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Viaţa
scriitorului,
ca o pedeapsă

un editorial de Adrian Alui Gheorghe
Scriitorul român ţine prima pagină a vreunui ziar, am observat, nu
cînd scrie ceva important, o carte, un text, o capodoperă, ci atunci cînd
face (comite) ceva extraliterar. Cu ceva vreme în urmă, de exemplu, pe
cînd Mircea Cărtărescu era între nominalizaţii la Premiul Nobel, cîteva
televiziuni (canale), discutau aprins despre cîţi bani s-au cheltuit pentru
traducerea şi promovarea operei sale în străinătate, bani smulşi, probabil,
de la “gura ajutorului social” cu care este compensată-recompensată
“nemunca” (vorba unui fost prim-ministru; manipulator el însuşi) sau
smulşi de la gura/ mîna/ vreunui prădător politic care se înghesuie (se va
înghesui, probabil) mai apoi să dea extemporale în anticamera puşcăriei;
ca mai apoi, intrînd în închisoare, cum e normal, să scrie cărţi, ca să scape
de anii pe care i-a luat ca pedeapsă. Nu se putea inventa ceva mai sinistru,
care să lovească în ideea de carte, de scriitor decît să amesteci scrierea
cărţilor în puşcărie cu cea de scutire de pedeapsă! Să însemne, oare, că a
scrie cărţi e o pedeapsă în sine? Un Gigi Becali (iertare, e doar un
exemplu; poate fi înlocuit de altele, la fel de sonore în spaţiul public
necultural) scriitor în puşcărie e o imagine care duce în derizoriu o
profesiune care mai avea ceva sfinţenie în ea şi nu se apropia de condei
chiar orice neavenit. Paradoxul e că dacă va apărea pe piaţă o carte
semnată de Gigi Becali, aceasta va deveni imediat bestseller în România.
Nu-i departe momentul. Lucrul acesta nu spune, în ultimă instanţă, mare
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lucru despre Gigi Becali, ci despre publicul nostru. Un Radu Aldulescu
este un scriitor “aproape străin” în propria ţară. Ca şi Nicolae Breban. Ca
şi Ioan Groşan. Ca şi Alexandru Vlad. Cu tiraje ale cărţilor de doi bani.
Cum de am ajuns aici? Din neatenţie? Din laşitate? Din prostie? Şcoala
românească, acel teren pe care se aruncă sămînţa care va rodi mîine
educaţie, cultură, responsabilitate, moralitate, a fost şubrezită din temelii.
Sereleurile universitare au umplut societatea de diplome fără nici o
acoperire, iar absolveţii unor asemenea sereleuri ocupă abuziv posturi,
funcţii în societate. În acest context şi universităţile serioase a trebuit să
coboare ştacheta, uneori sub limită, ca să nu închidă porţile. Nu mai
detaliez, “detaliile” se regăsesc “implicate” în realitatea imediată. Şi ne fac
viaţa o fundătură.
*

*

*

Multe discuţii au fost generate în spaţiul public de atribuirea
Premiului Naţional „Mihai Eminescu” de la Botoşani, la cea de a XXIV-a
ediţie, poetului Gabriel Chifu. Au fost şi ceva leşinuri de nervi, de emoţie,
de oroare. S-au auzit voci care au strigat că ar trebui să vină DNA-ul să
retragă poetului premiul şi banii. S-au făcut liste de scriitori şi nescriitori
care au cerut retragerea premiului, legarea la stîlpul infamiei a autorului
proaspăt laureat, s-au aruncat cuvinte grele. Nu a făcut nimeni o greva
foamei, ca să se revină asupra hotărîrii juriului, dar ideea plutea în aer.
Publicul neutru, avid de senzaţional, dar indiferent la cultură, a ciulit
urechile şi a rămas cu convingerea că în lumea scriitorilor e corupţie la
greu şi numai „organele statului” mai pot face ordine. Şi de ce să mai
citeşti un autor român, dacă e şi ăsta corupt, laolaltă cu toţi cei care s-au
aliniat la porţile puşcăriilor, nu-i aşa? Cazul îmi aminteşte de Premiul
Nobel primit, cu cîţiva ani în urmă, de canadianca Alice Munroe, autoarea
unor prozuţe fără sare şi fără aromă, mult sub un Sorin Titel al nostru de pe
vremuri, cu “Valsuri nobile şi sentimentale”, o carte care circula prin anii
70. Lumea literară a fost complet derutată de decizia juriului, dar nimeni
nu a contestat-o. Nici Herta Müller a noastră nu a făcut gaură în cerul
simpatiilor critice sau în orizontul de aşteptare al cititorilor. Laurenţiu
Ulici a făcut, pe vremuri, o antologie a scriitorilor care au ratat premiul
Nobel, de la Tolstoi încoace, pe alocuri mai valoroasă decît cea produsă de
Academia Suedeză. O greşeală de arbitraj într-un meci nu schimbă
rezultatul meciului, cel mult poate să fie sancţionat arbitrul cu retragerea
de la alte delegări. Ceea ce se va întîmpla şi acum, probabil, adică se va
reface juriul “premiului naţional”. Sînt criticii literari persoane intangibile,
mai presus de orice critică? Discuţia se poate bifurca spre caracter, spre
conştiinţă, spre alţi asemenea termeni dintr-o panoplie (cam) revolută. Dar
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dacă şi critica literară va ajunge să se facă la noi democratic, prin
referendum, atunci chiar că sîntem o ţară mai specială. Sau am putea trece
direct la “autocritica literară”. Adică fiecare autor să producă despre sine şi
despre opera sa toate adjectivele de care este în stare şi ele să fie
diagnostice definitive care să-i însoţească opera în postumitate. Mai e şi
varianta de a fi acordate cîte cinsprezece, douăzeci de premii “naţionale”
anual, ca să ia toată lumea.
Dacă aş fi fost în juriu, la acest moment, aş fi votat, ca să împac pe
toată lumea, un poet important înghiţit de un critic: Gheorghe Grigurcu.
De asta zic: Cine e genial să ridice piatra şi să lovească pe cel care e
doar talentat.
*

*

*

Sindromul „capul lui Moţoc” a fost şi el (re-)activat în societatea
noastră literară. Adică de la Premiul Naţional “Mihai Eminescu” şi
acordarea acestuia lui Gabriel Chifu, agreat de juriu, printr-un vot explicat
în “România literară” de fiecare critic în parte, s-a ajuns la contestarea
vehementă a lui Nicolae Manolescu, a Uniunii Scriitorilor în ansmablul ei.
Iarăşi s-au făcut liste. Dar vîntul bate, capul lui Nicolae Manolescu
rezistă!, vorba unei reclame la modă. Sînt între cei care ştiu că o instituţie,
cum ar fi cea a USR-ului, se construieşte greu. De asta nici nu sînt între cei
care vor să o dărîme. Cu cîţiva ani în urmă eram în comitetul de conducere
al Filialei Iaşi a USR şi luam periodic în discuţie nişte sume care se
acordau pentru ca nişte confraţi scriitori să primească zilnic, de la un
restaurant, cîte un sufertaş de mîncare. Erau în dificultate, pensiile le erau
minuscule. Probabil că USR-ul are şi misiunea asta. Erau scriitori mari?
Erau scriitori mici? Nu îşi punea nimeni problema aceasta, era vorba de
supravieţuire. Ca anecdotă, un confrate vorbise la restaurantul-cantină ca
în loc de mîncare, în aceeaşi sumă, să i se aducă ceva de băut. Şi, slavă
Domnului!, reuşise. Dacă tinerii scriitori vor să reformeze Uniunea
Scriitorilor, nu trebuie să o dărîme neapărat, ci să o ocupe „democratic” şi
să o reformuleze din interior. E dreptul lor, e obligaţia lor de la un moment
dat. Nu mai vor să audă de „o uniune”? Să treacă pe trotuarul celălalt.
A apărut apoi lista de susţinere a lui Nicolae Manolescu pe site-ul
revistei „Literatura de azi”, a lui Daniel Cristea-Enache. Vrem, nu vrem,
Nicolae Manolescu este preşedintele legitim al USR. Ales. De asta
susţinerea de pe listă este una de principiu, o reiterare a unui vot dat
cîndva. E ca un vot de încredere. Din păcate lista pentru susţinerea lui
Nicolae Manolescu nu are nici „un cap” care să explice cîte ceva despre
mobilul acesteia. E o susţinere „în vag”, de asta semnăturile sînt în
„neorînduială”. Oricum, crearea de fronturi între scriitori, într-o literatură
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şi într-o lume în care cine ţipă mai tare pare să aibă dreptate, e foarte
riscantă. De asta i-am scris lui Dan Mircea Cipariu, liderul contestatarilor
şi al „reformatorilor” extrem de hotărîţi, fost contracandidat al lui Nicolae
Manolescu la alegerile de acum cîţiva ani, o „scrisorică” postată pe site-ul
„Agenţiei de carte”. Pe care o redau: „Dragă Dan Mircea Cipariu, văzînd
încrîncenarea de pe ambele fronturi intrate în competiţie, fiind semnatar
(consultat!) pe o listă care nu specifică de ce trebuie să ne solidarizăm,
alături de oameni & personalităţi cu care, în timp, în parte, nu am avut
nimic în comun, dimpotrivă; avînd în vedere faptul că am prieteni şi
oameni pe care îi admir ca scriitori şi caracter(e) pe ambele liste; detestînd
politica literară în favoarea literaturii; considerînd că Uniunea Scriitorilor
ca asociaţie sindicală este un bun cîştigat într-o lume centrifugă şi că
trebuie doar reformulată pe ici, colo (prin punctele esenţiale), fără să fie
demolată; constatînd că toată lumea are dreptate, numai că dialogul este
întrerupt de vanităţuri, orgolii, interese sau pur şi simplu indiferenţă;
amărît, efectiv, că scriitorul român s-a ridicat împotriva scriitorului român,
proferînd cuvinte grele, epitete greu de retras mai apoi, cînd soarta îi va
pune faţă în faţă; conştient că orice scandal serveşte unui public care nu dă
doi bani pe literatură, dar care s-ar bucura cu asupră de măsură dacă doi
scriitori s-ar scuipa în public, plus ceva pumni, palme & înjurături;
constatînd că din orice scandal de acest tip cîştigă mediocritatea guralivă şi
agitată care este egală scriitorului adevărat prin poziţionarea pe o listă care
nu face diferenţe; constatînd că orice comentator de duzină, din presă sau
de aiurea, după discuţiile purtate în presa scrisă sau pe internet, poate să se
uite de sus la scriitorul român văzut ca un fel de paria care întinde mîna
după subvenţii, pensii, ajutoare, în fapt fiind vorba de nişte amărîte sume
care ar acoperi banii de ochelari pentru cei care şi-au pierdut acuitatea
vizuală cetind sau susţinînd o literatură română care are nevoie de genii
dar şi de epigoni susţinători; avînd în vedere că o combinată talent &
caracter defineşte cel mai bine un scriitor în vremuri de restrişte şi criză;
văzînd că prietenii de durată se macină în vorbe şi în atitudini care nu au
de a face cu literatura şi nici cu principiile, te rog să mă treci ca semnatar
şi pe lista ta!”.
Muzica! Muzica!
Piatra Neamţ, februarie 2015
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Academicianul Solomon Marcus - 90 de ani de la naștere

„Drumul meu
spre matematică
a trecut prin
poezie…”
dialog realizat de Nicolae Sava

“Arghezi îşi recita propriile poezii atât de prost, încât dacă nu
ştiai cine este, te întrebai: mă, cine-i ăsta care vine să recite pe
Arghezi de nu înţelegi nimic din el?”
Savantul Solomon Marcus s-a născut la 1 martie 1925 la Bacău, iar după
absolvirea studiilor liceale în orașul natal, a urmat cursurile Facultății de Matematică
din cadrul Universității București. A obținut ulterior titlurile științifice de doctor în
matematică și doctor docent. După absolvirea facultății, a predat ca profesor la
Facultatea de Matematică din cadrul Universității București. Este autor a numeroase
studii interdisciplinare, de cărți ce privesc utilizarea matematicii în lingvistică, în analiza
teatrală, în științele naturale și sociale s.a. Cărțile sale au fost traduse în multe țări ale
lumii. A publicat peste 50 de volume în România și care au fost traduse în mai multe
limbi din Europa, și nu numai, precum și mii de articole în reviste științifice sau de
specialitate. Opera sa a fost citată de peste 1000 de autori. Din 1993 devine membru
corespondent al Academiei Române, iar din 2001 membru titular. Deși domeniul
principal al cercetărilor sale a fost analiza matematică, matematica și lingvistica
computațională, a publicat numeroase cărți și articole pe diferite subiecte culturale, din
poetică, lingvistică, semiotică, filosofie, sau istoria științei și a educației. (Nicolae
SAVA)

- Am cam multe întrebări, domnule academician, să vedem însă la
care ne oprim...
- Da, dar ştiţi ce se întîmplă; vă spun şi eu un lucru: eu am observat
că mai totdeauna, când mă pregătesc pentru o întâlnire cu publicul, o
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conferinţă, o lecţie, sigur, vin cu un plan de acasă, un punctaj, dar în
ultimul moment, în funcţie de cum arată oamenii din faţa mea, care este
spiritul care creează atmosfera, de cum mă simt eu, schimb; şi uneori dau
peste cap, dau total peste cap planul cu care am venit. Vă dau un singur
exemplu: aşa mi s-a întâmplat la Focşani, unde are loc de fiecare dată în
luna mai faza pe ţară a concursului “Plus sau minus poezie”, cu copiii care
excelează atât la literatură cât şi la matematică. Şi am venit cu un punctaj
de acasă, cu un plan să discut cu ei, ce fel de probleme se propun, cum au
răspuns ei în anii anteriori... Şi, în momentul în care am venit la tribună şi
am văzut o sală plină de copii, copii-adolescenţi – acest concurs se
adresează elevilor de clasele a V-a şi a VI-a gimnaziu – am avut deodată
revelaţia faptului că, domnule, aceşti copii se află la momentul foarte
delicat al trecerii de la copilărie la adolescenţă, care pune foarte multe
probleme, creează crize uneori. Şi am abandonat tot punctajul cu care
venisem de acasă şi am improvizat pe această temă: ce se întâmplă când
ieşim din copilărie şi intrăm în adolescenţă, în ce a constat raiul copilăriei,
ce pierdem ieşind din el, ce ne aşteaptă... Şi am câştigat, pentru că am
reuşit să-i prind, să le captez o atât de mare atenţie încât şi acum, după
atâta timp, primesc în continuare mesaje electronice de la copiii care erau
în această sală să-mi ceară sfaturi, să-mi spună ofurile lor. Deci, am dat
complet peste cap punctajul cu care venisem. Cam aşa se întâmplă
lucrurile. Trebuie să fii pregătit totdeauna, că s-ar putea să nu vinzi marfa
cu care ai venit de acasă. De acord?
- Da, da, dumneavostră sunteţi pregătit totdeauna...
- Vedeţi, aici e vorba nu de pregătire... Mi-aduc aminte că Moisil
(Grigore Moisil, alt mare matematician român; n. n.) era la o emisiune la
televiziune împreună cu actriţa Irina Petrescu, care a murit nu de mult. Şi îi
spune lui Moisil: „Domnule academician, vă pun o întrebare,
dumneavoastră v-aţi pregătit pentru această emisiune, pentru că, vă
mărturisesc, eu nu prea am avut timp să mă pregătesc?”. Şi Moisil i-a
răspuns următorul lucru: „Eu nu m-am pregătit pentru emisiune, eu m-am
pregătit o viaţă întreagă.” Şi, culmea, ei credeau că discută acest lucru cu
vreo câteva minute înainte de a intra în emisiune, ca după aia să afle că
erau deja în emisiune...
- Domnule academician, l-aţi evocat pe matematicianul Grigore
Moisil. Una din întrebările mele era legată de profesorii dumneavoastră.
L-aţi avut profesor pe marele poet şi matematician Ion Barbu?
- Vă invit la lectură, unde povestesc exact acest lucru, evoc acest
moment. Recent a fost lansat la Târgu de carte Gaudeamus un volum
colectiv “Ion Barbu - În timp şi dincolo de timp”. E acolo contribuţia mea
care se cheamă “Scriitorul Dan Barbilian”. Dan Barbilian era numele lui ca
matematician. Şi eu descriu acolo ce s-a întîmplat la prima lecţie cu
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Barbilian, ce a însemnat pentru mine prezenţa lui umană – care era o
prezenţă predominant poetică, chiar dacă el a venit acolo în calitate de
matematician – şi descriu, în tot articolul pe care-l am acolo, faţa literară a
matematicianului. De altfel, dintre toţi autorii care colaborează la acel
volum, sunt singurul care l-a cunoscut ca om. Ceilalţi au luat cunoştinţă
doar din lectură, din cărţi, din spusele altora. Pentru că, vă daţi seama, Ion
Barbu a murit în 1961 şi trebuie să fii destul de bătrân ca să-l fi apucat în
viaţă. Vă recomand să citiţi acel text pentru că se vede acolo ce înseamnă
nu doar a fi poet în ceea ce scrii dar a fi poet în comportament şi în limbaj,
indiferent că e vorba de limbajul pe care îl foloseşti ca matematician sau
când te adresezi pe linie de serviciu şi spui cuiva să mai aducă cretă. În
toate situaţiile îl recunoşteai pe poet. El nu era în stare să vorbească decât
în limbaj poetic. Putea să fie vorba de orice, dacă trebuia să cumpere un
ziar, să se ducă la frizer – în toate se manifesta ca poet. Şi pentru că după
război, ştiţi, poezia lui nu mai era văzută bine, atunci el se ferea, căuta să
ascundă faţa lui poetică. Oricui îl întreba despre ce-a mai scris îi
răspundea repede: “Nu, nu, eu sunt matematician!” Am comparat această
atitudine a lui cu aceea a unui copil de cinci ani care, întrebat de mama lui
“Hai, spune drept, ai umblat la borcanul cu dulceaţă?”, el răspunde “N-am
umblat, n-am umblat”, dar el mânjit cu dulceaţă tot, şi pe faţă şi pe mâini.
Aşa era Ion Barbu când repeta mereu că el nu e poet, că el e matematician.
Înţelegeţi comparaţia, el era exact în situaţia asta. El nu putea să nu fie
poet. Era în natura lui. Păcat că nu l-aţi cunoscut.
- Da, păcat, nu l-am cunoscut...
- Aşa vă trebuie, dacă v-aţi născut prea târziu... Aşa vă trebuie...
- Dar pe Arghezi l-aţi cunoscut?
- Sigur că da. Dom`le, cu Arghezi s-a întâmplat un fenomen
incredibil. Dacă vă spun dumneavostră nu credeţi: îşi recita propriile
poezii atât de prost, încât dacă nu ştiai cine este, te întrebai: mă, cine-i ăsta
care vine să recite pe Arghezi de nu înţelegi nimic din el? Da. Mi-l
amintesc cum a recitat “Testament” (recită primele versuri din poezie, întâi
corect ca un actor, apoi grăbit, fără nici o intonaţie, bolborosind cuvintele
cu glas scăzut). Era un caz unic. N-am mai întâlnit un poet care să-şi recite
atât de neglijent propriile sale versuri. Erau alţi poeţi care până când nu
transformau actul lor poetic într-un act teatral considerau că nu şi-au atins
ţinta. Vă dau două exemple: Victor Eftimiu, Ion Minulescu, pe care eu iam auzit recitând. Deveneau actori. Pe Minulescu mi-l aduc aminte cum
simula chiar scena, atunci când recita “În oraşu-n care plouă de trei ori pe
săptâmână / un bătrân şi o bătrână” şi se lăsa pe genunchi spunând “două
jucării stricate - / merg ţinându-se de mână...” Juca teatru. Victor Eftimiu –
la fel, perora tiradele lui.
- Eftimiu venea din teatru, a fost director de teatru o viaţă...
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- Da. Arghezi a fost, din acest punct de vedere, un caz unic. El nu
urmărea, citindu-şi versurile, să-şi câştige în felul ăsta publicul. El ştia bine
că şi-a câştigat titlul de cel mai mare, cel mai important poet român al
secolului al XX-lea. Recunoaşteţi? Incontestabil. El este numărul unu al
poeziei româneşti pentru secolul XX.

