Few facts have been known so far also about the life of
Brauner’s first wife, Margit, after they had separated in 1938/1939. The
connection with Anton Prinner (neighbour and fellow artist of Brauner in
Paris, also coming from Eastern Europe) was not emphasized in such a
manner either. Nicolae presents us also the role played by Brauner’s
father-in-law in the foreign “distribution” of the Romanian avant-garde –
Leopold Kosch being the translator of texts of the Romanian avant-garde
texts that appeared in Der Sturm in 1930.
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Anecdotes concerning Geo Bogza, C. Brancusi, Pablo Picasso and Oscar
Dominguez show the density of the artistic network around Brauner well
beyond surrealist art, diving deeper into the psychology of the characters.
An unexpectedly lengthy satirical account (signed by an author called
Mihail Neamțu, originally published in 1947 in Contemporanul) about
the 1947 International Surrealist Exhibition held at Galerie Maeght in
Paris is also reproduced in the volume. As Nicolae points out, the text is
most probably based on the criticism of the exhibition in the French
communist press. The article named Brauner in a negative context – this
meant also that at the time the painter was not welcome any more in
Romania, at least for a few decades. It meant also an indirect warning for
the Bucharest surrealists (Gherasim Luca, Gellu Naum etc.), who had
published a collective text, Le sable nocturne, in the catalogue of the
exhibition.
Brauner saw himself as a “lunar” character as opposed to Picasso
– a “solar” person. However, the network of his friends and
acquaintances place him at the crossroads of several currents of thinking
and art; also in the core of historical events and specific life patterns.
Historically, he could have shared the destiny of several of his friends,
but he did not; he became the author of his own life in many, often
tragical, but definitely profound ways. Emil Nicolae’s new book on
Brauner (which is the third for him on the topic) offers a valid
introduction into the inventory of these issues.
By Balázs Imre József
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Revelația Elleny Pendefunda
În după amiaza zilei de 7 martie 2014,
sub Cupola bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu”
din Piatra-Neamț, am trăit o surpriză reală:
descoperirea pictoriței Elleny Pendefunda... Îi
cunoșteam versurile (am făcut parte dintr-un
juriu care a premiat-o, la Iași), îi văzusem
ilustrațiile din revista Contact Internațional și
din volumele personale, dar mai știam că are
treisprezece ani și presupuneam că se afla într-o
fază de formare și de căutari (ceea ce e valabil
pentru orice artist adevărat, în permanență), cu șanse numeroase de a
atinge cândva performanța. Greșit! Elleny Pendefunda contrazice toate
prejudecățile curente în legătură cu „artistul (prea) tânăr”. Ea este deja un
artist, în sensul plin al termenului. Adică are un simțământ și o intenție
artistică, dar și capacitatea (plus curajul!) de a le exprima pe de-a-ntregul
Pe simeză: explozii cromatice bine controlate și armonizate,
fermitatea construcției în compoziții, echilibrarea subtilă a suprafeței, un
limbaj plastic matur cu destule semne de particularizare (originalitate)
ș.a.m.d. Iar pe deasupra, o viziune coerentă, un imaginar susținut de
argumente interioare / interiorizate, un mesaj care provoacă și induce
meditația. Expoziția e dincolo de promisiuni: confirmă și satisface
așteptările.
Cred că reușita lui Elleny
Pendefunda provine (deocamdată)
dintr-un fel de „inocență sincretică”.
Asta înseamnă că descoperă și
(re)cunoaște lumea / universul din
unghiuri artistice diverse și simultane
(cântă la pian, scrie literatură și
pictează). Uimitor, însă, e faptul că
posedă uneltele necesare pentru a-și
mărturisi descoperirile și a le fixa
într-un
discurs
profund
și
convingător. Convențional, putem să
vorbim separat despre poezia ei,
despre pictura sau despre muzica ei. În fond, totuși, le regăsim pe toate
sublimate (interferate) în limbajul pe care-l alege la un moment dat. De
aceea, de pildă, pictura ei (de la care am pornit acest comentariu) nu
poate fi definită mai bine decât o face artista însăși în următorul poem:
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„Găsesc fiecare gând în culoare / şi-n
întuneric tornadele revin. / Când oare,
dintre stele, încep să coboare / îngeri
şi oameni, cortegiul divin? // În suflet
frământă soare, / sunete, vânt şi apă,
amestec de pensoane. / Când oare,
plângând din cerul senin, / la fiecare
treaptă mă doare un spin? // Din
pământ ţâşnesc ghiocei şi-n / adâncul
luminii rup floare după floare. / Când oare, dintre frunzele de-arin / Voi
strecura şi eu simţirea-mi muritoare?” („Dezvăluiri: un timp, o lume, o
viaţă”).
Emil Nicolae
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Poezii de Ion Potolea

Feerie
O, ce frumoasă eşti, ce mult te iubesc – viaţa mea
singură ca un nor vişiniu răsfrânt
într-o găleată de apă pe marginea drumului,
ce frumoasă eşti când ies de la chinezesc
la 12 noaptea în strada bolyai farkas pustie
flancată de pomi şi de litiere și de litere-tuburi neon
mov şi orange iată şifonierul de sticlă
al anticarului pe care ţi-l imaginezi mort
într-un muzeu al fericirii, unul autentic şi nu
în vitrina asta cu o copie ordinară după un
gustav klimt – de vreo trei ani o regăseşti
în acelaşi loc – îţi ridici privirile, pe cer
trec biciclete şi acordeoane feerice, întinzi
mâna – poţi desena clopotul lui gauss
urmărind cu degetul o uşă o coroană de arţar
sigur că eşti beat de uimire că eşti viu
că îţi auzi gândurile până la antenele
alea cu elemenţi orizontali de pe blocul vechi
din faţă de la piaf-café pentru care ai
pus pariu cu laurenţiu blaga şi cu tavi banu că
la capătul lor, mergând orbeşte pe cablu, vei da
de un bătrân care se mai uită la telecinemateca
un fel de firs din cehov după ce s-a vândut livada
o fi rămas vreun televizor în afara timpului
un venus un diamant un miraj – dar ce ştiu ei
cum paște o vacă cum sună apa curgând
dintr-o ciutură spartă când o ridici,
ce ştiu ei de nările mari ale vacii
de răsuflarea lor zgomotoasă deasupra apei
ce ştiu nişte adolescenţi de oraş
nişte băieţi nerăbdători să culce gloria
sub ei ca pe o curvă proastă
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ehehei sunt aici copii şi ştiu multe despre voi
puneţi-vă bine cu mine, pot
să întorc un acoperiş cu coastele-n sus
şi să-l transform într-o arcă.

Senin esenin
Nu-mi era frică de moarte,
nu aveam vanităţi.
Era o vreme
când mi-ajungea toamna
cu soarele rece sclipind
printre ierburi încreţite de brumă.
Era o vreme când cineva
nevăzut
ştergea dârele de sânge
rămase-n oglinzi.
Era o vreme umilă
când păstoream
urmele marilor turme.

Îmi amintesc
biciclistul şi un buchet de trandafiri
biciclistul şi un buchet de trandafiri
albi
biciclistul şi un buchet de trandafiri
albi şi negri
patru biciclişti patru buchete de trandafiri
patru şi un colier de perle,
patru şi un colier de perle albe
patru şi un colier de perle albe
şi negre;
patru biciclişti patru coliere de perle
vântul şi un colier de perle
„c’est vrai qu’il faut dire
qu’il neige quand il neige…”
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Cenaclul de joi
(„Cultură la liber şi numai de plăcere”)
(Cenaclul de joi fiinţează la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” din Piatra Neamţ,
sub coordonarea scriitorului Adrian G. Romila şi este un laborator în care îşi încearcă
nervul creaţiei dar şi dinţii critici tineri scriitori din zonă. Autorii pe care îi propunem
în acest număr al revistei au citit în cenaclu şi au primit girul confraţilor. Şi pe ei
pariem pentru ziua de mîine a literaturii române. Redacţia)