“Educaţia trebuie făcută în condiţii cât mai naturale, cât mai
apropiate de cele de viaţă. Din cauza asta, de pildă, toate
concursurile, examenele, olimpiadele care se organizează, în
mare măsură ratează scopul educativ, pentru că ele crează un
mediu cu totul artificial, în contrast cu viaţa”
- Domnule academician, aţi evocat câteva mari personalităţi ale
lumii ştiinţifice dar şi ale vieţii literare de la noi, Grigore Mosil, Ion
Barbu, Tudor Arghezi. Pe Nichita Stănescu, mai tânăr decât cei numiţi, laţi cunoscut?
- Desigur că l-am cunoscut. Mi-a dedicat chiar şi o poezie. Imediat
după ce am publicat „Poetica matematică”, el a publicat o poezie în
revista „Argeş”, numărul 1 din anul 1971 – eu publicasem „Poetica...” în
1970 -, pe prima pagină, poezia „Matematica poetică”. Eu am scris mult
despre Nichita Stănescu. Cea mai recentă scrierea a mea despre Nichita a
fost în „România literară” din acest an, prin iunie parcă, un articol cu titlul
„Eminescianul lui Nichita Stănescu” (R.L. nr. 23 din 6 iunie 2013; n.n.).
Dacă e să discutăm despre poeţii români care au înnoit limba română, eu
văd în primul rând pe aceaştia: Eminescu, care a schimbat limba română;
după aceea, Arghezi, Ion Barbu, Nichita Stănescu. Ei sunt poeţii care au
marcat limba română, ei i-au dat puteri noi. Eu pe aceştia patru îi detaşez
în primul rând. Că de pildă, Blaga e un mare poet, dar el nu a mizat, în
primul rând, pe limbaj.
- Tocmai, voiam să vi-l amintesc pe Blaga; dacă nu ar trebui inclus
între cei patru...
- El n-a fost poet de limbaj, el a fost, este, poet de viziune, pe când
cei patru au fost poeţi de limbaj.
- Aţi scris poezie vreodată?
- Da... Am scris poezii, de pe la 15 ani, dar... Le am dar, revăzândule, mi-am dat seama că nu făceam decât să mimez ritmurile unor mari
poeţi ca Arghezi şi alţii. Adică am recunoscut imediat în ele că erau pastişe
după lecturile pe care le aveam. Şi după aceea mi-am dat seama de
următorul lucru: devenind matematician mi-am dat seama că pot fi poet şi
în matematică. Şi am scris „Poetica matematică” tocmai ca un mod de a
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uni acestea două. Adică, drumul meu spre matematică a trecut prin poezie
şi după ce am ajuns la matematică am recitit poezia cu ochelarii
matematicianului.
- Cum va întâmpinat matematica în primii ani de şcoală, domnule
academician? Cum vedea matematica, pe atunci, elevul Marcus Solomon
din din clasele I-IV, de exemplu?
- Domnule, pe tot parcursul şcolii – şcoală primară, gimnaziu, liceu
-, matematica nu a fost pentru mine un obiect de un interes special. Un
interes special prezenta pentru mine, în primul rând, poezia, teatrul,
filosofia. Dar nu în cadrul programului şcolar, ci prin lecturi alternative.
Cum să vă spun, matematica am descoperit-o abia la vârsta
bacalaureatului, dar, ulterior, privind restrospectiv, mi-am dat seama că
încă înainte de a merge la şcoală eu manifestam interes pentru matematică,
dar nu pentru matematica de tipul şcolar. Manifestam interes pentru o
matematică pe care aveam să o cunosc abia la universitate. Şi anume,
matematica sub aspectul ei de cercetare a infinitului, aspect pe care
matematica şcolară îl ascunde.
- Adică?
- Adică. Vă dau câteva exemple. Vedeţi, chiar în limba română
puteţi observa că infinitul e prezent peste tot dar se ascunde. De pildă,
când spuneţi „mereu şi mereu”, „şi aşa mai departe”, „un şir nesfârşit de
căruţe”, sau „nesfârşit”; sau când folosiţi cuvinte ca „ieri”, „mâine”, prin
care fiecare „mâine” are, la rândul lui un „mâine”, fiecare „ieri” are, la
rândul lui un „ieri”. Sau dincolo de ceva: este un dincolo de acest ceva, dar
dincolo de dincolo de acest ceva este un alt dincolo şi aşa mai departe.
Deci limbajul se prevalează de foarte multe expresii pentru a exprima
infinitul.
- Domnule academician, afirmaţi undeva că fără dimensiune ludică
şi fără umor educaţia nu poate reuşi. Adică?
-Da, evident. Eu spun că educaţia trebuie făcută în condiţii cât mai
naturale, cât mai apropiate de cele de viaţă. Din cauza asta, de pildă, toate
concursurile, examenele, olimpiadele care se organizează, în mare măsură
ratează scopul educativ, pentru că ele crează un mediu cu totul artificial, în
contrast cu viaţa. Adică: candidatul este pus să stea într-un loc fix, pe care
n-are voie să-l părăsească – în contrast cu viaţa, unde te mişti tot timpul,
mai ales când ai de rezolvat probleme; este pus să rezolve o problemă dată
de altcineva, imaginată de altcineva – în timp ce în viaţă tu trebuie să-ţi
indentifici problemele care îţi stau în faţă, nu îţi vin pe tavă; la toate aceste
examene ţi se dă o durată fixă în care să rezolvi problemele – în viaţă nu e
aşa, în viaţă, când ai o problemă te gândeşti la ea, apoi treci la altceva,
revii a doua zi la ea, adică ai o libertate de a reveni, fără limite fixe de
timp, când ai în faţă întrebări din astea majore precum “Cu cine să mă
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căsătoresc?”, sau “”Care-i sensul vieţii?”, de exemplu. Ce-ar fi să te pună
într-un loc fix şi într-un timp fix să dai răspunsul? Deci, în toate privinţele,
aceste forme de control sunt artificiale şi, din cauza asta, îşi ratează scopul.
Şi toate problemele astea pe care le găsiţi în culegerile de matematică, ce
se găsesc pe tarabe la toate manifestările de matematică, nu sunt probleme
de viaţă, sunt cu totul altceva. Sunt parcă anume făcute ca să-i chinuie pe
copii. N-au o valoare culturală, dar de cele mai multe ori nu au nici o
valoare estetică, adică n-au nici o noimă. Apoi, vorbim de joc; sigur că nu
e prezentă componenta ludică precum în problemele de viaţă, adică să
gândeşti la tot felul de variante, să ai dreptul la tot felul de încercări. Prin
aceste încercări mai greşeşti, unele din încercări se dovedesc a fi eşecuri,
că nu duc la nimic; deci ai dreptul la greşeală fără a fi sancţionat, ai dreptul
la eşec, ai dreptul la un număr de încercări, care poate fi mult mai mare
decât numărul de reuşite. În asta constă componenta ludică, în faptul că ai
posibilitatea să te joci. Or, exact această componentă ludică şcoala o
ignoră.
- Păi, şcoala presupune, în primul rând, rigoare. Nu?
-Şcoala diabolizează greşeala de orice fel, transformă greşeala în
păcat, fără să distingă între greşeala omenească, care, nu numai că e
permisă, chiar e inevitabilă, când începi să gândeşti cu capul tău. Şi aici e
decalajul mare dintre educaţie şi învăţarea autentică. Aici intră, evident, şi
umorul şi autoumorul. Adică faptul că ai încercat ceva şi ai descoperit că
nu duce la nimic şi asta te îndeamnă la o atitudine de autoironie. Adică:
uite, domnule, ce prost am fost... Astfel de momente din viaţă sunt
esenţiale. Adică, să ai momente în care să fii capabil să râzi de tine însuţi.
Toate astea sunt ignorate de şcoală. Pentru că prezenţa acestor elemente
face ca învăţarea să se desfăşoare într-o stare de spirit de destindere, de
relaxare. E singura care permite învăţarea autentică. Or, în loc de asta,
şcoala ce face? Şcoala crează o atmosferă de încordare, de tensiune.
Înaintea oricărui test crează stres – care nu-i decât prefaţa la alt stres,
boală, abandon şcolar.
- Apropo de asta, ce obiecte v-au dat de furcă în şcoala primară?
- Cel mai mult mi-a dat de furcă - ba aş spune, a fost coşmarul meu
din şcoală - lucrul manual; domnule, ne punea să îmbrăcăm sticle cu rafie
şi nu mai ştiu cu ce, tot felul de chestii la care eu eram complet nepriceput.
Ţin minte că se apropia termenul la care trebuia să depunem lucrarea de la
obiectul lucru manual şi eram foarte stresat, disperat aş zice. Ce am făcut?
Am realizat un fel de târg cu alţi colegi. Deci, vă spun între patru ochi: de
atunci am început activitatea mea de “corupţie”; mă înţelegeam cu câte alt
copil priceput la chestiile astea, ăla îmi făcea mie sticla şi eu îi făceam
compunerea la română. A fost un coşmar pentru mie acest lucru manual.
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„Un coşmar era la gimnastică: profesorul ne punea să ne
suim pe nişte trepte. Şi eu nu reuşeam să mă sui decât pe
câteva, doar 4-5, dar el vroia musai să mă sui până la vreo
zece trepte”
- Mi-aţi mai spus şi despre alte coşmaruri. Care au mai fost?
-Alt coşmar era la gimnastică: profesorul ne punea să ne suim pe
nişte trepte. Şi eu nu reuşeam să mă sui decât pe câteva, doar 4-5, dar el
vroia musai să mă sui până la vreo zece trepte. Atunci eram, ţin minte, la
Şcoala primară nr. 2 din Bacău. Dar primul coşmar ştiţi care a fost? În
clasa a III-a primară trebuia să învăţăm să scriem cu tocul. Pixul nu era
inventat. Noi avem doar tăbliţe pe vremea aceea. Prin program, în clasa a
treia primară se introducea scrisul cu condeiul. Fiecare bancă avea nişte
scobituri în care puneai călimara cu cerneală şi în care muiai tocul cu
peniţă. Coşmarul era că dacă luai pe peniţă prea puţină cerneală nu puteai
să scrii, dacă luai prea multă riscai să faci câte o pată de cerneală pe foaie
de nu mai ştiai cum să repari treaba. Au fost multe coşmaruri de genul
ăsta, de care copiii de azi au scăpat. Am avut mari dificultăţi cu unele
materii la care ni se cerea să memorăm prea multe date. Da, eu vă spun că
unul din motivele de bază pentru care am ales matematica pentru că mi-am
dat seama că e disciplina, care din punct de vedere al efortului de
memorie, e cea mai convenbilă. Pentru că e cea mai puţin exigentă; ea nu
presupune să înveţi pe dinafară nişte lucruri, ci totul se bazează pe
judecată. Aici lucrurile pe care trebuie să le memorezi se reduc la
minimum. Incomparabil, de exemplu, cu se întâmpla la chimie. Dar asta
poate şi din cauza modului de predare. Tocmai, când a văzut şi alte predări
de chimie, am văzut că şi acolo şcoala nu a adoptat calea cea bună.
- Nu aţi încercat să influenţaţi autorii de manuale pentru a-şi
schimba optica? În fond, de aici pleacă totul, aş zice.
- Păi, dar asta fac. Lupta mea pentru promovarea unei noi
mentalităţi a început în urmă cu 60 de ani. Ba chiar mai mult de 60 de ani,
pentru că am început-o în a doua jumătate a deceniului anilor 50. Prin anii
1955-1956, deja publicam articole în acest sens. Dacă luaţi revista „Gazeta
matematică” din acea perioadă găsiţi articolele mele în legătură cu
predarea matematicii. Câţi ani sunt din 55 până acum ?
- Păi, aproape vreo 60 de ani, cum aţi zis...
- Da, deci tot asta fac de atunci. Şi aceste scrieri ale mele le adun în
cărţi cu titlul „Răni deschise”. Au apărut până acum trei volume. Sper să
apară volumul IV, la sfîrşitul acestui an (2014 n.n.) şi aşa mai departe. De
asemenea, prin cartea „Paradigme universale” tot asta fac. Şi, cred, am
reuşit să contaminez un anumit public. Dar n-am reuşit să schimb
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mentalitatea oficială, adică politica programelor şcolare, politica
manualelor etc. Pentru că, ştiţi şi dumneavoastră, nu există o instituţie mai
conservatoare decât învăţământul. Învăţământul se schimbă foarte greu.
Dar nu numai la noi, în toată lumea-i aşa. Vă dau un exemplu: de pildă,
toate înnoirile astea pe care le-a adus mijlocul secolului al XIX-lea, când sau pus bazele analizei matematice, au avut nevoie de 100 de ani ca să
pătrundă în învăţământul universitar. Şi asta chiar în Franţa. Până spre anii
celui de-al Doilea Război Mondial, aceste idei noi nu pătrunseseră încă în
învăţământ. Asta este, învăţământul este o instituţie foarte conservatoare.
Iar acum, faţă de viteza pe care a căpătat-o viaţa socială, acest
conservatorism este catastrofal.
- Să înţeleg că nu aţi reuşit să-i convingeţi...
- Nu, nu, domnule, nu, aici nu se poate răspunde cu da sau nu. Am
reuşit să contaminez o mare parte a publicului, a elevilor, a profesorilor, a
oamenilor de cultură. Dacă eraţi ieri cu noi puteaţi vedea la Universitatea
din Bacău, unde am susţinut o conferinţă, un amfiteatru foarte plin care ma aclamat în picioare. Eu primesc tot timpul mesaje electronice de la copii
care îndrăgesc aceste idei şi-mi dau dreptate. Deci nu se poate spune că
ideile mele nu prind la public...
- Ultima oară când ne-am întâlnit la Zilele „Convorbiri literare”,
unde aţi susţinut o foarte interesantă conferinţă în aula elegantă de la
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.
- Da, şi conferinţa aceea a şi fost publicată, chiar în „Convorbiri
literare”, tot despre educaţie. Dar public regulat articole pe teme de
educaţie în „Tribuna învăţământului”.
- Vorbiţi-ne, vă rog, ceva despre semiotică. E un domeniu de care
v-aţi ocupat mult.
- Da, am fost timp de zece ani, vicepreşedinte al Asociaţiei
Internaţionale de Semiotică. Semiotica este studiul semnelor, al modului în
care ele se nasc şi acţionează în viaţa noastră, semne de tot felul. Cuvintele
sunt şi ele un caz particular de semne, dar gesturile, privirea, toate sunt
semne vizuale, acustice. Cum spunea unul din intemeietorii semioticii,
universul este impregnat de semne. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că
orice obiect din lumea asta are un potenţial semiotic, în sensul că el poate
să devină semn în măsura în care semnifică ceva, adică trimite la altceva
decât el însuşi. Iar Umberto Eco, unul din marii semioticieni a spus: un
semn este ceva care trimite la altceva. Sau, dacă vreţi, o prezenţă care
trimite la o absenţă; adică la ceva care-i absent material dar e prezent într-o
formă imaginativă. Semiotica este foarte importantă pentru că, nu vedeţi şi
acum?, de la evenimentele din 1989, toată lumea se întreba, în orice citeai
sau auzeai, ce vrea să spună asta? Adică porneai de la premisa că oamenii
declară ceva pentru ca tu să înţelegi altceva. Şi acum în mare măsură – nu
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vedeţi? - la toate gesturile oamenilor politici lumea se întreabă: ce ascunde
chestia asta, oare unde bate?
- Andrei Pleşu spunea că dumneavoastră încercaţi să creaţi punţi
între mai multe insule. Care dintre aceste insule vi-i mai dragă?
-În primul rând au fost poezia şi matematica. Cronologic, ele au
fost primele. Dar eu aş completa metafora lui Pleşu spunând că statutul lor
de insule este doar unul aparent, el a fiind creat de o educaţie deficitară
care a împărţit cunoaşterea umană în discipline care nu comunică între ele.
De aici a venit impresia de insule: insula geografie, insula biologie, insula
etc. Dar strategia mea este de a arăta că, de fapt, numai în aparenţă ele sunt
insule; că de fapt ele toate sunt unite prin nenumărate fire, care rămân
invizibile în educaţia şcolară şi pe care eu încerc să le fac vizibile. Am
chiar un articol care se cheamă “Faţa ascunsă a istoriei”, în care arăt
următorul lucru: istoria s-a dezvoltat pe două căi, care au mers
concomitent, una care a accentuat şi a dus până la forme tot mai îngroşate
izolarea disciplinelor, dezvoltarea fiecărei discipline pe cont propriu – şi
asta-i linia pe care a adoptat-o educaţia oficială – şi o altă linie de
dezvoltare care, încă din antichitate, a pus accentul pe colaborarea dintre
discipline, interacţiunea lor – şi care a fost ţinută ascunsă. Nu pretind că
lucrul ăsta s-a făcut cu intenţie, poate că cei care au procedat aşa nici n-au
fost conştienţi de lucrul acesta. Dar, când priveşti retrospectiv îţi dau
seama că asta s-a întâmplat. Şi eu am luat toată istoria, de la vechii greci
până azi, şi am arătat care a fost aceasta a doua linie de dezvoltare; prima
este cea cunoscută de toată lumea, care a dus la o tensiune tot mai mare
între diferitele discipline – între alea umaniste şi alea exacte, ale naturii, şi
care a fost adoptată de educaţia oficială şi şcolară şi universitară. Deci au
fost tot timpul două linii, una de apropiere, alta de despărţire. Şi, în mod
corect, educaţia trebuia să ţină seama de ambele linii, să se vadă c-au fost
două tendinţe opuse dar concomitente.
- Fiindcă am ajuns la final cu dialogul nostru, o întrebare care se
naşte automat: sunteţi de acord cu real / uman?
-Distincţia asta a avut un rol istoric. A existat un moment istoric în
care distincţia asta era legitimă. Dar acest moment a trecut. De pildă...
- Când a trecut?
-A trecut cam de la... – mă rog, nu e un moment fix. Această
politică real-uman a început să-şi piardă rostul cam de la mijlocul secolului
trecut, de când primatul paradigmei energiei a transmis ştafeta spre
primatul paradigmei informaticii, de când trăim într-o societate dominată
de informaţie, comunicare, calculator; şi acum globalizare, internet. De
aceea Spiru Haret s-a luptat pentru a obţine real şi uman. Dar era la
sfârşitul secolului al XIX-lea... De ce s-a luptat pentru asta?, pentru că
trebuie să vedem care a fost istoria. Împărţirea pe discipline a fost un
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proces de mai multe secole, care şi-a precizat, în urmă cu două sute de ani,
la început de secol XIX, disciplinele. Au făcut şi o ierarhie: matematică,
astronomie, fizică, chimie, biologie, sociologie etc. Şi s-a accentuat tot mai
mult tendinţa împărţirii cunoaşterii pe discipline. Ce s-a întâmplat în Ţara
Românească şi Moldova: Gheorghe Lazăr şi-a desfăşurat proiectul său la
“Sfântul Sava” exact când începea în Occident această împărţire a culturii
pe discipline. Evident, această ştafetă nu a ajuns la noi imediat, a durat.
Gheorghe Lazăr a trăit într-un moment în care domina cunoaşterea
sincretică, o cunoaştere în care era chiar un termen generic ce definea
întrega cunoaştere - filosofie. Deci el a preconizat o şcoală în care se
predau toate. Şi nu avea de luptat împotriva unei prejudecăţi pentru că
venea pe un teren oarecum viran. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea
deja veneau semnale din Occident ale împărţirii pe discipline şi se punea
problema aceasta. La cei mai mulţi intelectuali români din acea vreme, în
Parlamentul României, în Legea Învăţământului de la 1864, dacă nu mă
înşel, acolo se preconiza o educaţie bazată pe disciplinele umane; asta
însemna istorie, limba şi literatura română, latină, greacă, religie... Cam
astea. Numai despre astea era vorba. Chiar prin lege se spunea că astea
sunt disciplinele care formează caractere şi ele trebuie să fie predate în
şcoală. În Parlament, susţinătorul principal al acestui punct de vedere era
Barbu Ştefănescu Delavrancea; într-o anumită măsură, cred că şi Titu
Maiorescu. Spiru Haret, care era matematician, astronom, fizician – dar, în
acelaşi timp, tobă de cultură umanistă, un om de cultură totală – el este cel
care a purtat steagul pentru adăugarea la faţa umanistă a educaţiei ştiinţele
naturii, susţinând că trebuie adăugată şi o secţie reală. Numai cu religie şi
limbi străine nu se pot dezvolta meşteşugurile, meseriile necesare
societăţii. A fost o luptă extraordinară. Şi a triumfat. A reuşit să introducă
câte două secţii la alegere. Asta a fost politica pe care a adoptat-o şcoala
românească în deceniile următoare, inclusiv în deceniul al IV-lea al
secolului trecut, când am fost eu şcolar. Dar în a doua jumătate a secolului
trecut, pe măsură ce s-au dezvoltat ştiinţele informatice (toate schimbările
aduse de aceste calculatoare), această separare a ieşit tot mai mult în
evidenţă dar s-a constatat că disciplinele umane sunt într-o interacţiune tot
mai puternică cu cele reale, exacte, ale naturii, că nu se mai pot înţelege
unele fără altele. Şi deci acum, această politică a separării real / uman, e
caducă. Cred că am publicat peste o sută de articole pe tema aceasta.
- Vă mulţumesc, domnule academician!
Piatra Neamţ, 4 decembrie 2013
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Un poem de
Gellu Dorian

DESPRE POEZIE
sau despre cele un milion şi nesfîrşite posbilităţi
de a scrie poezie dintotdeauna, de azi şi de mîine, cînd
omului i-au lipsit, îi lipsesc, îi vor lipsi artificiile de
care se bucură acum ca un copil în faţa butoanelor
care-l fură din această lume pentru o lume
inexistentă. Axiomă.

Acum toţi au laptop-uri, tablete –
talent, numai unii,
din ce în ce mai puţini.
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Etica poeziei

un eseu de Adrian Alui Gheorghe

Ana Blandiana – Fals tratat de manipulare
(Editura Humanitas, 2013)
Poezia Anei Blandiana reiterează o veche/ străvechea aserţiune că
omul este o trestie, cea mai fragilă din natură, dar o trestie gînditoare.
Frumoasă ca poezia însăşi, Ana Blandiana a făcut din frumuseţea poeziei o
chestiune (de) etică. Căci poezia adevărată, în orice epocă, sub dictatură
sau în libertate, a fost receptată ca subversivă, s-a opus unor sisteme
politice aberante dar şi conformismelor de orice fel. Şi Lucian Blaga a fost
subversiv sub dictatură, dacă e să lărgim spaţiul discuţiei, orice poezie a
lui, în perioada în care a fost interzis sau judecat pentru „dogmatism în
filosofie” (după o expresie dintr-o scrisoare a lui I. D. Sîrbu), fie că era
vorba de o poezie de dragoste sau o poezie despre natură, era un manifest
în favoarea libertăţii. Tristan Tzara s-a opus conformismului din societatea
europeană, de la un moment dat, iritînd gustul comun. Tot aşa, dacă spui
Radu Gyr spui luptă subterană pentru demnitate şi libertate, chiar dacă e/
era vorba de a recita un poem de dragoste, dintre cele multe scrise de
acesta pe teme mai puţin angajate. Cuvintele capătă energia celui care
emite/ transmite, dar numai în contact/ relaţie cu energia celui care
receptează/ primeşte fluxul din cuvinte. De altfel, poezia a avut un rol
esenţial în regăsirea socială a naţiei noastre, de la constituirea statului
modern încoace, Alecsandri, Eminescu, Goga au dat vigoare lirică
mesajului social sau, mai bine zis, au dat liricului vigoarea socialului.
Alexis de Tocqueville, într-o carte despre Revoluţia franceză, explicase că
liantul care omogenizase societatea franceză, din nord pînă în sud, fusese
cuvîntul tipărit, în carte sau în presă. În afara acestuia societatea ar fi fost
divizată, ruptă între interese zonale, incapabilă de o acţiune atît de
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coerentă, precum Revoluţia franceză. Principiile tipografice ale
uniformităţii, continuităţii şi liniarităţii acoperiseră complexitatea vechii
societăţi feudale şi orale (după Marshall McLuhan). Este dat şi exemplul
imnului Franţei, “La Marseillaise”, compus de un obscur autor, Rouget de
Lisle, la Strasbourg, în noaptea de 25 / 26 aprilie 1792, după declararea
războiului cu Austria. Titlul inițial a fost “Chant de guerre pour l'armée du
Rhin” („Cîntecul de război al armatei de pe Rin”). La 30 iulie 1792,
melodia a fost cîntată de soldații republicani din Marsilia la intrarea lor în
Paris, de acolo provenind numele “La Marseillaise”. De sub stratul de
cuvinte simple a erupt o energie al cărei ecou nu s-a stins nici pînă azi.
Nu altfel s-a întîmplat în societatea noastră, în perioada care a urmat
celui de-al doilea război mondial mai ales. Sub stratul de cuvinte al unui
text, cenzura căuta subversivul, ştia, simţea că arta poate să ascundă
adevărul care să trezească/ detoneze în societate. Sub acelaşi strat de
cuvinte cititorul căuta adevărul care i se ascundea, căuta un licăr de
speranţă. Poetul (scriitorul) era un “văzător” cu duhul. De asta, cînd în
1984 apărea un grupaj de versuri încărcate de esopism, de Ana Blandiana
(fiindcă de “cazul Blandiana” ne ocupăm acum; au mai fost şi altele,
multe), în revista studenţească “Amfiteatru”, scăpat în spaţiul public
printr-un şir de erori ale redactorilor şi ale cenzorilor, în societatea noastră
apăruse un semn. Că poeţii lucrează cu otrăvurile cuvintelor, că poeziei nu
i se luase cu totul focul tainic, că toată lumea trebuie să fie atentă că vor
mai veni mesaje care să stîrnească “subliminalul popular”. Numărul
respectiv din revista “Amfiteatru” a fost retras de pe piaţă, evident, dar nu
suficient de iute încît o parte din tiraj să nu ajungă în ţară. Eu însumi am
copiat de mai multe ori textele şi le-am dat mai departe, putea fi un bun
cadou să oferi cuiva aceste poeme interzise, subversivitatea era codul
nostru de comunicare. Spune Ana Blandiana într-un interviu, în legătură cu
perioadele de interdicţie de semnătură: “Atît în cazul celor trei interdicţii
de semnătură (’60-’64, ’85 si ’88-’89), cît şi în nenumăratele cazuri cînd nam reuşit să-mi public lucrările, nu era vorba despre texte politice propriuzise, ci de poezie. O poezie considerată periculoasă, pentru că spunea
adevăruri într-o societate în care singura materie prima nedeficitară era
minciuna. Astfel, rostirea celui mai neînsemnat adevăr putea fi privită ca
un act de eroism”.
Şi în cazul poeziilor din “Amfiteatru” la o primă vedere textele nu
aveau nimic subversiv, totuşi, trebuia să deţii codul social, să trăieşti
aceeaşi realitate. Pentru un norvegian, de exemplu, un poem precum cel
care urmează nu poate fi decît o metaforă a naşterii umăr la umăr a
popoarelor de foetuşi care aşteaptă la poarta vieţii: „Un întreg popor/
Nenăscut încă/ Dar condamnat la naştere,/ Foetus lângă foetus,/ Un întreg
popor/ Care n-aude, nu vede, nu înţelege,/ Dar înaintează/ Prin trupuri
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zvârcolite de femei,/ Prin sânge de mame/ Neîntrebate.” (Cruciada
copiilor). Cu ceva vreme în urmă, Nichita Stănescu o spusese altfel:
”Tristeţea mea aude nenăscuţii câini pe nenăscuţii oameni cum îi latră”.
Dar nu mai era acelaşi lucru. Noi însă ştiam codul, că acolo era vorba de
copiii care se năşteau împotriva voinţei celor care îi concepeau, într-un
proces de înmulţire forţată, comandată de partidul unic şi omnipotent,
omniprezent. Alt poem are o încărcătură lirică de înaltă frecvenţă, din
păcate noi a trebuit să îl citim tot în cheie socială: „Noi, plantele,/ Nu
suntem ferite/ Nici de boală,/ Nici de nebunie/ (N-aţi văzut niciodată/ O
plantă/ Înnebunită,/ Încercând să intre/ Cu mugurii în pământ?),/ Nici de
foame,/ Nici de frică/ (N-aţi văzut niciodată/ O tulpină galbenă/
Încolăcindu-se printre gratii?). Eu cred/ Eu cred că suntem un popor
vegetal,/ De unde altfel liniştea/ În care aşteptăm desfrunzirea?/ De unde
curajul/ De-a ne da drumul pe toboganul somnului/ Până aproape de
moarte,/ Cu siguranţa/ Că vom mai fi în stare să ne naştem/ Din nou?/ Eu
cred că suntem un popor vegetal-/ Cine-a văzut vreodată/ Un copac
revoltându-se?/ Singurul lucru/ De care suntem ferite/ (Sau poate private)/
E fuga.” (Delimitări). Revolta unui copac în faţa toamnei ce vine poate fi
un poem în sine care poate fi preluat ca mesaj/ sugestie de orice cititor de
poezie, iar ideea ca o plantă să înnebunească şi să încerce să intre cu
mugurii în pămînt, e una cuceritoare pentru orice degustător de imagini
rare. Dar cititorul român nu a citit aşa textul, poporul vegetal care nu se
revolta niciodată era chiar poporul român. Iar în interiorul textului acuzaţia
era explicită, îndemnul la revoltă era extrem de clar. Mai sugestiv pentru
încărcătura simbolică a cuvintelor, pentru valoarea lor de cod într-o
societate sub dictatură era în acel grupaj de versuri din „Amfiteatru” un
text cu o înşiruire de termeni care acopereau realitatea acelor vremuri, un
amestec de lucruri care prisoseau (lacrimi, întîmpinări la aeroport, zvonuri,
portrete cunoscute, Cîntarea României etc.) şi lucruri care lipseau aproape
cu desăvîrşire într-un experiment de înfometare şi umilire la nivelul
societăţii demn de experimentul celebrului Buridan care, conform
bancului, în momentul în care îşi obişnuise măgarul să nu mai mănînce,
acesta, nerecunoscător, crăpase de foame: „Frunze, cuvinte, lacrimi,/ cutii
de chibrituri, pisici,/ tramvaie câteodată, cozi la făină,/ gărgăriţe, sticle
goale, discursuri,/ imagini lungite de televizor,/ gândaci de Colorado,
benzină,/ steguleţe, portrete cunoscute,/ Cupa Campionilor Europeni,/
maşini cu butelii, mere refuzate la export,/ ziare, franzele, ulei în amestec,
garoafe,/ întâmpinări la aeroport, cico, batoane,/ Salam Bucureşti, iaurt
dietetic,/ ţigănci cu kenturi, ouă de Crevedia,/ zvonuri, serialul de sâmbătă
seara,/ cafea cu înlocuitori,/ lupta popoarelor pentru pace, coruri,/
producţia la hectar, Gerovital, aniversări,/ compot bulgăresc, adunarea
oamenilor muncii,/ vin de regiune superior, adidaşi,/ bancuri, băieţii de pe
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Calea Victoriei,/ peşte oceanic, Cântarea României,/ totul” (Totul). Pe
acest fond şi poemele absolut paşnice ale Anei Blandiana au început să fie
citite după codul (nostru) particular, o elegie căpătase valenţe contestatare,
aşa că puteai găsi chei sociale chiar şi într-un text cîntat în acele vremuri:
„Lasă-mi, toamnă, pomii verzi/ Uite,ochii mei ţi-i dau/ Ieri spre seară-n
vântul galben/ Arborii-n genunchi plângeau.// Lasă-mi, toamnă,cerul lin./
Fulgeră-mi pe frunte mie/ Astă-noapte zarea-n iarbă/ Încerca să se sfâşie.//
Lasă, toamnă-n aer păsări/ Paşii mei alungă-mi-i/ Dimineaţa bolta scurse/
Urlete de ciocârlii.// Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai/ Plînge-n soare fum/
Înserează-mă pe mine,/ Mă-nserez oricum.” (Lasă-mi, toamnă, pomii
verzi) Nu altfel erau citite poemele optzeciştilor, limbajul încifrat, parodic
adesea, americanizat prin influenţele postmoderne, datorat traducerilor de
ultimă oră, era pus sub lupă, cenzura lupta din greu cu avalanşele de
sugestii care stîrneau imaginaţia cititoare. Un vers ca acesta, „Bine-i de
noi, rău e de Concernul Lockheed”, dintr-un poem de Traian Coşovei, era
prilej de vorbe şi de ipoteze, circula ca probă de curaj şi ironică abordare a
realităţii imediate. Da, în ziarul „Scînteia” (se) scria că Occidentul e
putred, că acele „concerne” care promovau capitalismul erau în faliment,
numai foamea de la noi era o valoare sigură, de viitor.
Avem în faţă acum nu o carte de poezie semnată de Ana Blandiana,
ci un volum special care are toate atributele cărţii de memorii, a jurnalului,
a unei anexe la cartea de istorie contemporană întocmită de un martor care
a trăit toate evenimentele cu toţi porii sufletului şi inimii deschişi. „Fals
tratat de manipulare” e o sumă de confesiuni care mărturisesc despre etica
poetului şi a poeziei. Patosul şi o linie de conduită sînt cele care dau
coerenţa întregului corpus de texte. Pentru un poet, de la un punct încolo,
adevărul este singura poezie. Ana Blandiana însăşi spune că această carte
nu este o încercare de a-şi povesti viaţa, ci una de a o înţelege; în această
afirmaţie consistă de fapt relaţia biografie-operă, arta fiind o cale de
cunoaştere a sinelui.
Într-un text întitulat oarecum tautologic „Un infern de joasă speţă”,
Ana Blandiana face o distincţie netă între cărţile din ceea ce numim
generic biblioteca lumii, acest imperiu de litere se ordonează după o
maniheistă împărţire categorială: „Poate toate cărţile lumii se împart în
doar două categorii: cele care au fost scrise din dragoste şi cele care au fost
scrise din ură. În orice caz, autorii lor pot fi definiţi cel mai exact prin
mobilul scrisului lor: unii o fac pentru că iubesc oamenii, alţii pentru că îi
urăsc. Ca şi în Biblie, cei căldicei, cei neutri nu contează. Formulată astfel,
afirmaţia poate părea prea tranşantă şi simplificatoare. Şi, desigur, aşa şi
este, dar asta nu o face mai puţin adevărată. Iar ea este revelatoare mai ales
când persoana care scrie este un personaj ajuns într-o situaţie-limită.
Acolo unde Nicolae Steinhardt a trăit jurnalul fericirii, alţii au înregistrat
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doar degradarea prin foame, dezumanizarea prin spaimă, torturile,
trădările, prăbuşirile psihice.” Dacă e aşa, unde se încadrează autoarea
„Falsului tratat de manipulare”? Cu siguranţă nu între „cei căldicei”.
Răspunsul vine, de altfel, încă din prefaţa cărţii, acolo unde autoarea
justifică obsesia de a scrie o istorie personală în raport cu istoria tuturor,
într-un adevărat „studiu de caz” în care subiectul este propria evoluţie,
propriul destin: “Aceasta este una dintre cărţile mele pe care am scris-o
fără bucurie, chiar cu un anumit resentiment din obligaţia de a o scrie. O
obligaţie care mă umileşte, aşa cum mă umileşte obligaţia de a-mi face
investigaţii medicale când nu mă simt bine. Ca şi pe plan medical, trebuie
să accept să mă expun, să mă las cercetată (faptul că eu însămi sunt
cercetătorul nu schimbă întru nimic lucrurile) şi să aştept cu emoţie
rezultatul cercetărilor. Desigur, este şi o carte de amintiri, doar în măsura
în care amintirile pot dezvălui argumente. Dar ea nu va avea cu siguranţă
nimic comun cu acele opuscule în care diferite personaje publice îşi
povestesc experienţa politică recentă pentru a o consolida pe cea viitoare,
folosind fraze mai mult sau mai puţin lemnoase, mai mult sau ai puţin
proprii, ca să-şi acopere greşelile şi să-şi pună în valoare adevărurile. Şi
asta pentru simplul motiv că nu am scris această carte pentru a transmite
un adevăr pe care eu îl deţin, ci pentru a găsi un adevăr de care eu am
nevoie. Sensul ei nu este să acopere, ci să descopere ceva. Şi anume,
răspunsul meu la întrebările pe care singură mi le pun în legătură cu
propria mea condiţie şi propria mea evoluţie.” E vorba de ură? E vorba de
dragoste? Fiind vorba de sine, nici dragostea nici ura nu pot fi mobiluri
pentru a scrie o carte; cel mult poate fi vorba de o curăţire (exorcizare?)
prin cuvinte a unei istorii care şi-a lăsat adînc drojdia în sufletul celei/
celui care a trăit-o fără rest. De altfel, în altă parte Ana Blandiana, în
spiritul aceleiaşi priviri dihotomice, se defineşte/ regăseşte între artiştii pe
care i-a cunoscut, într-o formă sau alta: „Există două feluri de artişti. Cei
care prin opera lor încearcă să înţeleagă lumea (ceea ce poate însemna şi
să-i dea un sens) şi alţii care preferă să construiască o alta în loc. Oricât ar
părea de ciudat, nu este vorba de o deosebire între realişti şi fantaşti, ci
între cei dispuşi să înfrunte sistemul şi cei care nevând destul curaj pentru
asta, îl acoperă cu un simulacru original. Dar cine nu înţelege că în artă
căutarea originalităţii este o formă de superficialitate nu are în perspectiva
timpului nici o şansă, chiar dacă îşi trăieşte clipa orbitor şi nu asurzitor
ecou. Nu e nevoie să precizez că fac parte din prima categorie, că n-am
încercat niciodată să adaug ceva naturii, ducând până la prejudecată
spaima că aş putea fi autorul a ceva făcut, nu născut.”
Scriitorul român a ieşit din comunism cu un oarecare prestigiu. Şi
asta datorită faptului că într-o perioadă concentraţionară, de dictatură,
părea să poată simula destul de convingător libertatea. Pentru că o simulare
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a fost şi nu libertate! Atîta timp cît erai liber doar în pat, cînd visai parţial
color sau la masa de scris, în care cenzorul din tine veghea ca să nu
depăşeşti prea mult limitele permise de sistem, nu poţi vorbi de libertate.
Liberi au fost, poate, doar cei care nu au scris nimic, care au însăilat cu
degetul pe luciul apei propriile viziuni. Deşi şi ratarea destinului celor care
au încercat nesupunerea făcea parte din planul de controlare a culturii. Şi
cei care au scris, fără să facă ideologie făţişă şi cei care nu au scris nimic,
încercînd să se apere, au fost parte în planul de supunere a culturii vii, de
manipulare, de sufocare a libertăţii.
Mi-a fost dat să citesc recent un volum al lui Bohumil Hrabal,
„Scrisori către Dubenka” (Editura „Curtea Veche”, 2014), care e, de
asemenea, o privire retrospectivă a unui scriitor care a trăit tot în lagărul
socialist, în aceeaşi perioadă cu Ana Blandiana, care a fost martor şi actant
al istoriei din preajmă. Numai că ţara în care trăise era Cehoslovacia. Iată
ce spune Hrabal despre cum s-a rezolvat chestiunea trecerii puterii, în
urma „revoluţiei de catifea”, dinspre autoritatea comunistă spre „instituţia
revoluţiei”: „Atunci toată Praga, astăzi toată ţara. Şi preşedinte este Vaclav
Havel şi torentele descătuşate de entuziasm s-au răspîndit în academie, în
fabrici, în şcoli, în birouri, în toate oficiile poştale şi în magazine, armata a
depus jurămînt în faţa domnului preşedinte, la fel şi unităţile securităţii...
Sturm und Drang-ul studenţilor s-a răspîndit în toate sătucurile şi aşezările