Ștefan Lujinschi, 17 ani, Rareș
Colegiul Naţional Petru Rareş

Balade de război

1. Depresurizam săruturile
La 3 ne atacăm
Ține-ți dreaptă între dinți
coloana vertebrală
Pe flancuri , necruțătoare
Apusul peste armele abandonate Abcese ale pământului Numără până nu mai știi,
Pitește-te până uiți de tine
După luptă siluitorii stau în șir indian
Prada, ascunsă în petalele gurii,
Același ghiveci de piatră și
2 orhidei sclerozate de nuanța cameleonului,
Nici morții nu mai apucă finalul războiului
Iar între mâini ni s-a pierdut și fumul de țigară...
Zâmbete de-o nonșalanță tipică,
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O psihologie întortocheată între mădularele degetelor
vopsite,
Cine vorbește pierde
Aerul serios al mărturisirii mașinistului din spatele
camerelor de
gazare
Cine zbiară iese din joc
Ne regăsim însă de aceeași parte a confesionalului
Preotul, între noi,
Fericiți cei sinucigașiO negură imperceptibilă de note derapate
Pe zidul uscat al laringelui
Crescut ca un labirint printre sângele pierdutAmintirile curg cel mai repede,
Corpuri prelungite până la decolorare,
taci
Culege-mi toate genele rupte
Printre brazii ornați cu artificii,
Cine ajunge primul
moare....
2. În război cu oglinda spartă
Îmi prind pașii din urmă
Călcâiele numai bune de ronțăit,
Mâini brutale de fată, căști incomplete,
Arterele ciupite de degete nepricepute
Pojarul cerului,
Sacadat, câmpul de luptă respiră doar noaptea
Artileria răgușită scuipă sânge
Umbrele rănite lăsate în agonia jocului pe pereți,
Pernele părăsite
2 inamici pe aceeași barcă mortuară
Mai întâi arzi și apoi te scufunzi,
Arcașii aliniați cu pleoapele
Infanteriștii ieșiți din bordelul palmelor deschise
Privirile intersectate ca ultima suflare
A unei rachete fără țintă...
Oricât de mult vei strânge o inimă
Tot sânge iese....
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Pacea a plecat cu tine, ți-ai luat răsuflarea
De urechi ca un copil prins cu acadeaua furată,
O acadea de fier,
Buze de fier, brațe de fier, saliva acidă,
O mașină de război cu ochii negri
Proiectile în mâinile strânse,
Bombardamente pe coastele pârjolite
Un pârâit cunoscut,
Liniștea criminalului înainte de-a-ți
Suci gâtul,
Un te iubesc și ultimul raid aerian,
După, o să dispari,
Mereu dispari cu luna....