izolate, în toate colţurile ţării, pretutindeni unde există om, acela simt
nevoia să spună tare şi răspicat tot ceea ce suprastructura acestei ţări a luat
în derîdere...”.
La noi situaţia este total anapoda. După o revoluţie manipulată şi
însîngerată, urmează etapa confiscării acesteia. Participantul la actul
revoluţiei, direct, fără să se automenajeze, este trecut pe lista neagră a
celor care îşi trec în cont ţara cu tot cu istorie, cu populaţia manevrabilă, cu
economia vizibilă şi invizibilă, conturi şi funcţii. Piaţa Universităţii,
„kilometrul zero al democraţiei”, devine un periculos loc în care îţi e frică
să spui că eşti dintre cei care au vrut, cu cîteva luni în urmă, să o rupă cu
comunismul. Primitivismul aparatului represiv, întărit prin consimţămîntul
haotic, indiferent, manevrat al mulţimii, a scos la iveală, din străfundurile
fiinţei populaţiei, urdori şi instincte, peste sîngele tinerilor de la revoluţie
„peşteronauţii” care au preluat puterea au lăţit zîmbetul de pe chipul unui
activist reciclat (Ion Iliescu) pînă la stadiul de rînjet: „Şi deodată, în timpul
Pieţei Universităţii, totul s-a schimbat. Ca la o comandă magică, în jurul
nostru s-a trasat un cerc de aversiune şi iritare. Nea Gheorghe – vecinul
căruia îi lăsam cheile şi căruia de-a lungul anilor ne obişnuisem să-i cerem
părerea despre ce se mai întâmplă şi să considerăm, nu fără umor, dar
înduioşaţi, că este probabil chiar părerea poporului român – mi-a spus,
după ce mă întrebase dacă e adevărat că am vorbit în Piaţa Universităţii, că
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acolo dansează femei goale şi stau în corturi drogaţi. Iar o vecină mi-a
povestit, mirându-se, dar urmărindu-mi în acelaşi timp curioasă reacţia, că
la şcoală copiii ar fi fost învăţaţi să arunce cu pietre după maşina noastră
când venim prin sat. Cine i-a învăţat şi pe care copii, pe cei care cu câteva
luni înainte scandau blan-di-a-na? Ce rost avea şi pe cine să întreb? Faptul
că femeia de la care luam de ani de zile lapte – stând de vorbă în timp ce
mulgea şi povestindu-i cum o aşteptam când eram mică pe Bunica să-mi
mulgă laptele direct în cană – ar fi putut să inventeze ceea ce îmi spunea
era aproape la fel de incredibil ca faptul că un învăţător ar fi putut să-i
înveţe pe copii aşa ceva. Şi mai gravă decât amândouă aceste puţin
probabile posibilităţi era ideea că cineva lansase cu bună ştiinţă această
monstruozitate şi că – iată – ea nu era considerată absurdă, ci doar
transmisă mai departe cu interes şi curiozitate. Uimitoare era nu
manipularea, ci promptitudinea şi eficienţa ei.”
E limpede că e vorba de două lumi în care se întîmplase acelaşi
lucru, în acelaşi timp, dar cu urmări diferite. Ce urmează? La Bohumil
Hrabal, într-o scrisoare către aceeaşi Dubenka, acesta îi spune cu
îngrijorare: „Poporul acesta, oamenii aceştia care s-au prelins ca nişte
rîuleţe subterane ajungînd pînă la noaptea Sfinţilor Iacob şi Filip, poporul
nostru a ieşit acum în plin soare şi totuşi tremură de teamă ca nu cumva
soarta noastră, istoria noastră să nu se afunde din nou în cărările
întunecoase subpămîntene. De aceea trebuie să ne menţinem cu toate
forţele la soare, tot ceea ce ne-a dezbinat trebuie să ardă în noaptea
Sfinţilor Filip şi Iacob împreună cu vrăjitoarele care ne-au otrăvit viaţa
naţională”. Noaptea sfinţilor Filip şi Iacob, dinspre 30 aprilie spre 1 mai,
este în calendarul tradiţiilor ceheşti o „noapte a vrăjitoarelor”, manechine
de paie sînt arse deodată cu spiritele rele. Prezentul şi viitorul sînt
chestiuni asumate de un popor întreg, cu îngrijorare, cu vigilenţă. După ce
spune propoziţiile de mai sus, Hrabal îi povesteşte prietenei lui din
America despre aventurile pisicilor sale care îi înfrumuseţează viaţa,
revoluţia de catifea s-a făcut, de altfel şi pentru binele lor. Firesc. În rest, în
ţară, era linişte. La noi poeta cu un dezvoltat simţ civic şi al pericolului
este sfîşiată de presă, de manipulatorii de profesie sau improvizaţi: „În
ceea ce mă priveşte, am fost lăsată pe mâna presei feseniste. Dintre
nenumăratele atacuri şi revolte, îmi mai amintesc un articol din ziarul
Libertatea intitulat Destul, o, Dolores. şi semnat Ecaterina Oproiu, în care
cronicara de film, devenită analist politic şi acuzator public, mă învinuia că
propovăduiesc revoluţia permanentă asemenea lui Dolores Ibarruri (pe
care o confunda cu Troţki). Uita să precizeze însă că este vorba de o
revoluţie de sens contrar.”
Şi amintirile îndepărtate ale celor doi scriitori, din ţări şi culturi
diferite, sînt neasemănătoare. Hrabal povesteşte despre André Breton,
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căruia îi fusese discipol, ale cărui obsesii şi gesturi le adusese în viaţa
literară din Praga, prin anii `50, chiar aflată sub comunism; Blandiana
vorbeşte, raportîndu-se la aceiaşi ani, despre spaima copilului care îşi vede
tatăl arestat pentru... nimic, pentru nici o vină. E limpede că în lagărul
comunist au fost mai multe măsuri cu care a operat „dictatura
proletariatului”. Iar elementul opresor nu a fost din afară, ci dinăuntru.
Coada de topor a lucrat la noi spornic. Cartea Blandianei este plină de
exemple care nu incriminează, e prea tîrziu, ci exprimă uluirea. Şi tot Ana
Blandiana spunea cîndva, că românul e în postura copilului născut sărac
care nu poate evolua liber, pentru că trebuie să poarte de grijă celor umili,
rămaşi acasă. Nimic mai adevărat.
Într-un interviu din „Adevărul”, din septembrie 2011, Ana
Blandiana vorbeşte despre o perioadă mai puţin cunoscută, dar extrem de
concretă, atunci cînd a lucrat „în producţie”, ca să demonstreze că nu era o
persoană ruptă de realitatea pragmatic-socialistă din jur. Deşi nu-mi pot
imagina fragilitatea poetei care învăţa să tencuiască, să manevreze
mortarul, în prelungirea textului scris, trebuie să-i completăm biografia cu
acest episod: „Eu nu păstrez acest sentiment despre perioada în care am
lucrat fizic. O ţin minte ca pe o perioadă mai curând luminoasă, deşi, la
final, am fost internată în spital pentru că am făcut o gravă criză de ulcer.
Era o situaţie ciudată: mă dăduseră ucenic la o echipă de meşteri care erau
ţărani unguri şi nu ştia niciunul limba română. Dimineaţa erau aduşi cu
camionul, iar seara erau duşi înapoi în sat. Ţin minte ce mândră am fost
când am învăţat să tencuiesc, asta nefiind foarte uşor, pentru că mortarul
trebuie să stea pe verticală. Toţi m-au aplaudat când am reuşit! În pauza de
prânz venea uneori soţul meu (eram deja măritată) împreună cu alţi colegi
- lucrau la revista „Tribuna" - şi îmi făceau cu mâna, iar eu îi salutam de pe
schele. Colegii mei, zidarii, erau oarecum flataţi că domnii vin şi se uită la
ucenica lor. Din păcate, nu mi-a folosit la nimic, pentru că s-a interpretat
că am vrut să sfidez, făcând muncă grea şi creând agitaţie în jurul meu. La
Filologie aveam să intru abia după patru ani, când vremurile s-au mai
destins.”
Chestiunea alegerii candidatului care să preia energia opoziţiei
pentru a stopa măcar pentru o vreme ascensiunea eşalonului doi al
burgheziei comuniste, instaurată la putere, în 1992, a devenit crucială
pentru România. În acea perioadă s-a vorbit mult în presă, controlată în cea
mai mare parte de forţele reciclate ale fostei securităţi & fostului partid
comunist, despre implicarea Anei Blandiana în desemnarea candidaţilor.
Ar fi putut fi ea însăşi preşedintele României: „În ceea că mă priveşte,
implicarea mea nefericită în alegerile prezidenţiale din ’92 a început prin
ideea domnului Coposu de a-mi propune să candidez în numele CDR.
Intrasem în biroul lui în care era în permanenţă o îngrămădeală ca în Gara
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de Nord şi, de cum m-a văzut, mi-a spus vesel: Am rezolvat problema. Am
găsit candidat pentru prezidenţiale. Slavă Domnului, am spus eu. Cine e?
şi, în timp ce toată lumea din birou s-a întors spre mine, el a spus într-un
fel oarecum solemn: Tu. O clipă am încremenit, dându-mi seama că nu
glumeşte, apoi, în tăcerea care s-a lăsat, am dat un răspuns care a rămas de
pomină. Domnule Coposu, capacitatea mea de sacrificiu este destul de
mare pentru a accepta şi, dacă Dumnezeu mă ajută, pot să fiu inspirată şi
să rezist în campania electorală, dar ce mă fac dacă câştig? Cu toţii au
izbucnit în râs, dar răspunsul meu fusese mai degrabă dramatic, iar în
următoarea jumătate de oră am rezistat tuturor insistenţelor şi am
contracarat toate argumentele. Am fost întotdeauna convinsă că nu sunt
făcută să conduc oamenii, ci să-i emoţionez şi să-i conving. Descurajarea
care s-a citit pe feţele acelor foşti deţinuţi politici care îmi puteau fi părinţi
şi bunici, atunci când au înţeles că nu mă vor putea convinge, şi
remuşcarea de a-i fi dezamăgit m-au făcut să mă implic în căutarea unui alt
candidat.” Chiar, ce ar fi fost? Îmi este greu acum să refac un posibil traseu
al societăţii româneşti, cu Ana Blandiana în frunte, deşi cu puţină
imaginaţie aş putea să cred că lucrul ar fi fost posibil. Poate că în acest fel
„clasa intelectuală” românească, ascunsă în mare parte în tranşeele
conformismului, ar fi avut o reacţie care ar fi determinat o altă aşezare a
valorilor în societate. Şi, desigur, o altă perspectivă pentru România. Deşi,
mereu am avut probele laşităţii intelectualului român, care s-a ascuns după
„misiunea sa creatoare”. Varianta „apolitismului activ” promovat de unii, a
activismului post-comunist „recirculat” promovat de alţii sub forma
„omului de bine”, nu au fost altceva decît forme mascate de oportunism,
atît de prezent în societatea noastră. Cred că la un moment dat am avut
viziunea unor codri româneşti în care în copaci nu cresc crengi, ci direct
cozi de topor, numai că nu am avut talentul de a face desenul de rigoare.
Sugestia poate să fie preluată de cei care se pricep.
Volumul se numeşte, deci, „Fals tratat de manipulare”. Întrebarea
firească e, care au fost manipulările la care a fost supusă poeta?
Copilăria e vremea manipulărilor ingenui, ieşirea din poveste se face
cu amăgele, cu dureri, cu sacrificii, alungarea din rai este, de obicei,
brutală: „Tata mi-a mărturisit că ştie că eu sunt o fetiţă destul de mare şi de
inteligentă ca să ştiu că Moş Crăciun nu există. Dar eu nu ştiam. O clipă
chiar nu am înţeles la ce se referă, iar când în sfârşit n-am mai putut să neg
existenţa dezvăluirii, am început să plâng în hohote şi să ţip: Nu-i adevărat,
nu cred, nu-i adevărat, e o minciună! Plângeam şi ţipam şi, cu cât negam
mai tare cele auzite, cu atât mă pătrundeam de adevărul lor demolator şi de
nesuportat. Mi se părea că se prăbuşeşte cerul peste mine şi nu-mi
amintesc să fi avut în viaţă, altă dată, senzaţia unei atât de ireversibile
catastrofe, al unei pierderi atât de neînlocuit. Şi, ceea ce este mai ciudat,
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am avut pentru prima oară atunci un sentiment – care avea să se repete dea lungul timpului, până la a deveni dominant – de compasiune faţă de
părinţi, faţă de Tata, care se pierduse cu totul în faţa reacţiei mele
neaşteptate şi nu ştia cum să reacţioneze, la rândul lui, faţă de Mama, care,
fără să bănuiască nimic, îşi debita cu emoţii exagerate povestioara.”
„Manipulările sorţii” sînt şi ele prezente, în carte sînt o mulţime de
secvenţe care vorbesc despre întîmplările/ minunile care li se întîmplă
oamenilor de care sînt sau nu sînt conştienţi, dar care le determină viaţa,
soarta. Dumnezeu lucrează cu mijloacele şi cu măsurile lui într-o lume
atentă mai mult la spectacolul facil al supravieţuirii. O spune chiar Ana
Blandiana: „Anul 1977 a fost pentru noi anul în care ne-au apărut fiecăruia
câte două cărţi. America Ogarului Cenuşiu şi Arta fără muză lui Romulus
Rusan şi Cele patru anotimpuri şi Somnul din somn mie. Toate patru
fuseseră predata editurilor înainte de data de 4 martie. În seara de 4 martie
1977 la ora 9 şi 22 de minute am pierdut deci totul, cu excepţia vieţilor
noastre şi a celor patru cărţi. Nu mi-a venit niciodată să mă întreb ce-ar fi
fost dacă am fi murit, pur şi simplu, aşa cum ar fi fost firesc – în blocul
nostru muriseră 300 de persoane – dar m-am întrebat de nenumărate ori cear fi fost dacă manuscrisele acestor cărţi n-ar fi fost încă predate. Şi, în
mod ciudat, salvarea cărţilor îmi apărea de fiecare dată mai miraculoasă
chiar decât salvarea noastră, în sensul că abia când realizam imensul noroc
(ce nume vulgar pentru o atât de înaltă protecţie!) se relevau şi
complicatele stratageme prin care am fost sustraşi morţii. Iar fiecare dintre
aceste întâmplări devenea parte a unui plan gândit pentru noi de Cineva de
Sus, pe care nu puteam să nu-l recunoaştem ca pe un dar. Şi într-adevăr tot
ce mi s-a întâmplat după 1977, binele, ca şi răul, l-am privit ca pe un dar
primit peste ceea ce ni se cuvenea, un dar pentru care trebuie să fim,
desigur, recunoscători, dar căruia, mai ales, trebuie să încercăm să-i găsim
sau să-i dăm un sens. Să înţelegem de ce am fost salvaţi şi să trăim astfel
încât să nu fi fost salvaţi în zadar.”
Au fost manipulările ideologice, ale criticii literare, ale securităţii,
ale prietenilor, ale duşmanilor, ale familiei, ale confraţilor. O secvenţă, de
exemplu, uşor de recunoscut şi în practica juriilor de azi, poate chiar mai
pregnantă, este acea în care Ana Blandiana povesteşte de manipularea de
care a avut parte în momentul în care era parte a juriului USR şi i se cere
(prieteneşte, colegial, omeneşte!) să voteze un nume şi o carte (cartea
slabă, greu de reamintit azi!), e vorba de A.D. (probabil Anghel
Dumbrăveanu; care avea nevoie de bani, după cum i-au spus
manipulatorii, confraţii de la juriu!), de vreme ce poeta voia să dea un vot
pentru o carte de excepţie la acea vreme, „Madona din dud”, de Cezar
Baltag. În final „manipulatorii” au dat două premii, a luat şi protejatul lor
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care avea nevoie de „protecţie socială”, chiar dacă volumul său de versuri
era slab.
Cartea Anei Blandiana se citeşte dintr-un capăt în altul ca un
pasionant roman social în care personajul principal este omul captiv întrun sistem care depăşeşte în consecinţe, în intima sa alcătuire orice viziune
kafkiană sau orwelliană. Setea de ordine a intelectualului român într-o
societate anarhică datorată sistemului care a tulburat orice ordine a
valorilor este de urmărit. Un sfînt părinte din Pateric spunea că Raiul e
ordinea iar Iadul e dezordinea. Dezordinea promovată de comunişti (o
adunătură de neicanimeni la bază, care a înlocuit brutal elita din societate!)
a făcut, pînă în zilele noastre, greu de respirat aerul din societatea
românească. Că nu bucata de pîine e (a fost!) problema românului, ci lipsa
de reguli, de principii, de legi ferme, de promisiuni onorate, lipsa
respectului cuvîntului de onoare şi chiar a onoarei însăşi.
Îmi amintesc că înainte de 1989, în revista „România literară”, la
rubrica sa obişnuită, apăruse un text al Anei Blandiana care avea ca
„laitmotiv” expresia foarte folosită de români, „merge şi aşa”. Era o critică
acidă, lucidă, la adresa unei mentalităţi care nici nu ne-a scos din istorie,
dar nici nu ne-a introdus decisiv; ne-a păstrat în zona călduţă, a atîrnării
(hidoase?) de istorie, de Europa. În cartea de faţă altă expresie este adusă
în discuţie, e vorba de străvechiul dicton „lasă-mă să te las”, care apare, în
postări ironice şi la Ion Creangă: „Suntem devoraţi de o corupţie pornită de
la blândul lasă-mă să te las, scăpată de sub orice control şi devenită fiară
de apocalipsă. Suntem terfeliţi de neruşinarea şi manipulaţi de minciuna
unei clase politice alese contra cost şi formată în parte din delincvenţi care
optează între închisoare şi parlament, pentru imunitatea celui din urmă.
Umilinţe fără hotar născute din firea noastră lasă-mă să te las, din lenea
lipsei noastre de reacţie şi din mereu vinovata noastră speranţă că totul se
poate aranja. Suntem un popor lasă-mă să te las care, după ce a fost călcat
în picioare decenii şi secole lungi de alţii, tot ce mai ştie să facă este să se
calce în picioare singur.”
„Fals tratat de manipulare” e oftatul (obida, disperarea, ciuda)
poetului care nu se regăseşte în societatea pentru care a crezut (sperat) că
s-a născut. De asemenea, calitatea de „poeta vates” o poate motiva pe Ana
Blandiana să spună ca Jung odinioară: „Viaţa mea este chintesenţa a ceea
ce am scris şi nu invers”. Iar poezia, dintotdeauna, e etică în măsura în care
e, cu adevărat, poezie.
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Ursăcheștii

un eseu de Radu Mareş
Cu treburi de editor, aflat la Piatra Neamț într-o toamnă, m-am găsit
la o masă de restaurant cu soții Ursache, veniți de la Iași. Era cina festivă
de la finele unui simpozion dedicat cărții și scriitorului, participanții fiind
selectați de poetul Alui Gheorghe, care era gazda, cu venerabilul Ciopraga
și cu Cimpoieșu, de la Bacău, dar și cu alții. Cazarea era în hotelul cel mai
arătos din Piatra, cu lungi coridoare stranii care, nu știu de ce, mi-a evocat
mereu filmul Shining. Se făcuse târziu, după cina cu protocol, lumea
cuminte pleca la culcare, mai adăstau, cu paharele încă negolite dinainte,
câțiva poeți – îi știam doar după nume – scufundați până peste cap în
treburile lor poeticești și, într-n colț, noi, cei trei amintiți, printr-o
întâmplare ale cărei condiții nu le mai pot reconstitui. Profesorul Ursache,
cu care atunci mă găseam prima oară față în față, asista tăcut, cu un zâmbet
politicos, atoateînțelegător. Eu degustam vinul care, trebuie spus, într-o
zonă de mânăstiri și nu departe de marile podgorii moldovenești, nu putea
fi decît colosal, cu gândul la treburile care-mi stăteau pe cap de a doua zi:
întâlniri cu librari și datornici, cu scriitori interesați să-și tipărească operele
la Cluj, la Editura „Dacia”. Important e că tot ce urma, ca treabă efectivă,
nu era deloc o joacă, adăugându-se telefonul care mă suna măcar o dată la
câteva minute, chiar și noaptea, de la cei de acasă, cu treburi editoriale,
toate legate de bani, varii reclamații, somații, rugăminți ș.a.m.d. Anturată
de doi bărbați cu nasul în pahare, Magda Ursache vorbea. Mi-o amintesc
cu precizie: o vervă torențială, inepuizabilă, care, de ce să n-o recunosc, te
ia în stăpânire cu o autoritate la care ești obligat să cedezi pasul. Se făcuse,
cum ziceam, târziu. Cerusem în câteva rânduri alte cafele și vin, fumam ca
turcii. Presupun, dar nu mai sunt sigur, că la plecare din restaurantul golit
finalmente, lăsasem în urmă doar un poet celebru, care, singur la masa lui,
spunea ceva sau recita versuri înconjurat de pahare și scrumiere pline de
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mucuri, cu o cană de vin auriu dinainte care, desigur, nu putea fi
abandonată...
Adus la Neamț sub recomandarea și protecția lui Cimpoeșu, nu
cunoșteam dintre scriitorii locului decât pe părintele Ploscaru, cu care
avusesem o scurtă întâlnire editor-poet. Citisem și știam câte ceva despre
„grupul de la Durău”, însă doar pentru că făcea parte din grup Luca Pițu,
bun și vechi prieten. De data asta era una din inițiativele literare ale
moldovenilor, care se pricep să creeze evenimente și să adune lumea,
cunoscuți și necunoscuți. După mai bine de un deceniu, anii 80 pe care mii petrecusem baricadat în tranșeea personală clujeană, având legăturile cu
lumea reduse la minimum, evitând festivaluri, întâlniri cu cititorii,
consfătuiri etc. era însă acum ocazia să iau act și să măsor un acut deficit
de comunicare cu confrații: n-aveam nimic de împărtășit altora, mă
interesa altceva decât pe cei cărora, din politețe, le ascultam discursurile.
Ce m-a apropiat de soții Ursache a fost chiar acest tip de relație intimă cu
lumea, ruptă la un moment dat și încă nerefăcută de tot, tratată strict în
baremurile minimei civilități. Niciunul din noi nu spera și nu dorea mai
mult. Ne recunoscusem însă cu instinctul fiarei care a fost hăituită prin
deșișurile obscure ale codrului și identifică din prima clipită nedușmanul.
Nu e simplu de descris acest moment de naștere a unei prietenii. Familiile
în care ambii soți scriu – o știam din numeroase observații – sunt de o
natură aparte. Pe mine, recunosc, mă intimidează, mă pun în gardă, ca un
animal cu două capete pe trunchi unic. Despre cei doi ieșeni nu știam
absolut nimic, cred că nici ei n-aveau habar de ce hram port. Cunoscusem
sancțiunile absurd de severe care, în vechiul regim, în lumea redacțiilor de
reviste, a editurilor, îi loveau pe cei vinovați de vreo greșeală interpretabilă
politic. La Tribuna, în Cluj, cazul poetului Victor Felea, întrucâtva
asemănător cu cel al Magdei Ursache de la revista Cronica din Iași,
avusese un deznodământ mai puțin drastic datorită exclusiv intervenției lui
D.R.Popescu, la data respectivă șeful absolut al scriitorimii române –
pentru Magda U., la Iași, n-avusese cine să sară în foc s-o salveze.
Cunoșteam, și am și scris despre asta, și situația când te afli la ananghie și
remarci privirea albă, oarbă cu care te ațintesc cei din jur, confrații de la
care zadarnic aștepți măcar o vorbă bună, fie ea și una de complezență.
Cazul Magdei U. e însă deasupra tuturor baremurilor știute, de-o atrocitate
aproape suprarealistă. Cunoscându-i mai bine, asta am și admirat la cei
doi: solidaritatea la greu, umăr la umăr, dovedită infisurabilă pe termen
lung și când nu e în zare nicio speranță. Solidaritate la succes am văzut.
Când însă soarta te strânge în clește și curge sângele abstract al
intelectualului, al artistului – am studiat și asta – e rareori că sentimentele
ce leagă un cuplu durează, rezistă. Mă uitam la ei când ne întâlneam,
văzându-i mereu cu aceeași uluitoare poftă de muncă, fiecare cu un milion
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de proiecte, ca la a șaptea minune. Recunosc: nu se poate să nu-i invidiezi
în secret...!
Pentru o biată greșeală de corectură scăpată în revista Cronica unde
era angajată ca redactor, Magda U. rămăsese șomeră. La acea dată, abia
debutase cu un volum de critici literare, era în floarea vârstei și se anunța
ca una din cele mai promițătoare voci ale generației noastre, cea a copiilor
războiului rece, școliți cu Roller și Crohmălniceanu, cu un aport de cultură
literară, o frază și o judecată care sfida toate comparațiile. Din acest punct
biografic, destinul ei e rupt. Decenii la rând nu i se pun în cale decât
obstacole. E, cu mintea de azi, greu de înțeles, dar era aproape o
condamnare la moarte socială, obstacolele fiind de netrecut. Cu tot
zâmbetul lui și aerul lui pacific, profesorul Ursache n-avea nici el vocația
compromisului, mare sau mic, a căderii la pace închizând ochii, fără de
care, în anii 70 și mai târziu, o carieră normală în Universitate era
imposibilă. În Iașii acelor ani, soții Ursache deveniseră niște excluși. Am
citit, cred, toate textele de dare de seamă ale Magdei U., cele unde, cu o
îndârjire inepuizabilă, își spune povestea – și sunt multe, se poate face cu
ele o carte. Rezum: o bună bucată de viață, poate cea mai importantă ca
vitalitate și poftă de muncă, strânși în doi ca degetele unui pumn dar și ca
țepii ariciului, cei doi soți Ursache și i-au petrecut sub asediu, într-un
mediu ostil, nu în totalitate, căci e imposibil, ostil totuși, trecuți definitiv
pe o listă oficială a inamicilor. Asta, în pofida faptului că ambii erau din
categoria celor cărora dacă îi lași în bibliotecă cu creion și hârtie nu le mai
trebuie nimic.
Când i-am cunoscut și, pot spune acum, am devenit buni prieteni,
soții Ursache își consumaseră cele câteva experiențe ale libertății de după
1990: mitinguri entuziaste, în primul rând. Înafară de asta, publicaseră în
dreapta și stânga din ce aveau strâns în arhiva privată, se aventuraseră și în
editare de cărți, începând cu Doina lui Eminescu, dar și cu alți autori
proaspăt scoși de la index, plini de entuziasm, dar și cu inocența un pic
caraghioasă trăită de noi toți, ceștilalți, cu credința că asta înseamnă ceva
important pentru obștea noii Românii, ceva necesar în termeni absoluți.
Toate se întâmplau însă în vacarmul aiuritor din jur vegheat de sus de
zâmbetul până la urechi al lui Iliescu și de ceilalți tartori aflați la butoane,
pentru care necesar și important era altceva. În această hărmălaie
aiuritoare, Magda U. avea să înceapă să-și facă publică povestea sperând
totodată să-și plătească și unele polițe ținute la frigider ani de zile. Am luat
act de toate astea de la distanță și cu un anume recul cinic, condiții care
permit să măsori mai bine efectele. Or, efectul era zero barat. Războiul
declarat inamicilor din proximitate al Magdei U., ca scriitor kamikadze, navea nicio șansă. Era pierzător pe toate fronturile și fără nicio satisfacție
luminoasă. Cei care puseseră umărul să-i distrugă viața erau acum
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decorați, primeau premii, ocupau funcții importante, glorioase și câștigau
bani, nu le avea nimeni grija: se vedea cu ochiul liber, nu era nevoie de
lupă. N-am o considerație specială pentru cei dispuși să vină la ocazie cu
„sfaturi de viață”. Și, după multe experiențe proaste, mă feresc să intru eu
însumi în acest rol. Amicalmente am sfătuit-o totuși: lasă-i naibii! Nu-i
ierta, dar ignoră-i. Șterge-le numele din agendă. A fost însă un sfat de-a
surda. Ca samuraiul rămas cu sabia în dinți, singur în junglă, ani de zile
după terminarea războiului, Magda U. și-a continuat, lovind crâncen, în
dreapta și-n stânga, nedispusă la cruțare, acest box cu umbra sau, mai bine
zis, cu aceleași fantome. N-ar fi reușit s-o potolească nimeni și nimic. Și
cred acum că așa e bine să fie.
Există nedreptăți peste care, la bilanț, să nu poți trece închizând
ochii? Substanța iertării, la care facem trimitere când și când, e – sau
poate fi – și de altă natură decât cea a învățăturii creștine? Goma a spus:
iert dar nu uit. Și, dacă l-am citit corect, pentru el uitarea e un păcat grav.
În lumea superficială cu tot ce e comandament moral în care trăim la
aceste întrebări se ridică din umeri. Dar ofensele grave pot fi șterse ele cu
guma? Am auzit și teza după care din minte trebuie eliminate toate
sentimentele negative care rod, macină, mortifică, îmbolnăvesc. Uitarea
care „e-nscrisă-n legile omenești” ar fi, așadar, o operațiune de igienizare
mentală. Ștergi fișierul virusat. Politica mea, recunosc că un pic
oportunistă, spune că e de evitat să te substitui altcuiva ca să-l judeci. Deși
absolut totul ne îndeamnă s-o facem, ba chiar adesea ne și obligă.
Ca să te apropii de profesorul Ursache, trebuie urcate cîteva trepte, e
ceva mai complicat decât relația de cunoaștere cu un scriitor de beletristică
și opera sa: mi-am dat seama foarte repede de asta. El, savantul, nu făcea
caz de statutul său, dar îl simțeai tu, ca radiația corpului încins, dacă nu
erai nesimțit și te comportai ca atare. Cunoștea, trăise până-n fibră condiția
de exclus a Magdei U. și toată nebunia coșmarelor fără capăt dar reacția sa
de răspuns nu devenea sesizabilă. Între el și lume era un zâmbet plin de
amenitate, ca o pavăză. Și, în tot cazul, cele mai străine îi erau reacția
viscerală de răspuns, imprecația, epitetul coroziv. Prin natura lucrurilor era
însă constrâns să viețuiască la un pas de lumea de clovni tragici a
literatorilor, atrași magnetic de Magda U., să le suporte toanele (ca și cum
nu le-ar observa), micile mizerii, obositoarea, sâcâitoarea egolatrie. O
făcea – l-am studiat – cu o demnitate de statuie. Linia insesizabil de subțire
dintre el și ceilalți era, dacă știai să privești, imprescriptibilă.
Deși până la prietenie mai era mult – ea, prietenia, însemnând
altceva –, ne-am urmărit și citit între noi. A mai fost și amănuntul că ne-am
găsit de aceeași parte a baricadei, prin cele câteva credințe intelectuale
elementare care, azi, grupează lumea ca polii magnetului. Cărțile savante
ale etnologului Ursache sunt un capitol distinct în legătură cu care nu risc
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să mă pronunț. El a avut însă și trei scriitori citiți cu pasiune și despre care
a scris: Eliade, Goma și Cezar Ivănescu și cred că asta spune mult despre
opțiunile sale esențiale din care calculele de oportunitate erau eliminate.
Monografia despre Goma, despre care m-am mai pronunțat, pune pe masă
o bombă nedezamorsabilă pentru opinia literară curentă de la noi și a și
fost receptată ca atare. E însă un eseu monografic exemplar care, peste ani,
va fi un titlu de referință.
Ca și alți universitari constrânși de viață să iasă cât de cât din ghettoul academic, profesorul Ursache a recurs și la publicistică, propunând teme
care erau doar ale sale. A făcut-o cu ireproșabila acuratețe dar și cu acribia
eruditului, a omului de bibliotecă. Casian Maria Spiridon a știut perfect ce
face oferindu-i în Convorbiri literare o rubrică permanentă, ceea ce
înseamnă zece article pe an calendaristic. Cunosc prea bine cum se
stabilesc colaboratorii externi ai unei reviste, dar și cum se fac listele
neagreaților, tactici redacționale deconspirate și de Arghezi. C.M.Spiridon
știa însă ce înseamnă să ai semnătura profesorului Ursache, cât ridică ea
nivelul de calitate a unor sumare destul de pestrițe. Că veni vorba, la fel a
făcut și cu Ion Papuc, condei de primă linie, ștampilat ca indezirabil în altă
redacție.
Pe scurt, textele publicate în revistă de Petru Ursache și pe care le
urmăream cu interes sugerau un vast șantier. De aici s-au construit cărțile
sale: cultură populară, estetică, mituri, religie etc, domeniile sale de
competență în care era o autoritate. Și, din câte am putut să-mi dau seama,
l-au înconjurat mereu nu doar stima foștilor studenți și doctoranzi, a
discipolilor, ci și prețuirea cititorilor obișnuiți, pe care, deși totalmente
neofensiv, fără vicleniile captării benevolenței, reușea să-i cucerească de la
primele cuvinte: o spun, întrucât am asistat de aproape la câteva asemenea
biruințe auctoriale.
Tot de la celălalt capăt al firului de peste munți s-a edificat în timp
șicomunicarea mea confraternă cu Magda U., pe care o evoc aici pentru
calitatea ei necomună. Ne-am citit unul pe celălalt conștiincios, fiecare
pagină tipărită și chiar și unele încă netipărite. Dar, în plus, ne-am asumat
fiecare și rolul de critic, fărăamabilități de prisos și, în general, fără
fasoane. În ce mă privește, sunt un mare norocos. De un cititor cu
supercalificarea Magdei U. are nevoie, zic eu, orice om care scrie – o și
caută, ca pe doctor, foarte mulți și am constatat și că necruțarea ei dintr-o
simplă frază face cât o sută de cronici. Sunt un gen de operații fără
anestezie pe care nimeni nu știe să le facă la aceiași parametri de reușită.
În tot intervalul ultimelor două decenii, cu care sunt oarecum în
cunoștință de cauză, cei doi soți Ursache și-au scris cărțile fără a pierde o
clipă din vedere ce e în jur, în România, în primul rând, dar și în Australia
sau în Kamciatka. Mai cu seamă Magda U. și-a asumat greaua (și ingrata)
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misie de observator și martor. Asta reiese din felul cum și-a susținut
rubricile la care s-a înhămat în mai multe reviste, de la Acolada lui
Ulmeanu din Satu Mare până la Contemporanul lui Breban din capitală. Și
se constată imediat: ea știe tot, domeniul pe care-l atacă, tema, autorul,
titlurile, îi e cunoscut în toate detaliile sale, nu știu s-o fi prins nimeni (eu,
în tot cazul, n-am reușit) s-o prind cu vreo licență, vreo scăpare, vreo
lectură neglijentă.
Cei doi Ursache nu seamănă, fie și judecând doar după felul de a
face explozie. Timpul, vitregiile nu puține, viețuirea – care se împarte la
doi, aritmetic – într-un mediu ostil, poate și comuna, totala dăruire pentru
citit-scris i-au sudat însă până la a nu putea fi imaginați decât împreună.
(De asta „Ursăcheștii”.) Ei alcătuiau una din acele familii de modă veche,
indestructibile, care se mai găsesc ici-colo în generația noastră, a
dinozaurilor și vor deveni curând amintire. În portretul de cuplu, Magda U.
are însă profilul distinct al personalității accentuate, chiar foarte
accentuate.
Ea nu face parte din categoria profesioniștilor criticii literare negri în
cerul gurii, care strâmbă din nas la orice, deși pentru un scriitor – o spun
din experiență – relația cu un asemenea ins e medicament: nu te lasă să
ațipești. Ea nu e însă nici de o generozitate ridicolă, să laude la nimereală.
Deși au fost dăți când ne-am găsit pe poziții opuse, n-am prins-o niciodată
cu judecăți de gust adaptate la necesități, îndulcite. E feminină, deci
capricioasă, radicală atunci când se plasează deliberat în răspăr, dar știe,
cum puțini, să-și comunice entuziasmul cînd și dacă e cazul. Repet: Magda
U. e prietenul ideal la care să apelezi în momente de incertitudine, când o
observație justă dinafară te poate pune pe șine în direcția optimă. Micile
defecte umane ies totuși uneori la iveală, de o parte sau alta, aproape
inevitabil. Ea știe însă să nu facă un caz din fleacuri – căci toate litigiile
noastre scriitoricești sunt, în definitiv, fleacuri.
Picată din cer în primii ani 90, cu sabia în mână (repet „sabie”,
pentru că, după mine, i se potrivește) pe terenul de joacă al literatorilor
unde sunt și vor fi tot felul de rătăciți și bezmetici, monitorizatorii n-au
știut din prima clipă cum s-o situeze. De criticul tânăr și talentat de la
revista provincială Cronica se uitase. Ieșită în lume, la suprafață, cu două
romane „cu cheie” abia că reușise să stârnească viesparul lumii bune
ieșene, cea grupată pe lângă redacții și universitate, iar asta se teleghidează
pe lanțul slăbiciunilor și-n alte orizonturi. S-a găsit, într-o revistă serioasă
din București, un deștept, s-o atace hodoronc-tronc grobianistic: știu că a
durut-o îngrozitor, nefiind din categoria celor cu pielea tăbăcită și intrați în
rutina ciomăgelilor. A mai venit un altul să semnaleze într-un articol, cum
se întâmplă cu o anume consecvență, după ritual, căci există inși care doar
asta fac, nu știu ce incorectitudine politică. Magda U. a răspuns civilizat
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dar tăios, la care, ca să revii, să faci un caz, ar fi fost caraghios,
preopinentul neavând calificarea unei controverse serioase. Era, și cred că
mai există pe undeva, semidoctul de serviciu gen Brucan care, în anii
imediat postbelici, cerea condamnările la moarte. De data asta,
semnalizarea de alarmă a sunat în gol, fără consecințe. După care s-a făcut
tăcere, una pe care o consider ca atare, fără a ști ce anume semnifică, dacăi de bine sau de rău.
Criticul Magda Ursache, căci înafară de romanele scrise și cele la
carevisează să le scrie, are câteva calități speciale. Întâi, stăpânește limba
română și literatura română, veche și nouă, ca o fostă filoloagă cu zece pe
linie. Ea știe tot, fără nicio glumă. Când atacă o temă sau un autor, e ca și
cum le-ar fi pus radiografie în prealabil. Să mai adaug că citește cu o
conștiinciozitate rară în ziua de azi și are o memorie fabuloasă, nu uită
nimic, iar bibliografia la care face trimitere, când e cazul, și aș zice că aici
sesizez școala lui Petru Ursache, e de aceeași exhaustivitate intimidantă.
Mărturisesc că m-a testat o sigură dată, didactic, și m-a făcut de rușine,
căci era un domeniu unde ne consideram egali. Spun asta pentru a arăta cât
de atentă e cu amănuntele, ținute sub un scrupul fioros.
S-a observat, s-a scris și, presupun, s-a vorbit, că Magda U. e un autor cu
care nu-i de glumă. Eseistica ei nu-i divagantă, suptă din deget, cu
grațiozități și parade. Informațiile ei sunt adesea deranjante, pentru unul
sau altul, însă chiar și pentru ochiul rău voitor e limpede că suportul
argumentativ stă în picioare și-i inatacabil. În numeroasele noastre discuții
despre cărți și scriitori ne-am găsit de destule ori în divergență, acceptând
însă tacit că e chestie de forma mentis și de gust. Mi-au plăcut în plus la
Magda U., chiar și când se dezlănțuie, e de altă părere, tonul argumentației
și termenii folosiți, de o eleganță chirurgicală.
Și așa am ajuns la capitolul cel mai important: Magdei U. nu-i e
teamă. Ea știe să spună lucrurilor pe nume cu o directețe care-ți taie
piuitul. N-are de apărat interese mari sau mici, de genul burse, decorații la
care să tânjească, premii, stagii de creație sau mai știu eu ce. E orgolioasă
atât cât e orice artist sănătos, dar se poate lipsi călugărește de multe. Spus
altfel, e dintre cei, mulți-puțini, care trebuie crezuți pe cuvânt în judecățile
lor, nesuspectabili de vreun interes subteran, dar și fără preconcepții
proaste.
În fine, teamă cu privire la ce anume? Azi, după modesta-mi părere,
în definiția intelectualului locul nr.1 îl ocupă judecata trecutului, care-i
proba de foc. În acest trecut sunt morți și martiri în același chenar cu călăii
lor dar și cu profitorii de toate calibrele. A te pronunța cât privește pe unii
sau pe ceilalți implică riscuri, să nu ne ascundem după deget. Magda U. e
net situată deoparte a liniei separatoare prin tot ce scrie. Valentin
Tismăneanu, ca să dau un exemplu nu chiar la întâmplare, autor la care ea
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s-a și referit de câteva ori, de cealaltă. De jur împrejur e pădurea deasă
de oportuniști zâmbitori, care ridică din umeri sau uneori se și indignează
că li se tulbură confortul pacific al nepăsării.
Productiv cum sunt puțini, la limită grafoman, cu lungi texte oferite
aproape zilnic, V. Tismăneanu are la activ zeci sau sute de cărți,
numeroase în colaborare, probabil mii de articole. Între altele, ca să dau un
exemplu, a scris și despre morții și supraviețuitorii nomenklaturii
comuniste, nu doar românești, cu o veritabilă risipă de factologie și
anecdotică. Poziția sa față de toți cei scoși în față și portretizați e însă cea a
fostului vecin de cartier sau de stradă, fostului coleg de clasă cu părinții, de
asemenea cunoscuți, a colegului de serviciu, al cunoștinței despre care știa
tot felul de chestii (cunoștință a părinților săi, a vecinului cutare etc.), dacă
nu chiar de-a dreptul a rubedeniei ș.a.m.d. El scrie, așadar, din interior
despre o lume strict balizată cu care fatalmente are o remanentă relație
empatică, indiferent de subterfugiile disocierii la care recurge. Am citit
undeva o remarcă de reținut: Tismăneanu e un Serghei Mizil (vedeta TV)
fără tatuaje și cu mai multă carte. Observație, sigur, un pic otrăvită, dar
care conține un adevăr de nerecuzat. Mai mult decât legătura, strict de
sânge, trecutul îi unește pe toți, degeaba se supără Tismăneanu când cineva
îl invocă și pe Nikolski călăul în lungul șir al comuniștilor de cumetrie și
inutilă e gesticulația cu care vrea să facă figură separată. Or, acest trecut se
poate truca și chiar asta se face, uneori subtil, alteori grosolan. Și mai e
ceva: ce-mi displace, cu titlu personal, la proza lui Tismăneanu, e poziția
de forță a celui ce știe că a-l contrazice e contravenție. (Deocamdată, slavă
Domnului, nu-i infracțiune.) Merg până acolo încât accept că e un reflex
de apărare omenește de înțeles. Să acceptăm că și poziția celor care îl
citesc pe Tismăneanu și au altă opinie – și care nu sunt puțini – are
rațiunea sa și dreptul la existență publică. Deoparte și de alta sunt două
poziții, după părerea mea, în egală măsură legitime.
Hoardele înarmate de Stalin și expediate să moară aiurea în țara lui
Cervantes în anii 30 – alt exemplu – sunt definite prin dimensiunea
eroismului comunist, mătușica Boiko sau tatăl lui Petre Roman sunt
asemenea eroi reveniți pe pământ românesc nimbați de glorie. Narațiunea
lui Orwell – și sunt încă mulți alții – e, despre același subiect, doar cu
atrocități infernale, cu sânge și lacrimi, și fără nici o picătură de glorie de
pus în expoziție. Cele două poziții se află într-un antagonism definitiv și
fără soluție, ca apa și focul. Pentru Tismăneanu, Ana Pauker e o minte
strălucită care se va jertfi pentru binele cauzei, pe scurt, o eroină tragică.
Pentru alții, e, într-un pașalâc sovietic, o târfă criminală, și așa cred că va
și rămâne. Dar Goma? În cazul său, e acum superfluă discuția asupra liniei
depărțitoare: un caz de școală prin exemplaritate. Cine a urmărit schimbul
de replici polemice Tudoran–Tismăneanu din decembrie 2014 își poate
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face o idee foarte precisă despre raportul dintre starea de fapt a adevărului
și corectitudinea politică, singura referință care contează, în definitiv.
Repet. Între cele două poziții bariera nu se va coborî și faptul că știm cine
e câștigătorul dă splendoarea tragică a vremii noastre.
Ca observator de la distanță, convingerea mea e că Magda Ursache e
necesară, absolut necesară în vacarmul actualului postmodernism
românesc. Ea știe pentru ce a optat și nu ignoră care e prețul, mi-a
mărturisit-o nu odată. Se luptă cu morile de vânt? La un moment dat, cu
coletul de cărți în brațe luat de la poștă, colet expediat de cei doi Ursache,
mi-am făcut datoria prietenească și am colindat redacțiile clujene să le
distribui destinatarilor, carte cu autograf pentru fiecare. A trecut timp de
atunci și n-am înregistrat nicio recenzioară măcar, nicio consemnare.
Pronosticul meu e că va fi tot așa încă un secol.
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„Eu am un cuvânt de spus!"*
un eseu de Magda Ursache
„Căci fericirea nu presupune neapărat veselie, desfrâu sau glumă, ci adesea chiar
tristeţe rezultată din fermitate şi consecvenţă.”
(Cicero, traducere de Gheorghe Ceauşescu)
„Numai vremea arată adevărul în adevăr, dar cam zăboveşte.”
(Sentinţă decupată de Petru Ursache şi comentată în Etnoestetica)