Teodor Zaharia, 17 ani,
Colegiul Naţional Petru Rareş,

Oraş
Ţăranul e pe câmp. Ţăranul e pe câmp? Da, ţăranul e pe câmp.
Şi da, ştiu, e stupid, pentru că e un cântecel pe care îl ştim cu toţii de
când eram la grădiniţă. Ţăranul e pe câmp, dar de ce? Munceşte. Oh,
da. Munca asta. Foamea e cea mai mare curvă. Dar nu numai pentru că
te roade pe tine, ci îi roade şi pe bieţii copii de ţăran. Asta face de când
era mic. Mezinul dintr-o familie cu frică de Dumnezeu, dar asta e tot
vrăjeală. Autoizolarea şi educaţia l-au transformat într-un frustrat. Dar
el nu ştie sta. El ştie numai de ciudă. Ciuda pe vecinul care într-un fel
sau altul nu o mai arde cu prostituate ca foamea. Să moară.
Ţăranul are o nevastă. Ea e jumătate rusoaică, jumătate
româncă. Tatăl ei o bătea zilnic. Nu e nevoie să zic că tatăl ei era
românul în afacerea asta. Mama ei? Mama ei era refugiul de după
fiecare zi de muncă. Mama ei era fiinţa de care şi un narcisist s-ar
îndrăgosti, pentru care stelele ar lumina mai tare numai pentru a o
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vedea mai bine. Şi e era la fel. Dar ţăranul se mai pierdea cu firea. Cred
că era genetic. Decizia ei nu se lega de alegerea mamei ei, ci de
naivitatea atât de tipică. Vine unu’ zice câteva vorbe dulci în câmp, pe
o căpiţă de fân stând rezemat, mestecând domol în gol şi făcând câteva
tratate neînsemnate cu foamea. Dar era frumos. Bătea soarele atunci, ca
şi acum. Ea era înaltă, brunetă, subţirică, cu sâni de mamă şi privire
goală care se copleşea în oceanul acela etern de dezamăgire. Fără să
vrea, se transforma în mama ei. Oricum, cam toate poveştile cu români
se termină aproximativ la fel, aşa că de ce nu pune chiar stop acum?
Oricum oriunde te-ai duce prin sat e aceeaşi dramă. Însă, ele nu sunt la
fel. Ea se minte în fiecare zi de mai bine de un deceniu că îl iubeşte, că
inima ei e la el, dar nu prea era aşa. Şi ea ştie asta. Dar ce vrei să faci
acum, după al treilea copil? Vrei să pleci? Vrei să mergi să studiezi
pictura la Paris? Sau poate vrei să îşi bată tot satul joc de tine cu vestita
replică ‚‚Uite-o şi pe asta’’. Şi bieţii copii. Să nu uităm de ei. Şi nici
măcar ţăranul, care avea şi el o parte serioasă de vină, ce o să facă?
Ţăranul avea şi el copiii ăia de care tot vorbesc de vreo câteva
minute. Trei erau la număr, şi încă ce număr. Ştiau ce-i aia bătaia şi
ştiau un lucru sau două despre palma ce grea a tatălui lor care muncea
acum pentru ei. Ei nu prea ştiau ce era aia minciuna. Asta e o lamă cu
două tăişuri.
Ţăranul e pe câmp. Şi da, dragii mei, munceşte acolo de ceva
timp. Soarele era sus. Atâtea adevăruri universale în doar două
propoziţii.
-E greu, spuse ţăranul.
Nu mai ştia ce să zică. În mintea lui? Puţine cuvinte şi un triumf
inevitabil ca şi Crăciunul. Dar nici nu avea ce să zică. Nu prea avea
nevoie de cuvinte, şi când avea nevoie, făcea rost. Nu glumesc.
Pe câmp nu e nici un copac, deci nu e nici umbră. Ceafa
ţăranului era de mult arsă, pentru că e vară, şi vara munceşte. I-ar
prinde bine nişte umbră, dar n-are.
Şi acum îl loveşte ideea în moalele capului. O clădire. 100 de
etaje, nu mai mult. Cu birouri, cu oameni care nu îşi rup spatele pentru
o bucată de pâine. I-ar prinde bine. E dubios, el nu prea ştie ce e aia,
dar în mintea lui ideea de oraş creşte ca o tumoare, şi ură se creează în
jurul său. De la micul bloc corporatist, la un cartier. Dar avea nevoie de
oameni. Clădirile nu se construiesc singure. Oamenii munceau pe
brânci pentru bani puţini, şi în timpul liber, se reproduceau. Perpetuarea
speciei. Aşa îi spuneau. Şi de la un cartier, am trecut la un oraş
înjumătăţit de un râu. Aveau deja instituţii, locuinţe, corporaţii. Tot ce
vrei. Cluburi de noapte în care oamenii păcătuiau, shaormerie unde
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oamenii deveneau graşi. Construi şi un metrou, sau ceva asemănător,
dar cu alt nume.
Pe scurt, oraşul se lovea de pereţii craniului ţăranului. Se
supraaglomera. Perpetuarea asta a speciei, era mişto tare. Dar trebuia
oprită. Dar cum? Se face un institut de cercetare, angajăm nişte ingineri
pe bani puţini, şi gata. Ţăranul nici nu mai trebuia să se gândească.
Dar fărădelegile? Vai, asta era o problemă. Ţăranul nu se
gândise în viaţa lui la ce era bine şi ce era rău. Panică. Trântim nişte
legi la întâmplare, nu-i bai.
Dar îl lovi pentru o secundă imaginea nevestei lui. Ea mereu a
vrut să fie pictoriţă, dar nu prea putea. Măcar aici.
O aşeză pe bruneta noastră lângă o staţie de metrou, şi desigur
că o uită acolo
Aici intervin eu şi Daniel. Săraci din fire, leneşi convinşi, ne
plimbăm prin oraş. Plimbatul e gratis.
Ea plângea acolo, noi aşteptam metroul. Daniel o observă şi îi
întinse jumătate de covrig. O vroia fericită. Şi dezbrăcată. Dar asta era
partea a doua.
Totul se întâmpla în viteză pe lângă chipul ei, pe lângă lacrimile
ei ce se vărsau odată la 5 minute pe trotuarul prăfuit. Banca aia nu se va
mişca în viitorul apropiat, şi probabil nici Afrodita noastră. Aşa
singurică printre gândurile ţăranului.
Apropo, de acum o să-i zic semi-rusoaicei Afrodita, pentru că
pot.
Afrodita deţinea un frumos apartament în vestul oraşului, întruun cartier foarte bun, în care, sincer să fiu, cred că am trecut de două ori
toată viaţa mea. Cică era plin de picturi, colorat exact ca toamna, destul
de spaţios. Avea vedere la locul acela numit parc.
Nu vroiam să aud de societate. Mă plictisea. Nu atât eşecul meu
ca personaj, cât şi mirosul celorlalţi care, la fel ca mine, erau în jegul
acela de imaginaţie post mioritică. Fără să ştie Ţăranul, acel Dumnezeu
transfigurat despre ura mea cinică faţă de mare lui tablă de joc, îmi
imaginam că sunt deasupra.Şi eram. Cu mintea mea din mintea lui
eram mai presus decât minţile tuturora. Însă, nu mai doare aşa de tare a
mia oară. Nu conta dacă eu îi vedeam sau nu, că ei tot nu se uitau l
mine. Şi nu se uitau la mine cu ochii lungi.
Destul despre mine. Sunt egoist. Atât de egoist încât nici nu mam prezentat sau ceva. Nici nu e nevoie. Mă descurc.Aşa îi spuneam şi
mamei mele când eram mic.
Eu aparţineam de lume asta, şi trebuia să mă obişnuiesc.
Mare bombă de culoare în capul meu.
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Viaţa mergea înainte. Afrodita avea să rămână acolo. Cred. Am
văzut-o şi a doua zi, şi a treia. Oraşul era prea mare şi prea populat ca
să o admir în altă parte. Pe stradă, toate feţele rată la fel. Oricum, şi
dacă aş fi văzut-o în centru nu ar fi contat. Dacă aş fi murit eu, nu ar fi
fost cine ştie ce lovitură de stat. Ar fi murit un oarecare. Oricum eram
un oarecare. La fel, nu căutam nimic şi nu inventam pretexte, eram
doar abandonat de zei pe un bulevard.
Şi totuşi, dacă aruncai o piatră la mine în bloc, nimereai vreo 10
ca mine. Dar nu conta. La sfârşitul zilei eram în siguranţă în nimicul
meu mobilat cu bani puţini, unde mă încuiam. Nimic nu conta, şi nu
vroiam să schimb asta. Mă lovea apusul fix în retină. Puteam zice că
sunt independent, că nu aveam nevoie de nimeni, că nu îmi pasă că sunt
rece şi reţinut ca o prostituată. Pe mine nu mă iubea nimeni.
Îmi aduc aminte de apusul acela angelic. Ultimul pentru mine şi
specia mea. Eram descoperit pe ieftinul meu balcon pe strada 68. Îi
priveam ca pe furnici. Dar ei aveau pasiune. Erau convinşi. Eu nu ştiu
dacă avusesem vreodată aşa ceva. Sau dacă conta dacă nu avusesem aşa
ceva. Nu e normal? Nu. Dar ce e normal? Totuşi, ei erau afară, şi eu
înăuntru. Se mai auzea un claxon din când în când. Ştiam la sigur că
nimeni nu avea să bată la uşă. Nimeni nu vrea să perturbeze un
perturbat.
Ce percepţie. Dacă aş fi ştiut că e ultimul apus, m-aş fi bucurat
mai tare. Serios, acum. Nu, atunci. Şi dacă aş fi ştiut că era ultimul apus
care urma să fie văzut de vreo fiinţă din mintea ţăranului, phu.
De bine, de rău, astrul trecu mai departe, şi era seară. Nu
vedeam stele. Ţăranul şi le imaginase, dar pur şi simplu, nu se vedeau
din cauza luminilor din oraş. Le-am văzut odată. Mulţi poeţi scriu
despre stele. Sunt doar puncte pe cer. Nici măcar nu e ceva atât de
spectaculos. Mulţi credeau că stelele sunt cine ştie ce. Dar nu erau
decât nişte puncte pe tavanul minţii ţăranului aka tărtăcuţa.
Patul era la fel de rece şi gol ca ieri şi alaltăieri. Şi tare. Dar nu
ştiu cât de mult mă deranja chestia asta. Tot am zis că îmi cumpăr o
saltea.
Şi aşa se face dimineaţă. Acelaşi astru inutil, acelaşi eu inutil.
Nu prea îmi plac dimineţile. M-aş fi sinucis numai din lenea de
a nu mă trezi dimineaţa. Dar îmi era lene şi să mă sinucid, deci, ce
naiba?
M-am îmbrăcat cu hainele cu care mă îmbrăcasem şi ieri, şi-aşa
nu se uită nimeni.
Mi-am făcut curaj, şi am ieşit din casă.
Când merg pe stradă nu port ochelari. Nu îmi place să îi observ
pe toţi îndeaproape. Ţăranul era prost şi încă este. Dar nu a uitat de
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bolile la ochi. Ştie ce e acela astigmatism, dar nu ştie ce e acela
microscop. A dracu treabă.
Aşa că ies ca toţi vecinii mei, de pe strada 68 şi intru pe strada
67, de unde mai merg ceva, şi intru pe bulevardul lui Peşte cel Măreţ,
unde se află o staţie de metrou. Oamenii put. Dar nu am aşteptări de la
ei. Ţăranul nu ştie ce e acela deodorant. Puţine cuvinte în vocabular, şi
printre alea puţine, bat la pariu că nu era şi deodorant.
Se întâmpla să îmi pun ochelarii pe nas şi să ies din metrou.
Acolo o văzuşi pe protagonista noastră. Minunată fiinţă. Şi acum că
aveam vreo 20 de metri liniari pe parcursul cărora, aveam timp să o
admir mai îndeaproape. Dar foamea îmi bate stomacul, şi nu ştiam ce
să fac. Eu nu am atâta tupeu să…. apostez o fată. Ce i-aş fi zis? ‚‚Salut,
sunt X, şi da, nu sunt chiar atât de plăcut ochiului. Dar muncesc pentru
un jeg de trai de pe-o zi pe alta şi am un apartament pe strada 68.’’ Deacolo eram. Cu siguranţă nu-s ce căuta, dar sunt obişnuit cu ura. Dar
poate n-avea inimă să mă refuze. Poate la vreme de secetă e bună şi
grindina.
Curaj, mi-am zis. Şi dacă mă fac de râs? M-ar vedea cel puţin
odată pe zi, ar râde cu poftă de încercarea mea eşuată de a o agăţa şi
instant, i-aş face ziua mai bună. Deci, curaj.
M-am aşezat timid pe bancă lângă ea, aruncând câte o privire
timidă la fiecare câteva secunde, până când şi-a întors ea capul. Nu am
avut curajul să o privesc în ochi. Am încercat să schiţez un cuvânt, dar
nu mi-a ieşit. Abandonez sau…? Eram blocat, prea blocat.
-Bună, îmi zise ea.
După un minut de tăcere în care mă bucuram că schimbase un
cuvânt cu mine, în care mă simţeam ca Don Juan, m-am gândit să îi zic
şi eu ceva.
- Hei. Ce faci?
Eram pe val deja. Extazul îmi atingea vârfurile degetelor.
- Bine, tu?
- Întârzi la serviciu, dar nu contează asta. Vrei să..?
- Mergem la o cafea?
- Exact. Vrei?
- Sigur.
- Apropos, mă cheamă X.
- Afrodita. Încântată.
Da. Era minunat. Mergeam împreună pe strada 32. Nu-mi venea
să cred. Ea mirosea a eternitate. Ea nu se grăbea. Dar cum putea un
broscoi ca mine să facă aşa ceva? Nu prea vorbeam, dar încercam să o
admir când se uita în altă parte. Nu o să spun prea multe detalii legate
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de înfăţişarea ei, pentru că sunt egoist. Lumea pe stradă îmi arunca
priviri ciudate. Cum, ăsta cu asta?
Am dus-o la cafeneaua ‚‚Contessa’’. Pe scurt, îmi prăjisem
juma de salariu în încercarea de a mă bâjbâii în faţa ei.
Cred că o plictiseam groaznic.
În schimb, ea era pur şi simplu fascinantă. Era pictoriţă. Era o
mare fană a bunului gust, chit că nu îmi critica încă hainele.
Mi-a zis că nu mai vrea în cafenea, mi-a propus să mergem la
ea. În fine. Aşa că am luat autobuzul.
Piciorul ei atingea piciorul meu. Eram în al nouălea cer.
Domnul controlor mi-a disturbat puţin fericirea. Mi-a spus că nam bilet. I-am răspuns:
- În fine.
Nu prea aveam subiecte comune, mai ales că ea nu ştia mai
nimic despre mine, şi eu nu ştiam mai nimic despre ea, dar nici ea nu
ştia mare lucru despre sine. Faptul că ea îmi atingea piciorul încă îmi
gâdila creierul. Dacă aş fi avut ceva de spus, m-aş fi bâlbâit. Însă, în
schimbul colapsului meu cerebral datorat prezenţei ei, nu mai simţeam
mirosul, nu mai vedeam gloata aia de infecţii care probabil mă judecau.
Dar acum, meh. Ea era lângă mine şi deja uitasem că mă aflam într-un
autobuz.
Pentru o secundă s-a întors şi m-a privit în ochii. Tot ce mai
stătea în picioare prin zadarnica mea lume creată în capul meu alcătuit
din arhive, se dărâmase. Am rămas retard vreo 10 secunde, până am
realizat că râde de faţa mea de avort întârziat şi premeditat pe care o
facem în timpul adormirii creierului meu. Am râs şi eu, fără motiv, dar
mă făcea extrem de fericit faptul că ea râdea, mă făcea să mă simt util,
ca un bufon îndrăgostit lulea de o regină. Oh, viorile aste hormonale.
Eram prin grădinile Edenului, alergând desculţ. Dar aceea minunată
călătorie cu autobuzul luă sfârşit. Şi ne-am dat jos.
Urcam în blocul acela atât de frumos vopsit, încât îmi era şi
ruşine să intru aşa. Dar am intrat, am urcat vreo 3 etaje şi mi-a deschis
uşa generoasă la apartamentul ei. M-am descălţat la intrare, ruşinat un
pic de şosetele mele rupte în talpă. Am intrat în sufragerie şi m-a aşezat
la o masă frumos sculptată. Fiecare moleculă din cameră mă făcea să
îmi fie ruşine de mine. Adică, ce puteam să îi dau eu femeii care avea
deja totul?
Ea a plecat spre bucătărie să pregătească un ceai al cărui nume
nu-l mai auzisem în viaţa mea, şi pe care, din întâmplare, nici nu cred
că l-am reţinut. Ea îşi făcu din nou apariţia în cameră, cu ceaiul şi cu o
grămadă de chestii care ajutau la prepararea lui, tehnologie care, mă
depăşea.
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- Şi, îmi zise ea sorbind uşor din ceai, ce faci?
- Mă simt ciudat.
- De ce? Nu îţi place ceaiul?
- Ba da, e minunat , dar nu ştiu, nu fac asta prea des.
- Atunci spune-mi de ce eşti aşa picat din lună.
- Nu ştiu, eu nu prea socializez cu zeiţe ca tine. Eu nu prea
socializez deloc. Mi-e greu.
Afrodita îşi apropia scaunul periculos de tare. Mă blocasem.
Phu.
Contact. Mâna ei atinse genunchiul meu.
Eroare. Nu ştiam ce să fac. Afrodita îşi închise încet ochii şi îşi
apropia faţa periculos de tare de faţa mea, şi eu nu ştiam ce să fac. M-am
lăsat dus de val. De ici, creierul îmi cedase. Eram sub influenţa ei. Mă luă
de mână, şi mă trântise în dormitor.
Cât pe ce.
Ţăranul îşi aduce aminte, vag, că are o nevastă. Şi încă ce
nevastă. O caută în gară, nu-i. Unde trebuie să fie? Sigur că da. Acasă.
Ne văzu pe geam, şi începeam să simt ura în aer. Ea se opri, scoase un
‚nu’. Era minunată în sutien. Dar încă simţeam ura.
Pac. Nu mai e tavan. Ţăranului nu îi plăcea să te amesteci în
treburile lui, aşa că mă ridică în aer în timp ce mă lăsa să privesc cum
distruge el totul. Tot oraşul se transforma în culori fără sens şi forme fără
conţinut, înţeles sau substrat.
După ce mi-a distrus lumea şi mi-a luat-o şi pe Afrodita, acum se
mai juca şi cu mintea mea de animaţie reanimată. Nu era corect, dar
meritam. Dar meritase, de fapt. Nu îmi puteam lua gândul de la ea, şi
totuşi, eram fericit că mă pierdusem. Acum trebuie să mă strivească
Ţăranul trântindu-mă de pereţii capului său.
Ţăranul e pe câmp. Şi eu? A, eu. Sunt tot aici. Am fost uitat, dar
niciodată iertat. Toată povestea asta, pentru ţăran a durat vreo 4 minute.
Pentru o civilizaţie ca cea în care crescusem, nici nu mai ţin minte. Dar
acum nu mai contează. Ţăranul e pe câmp, deja a uitat de mine. Pentru el,
tragedia mea se referea la ‚‚oraş, cineva îmi *beep* femeia’’. Aşa s-a
terminat. Nu o să o mai văd pe Afrodita. Soarta. Ţăranul m-a ucis. Nu am
însemnat decât un impuls într-o bucată de creier. Şi încă ce creier. Nimic
însemn acum. Uitare plăcută. Ţăranul a fost pe câmp.
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Andra M. Rotaru, 17 ani,
Colegiul Naţional Petru Rareş,

six lances
Trandafirii şi toate florile îngheţate de aici
miros a moarte
şi visele transformate
într-o grădină presărată
cu statui,
copaci ale căror rădăcini ating Nadirul,
orientate toate spre răsărit,
spulberă liniştea morţilor....
Inutil, ca sirena unei
salvări în cimitir.

Inutil
Trezit la realitate
buimac și sătul de viață,
te întinzi după sticlă
și n-o găsești..
E spartă-n mii de cioburi,
pe jos.
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Lume
Bătrânul alchimist a topit sentimentele
si mai apoi le-a turnat
într-un potir placat cu aur alb
şi bătut cu giuvaiere.
Sub clar de lună a împrăştiat
licoarea
în lume.
Și acum repetă acest ritual,
invocând trecutul,
dar a îmbătrânit și mai mult
nu-și mai amintește rețeta
cu exactitate...
Potirul s-a murdărit
și pietrele prețioase s-au pierdut.
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LITERA/ TURA / VURA

Revistele literare, încotro
O întrebare firească în titlu, în condiţiile în care revistele literare
sînt în curs de dispariţie, abia gîfîind în societate şi împinse la marginea
interesului public de aşa zisa economie de piaţă de la noi. La Arad,
confraţii de la „Arca” au iniţiat un colocviu pe temă, la care au invitat
decidenţi în domeniul presei culturale, dar şi reprezentanţi ai publicaţiilor
literare importante din România, între care şi revista „Conta”. Concluzia?
Plînsul pe umărul celuilalt nu face decît să fie mai poticnită îngroparea
culturii scrise, dar să se producă, în final, după toate regulile dezastrului.
Mai contează ideea că revistele literare participă la „digestia” actului
cultural naţional? Că revistele literare şi de cultură au legat istoric
graniţele unele de altele, în interiorul spaţiului limbii române? Că
revistele literare impun normele corecte ale limbii? Din păcate, nu. Lupta
împotriva naţiunii nu este sortită izbînzii fără şubrezirea culturii. Loviţio, mama ei de cultură, mama ei de literatură, să stea ea în calea
intereselor noastre? Să ne complexeze ea pe noi? Noi sîntem generaţiile
cu diplome, cu masterate şi doctorate plagiate susţinute la universităţibuticuri particulare...! Noi sîntem generaţiile „pro”, „gîdeaantenatrei”,
„florinsalam”...! Vorba lui Gheorghe Grigurcu: „Era o vreme în care
mediul politic de la noi era inhibat de cultură. Acum îl irită...”. (Alaric)

De la 5 la 10 ani...
Titlul de mai sus pare un extras dintr-un articol al Codului penal,
deși nu este. Are însă o încărcătură dramatică mai mare, probabil, pentru
că se referă la "speranța de viață" pe care scriitorul francez Frederic
Beigbeder o prevede cărții de hârtie. După viteza cu care se petrec
lucrurile în Occident, nu este exclus ca funebra profeție să se
adeverească. La noi, care suntem mereu "întârziați" la toate capitolele, sar putea crede că va trece mai mult timp până la acest sfârșit funest. Oare
așa să fie? Istoria ne dovedește că ne situăm printre cei mai buni din lume
într-o specialitate rară: "arderea etapelor". De câte ori ne-am dat seama că
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nu suntem "sincronizați" (ap. E. Lovinescu) într-un domeniu sau în altul,
am făcut un hocus-pocus, un "salt înainte" și am recuperat, formal,
diferențele. Așa am devenit specialiști și în "formele fără fond" (ap. T.
Maiorescu). Pentru că "etapele arse" înseamnă un șir de procese
neîntâmplate și neasimilate, care se răzbună când ți-e lumea mai dragă.
Nu vreau să mă refer acum la exemple antipatice din sfera geopoliticii
(cum am ajuns nepregătiți în UE ș.a.) și prefer să rămân strict în
interiorul culturii. Așadar, revin la cartea de hârtie (codex-ul). Noi am
realizat-o cam cu un secol întârziere față de europenii din Vest (de aceea,
concret, criteriile de clasare în patrimoniul cultural fixează ca date limită
anii: 1711 - pentru cartea străină veche și 1830 - pentru cartea
românească veche). Nu e cazul, însă, să ne bucurăm. Nu ne-a rămas o
sută de ani în plus pentru cartea de hârtie, nu! Deoarece, între timp,
formal, am ars niște etape ca să ne aliniem / să ne sincronizăm: am
industrializat producția tipografică, am multiplicat bibliotecile publice,
am lărgit lanțul de librării etc. "Și cu asta ce-am făcut?!" (ap. C. Tănase).
Rezultatul e că azi, în plin secol XXI, mi-e dat să văd că apar cărți
fabricate manufacturier (la imprimantă, desigur), fără ISBN (criteriu
biblioteconomic internațional de clasare), dar cu autori fericiți... Formal!
Totodată, aflu că zeci de manuscrise grecești și latinești antice zac în
arhive, necercetate și netraduse, pentru că nu mai avem specialiști în
limbi clasice (moarte - sic!). Și, pe deasupra, nu le revendică nimeni, căci
nu e nevoie de ele în actuala "dinamică a culturii", nu există cerere și, în
consecință, nici finanțare. Toate lucrurile astea au fost rezolvate și
asimilate / conștientizate, la vremea lor, în Occidentul pe cale să renunțe
la cartea de hârtie. Noi ne grăbim să ajungem în aceeași situație, dar cu
"lipsă la inventarul" cultural. Desigur, în balivernele vehiculate pe Net
aproape nimeni nu mai dă importanță acurateței textelor și, eventual,
bibliografiei. Am preluat - imitând - această situație imediat. Totuși, în
Occident, bibliotecile sunt pline de modele de studiu și referințe corecte
care, la o adică, pot fi consultate. Pe când la noi continuă să apară istorii
literare, semnate de profesori universitari, pline de informații eronate și
de bibliografii întocmite anapoda sau fără. Așa că, la o adică, după
"apocalipsa" cărții de hârtie, dacă la poarta Raiului vom ajunge împreună
(sincronizați!) cu toată Europa și cineva ne va obliga să privim în urmă,
unii vor avea ce să arate iar noi nu prea. E adevărat că astăzi părem toți la
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fel de grăbiți, de pragmatici, de postmoderni, de nepăsători la valorile
promovate de-a lungul secolelor prin cartea de hârtie. Dar când va veni
vremea (în 5 sau în 10 ani?), unii vor avea motiv să se rușineze că au
renunțat la ea și alții nu prea... (E.N.)