Petru Ursache m-a şcolit. Aş putea să scriu un mic tratat despre
felul cum se pot transforma piedicile puse în carieră, înfrângerile sociale în
biruinţe. Cursul acesta mi l-a predat profesorul meu de conştiinţă şi de
cunoştinţă vreme de 50 de ani. E chiar viaţa lui, trăită frumos, cu cărţile,
scriind cărţi. Intra în bibliotecă aşa cum intra în biserică şi în biserică aşa
cum intra în bibliotecă.
Modul lui de a construi o carte: cu atenţie la măsură şi la principii.
Nu şi-a sacrificat principiile din cauza modelor, de dragul unor idei în
trend, eventual corect-politice. A urât această nouă modalitate de a cenzura
dreptul la opinie, atât de greu câştigat în acel Decembrie. Cu sânge.
Principiul de seamă, marele, mi se pare luat din arta arhitecturii:
construcţia unei clădiri – recte - cărţi presupune o logică precisă, strictă,
severă. Nu trebuie, de la fundaţie la acoperiş şi fronton, de la trepte la uşi
şi la ferestre, să intre nimic fără justificare. Şi nu ridici trainic, solid,
monumental, în dispreţul a ce ai moştenit. Acest blestemat écart de la
tradiţie l-a respins cu tărie. „«Temelia temeiului», sintagma lui Brâncuşi, e
ironizată?” îmi spunea Bătrânu, mâhnit şi îngrijorat. În pictură, caii de
bătaie deveniseră Grigorescu şi Aman. La bienala de la Istambul, în
septembrie 2009, Dumitru Gorzo dăduse replici în lut şi bălegar unor
picturi istorice, Atacul de la Smârdan de N. Grigorescu şi Călugăreni de
Th. Aman. Cum au fost explicate, după o ziaristă, excrementele de cal?
Aşa: „apropie picturile de sculptură”; „pe de altă parte, pe plan ideatic
(sublinierea îmi aparţine, Magda U.), bălegarul şi lutul devin parte din
matricea bucolică ce (cacofonia nu îmi aparţine, Magda U.) de veacuri
hrăneşte manifest – naţionaleşte”. Concluzia era de-a dreptul
patapievicienică: „se termină toate în căcat”. Lui Petru Ursache, nu
varianta artei cu amprentă naţională i s-a părut kitschweg (mulţumesc,
Vasile Gogea!), ci cealaltă, varianta Gorzo! Nu latră caii când vor câinii,
ţin minte că l-am parafrazat eu pe Nichita Stănescu.
*)