O istorie a ţiganilor din România
O foarte interesantă lucrare documentară despre ţiganii de la noi a
apărut recent la Editura „Cetatea Doamnei” (director, ing. Viorel
Nicolau), sub semnătura a trei autori cunoscuţi, Silviu Costache –
directorul Centrului de cercetare pentru dezvoltare regională şi integrare
europeană a Universităţii Bucureşti, Ionica Soare - director de grant
internaţional şi reprezentată a româniei în acţiunea COST 0803 a UE,
Daniel Dieaconu - doctor în istorie şi manager în proiecte de cercetare.
Lucrarea tratează în cele nouă capitole situaţia ţiganilor din România în
perioada Evului Mediu, la începutul epocii moderne, în perioada
interbelică, prezintă familiile de ţigani, trăsăturile socio-economice şi
demografice ale minorităţilor ţigăneşti, un capitol special fiind dedicat
ţiganilor din Neamţ. Se consideră că termenul „ţigan” este greco-bizantin
– atsigani, ceea ce înseamnă de neatins – nume dat unei secte creştine din
Frigia ai cărei adepţi considerau o întinare contactul cu diferite obiecte
sau numai vederea lor. Printr-o răsturnare de sens, numele este atribuit
ţiganilor. O legendă românească despre ţigani este legată de mitul biblic
despre Noe, cel cu Potopul. Se spune că Noe, cultivând vie, a simţit
tovărăşia Dracului: a fost primul om beat. Într-o zi, sub influenţa
alcoolului, a adormit într-un colţ de grădină într-o poziţie jenantă. Unul
din feciorii lui îl „muruieşte” cu o balegă şi se ascunde în tufiş. Celălalt
fiu al lui Noe, serios, respectuos, îl spală şi-l acoperă cu frunze. Cel
poznaş iese din tufiş şi încep să se certe. Noe se trezeşte şi află păţania:
„Aşa să se facă pielea ta cum era balega cu care m-ai murdărit, iar tu să
ajungi de râsul tuturor, aşa cum ai vrut să-ţi baţi joc de mine”. Cică, din
feciorul acesta se trag ţiganii. Apariţia ţiganilor pe teritorul României nu
este cunoscută, toate studiile având o doză mai mică sau mai mare de
incertitudini. Se spune că originea lor este indiană (după limbă), migraţia
acestora spre Europa desfăşurându-se într-o perioadă foarte mare de
timp. Primele mărturii documentare referitoare la ţiganii din Ţările
Române datează de la sfârşitul secolului al XIV-lea. Venirea lor la noi a
căpătat valoare economică, de aceea, pentru a-i împiedica să fugă, boierii
şi biserica i-a transformat în robi, iar fiecare ţigan fără stăpân a devenit
proprietatea statului. Aflăm din carte că la începutul secolului XIX, în
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Moldova şi Ţara Românescă erau mai mulţi ţigani ca oriunde în Europa,
şi faptul că „toţi românii sunt liberi, fiind robi numai ţiganii”. De altfel,
M. Kogălniceanu îşi amintea din copilăria sa din Iaşi despre „fiinţe
umane cu lanţuri la mâini şi la picioare, cu cercuri de fier în jurul frunţii
sau cu zgardă metalică la gât. Biciuiri sângeroase şi alte pedepse precum
înfometarea, atârnarea deaspura focului fumegând, regimul de carceră şi
aruncare, despuiat fiind, în zăpadă sau apa îngheţată a vreunui râu, acesta
era tratamentul aplicat nenorocitului de ţigan”. Minoritatea ţigănească din
România de Ev Mediu era împărţită, aflăm din carte, în ţigani ai domniei
sau statului, ai mănăstirilor, ai boierilor. Ţiganii domneşti se împărţeau în
rudari sau aurari, ursari, lingurari, lăieşi – după îndeletnicirile lor. O
transformare care i-a afectat exclusiv pe ţigani a fost sedentarizare
impusă de regimul comunist. Cu toate acestea, pe la începutul anilor 80
mai existau în România peste 65.000 de familii de ţigani nomazi şi
seminomazi. (Nicolae Sava)

În sfîrşit …
O anchetă a unei televiziuni naţionale, făcută, cică, la mişto,
întreba publicul pe stradă dacă ar fi bine să fie amplasată o statuie a unui
manelist, Florin Salam, în Bucureşti şi unde…? Publicul, ales pe
sprînceană, din categoria celor care îţi dau răspunsul aşteptat, era
entuziasmat de idee şi venea fiecare cu soluţia lui practică. Concluzia
după vizionarea unui asemenea reportaj-anchetă e că un jurnalist care are
aşa idee, e la fel de răpănos ca şi viziunea aşa zis umoristică pe care vrea
să o propage. Tonul notei noastre nu e academic, cum ar trebui să fie întro revistă de cultură, dar pornim de la prezumţia că ei au început şi noi
trebuie să ne apărăm în vreun fel…! (AG)

"Profitul" în artă
Cel puțin din anul 2003 încoace (nu pun la socoteală perioada anterioară,
când preocupările mele pentru avangarda artistică și literară aveau un caracter
"personal"), de când am organizat vreo patru expoziții dedicate pictorului Victor
Brauner și colegilor săi avangardiști (la Piatra-Neamț, Suceava și București), am
constatat un lucru cât se poate de ciudat: indiferent de TEMA supusă atenției
publice ("V.B. și avangarda românească", "V.B. și însoțitorii" etc.), totdeauna
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discuțiile au eșuat în zona dubioasă a mercantilului, comentariile (inclusiv cele
din presă) limitându-se la cote, prețuri, investiții în artă, top-uri ale vânzărilor.
Pot să înțeleg faptul că trăim astăzi, în economia de piață, cu obsesia profitului
și a pierderii, în zodia tranzacției și a performanței pecuniare. Dar nu pot să
accept ca un eveniment oarecare și tranzitoriu (o licitație sau o achiziție privată)
să dicteze ordinea valorică ("valoarea" măsurată doar cu banul!) și să impună
modele (artistul "cel mai bine vândut"). Rămân în continuare un "retrograd", da,
care se încăpățânează să vadă în ecuația valorică o formulă ceva mai complexă
(criterii estetice, paradigme artistice, vizionarism ș.a.m.d.), fără a neglija total
aspectul comercial, dar acodându-i o importanță rezonabilă și nu absolută. Or,
constat cu maximă insatisfacție, că TEMELE zilei în domeniu nu sunt impuse
"de sus în jos" (democrația în artă fiind irelevantă, se știe), adică de la nivelul
semnificației fenomenului artistic spre piață, ci invers, "de jos în sus", adică
pornind de la spectaculosul populist reprezentat de preț / costuri. Perspectivă
păguboasă, în fond, deoarece conferă o imagine cât se poate de penibilă însăși
pieței românești de artă, ca reflectare a mentalului protagoniștilor ei. Și trimit la
un exemplu pe care l-am mai invocat aici: mitologia autohtonă a făcut din N.
Grigorescu un performer, un "cap de afiș" al pieței, prin prețurile la care se vând
tablourile lui, lăsându-l pe Th. Pallady în urmă, deși acesta cumulează mai
multe virtuți artistice moderne care ne-ar putea reprezenta cu șanse într-o
competiție internațională. Iar dacă e să mă refer la avangardiști (pentru că am
început cu V. Brauner ș.c.l.), o analiză sumară devine și mai elocventă. Ei sunt
"cercetați" în ultimii ani datorită interesului de care se bucură pe piața
europeană: sunt vehiculate prețuri, se fac calcule și comparații etc. Mai puțină
lume se preocupă, însă, să înțeleagă de ce stau lucrurile așa. Astfel s-ar vedea
care e rolul și rostul TEMELOR artistice propuse dezbaterii. Neîntâmplându-se
asta, constatăm că avangardiștii sunt "ieftini" pe piața românească sau că nu se
vând deloc, iar atunci când cineva riscă totuși să o facă, de fapt se gândește să
revândă ulterior pe piața occidentală. Evident că pe fondul unei asemenea
mentalități nu se poate dezvolta o piață de artă sănătoasă. Deoarece o asemenea
piață "crește" numai prin asimilarea problemelor artei și prin educarea gustului
public. Deocamdată asistăm la "lovituri" de piață care seamănă izbitor cu
"tunurile" date în celelalte ramuri ale economiei românești de peste două
decenii încoace. Acesta e rezultatul "spectaculos" cu care se laudă casele de
licitații, atente mai degrabă la sumele care le intră în cont decât la felul în care
evoluează percepția publică a artei. (E.N.)
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Un comentariu
Comentariul care a rămas după inaugurarea bustului poetului
Mihai Eminescu la Piatra Neamţ, în 14 ianuarie 2014, aparţine unui
confrate din presă: “De la Revoluţie nu s-a mai adunat atîta lume la un
eveniment în Piatra Neamţ”. Ar fi frumos ca la următoarea revoluţie să
ne scoată Eminescu pe toţi în stradă…!