Gânduri pe marginea cărţii Antropologia, o ştiinţă neocolonială, Eikon, 2014
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A văzut, din primele luni de postsocialism, pericolul zombificării
omului global, care trebuia să ia locul omului nou. După iepocă,
epocalipsa! Mi-a spus atunci (ceea ce mi s-a părut exagerare, dar nu era)
că suntem trecuţi prin programe de reeducare de tip Piteşti, exercitate
asupra gândirii noastre de vechii cominternişti şi de fiii lor, cu ţeluri şi
strategii comune. L-au confirmat şi Paul Goma, şi Mircea Platon. „Rollenii
II” falsifică istoria pe sistemul înlocuitorilor: Carol I cu Al. I. Cuza
(universitatea ieşeană nu se mai cheamă cu numele fondatorului, ci UAIC,
iar un fost rector a pus-o pe lei; leii lui Sungurov, ai Regulamentului
organic, rânjesc la trecători. Arsenie Boca rămâne (încă) necanonizat, dar
ni se cere să jelim duetul criminal Ana – Luca Laszlo. În varianta V.
Tismăneanu, raportorul prim în Procesul comunismului, Dej i-ar fi tăiat
aripioarele „Passionariei Balcanilor”, doborând-o samavolnic.
Nepăsarea faţă de memoria corectă a atins cote inimaginabile, de
vreme ce profesorul de stalinism (citiţi terorism) Silviu Brucan ajunsese
profesor de democraţie la PROTV. Victima lui Brucan, Corneliu Coposu,
ieşit distrofic din temniţă, era acuzat de colaborare cu Securitatea. Cât pe
ce să se spună că victimele închisorilor au fost vinovate, că au rezistat:
cazul Elisabeta Rizea. „Noi suntem pe spuma valului”, declara public
profetologul. „Care «noi»”? întreba în presă Bătrânu.
Toleranţa faţă de criminali a refuzat-o Petru Ursache: „Magda,
Claudel spune că pentru toleranţă sunt anume case, amenajate în acest
scop. Cum să-i tolerăm şi să-i iertăm pe torţionari? Nu, nu putem lăsa
trecutul în trecut. N-o să ne îngropăm martirii a doua oară.”
Aşa este: toleranţa devine din ce în ce mai încăpătoare. Sunt ocărâţi
aşa-zişii „procurori anticomunişti”, iar ceauşolatrii ( mulţumesc!, Gh.
Grigurcu!) se agaţă de spusa lui Adam Michnik despre „bolşevismul
anticomunist”. „Democraţia este arta compromisului”, scrie Michnik. „Nu,
nu pot fi de acord cu definiţia asta, cum nu-l pot ierta pe «fratele
Alexandru», mi-a spus Bătrânu. Toleranţa are şi ea o limită. N-o să accept
ca toţi anticomuniştii să fie atacaţi ca ... stalinişti.”
Îmi aduc aminte ce uluit a fost Petru după prima şedinţă decembrie
în plenul Facultăţii de Litere, când cel dintâi pe lista excluderilor nu era
vreun politruc (doar deţinea destui Catedra de Literatură Română:
Adăscăliţei, Florea, Ţugui, Leonte şi tot neamul lor), ci ultimul
eminescolog; în Universitas Cusana nu mai este altul). L-au omorât, cabala
mediocrilor l-a omorât. Mihai Drăgan a fost distrus psihic şi fizic (cancer
la stomac) în războiul cu nulităţile. Au jubilat Doru Scărlătescu şi Nicu
Creţu. Pavel Florea n-a fost clintit: activul conf şi-a păstrat scaunul sau a
obţinut unul şi mai bun, la Bacău. Iar maculaţii s-au ales cu posturi de
conducere, de la şefi de catedră în sus, spre Rectorat. „Măcar Savin Bratu,
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ofiţer Secu, venea la curs în uniformă MAI. Cei din «MAI Cuza», cum
spui tu, cu umeri grei, sunt la cârmă.”
Aveam să aflăm din ziarul „România liberă”, care publicase lista
informatorilor şi persoanelor de sprijin cu angajament Secu, găsită în
cabinetul toarăşei Ghiţulică, prim-secretara Ieşilor, că Mihai Drăgan era
unul dintre puţinii profesori universitari care absentau de pe listă. Nu,
Drăgan nu era; ceilalţi, însă, de la A (Arvinte) la Z (Zugun) erau înşiraţi
acolo alfabetic.
„Stelele-n cer şi stelele de pe epoleţi!”, a oftat Petru. Am scris
atunci Stelele-n cer sau cum se moare la Universitate, iar lui Mihai Drăgan
i-am dedicat Universitatea care ucide, ed. Timpul, 1995: „Pentru ca
moartea ultimului eminescolog al Univ. „Al. I. Cuza”, profesorul Mihai
Drăgan, să rămână de neeacceptat. Şi pentru că cei care l-au plâns, dar şi
pentru cei care l-au ucis. Să zicem pentru ultimii: Iartă-i, Doamne, că n-au
ştiut ce fac.”
Nu trebuie să precizez că nici Petru Ursache nu se afla pe lista
colabilor, a turnătorilor. Securitatea i-a respins peste zece dosare de plecări
la lectorate. N-a semnat angajamentul, n-a plecat, aşa a fost. Nu colaborai
cu secii, n-aveai perspectivă. Sigur că a avut conştiinţa riscului. Să fii
doborât de atâtea ori şi să te ridici nu-i uşor, dar trebuie să accentuez că
lovit a fost, dar nu s-a lăsat umilit. A rămas marginalizat social ca să nu-şi
piardă nordul. N-a fost necrâcnitoriu, nici n-a acceptat „sacrificiile textuale
mutilate & mutilatoare”, cum formulează Dumitru Ungureanu.
„Un Soljeniţân român am avut, pe Goma. Şi un Havel am mai avut.
Mai greu a fost să avem un pastor Gauk,” mi-a spus Petru. Pentru
neştiutori: Joachim Gauk a formulat legea din 29 decembrie 1991, privind
posibilitatea cetăţenilor germani de a-şi consulta dosarul STASI, dar şi pe
cel al factorilor de conducere. Cifrele date de presă? La 20 de milioane de
locuitori, 170.000 de colabo şi 90.000 de angajaţi STASI. O armată.
„La noi, la Universitate, ehee...au rămas liniştiţi şi ocrotiţi”, a râs
Bătrânu. Universităţile germane sunt total curăţate de colaboratori.Şi mi-a
făcut un briefing al agenţilor de informare: agent de celulă, agent de
şantier, agent de G.A.C., agent de combinat greu, agent de catedră
universitară...Vezi vreo diferenţă între secăturile astea, Magda? Dacă
Drăgan era pe lista persoanelor de sprijin Secu, nu murea.”
Pe listă erau Ionelii, Valter, şeful de la Romanistică şi Hagiu,
prorectorul. N-a avut nimeni nimic să le reproşeze.
Petru a luat lumea comunistă aşa cum era. Utopia egalităţii sociale,
când n-a fost decât inegalitate, injustiţie, incompetenţă, incorectitudine,
in..., in... Gradul lui de adaptabilitate social(ist)ă? Zero. Formula lui?
Modestie şi erudiţie. Cum ar spune Adrian Alui Gheorghe despre glorie şi
zădărnicia ei: „luciul de pe blana pisicii.” Bătrânu n-a aşteptat preţuiri prin
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premii ori titluri onorifice („Faima fabricată? Ca vrejul de fasole din
basm!”), dar n-am să fiu niciodată de acord că trebuia ca viaţa lui să fie
atât de nedreaptă, din cauza unor gunoaie aflate în fruntea trebii şi ante, şi
postsocialist. N-a avut parte decât de cursuri opţionale. Îl agăţau când de
teritoriul estetic, când de cel al etnologiei. Aparent, discipline fără
legătură: el a găsit-o în Poetică folclorică (ed. Junimea, 1976), în
Prolegomene la o estetică a folclorului (ed. Cartea Românească, 1980).
Avea să constate, postsocialist, că unor tinerele de la Institutul „C.
Brăiloiu” nu le convenea faptul că a receptat folclorul din punct de vedere
estetic. Altul era curentul: negarea valorilor literaturii orale. Bătrânu nu lea iertat.
A avut darul paralelismului: a făcut conexiuni între etnologie şi
istoria religiilor, critică literară şi articole de atitudine civică.
Dintr-un curs opţional a ieşit Titu Maiorescu esteticianul, Studiu
hermeneutic, ed. Junimea, 1987, din altul, Camera Sambô. Introducere în
hermeneutica lui Mircea Eliade, acum la a treia ediţie (Eikon, 2008). Nici
după ce Vasile Adăscăliţei a fost pensionat, Petru Ursache n-a primit
cursul de Etnologie, deşi conducea doctorate în domeniu. A predat
Antropologie la Facultatea de Filosofie, datorită decanului, profesorul
Nicu Gavriluţă.
Am crezut şi noi în basme sociale: că spiritul de competiţie va
triumfa, că vom scrie fără a fi cenzuraţi. Numai că specializarea a fost
iarăşi pusă la colţ; neaşteptat, dar la fel ca-n proletcultură. Atunci, erudiţia
era păcat greu: cuvântul savant primea ghilimele deriziunii. „Savantul”, îl
sfida, chipurile, pe muncitor. Cum să-ţi explici altfel că N. Creţu, fără cărţi
şi fără idei, dar cu relaţii profitabile la Secu (turna voluntar şi voluptuos,
după mărturia propriei fiice) a fost uns director de editură, a falimentat
Junimea, ca apoi, să ajungă şef de catedră?
„Competenţa, criteriul prim?” Ce mai râdea Petru, de avansările
instant, de la lector la profesor! „Profesori pe scurtătură”, aşa le spunea.
Învăţământul universitar intrase şi el, ca şi cultura, în programul RABLA.
Vântul de arbitrar l-a zburat pe Mihai Drăgan din catedră, dar în şefia
Ministerului Învăţământului Paul Cornea a ajuns. Tot ce mie mi-a asigurat
eşecul social (şi nu modesta mea biografie contează) s-a păstrat. Meritanţi,
merituoşi, cu indemnizaţii de merit sunt foşti membri CC, la noi în urbe. Şi
cine îi bate pe securişti în informaţii şi-n relaţii? Nepotul lui Tudor
Postelnicu, „Bică”, n-a fost un dobitoc dacă are o avere uriaşă, iar ginerii
lui Dincă-Te-Leagă deţin un imperiu economic.
Petru Ursache a văzut de la rău început de unde bate vântul „corectpolitic” al aşa-ziselor revizuiri şi reconsiderări: când la şefia Catedrei de
Literatură Română a venit, cum-necum, în locul profesorului Const.
Ciopraga, un ne-scriitor, I. Sîrbu. De precizat, a precizat în şedinţă că n-a
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vrut să scrie nimic – decât o monografioară despre Un om între oameni,
rateul lui Camil Petrescu – pentru că nu şi-a dorit pe cărţi (de sertar) sigla
RSR. Numai că sertarul lui era gol: au trecut 25 de ani de republică
nesocialistă fără să publice nimic. În an cincizeci, Sîrbu fusese „fruntaş” al
cenaclului „A. Toma”, alături de Al. Andriescu, student, Victor Crăciun,
elev, Nicolae Creţu, pionier. Peste toată adunarea, Georgeta Horodincă, în
divorţ declarat de T. Maiorescu şi Traian Ţanea, care avea să ajungă şeful
cenzurii ieşene, temuta Direcţia Presei.
Ei bine, acest Sîrbu a propus ca în discuţia catedrei (de comentat,
aşa cum se obişnuia) să intre – primul! - un text de ...Vicu Mândra.
Mândra trebuia avansat „pe scurtătură”, de la lector direct la profesor.
Recompensat, pesemne, pentru faptele de arme contra lui G. Călinescu. La
comanda lui Leonte Răutu – Ion Vitner, studentul Vicu Mândra – alias
Levis Mendelovici (frate mai mare: Marcel Breslaşu) a reuşit să-şi elimine
profesorul de la catedră. S-a întâmplat în 1949. Pe Călinescu l-a înlocuit
Vitner, dentistul. „Piticu Vicu”, poreclit aşa de Al. Piru, reapărea pe
„spuma valului” universitar, ca prigonit de Ceauşescu.
Şi câte infamii culturale şi literare n-au încetat să se producă, dacă
Pamfil Şeicaru a fost ocărât ca omagiator ceauşist, Eliade, ocărât ca
susţinător ceauşist... „Cine o mai urma?” s-a amărât Bătrânu. „Auzi,
Mândra şi Mândruţă!”
„Să fii, scria în Etnoestetica (ed. primă, Institutul European, 1998,
ed. revizuită şi adăugită de autor, Eikon, 2013) om responsabil printre ai
tăi şi în lume.” Om silitor, Bătrânu meu. Campania contra infamiilor
literare s-a concretizat în Sadovenizând, sadovenizând... şi în Omul din
Calidor. A făcut-o cu spirit polemic echilibrat, claritate şi bun simţ în
argumentaţie. Sănătos. A lua distanţă nu înseamnă a-l interzice pe celălalt,
a-l desfiinţa, a-i turna lături în cap. N-o să aflaţi style bas în polemicile lui.
Dar cei cuprinşi de voluptatea negării valorilor au parte de verdicte severe,
de puneri la punct dure, date cu calm. Când la Iosif Sava („Savaot”, după
Goma) s-a afirmat că Sadoveanu n-a fost decât un criminal (adevărat: ca
om politic total compromis a contrasemnat condamnări la moarte ale
Tribunalului poporului), Petru Ursache a demonstrat că scriitorul nu poate
fi anihilat. Aşa cum nici Goma, de pe celălalt versant, al verticalităţii
absolute, nu poate fi anihilat. Omul din Calidor tot în răspăr l-a scris Petru.
Goma, „afurisitul” desţărat de Ceauşescu, trebuia afurisit şi după '89. Petru
îl numea „Generalul fără armată”, având sub el un mic pluton de scriitori
care-l preţuiau pentru rarul său curaj. Ceilalţi „tăceau asurzitor”, cum scrie
însuşi Goma. Indiferenţa la imoralitate a rămas aceeaşi. Doamne, dacă ar fi
fost atâţia luptători contra comunismului câţi s-au pretins a fi după '89, ar
fi căzut regimul de la Charta Goma din '77.
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À rebours-ul a funcţionat mereu la Petru Ursache. A ştiut să vadă
dincolo, prin interstiţiile Cortinei de Fier, dar a văzut şi ce nu-i potrivit
pentru România, concesiile oportuniste pentru grupuri de interese corectpolitice. Şi pentru că gazetarul Eminescu a fost declarat „feroce
antidemocrat”, „model păgubitor – anacronic”, pe linia Moses Rozen, am
replicat comando-ului eminescofob cu dosarul Doinei, ed. Timpul, Iaşi,
2000. Scrie Petru Ursache în Cuvânt lămuritor: „Poate că Doina n-ar fi
depăşit interesul pentru care a fost proiectată, şi anume de poezie
ocazională. După inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare, din iunie 1883,
putea intra în uitare. Din păcate, situaţia reclamată de poet nu s-a schimbat
la data repectivă. Mai mult, în multe privinţe se menţine şi astăzi.
Cominterniştii sunt o specie mutantă, tot mai viguroasă. «Tezele» nu s-au
modificat prea mult: tradiţia orbeşte, trage-n jos, etnocraţia e
antiintelectuală, naţiunea română nu e chiar o naţiune, oricum, hotarele vor
dispărea, demonul naţionalist trebuie exorcizat şi blocul ortodox sfărâmat,
o dată cu «miturile istorice ale românilor». Să le enumăr? Iată-le: mitul
latinităţii, al continuităţii, unităţii de neam, al rezistenţei contra
năvălitorilor şi-al vitejiei strămoşilor.
Şi pentru că părinţii şi copiii stalinismului sunt în relaţii excelente,
discursul apodictic al foştilor proletculţi a fost recuperat. Se potriveşte
mănuşă în acţiunea de forţare a «revizuirilor», de minimalizarea valorilor
culturale. Doina a fost acuzată de xenofobie şi de naţionalism vulgar,
agresiv, poluant, în numele „europenizării”. Cum era să „intrăm” ieri în
U.R.S.S. cu Doina lui Eminescu? Şi cum o să «intrăm» în Europa cu
aceeaşi Doină şi iar Doină?”
A opta carte din Seria Etno (am făcut ce i-am promis: am lansat
cele 6 volume din Seria Etno: Etnosofia, Etnoestetica, Etnofrumosul sau
Cazul Mărie, Moartea formei, Gastrosofia sau Bucătăria vie; a şaptea,
Dosarul mitologic al Mioriţei, vorba lui Niculae Gheran, încurajându-mă:
„mult a fost, destul a rămas”, e pe drumul spre tipar). A opta, aşadar,
nerevăzută de autor şi adăugită de mine, va apărea sub un motto din N.
Iorga: „Istoricul e un bătrân prin excelenţă al naţiei sale; dacă nu-l întreabă
nimeni, el e dator să vorbească.”
Petru Ursache a vorbit. A avut, are un cuvânt de spus.
Iaşi, decembrie 2014
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Invitatul revistei

„Poezia mi-a dat sentimentul
libertăţii, într-o lume în care e
dificil să fii un om liber”
Constantin Acosmei
în dialog cu
Adrian
Alui Gheorghe

„M-am deprins din copilărie să văd triumful răului în
lume şi n-am mai scăpat niciodată de asta”
- Dragă Constantin Acosmei, ne cunoaştem de ceva vreme... Cam
de cîţi ani? Ce îţi aminteşti de perioada în care ne-am cunoscut? Cum era
lumea ta atunci? Cum vedeai lumea, în general? Ce îţi mai aminteşti
despre colegii tăi, cu care ai pornit la drum la cenaclul elevilor de la
Tîrgu Neamţ, iniţiat şi coordonat de mine, de colegii de la cenaclul de la
Piatra Neamţ ...?
- Dacă nu greşesc, prima dată cînd am fost la cenaclul de la Tîrgu
Neamţ eram în clasa a VI-a, deci se întîmpla în toamna anului 1984. În
clasa a VII-a veneam, cu colega mea de la şcoala din Valea Seacă,
Antoaneta Dohotariu, la Piatra Neamţ. Au trecut mai mult de 30 de ani de
atunci. Amintirile de la vîrsta aceea sînt proaspete şi acum, dar amestecate,
încît cu greu aş putea recompune din ele o imagine a lumii fără să o strîmb.
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Începeam să descopăr cu teamă că trăiam într-una din cele mai rele lumi
posibile, una a minciunii împinse pînă la grotesc, care trebuia „citită” pe
dos, o lume absurdă şi fără scăpare, în care singura speranţă putea fi
moartea lui Ceauşescu. E adevărat, n-aş fi avut poate curajul să înţeleg
toate astea, deşi le vedeam tot mai clar, dacă nu v-aş fi întîlnit în acei ani.
M-am deprins de atunci să văd triumful răului în lume şi n-am mai scăpat
niciodată de asta. Cu colegii de atunci am pierdut legătura. Pe cîţiva i-am
reîntîlnit mai tîrziu, sau i-am depistat ca autori de poezie. Ştiu că
Antoaneta Dohotariu lucrează de mult timp în televiziune, la Bucureşti. La
Iaşi, la sfîrşitul anilor '90, l-am revăzut pe Codrin Dinu Vasiliu, poet şi
lider al Asociaţiei „Outopos”, activă pe atunci. Despre Rodica Potoceanu,
din cenaclul de la Tîrgu Neamţ, ştiam că a publicat mai multe volume de
poezie. Căutînd acum numele pe net, am văzut că a murit la sfîrşitul anului
2013. N-am mai căutat alte nume.
- Biblioteca mea, cîtă era, dar cu cărţi rare în mare parte, alese cu
grijă şi inspiraţie, ţi-a fost la îndemînă, în acea perioadă. Despre ce cărţi
şi despre ce autori îţi aminteşti azi? Au fost cărţi care te-au format? Au
fost autori care ţi-au rămas apropiaţi?
- A fost un mare noroc, pentru mine, că mi-aţi împrumutat pe
atunci multe cărţi importante, dar şi că îmi vorbeaţi despre autori şi cărţi la
care, altfel, mai greu aş fi ajuns. Lista ar fi prea lungă şi greu de
reconstituit cu precizie, dar îmi face plăcere să transcriu nişte titluri:
Camus („Mitul lui Sisif”), Céline („Moarte pe credit”), Proust, Borges
(„Cartea de nisip”), Márquez („Candida Eréndira”), Joyce („Ulise”),
Faulkner („Lumină de august”), Hemingway („Bătrînul şi marea”), Saul
Bellow („Darul lui Humboldt”), Kurt Vonnegut („Abatorul 5”), Kafka
(„Castelul”), Patrick Süskind („Parfumul”), Knut Hamsun („Foamea”),
Miodrag Bulatović („Cocoşul roşu zboară spre cer”), Kazantzakis („Alexis
Zorba”, „Hristos răstignit a doua oară”), Mishima („Templul de aur”)
„Dialogurile” lui Platon… Şi poeţi: Lorca, Octavio Paz („Piatra soarelui”),
Fernando Pessoa („Ploaie oblică”), Ezra Pound („Cantos”), Rilke,
Ingeborg Bachmann („Fără delicatese”), Khalil Gibran („Profetul”)… Şi
autori români: Mircea Eliade, Noica, Ionescu, Cioran, Nichita Stănescu
(„Ordinea cuvintelor”), Marin Sorescu („Tratat de inspiraţie”), Mihai
Ursachi, Emil Brumaru, Cezar Ivănescu, Ion Gheorghe, A.E. Baconsky
(„Corabia lui Sebastian”), Mircea Dinescu, Virgil Mazilescu, Ion
Mureşan… Şi texte interzise: „Doina” lui Eminescu, poveştile cu pricina
ale lui Creangă... Aş adăuga şi „Aşteptîndu-l pe Godot”, singura carte pe
care, cu greu, mi-a împrumutat-o Aurel Dumitraşcu.
- O amintire – sau mai multe cu Aurel Dumitraşcu? Poţi să îi faci
un portret la atîţia ani distanţă?
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- Pentru mine, Aurel Dumitraşcu a rămas un poet exemplar, cu un
destin tragic. Nici pînă în ziua de azi nu am putut accepta moartea lui, la
mai puţin de un an după căderea comunismului, pe care l-a urît cu
înverşunare şi care i-a înveninat viaţa. Chiar dacă am auzit tunetul şi am
văzut miraculosul curcubeu apărut în timpul slujbei de la mormîntul său, în
cimitirul din Sabasa, în noiembrie '90… Amintirile cu el sînt vii, de la
prima întîlnire (era, cred, în toamna anului 1984, la Casa Sadoveanu de la
Mănăstirea Neamţ, unde îşi prezenta prima carte, „Furtunile memoriei”, în
acel an apărută, acuzînd public intervenţiile cenzurii în texte) şi pînă la
ultima (în vara anului 1990, după mineriade, cînd am fost împreună la un
meci de fotbal, Ceahlăul – Tighina Bender, ţin minte). Îl vedeam mai des
în 1988-89, în serile cînd, după ce mergeam la cantina liceului, vă vizitam,
ascultam „Actualitatea românească” şi priveam partidele de şah pe care le
jucaţi împreună sau mă uitam prin cărţi. Poate ar fi trebuit să mă ruşinez că
veneam prea des, însă am avut multe de învăţat, ca martor tăcut al acelor
seri deloc optimiste, despre poezie şi moralitate, despre comunism şi
libertate. Ca să fac o mărturisire, cred că abia după moartea lui Aurel (şi
după înăbuşirea revoltei anticomuniste) am început să scriu cu adevărat,
deşi făceam exerciţii de multă vreme.
- La un moment dat, în preajma debutului în presa literară, căutai /
căutam de zor un pseudonim care să spargă „localismul” numelui ...! Îţi
mai aminteşti la ce nume te-ai oprit? Aurel Dumitraşcu, îmi amintesc,
depunea şi el mare sîrg în căutarea unui nume pentru tine ...
- E adevărat… şi caraghios, nu? Îmi amintesc acel pseudonim, dar
nu-l mai spun aici. (Pînă la urmă, tot am schimbat o consoană a numelui
din buletin – prilej, peste ani, de încurcături la aeroport.) Se întîmpla asta
înainte de 1990, cînd „debutul în presa literară” era primul pas pe care
trebuia să-l facă (şi cît mai săltăreţ!) cel care aspira să se prindă în hora
vieţii literare. Din fericire, lumea s-a schimbat, iar din plănuitul şi
aşteptatul debut (lăsînd la o parte două grupaje apărute în 1991 în
„Luceafărul” şi „Poesis”) s-a ales… un strat de praf.