Un vertitabil prozator
Constantin Cucu: „În volbura apelor”
La Editura „Asachi” Piatra Neamţ a apărut recent o carte de proză
scrisă de cunoscutul ziarist Constantin Cucu. O plăcută surpriză pentru
mulţi dintre confraţii de condei din urbe şi care lansează un nou nume
între prozatorii din viaţa literară nemţeană. Autorul (născut la 21 mai
1936 în Solonţ, Bacău, fost ziarist la Apărarea patriei, Ceahlăul,
Informaţia Primăriei, Asachi) se dovedeşte un excelent radiograf al
stărilor tulburi din perioada colectivizării, un foarte fin observator al
vieţii satului de acum 5-6 decenii. Povestirile din Rădeana (probabil,
satul natal al povestitorului) sunt dense, încărcate de sensuri morale,
captivante prin ciudăţenia eroilor ce le populează. Rădeana, micuţul sat
de pe lîngă munţii Tazlăului, devine, sub pana autorului, un ţinut fabulos
cu întîmplări dintre care mai stranii. În una din povestiri, poate cea mai
bună din carte, „Mult cuvioasa Marghioala lui Tălpău”, aflăm că în sat,
datorită lipsei unor icoane-minune care să aducă oamenii spre biserică,
mult-cuvioasa Marghioala, după ce se frământă o noapte întreagă cum să
facă, lansează o poveste frumoasă: pe una din ferestrele şcolii din sat ar fi
apărut un chip de sfânt. Se face pelerinaj la geamul cu pricina, fiecare
vede desigur, altceva (unii, mai păcătoşi nu văd nimic), iar directorul
şcolii, impresionat de faptă, îi dăruieşte bătrânei fereastra acasă. Peste
cîteva luni eroina principală este îngropată cu fereastra făcută ţăndări,
adunată într-o batistă. O spărsese din cauză că o ştergea zilnic. E multă
poezie în această proză. Ca pe aceeaşi temă e şi altă povestire, „Patimile
Niculinei”, o poveste spusă la clacă de moş Pamfilie despre peripeţiile
eroinei din titlu căreia îi intra noaptea un drăcuşor sub ogheal, fata
nescăpînd de acesta pînă s-a măritat cu un flăcău mai tomnatic, Neagu lui
Şchiopu. Frumoasă e şi povestea morţii lui Onofrei, cel judecat de popa
în biserică (şi scos în faţa enoriaşilor, ca la şcoală) pentru păcatul
băuturii, sau cum a murit moşul Iosobachi tot aşteptînd să vină
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americanii (visul românilor de acum 70 de ani). „Ilarion drumarul” redă
(poate puţin prea idilizat) drama colectivizării, iar în două dintre povestiri
aflăm destinele unor văduve de război: Anuţa, care are oaspete o văduvă
belgiancă, devine prietenă cu cea căreia îi murise soţul pe alt front; Rariţa
şi Zamfira, două văduve, două vecine, aceeaşi dramă, „dureri gemene”,
cum se intitulează una din povestiri. Duioase sunt şi povestirile despre
Pandele cel cu şapte fete (cu un final emoţionant), despre peţitoarea
Aguriţa care dă greş în a o mărita pe Floarea cu Toderaş (holtei
tomnatic), sau cea despre Pavăl şi „gura lumii slobodă” din cauza soţiei
sale, adusă în sat tocmai din Ardeal (o femeie frumoasă şi vrednică),
după o idilă din timpul armatei. Constantin Cucu are darul de a
împrumuta eroilor stilul vorbirii orale, din care cauză cititorul este
surprins la tot pasul cu câte o vorbă sau câte o expresie autentic
moldovenească. Lumea din această carte este vie, neaşteptat de reală,
adevărată, palpabilă. (Nicolae Sava)

S-a întîmplat în bibliotecă
Două ediţii din “Antologia scriitorilor români contemporani” au
avut loc în ianuarie şi februarie, evenimente care au scos lumea din casă.
Şi nu numai din Piatra Neamţ, ci şi din împrejurimi…
În ianuarie, pe 31, s-au confruntat într-un „duel poetic”, laureatul
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” din 15 ianuarie 2014 de
la Botoşani, poetul Ion Mureşan care trăieşte la Cluj Napoca şi unul
dintre nominalizaţii la acelaşi premiu, poetul Lucian Vasiliu, care a venit
tocmai de la Iaşi. Ion Mureşan, despre premiul „Mihai Eminescu”: Nu
consider că premiul de la Botoşani este un premiu, el este o legitimaţie
de club. Uniunea Scriitorilor din România are premii profesionale. Acest
premiu este semn că opera mea a intrat în clubul de elită al poeziei
româneşti din ultimii 50 de ani, unde poţi să stai la masă si să discuţi cu
poeţi de talia lui Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Mircea Ivănescu,
Ştefan Augustin Doinaş, Ana Blandiana, Dinu Flămând, Ileana
Mălăncioiu etc. Nu este o valoare profesională, este o valoare morală.
Consider că Premiul Naţional de Poezie mă aduce acasă. Alături de
publicul din Piatra Neamţ au venit la eveniment scriitorii Ion Tudor
Iovian, care trăieşte la Buhuşi, Val Mănescu, Geo Popa, Viorel Savin,
Dan Pătruşcă, de la Bacău.
273

Invitaţii ediţiei din 20 februarie au fost poetul Liviu Ioan Stoiciu şi
criticul şi eseistul Daniel Cristea-Enache. Ca o curiozitate, ambii invitaţi
sînt născuţi în aceeaşi dată, 19 februarie, Liviu Ioan Stoiciu adunînd 64
de ani, pe cînd Daniel Cristea-Enache şi-a sărbătorit la Piatra Neamţ cei
40 de ani de viaţă şi literatură. Adrian Alui Gheorghe, iniţiatorul şi
moderatorul manifestării: Am pus prezenţa lui Liviu Ioan Stoiciu sub
genericul “Drumul poetului de acasă pînă acasă”, luînd în considerare
faptul că s-a născut cu 64 de ani în urmă la Piatra Neamţ şi chiar dacă
drumurile ulterioare l-au purtat spre alte zări, locul naşterii consider că
te marchează definitiv. Liviu Ioan Stoiciu este unul din poeţii adevăraţi
ai literaturii române postbelice, spectaculos ca formulă lirică, un om şi
un intelectual cu un caracter bine definit în contextele sociale, istorice şi
culturale din România de azi. Criticul, eseistul şi profesorul Daniel
Cristea-Enache este unul dintre cei mai temeinici scriitori români
contemporani, spirit lucid şi ludic deopotrivă, diagnostician critic
imbatabil. Conferinţa sa “Literatura română contemporană şi
complexele critice” e o analiză a momentului literar actual de la noi şi o
descriere a impactului resimţit de aceasta la confluenţa cu marea cultură
a lumii în epoca globalizării. Pe 21 februarie cei doi scriitori au avut
întîlniri cu publicul cititor de la Colegiul Naţional “Petru Rareş” din
Piatra Neamţ şi cu cititorii din Bicaz, la biblioteca din această urbe.

Lăsați-l în pace pe Caragiale!
După revoluție, când "s-a dat liber" la vorbe, referința la Caragiale
a devenit o modă, mai ales în mass-media, pentru că toate scălâmbăielile
și tarele personajelor publice par că își găsesc corespondent în opera
marelui dramaturg. Sunt satirizate acolo, ridiculizate și strânse în
dimensiunea lor reală, ca într-o oglindă magică a adevărului. Geniul lui
Caragiale a reușit să identifice tipurile negative din societatea
românească a secolului XIX și să le portretizeze cu un talent neîntrecut.
Iar dacă el a atins maximum de expresivitate, toată lumea a înțeles că e
mult mai eficient (și mai comod) să-l citeze pe maestru, decât să recurgă
la un "remake" debil și îndoielnic. Recunosc că, în câteva rânduri, am
procedat și eu la fel. Și m-am obișnuit să-l recitesc frecvent pe Caragiale,
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ori de câte ori am o nemulțumire stârnită de animația (politică,
economică, socială, culturală etc.) din jur. Iar acum trebuie să recunosc,
din nou, că fac (facem?) o greșeală când - după un talk-show stupid, după
o declarație idioată sau după un articol enervant - mă reped la Nenea
Iancu. A venit momentul (mai bine mai târziu decât niciodată, nu?) să
risipim iluzia: Caragiale nu are nici o legătură cu ceea ce se petrece în
preajma noastră, astăzi. Tipurile lui umane, datorită artei literare, sunt
valabile in aeternum, desigur. Coloratura lor este și ea recognoscibilă pe
meleagurile astea. Dar societatea pe care o reprezintă era alta. În
România urbană a secolului XIX (las deoparte acum drama "Năpasta" și
câteva nuvele) existau structuri bine definite, identificabile, cu "rezon"-ul
lor, ierarhizate și ordonate, atât pe orizontală cât și pe verticală. Mai
direct spus, de pildă, polițaiul Ghiță era corupt în dreptul (locul) lui și nu
al prefectului Tipătescu, sau invers; Cațavencu era oneros în dreptul lui și
nu al lui Dandanache, sau invers; până și Brânzovenescu sau Farfuridi
erau oportuniști în dreptul lor... Cristalizată astfel, lumea lui Caragiale
are un sens al ei și câte un sens în dreptul fiecărui personaj (nu discut
acum și calitatea acestor sensuri). Or, pe noi tocmai pierderea / nostalgia
/ lipsa sensului ne împinge spre Caragiale, din frustrare. E un declin
evident de la lumea lui până la lumea românească (devertebrată) a
secolului XXI. Trăim într-un fel de "pastă" socială, în lăuntrul căreia nu
cristalele (bune sau rele) fac identitatea, ci bulele de aer care apar în
massa amorfă, găunoșenia adică. Înainte de decembrie '89 și de exilarea
sa în Franța, criticul literar Mircea Iorgulescu a publicat un scurt eseu
despre Caragiale. Îi dăduse titlul "Marea trăncăneală", dar cenzura
comunistă l-a schimbat cu unul mai puțin provocator ("Eseu despre
lumea lui Caragiale", 1988). După revoluție, cartea a reapărut cu titlul
originar. Dar, îmi dau seama acum, nepotrivit pentru intenția ei "afișată",
literară. Sau, potrivit numai pentru nivelul secund / subversiv / aluziv al
eseului, în măsura în care viza societatea contemporană. Pentru că lumea
lui Caragiale vorbea / comunica, totuși, rolurile "comediei" erau asumate.
Trăncăneala aparține mai degrabă lumii noastre, cu sensurile pierdute.
Aparține absurdului din piesele lui Eugen Ionescu (chiar dacă s-a spus /
scris despre el că vine din Caragiale, forțând cumva nota). E mai puțin
vesel și mai mult trist. Dar adevărat! (E.N.)
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O carte despre haiduci/tâlhari
Două edituri româneşti, Limes din Cluj Napoca şi Cetatea
Doamnei din Piatra Neamţ, şi-au acordat împreună girul pentru a scoate o
carte deosebită: “Haiduci şi tâlhari – contribuţii de mitologie şi
antropologie istorică”, semnată de autorii Daniel Dieaconu, Viorel
Nicolau, Alexandru Ioan Ungureanu şi Emil Pedemonte Juncănaru.
Autorii îşi încep lucrarea documentară cu un istoric al acestui domeniu
rămas oarecum virgin până acum, subiectul haiducilor şi tâlharilor care
au acţionat pe teritoriul Românei la începutul veacului XX fiind oarecum
ocolit de cercetători, mai ales în perioada comunismului. Despre
existenţa haiducilor/tâlharilor putem afla doar din presa cotidiană a
acelei perioade sau din cărţile câtorva autori, puţini, care s-au avântat să
îmbrăţişeze acest subiect. Cele 15 capitole ale cărţii cuprind tot atâtea
subiecte de mare interes pentru publicul larg, cu atât mai mult că miturile
de care au fost înconjurate biografiile haiducilor care au trăit sau doar au
acţionat temporar în Neamţ sunt multe şi, în parte, neadevărate. Aceste
poveşti despre haiduci şi tâlhari au fost transmise din generaţie în
generaţie pe cale orală, ele situându-se la limita dintre realitate şi folclor.
Deşi, în mare parte, cartea are referinţe directe la haiducii din zona
noastră (Ion Pietraru, Florea, Pantelimon, Coroi, Baltă), autorii ei se
opresc şi la figurile haiduceşti din alte părţi precum Tunsu şi Grozea sau
cei intraţi în baladele şi legendele românilor. În finalul volumului este
anexată o antologie de piese de teatru folcloric, Banda lui Jianu din
Ceahlău şi Banda lui Bujor din Grinţieş, ilustraţia cărţii fiind asigurată cu
fotografii de epocă sau reproduceri ale unor articole de presă de acum un
veac în urmă. Ca fapt divers, aflăm din carte că vestitul haiduc Gheorghe
Coroi (care s-a predat în 1935 la Bacău, având presa lângă el, pe cel mai
mare ziarist ce l-a dat Neamţul – Filip Brunea-Fox, născut la Roman, la
18.01.1898) a avut un proces răsunător: “A fost cel mai mare din
Moldova de până atunci. A început cu 12 dosare, circa 6000 de pagini, 50
de acuzaţii, 40 de acuzaţi, 500 de martori. Procesul a început la 20
noiembrie 1936, iar la 8 decembrie a fost condamnat la 2 (! n.n.) ani de
închisoare. După ispăşirea pedepsei s-a stabilit la Bacău, s-a căsătorit cu
Adela Ionescu şi şi-a deschis o cârciumă într-o mahala băcăuană”.
Amănunte pitoreşti (o parte dintre ele cunoscute din povestirile care au
circulat în satele nemţene) aflăm şi despre fraţii Baltă, care au acţionat în
perioada anilor 1936-1946 în munţii Neamţului, Nicolae şi Dimitru,
născuţi la Negreşti, pe numele lor adevărat Negrescu, o parte din
aventurile lor fiind cunoscute şi din volumul “Chetronia” de Constantin
276

Ardeleanu, autor care a stat de vorbă cu o supravieţuitoare a Bandei
Baltă, Maria Cozma din Tazlău. Nu cunosc în ce tiraj a apărut această
carte despre haiducii noştri (unii le zic tâlhari), dar ea poate deveni un
best-seller între celelalte volume de beletristică de la noi, deşi este, în cea
mai mare parte, o carte documentară. (NS)

“Pagini răzleţe de istorie”.
Bălţăteşti, un centru al Revoluţiei de la 1848!
O carte deosebit de incitantă, prin noutăţile pe care le conţine, este
volumul de articole documentare al soţilor Ludovica şi Victor Tănăsescu,
apărut recent la Editura „Cetatea Doamnei” Piatra Neamţ (director, ing.
Viorel Nicolau), cu o prefaţă semnată de Ştefania Airinei. Am afirmat că
este incitantă datorită faptului că ea aduce unele lucruri cu adevărat noi
pentru publicul larg. Unul din acestea se referă la faptul că un eveniment
deosebit de important, care a precedat evenimentele de la Iaşi din anul
revoluţionar 1848 (Adunarea de la Hotelul Petesburg şi redactarea
programului revoluţionar cuprins în „Petiţiunea proclamaţiune a boierilor
şi notabililor moldoveni” din 27-28 februarie), o întrunire a 17 tineri
boieri la conacul boieresc din Bălţăteşti (canac impozant care era ridicat
pe dealul din centrul comunei, fost sediu CAP, pe locul unde se află
situată şcoala), la care s-a dezbătut planul de acţiune pentru revoluţia din
acela an. Evenimentul este povestit de Wilhelm de Kotzebue, fost
diplomat neamţ, scriitor, posesorul unor moşii la Hangu, Bălţăteşti,
Băluşeşti, momentul fiind marcat de Iorga în şedinţa Academiei Române
din 26 mai 1934. Dar aceasta nu e singura noutate din carte: aflăm, la
pagina 108, că moşia satului Bălţăteşti a fost, vremelnic, sub stăpânirea
Patriarhiei din Alexandria, Egipt; peste câteva pagini citim că Marieta C.
Oprea, născută la 10.02.1910 la Bălţăteşti, a fost colaboratoare apropiată
a lui Nicolae Iorga şi autoarea volumului de versuri „Picături de rouă”
(1933), ea fiind cea care, fără ştirea profesorului, începe tipărirea
volumului „Hotare şi spaţii naţionale”, făcând-i acestuia o minunată
surpriză. Mai aflăm din lucrarea soţilor Tănăsescu că primul învăţător din
Bălţăteşti a fost Gheorghe Grigoriu, la 13 ianuarie 1865, absolvent a trei
clase la Şcoala de băieţi din Mănăstirea Neamţ, numit, în urma unui
examen, de revizorul Nicolae Vicol, ca urmare a intrării în vigoare a
Legii Instrucţiunii Publice, dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la
25 noiembrie 1864. (N.S.)
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O carte-document.
„Scotea din convoi prizonierii nemţi mai frumoşi şi-i
împuşca”
La Editura „Conta” din Piatra Neamţ a apărut recent o cartedocument, semnată de unul din mulţii soldaţi români făcuţi prizonieri în
lagărele din Siberia lui Stalin de după cel de-al doilea război mondial. Se
ştie că cei mai mulţi din aceşti prizonieri români au ajuns în lagărele de
muncă din Siberia în împrejurări din cele mai bizare, fără nici un motiv
întemeiat. Aşa au ştiut conducătorii de atunci au ruşilor să răsplătească
gestul românilor de a întoarce armele împotriva nemţilor. Unul din aceşti
foşti prizonieri la ruşi este Toader C. Apostol din Târgu Neamţ (născut la
5 martie 1922 în Humuleştii lui Creangă) care a stat în prizonierat 450 de
zile. Deşi doar absolvent a 7 clase primare, autorul acestui volum,
„Prizonier în Siberia”, dovedeşte un real talent de povestitor, amintirile
sale adunate într-un caiet de dictando despre evenimentele prin care a
trecut devenind nu numai mărturii scrise a calvarului acestor zile ci şi
pagini de literatură documentară de cea mai bună calitate. Editorul,
scriitorul Adrian Alui Gheorghe, scrie în postafaţa lucrării: „Cînd am
primit caietul cu textul scris de mînă de autor, prin intermediul familiei
Cristina şi Gabriel Popescu din Tîrgu Neamţ, nu bănuiam ce ascunde şi
am fost tentat să îl cataloghez rapid drept o încercare tîrzie de
rememorare a unor răni cicatrizate deja, poate o romanţare a trecutului.
Desluşind însă textul, filă cu filă, m-am convins că sub litere e durere
umană nevindecată şi nevindecabilă, că autorul a ţinut să spună cu orice
preţ măcar o fărîmă din ce a trăit. Oricum, orice fărîmă de mărturie e
preţioasă pentru a reface atmosfera, pentru a înţelege care sînt meandrele
războiului, cît de fragilă şi umilită e fiinţa umană în conflagraţiile care
ating demenţa colectivă. Adevărul istoricilor nu coincid, de cele mai
multe ori, cu adevărurile individuale, ale fiecăruia dintre cei care au trăit
nemijlocit războiul şi urmările sale. Am mai tresărit şi la faptul că autorul
începe abrupt rememorările sale chiar de la momentul 23 august 1944,
unul dintre cele mai controversate şi încă nedesluşit suficient din istoria
noastră”. Vom ilustra finalul demersului nostru cu un scurt fragment de
acest volum: „Aşa am mers pe drumuri şi pe cîmpii, uscaţi de sete şi
flămînzi. Mă uitam cum cădeau de lîngă mine camarazii mei. Mă uitam
cu jale la ei. Cădeau sfîrşiţi de sete şi de oboseală şi rămîneau în urma
noastră. Nu mai ştiu ce s-a întîmplat cu dînşii. Doborîţi de oboseală şi de
sete, tot mergînd pe cîmpuri, într-un tîrziu am ajuns într-un sat. Acolo, la
o margine de drum, am primit ordin de popas. Ne-au lăsat să ne aşezăm.
La un moment dat a venit un soldat rus care avea cu el o puşcă şi s-a
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uitat la prizonierii nemţi. Peste drum era o biserică. Soldatul rus a
început să scoată din convoi, unul cîte unul, prizonieri nemţi pe care îi
vedea mai frumoşi şi-i alinia lîngă zidul bisericii şi apoi i-a împuşcat.
Acolo, în faţa noastră a împuşcat mai mulţi oameni. Pe jos se făcuse un
lac de sînge. Nici nu mai ştiu numărul celor pe care i-a împuşcat. Nu s-a
oprit aici. A mai scos un neamţ din convoi, pe care l-a pus cu spatele la
zid. Cum stătea prizonierul cu o mînă la piept şi cu capul în jos, rusul a
tras în mînă, apoi în cealaltă mînă, strigîndu-i că numai ei, nenorociţii
de nemţi, sunt de vină. Noi, românii din convoi, de frică ne băgam unul
într-altul, aşa pe jos, cum eram aşezaţi. Ne temeam să nu ne scoată şi pe
noi. În scurt timp s-a dat ordin de plecare. Iar am mers, zile întregi,
înconjuraţi de călăreţi.” O carte zguduitoare care, alături de altele scrise
despre lagărele siberiene, publicate până acum, întregeşte o bibliotecă
documentară ce va completa adevărul (întotdeauna subiectiv) al
manualelor de istorie. (NS)

Jurnalul sublocotenentului Mihai Oprea.
Paştile anului 1944
O carte zguduitoare este jurnalul sublocotenentului Mihai Oprea
din Bălţăteşti, mort pe front la nici 26 de ani, la 18 februarie 1945, în
Cehoslovacia, jurnal apărut la Editura “Cetatea Doamnei” din Piatra
Neamţ. Cartea, alcătuită şi prefaţată atent de Adolf Minuţ de la Muzeul
de istorie Piatra Neamţ, conţine în cele circa 120 de pagini jurnalul ţinut
de acest tânăr ofiţer al armatei române, de la 24 noiembrie 1943 până în
clipa când o mitralieră i-a întrerupt scrisul pentru totdeauna. Fiu al unei
familii cu mulţi copii (şapte) din Bălţăteşti, Smaranda şi Constantin
Oprea, rămas orfan de tată la şase ani, îmbrăţişează cariera militară
(scurtă pentru el) şi pleacă imediat după şcolarizare direct pe front.
Trimis pe frontul din Transilvania, apoi în Ungaria şi Cehoslovacia,
tânărul Mihai Oprea îşi găseşte sfârşitul la Cota 695 din Cehoslovacia,
chiar din prima zi de repartizare în linia întâi a frontului. A fost
înmormîntat, împreună cu alţi 500 de camarazi români, într-un sat din
apropierea Cotei 695, dar, după ani, prin grija familiei şi sprijinul
Ambasadei Române la Praga, rămăşiţele sale pământeşti îi sunt aduse în
ţară şi reânhumate în satul natal. În perioada scurtă cât îşi ţine jurnalul,
noiembrie 1943 – februarie 1945, Mihai Oprea noteză din când în când
pe unde trece cu trupa sa, descrie locurile şi oamenii cu care ia contact.
Sunt şi perioade mari de timp când nu poate reveni la jurnal: “Ar trebui
să mă condamn pe mine însumi, că de atâta timp nu am mai scris nimic.
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Şi câte s-au petrecut cu sufletul meu de atunci...” În vinerea Paştilor din
1944 (atunci Paştile a căzut la 16 aprilie), sublocotenentul Oprea, care se
afla la Posdam, notează: “Au venit Sfintele Paşti. Pentru noi de aici
parcă nici nu este. Cred că şi în ţară este tot aşa de trist, dar cel puţin este
o înseninare a necazurilor, o speranţă născută din credinţă. (...) Sâmbătă
spre Paşti, după program, am plecat imediat la Berlin. Zi minunată, străzi
pline de lume. M-am interesat întâi de o biserică unde se va face slujba
de Înviere. Am descoperit-o în Ierusalemstrasse. Este puţin stricată de pe
urma bombardamentelor, dar când am intrat înăuntru şi am văzut pictaţi
sfinţii noştri cu numele româneşti şi când am văzut un anunţ în româneşte
că slujba se ţine a doua zi la 9,30 – aici - , am rămas plăcut surprins. Am
plecat din nou prin oraş. Am cutreierat cu uniforma mea şi sabia care
atrag privirea tuturor. Foarte multă lume, deşi e bombardat peste tot...”
Jurnalul are, însă, şi pagini mai puţin luminoase, chiar dureroase: “Când
scriu aici plâng, plâng ca un copil. Până acum am discutat şi ne-am
frământat cu Gărniţă (coleg de arme; n.n.), el cu expansiunea lui
oltenească şi-a vărsat focul strigând şi gesticulând. Eu am rămas să mă
consum şi să plâng, deşi este femeiesc, şi în acest moment mai bine mi-ar
sta cu arma în mână la hotarele dragii mele ţări” (30 martie 1944).
Lectura jurnalului este de-a dreptul emoţionantă. Mihai îşi notează stările
prin care trece fără intenţia de a face literatură, dar multe din pagini o
conţin. Ar mai fi multe de citat, de spus, de notat, dar ne oprim acolo
unde l-a întrerupt pe tânărul sublocotenent o blestemată mitralieră să-şi
continue jurnalul: “Nu mai pot scrie, căci nu se mai vede, deşi băeţii suflă
mereu în foc. În jurul meu răpăie mitral...” Pe ultimul cuvânt, cîteva pete
de sânge... (NS)
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