„Fascinaţia pentru scriitori am păstrat-o, cu un
plus de simpatie pentru cei care au avut un
destin nefericit…”
- Ai ajuns la Iaşi. Şi ai rămas la Iaşi. De ce ai rămas la Iaşi? Cu ce
te-a tentat pînă la a rămîne – probabil – definitiv? Care ţi-au fost prietenii
literari adevăraţi de la Iaşi, cărora le datorezi ceva? Ce?
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- Am rămas la Iaşi… pentru că, întîmplător, a fost posibil, am
început să lucrez aici după terminarea facultăţii şi am reuşit cum-necum să
supravieţuiesc. În 1997, era un oraş prielnic pentru cineva căzut în
„tentaţia anonimatului”. Aici erau cîţiva prieteni scriitori, de vîrste diferite,
pe care îi apreciam în mod deosebit... aveam cu toţii încredere în
importanţa scrisului, în intransigenţa spiritului critic şi vorbeam la nesfîrşit
despre literatură. Printre cei mai apropiaţi, într-o enumerare cronologică:
Antonio Patraş, Cristian Tanasescu, Ovidiu Nimigean, Iulian Doroftei,
Emil Iordache (dispărut prematur), Dan Lungu, Radu Andriescu, Horaţiu
Decuble, Michael Astner, Mariana Codruţ. Mulţi dintre ei au părăsit între
timp Iaşul şi bine au făcut. Trebuie să amintesc aici şi episodul „Club 8”,
singura tentativă de a ieşi din subterană în spaţiul public la care am luat
parte. Au fost întîlniri, lecturi publice, lansări de carte, polemici în presă,
lecturi în străinătate, pledoarii pentru resurecţia spiritului critic… o
încercare onestă de a propune o alternativă culturală viabilă, în replică la
„oferta” săracă a Iaşului literar oficial. Proiectul aparţine acum trecutului,
fără să fi zgîlţîit prea tare inerţia vechilor structuri, însă rămîn nişte autori
şi nişte cărţi din acei ani, precum şi principiile aduse în discuţie.
- Care au fost modelele tale culturale? Cum ai ajuns la ele? Cît de
ruşine ţi-a fost cînd cei din jur au descoperit că scrii poezii?
- Nu ştiu cum s-a întîmplat, dar „eroii” mei au fost scriitorii, încă
de pe cînd nu citisem decît prea puţin şi nu întîlnisem nici unul în carne şi
oase... A însemnat mult, elev fiind, să-i cunosc pe poeţii tineri din Neamţ
şi apoi să văd mulţi poeţi tineri din ţară, care veneau la Colocviile de
poezie de la Tîrgu Neamţ. Chiar fără a avea neapărat nişte modele (sau
fără să-mi dau seama de asta), fascinaţia pentru scriitori s-a păstrat, cu un
plus de simpatie pentru cei care au avut un destin nefericit… cei care s-au
sinucis, cei care au înnebunit, cei care au fost omorîţi, închişi, persecutaţi
sub dictaturi, cei care s-au revoltat, cei care au rîs, cei care au tăcut, cei
învinşi, cei singuri, cei uitaţi… La început, nu mi-a fost ruşine că scriu
(doar că nu scriu suficient de bine!), nici nu am făcut-o pe ascuns, iar
copiii din sat nu şi-au bătut joc de mine din cauza asta, chiar dacă îmi mai
ziceau „poiată”, sau cei mai mari mă puneau „să le compun şi lor o
poezie”… Un fel de ruşine mi-a fost mai tîrziu, cînd eram întrebat ce am
mai scris, şi, dacă nu, de ce?... M-am obişnuit însă cu gîndul că nu sunt
dator să dau explicaţii.
- Ai avut în viaţă (şi în literatură) şi nişte… antimodele? Te-au
influenţat în vreun fel?
- Toţi „oamenii noi” produşi de comunism, activiştii de partid,
securiştii, turnătorii… „poeţii” care umpleau revistele cu „poezii
patriotice” despre partid şi conducător, scriitorii şi intelectualii care făceau
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encomioane regimului. (Aurel era vehement în diatribele împotriva
scriitorilor lipsiţi de caracter!)
- Zi-mi cîteva mijloace prin care se ratează scriitorul român.
"Vocaţia începuturilor", cu care se laudă cultura noastră, ne face să ne
şampanizăm în faţa debuturilor şi să uităm pe drum ce au promis să facă
în literatură… Ratarea face parte din destin sau e o forţare a destinului?
- E greu de vorbit despre ratare. Există, cu siguranţă, un „sentiment al
ratării” care însoţeşte aventura literară a oricărui scriitor, român sau nu. În
mod paradoxal, pare a fi mai puternic, mai obsesiv tocmai la autorii
autentici, şi cred că e ceva benefic. Altfel, putem vorbi oare de ratare
atunci cînd un scriitor încetează să mai publice, sau cînd scrie nişte cărţi
mai puţin reuşite? Nu ştiu dacă e corect, cel puţin atît timp cît nu încearcă
să se menţină cu orice preţ, scriind peste măsură, în atenţia publicului şi a
criticii. Şi apoi, nu cred că debutul ar fi un angajament, care îl obligă în
vreun fel pe autorul tînăr, ci o carte pur şi simplu, cu bunele şi relele ei. O
carte de debut poate fi foarte bine şi o carte ultimă...

„Textul face posibilă întîlnirea dintre doi oameni
străini, adesea din spaţii şi epoci diferite, care
devin apropiaţi, aidoma unor prieteni,
în timpul fast al lecturii”
- Spunea părintele Baştovoi că în literatura română prea mulţi
poeţi scriu atît de încîlcit, egali între ei, de parcă ar vorbi cu toţii cu capul
sub apă. Crezi că e o virtute să nu fii înţeles de cititori? Nu cumva sub
această şmecherească şi repetată aserţiune se ascund cel mai bine
veleitarii? Cît de mult te interesează cititorul cînd scrii? Poţi să faci un
portret (robot) al cititorului tău?
- Nu am o imagine completă asupra poeziei române (actuale), ca un
critic de profesie, însă, din experienţa (limitată) de cititor consecvent de
poezie, nu cred că ininteligibilitatea invocată e o problemă reală. Admiţînd
că oricare dintre arte se adresează unui public (auto)educat, rezultă că nu
oricine a învăţat să citească devine automat un cititor de poezie. Iar poezia
nu deţine un mesaj explicit, pe care îl descifrezi sau nu, ci instituie, mai
curînd, o stare de comunicare autentică între autor şi cititor, la care e
necesar ca amîndoi să contribuie. Textul face posibilă întîlnirea dintre doi
oameni străini, adesea din spaţii şi epoci diferite, care devin apropiaţi,
aidoma unor prieteni, în timpul fast al lecturii. Bineînţeles că, atunci cînd
scrii, te dedublezi, intri în pielea cititorului, aşa cum şi cititorul intră în
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pielea autorului, cînd parcurge textul. Nu înseamnă că cel care scrie
trebuie să-şi fixeze un public-ţintă şi să îşi adapteze discursul,
simplificîndu-l sau complicîndu-l, ca să satisfacă un orizont de aşteptare
cît mai larg. Cred că mai mult contează calitatea cititorilor decît numărul
lor. Iar pedeapsa unei cărţi contrafăcute este că un bun cititor simte asta şi
o abandonează.
- 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?
- Discuţia despre „generaţii” cred că simplifică prea mult realitatea
literaturii pentru a fi cu adevărat profitabilă. Cu cît ne îndepărtăm în trecut,
generaţiile îşi pierd vizibilitatea, doar autorii rămîn în memoria literară...
Pe de altă parte, un tînăr poet va încera să-şi găsească fărîma lui de
originalitate, iar pentru asta, vrînd-nevrînd, se va raporta la „ultimii
originali” afirmaţi în poezie, adică la autorii din „generaţia” anterioară. E
posibil ca, scriind (mai mult sau mai puţin) altfel/ altceva decît aceştia
dinainte, tinerii să ajungă, în mod independent, la „soluţii de originalitate”
asemănătoare. Apoi, inevitabil, apar şi sintagmele... Nu pot face
previziuni, e clar că oricînd va exista o „direcţie nouă” în literatură, diferită
de cea „veche”, deşi în esenţă miza literaturii rămîne aceeaşi. Dintre poeţi,
aş paria pe paria...

„Nu cunosc Bucureştiul, nu cred să fi fost acolo
de mai mult de zece ori pînă acum ...”
- Spune-mi cam ce ţi-a dat ţie poezia pe lumea asta? Dacă n-ai fi
Constantin Acosmei, ce alt scriitor ţi-ar fi plăcut (plăcea) să fii?
- Nu ştiu dacă mi-a dat sau mi-a luat ceva, însă mi-a schimbat viaţa
ireversibil, pentru că poezia nu este o „meserie”, ci un fel de a trăi, poate
chiar o justificare a existenţei. Mi-a dat sentimentul libertăţii, într-o lume
în care e dificil să fii un om liber. Nu-mi imaginez că aş putea fi altcineva,
chiar dacă de multe ori nu-mi place prea mult să fiu cel care sînt...
- Dacă nu ai fi scris, dacă nu ai fi făcut literatură, ce altceva ţi-ar
fi plăcut să faci pe lumea asta?
- Cîtă literatură am făcut... e discutabil, dar e tot ce am putut să fac
mai bun. Mi-ar fi plăcut să am timp să citesc mai mult, să văd mai multe
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filme, să ascult muzică pe îndelete, dar toate astea sînt incluse în „a face
literatură”. Altceva nu cred că-mi doresc.
- Ai numele/ renumele de taciturn, de om care vorbeşte rar şi bine.
Care e relaţia poezie-tăcere, în viziunea ta? Cît e cuvînt, cît e tăcere într-o
poezie?
- A spus Wittgenstein că „ceea ce se poate spune în genere se poate
spune clar; iar despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie să se tacă”. Însă
poezia încalcă regula, dă să spună ceva despre ce nu se poate vorbi, chiar
atunci cînd discursul pare simplu şi limpede. E adevărat, o poezie
minimalistă, care mizează pe sărăcia tematică şi stilistică, pe o retorică
austeră, pe brevilocvenţă şi fragmentarism, are mai multă nevoie de tăcere
(de albul paginii) ca să se poată face auzită… Prea multă?
- Cum vezi Bucureştiul din/ de sub carapacea ta? A fost vreodată o
tentaţie? Dacă nu ai trăi la Iaşi, unde ţi-ar plăcea să te re-găseşti?
- Nu cunosc Bucureştiul, nu cred să fi fost acolo de mai mult de
zece ori pînă acum (cu tot cu excursia din clasa a VI-a…) şi n-am rămas
niciodată mai mult de cîteva zile. Am auzit despre „centru” şi vorbe bune,
şi mai rele, mi-e greu să-mi fac o imagine din fragmente de poveşti spuse
de alţii. Unii dintre prietenii mei au plecat la Bucureşti, cîţiva s-au dus mai
departe în lumea largă, nici unul încă nu s-a întors. Dacă aş avea de ales,
nu cred că mi-aş găsi locul undeva, să mă simt de acolo – un bun şi devotat
localnic, dar, altfel – o cameră, în orice oraş ar fi, îmi este de ajuns.
Baudelaire scria că „cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé
du désir de changer de lit”. Mă gîndesc că, dacă aş putea, eu m-aş strecura
sub pat…

„Limba, fără discuţie, este esenţială pentru orice
scriitor, iar datoria lui faţă de cultura naţională
se achită în rate cît de mici,
cu condiţia să nu fie monedă calpă”
- Ai publicat aceeaşi carte, cu modificări de la ediţie la ediţie, cu
un titlu ciudat, „Jucăria mortului”. De unde această obsesie? E o
chestiune premeditată? Ai gîndit-o de la prima ediţie, de la acea ediţie
apărută în „colecţia de un leu”? Vor mai fi alte cărţi cu acelaşi titlu? Vrei
să fii (în literatura română) autorul unei singure cărţi? Sau al unui singur
titlu?
- Nu a fost nimic premeditat, poate doar am profitat de conjunctura
nefavorabilă publicării cărţilor de poezie din anii '90... Prima ediţie,
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apărută în 1995, a avut un tiraj care, după un mare succes de vînzări la un
salon de carte de la Satu Mare (la preţul colecţiei), nu a putut acoperi nici
măcar cererile prietenilor. În 2002, cînd am adunat ce mai scrisesem între
timp, am urmat sfatul lui Ovidiu Nimigean şi am adăugat două noi secţiuni
la cartea deja apărută/ dispărută. Şi tirajul acestei ediţii a fost numai pentru
prieteni, dar l-am gestionat mai bine. Abia a treia ediţie a fost de găsit pe la
tîrgurile de carte şi într-o librărie din Bucureşti, din cîte am auzit, iar
ultima ediţie chiar a ajuns în librării, am văzut-o şi eu... Despre următoarea
carte nu ştiu nici eu mai nimic, doar că ar trebui să fie altfel decît prima,
sau tot cea veche o va înghiţi, cine ştie?!
- Cînd scrii? Cum scrii? Cît de mult lucrezi la un poem/ text? Ai
nişte obiceiuri, nişte „habitudini”?
- Nu mă plîng de asta, dar nu mi-am putut permite niciodată să am
tabieturi de scriitor. Cît am reuşit să scriu, am scris pe apucate. Mi-ar fi
plăcut să petrec nopţi lungi, cu cărţi şi manuscrise, cu ţigări şi cafea... însă,
pînă una-alta, sînt constrîns să mă trezesc la ora la care, dacă ar fi după
mine, m-aş duce să mă culc. Cu ani în urmă, nu am avut destul curaj să
renunţ la munca pe care o fac pentru subzistenţă şi să trăiesc ca un om
liber, numai pentru scris, cu riscul asumat de a da colţul rapid. Cît despre
scris – atît de puţin şi de greu, în ultimii ani, că nici nu mai contează cum
„lucrez”...
- Te rog să accepţi o întrebare mai lungă, fac asta de dragul
textului (re)descoperit recent pe blogul lui Vasile Gogea. I.L. Caragiale,
într-o scrisoare publică, tipărită în Universul din 17 aprilie 1909, care
dădea un răspuns, în fapt, la o scrisoare, publicată în acelaşi loc, a lui Al.
Vlahuţă, spunea următoarele: “Dacă bietul Eminescu ar trăi şi ar veni sămi ceară o povaţă, iată ce i-aş spune din toată inima, fără un moment de
ezitare: Foarte cuminte te-ai gîndit, amice! Bine că te-ai convins, în fine,
la vîrsta matură, de inutilitatea socială a literaturii! Vrei să faci ceva mai
serios şi mai demn de un bărbat pentru patria ta? Te felicit… Intră în
luptă cu toată ardoarea, cu toată încordarea de care eşti capabil!… (…);
nu aluneca să compari realul posibil cu idealul etic! nu uita că o generaţie
este un derivat istoric, care a moştenit păcate şi va lăsa păcate de
moştenire! nu despera de îndreptarea relelor materiale şi de cucerirea
unei stări mai bune de omenie şi de dreptate! Nu te uita în lături, ci tot
înainte, cu ochii ţintă la drapel, mergi fără şovăire cu aceia care-ţi par
mai vrednici să ajute progresului patriei!…” Cum comentezi acest lucru?
Cît de utilă social este arta? Cît de prezente sînt noţiunile de patrie, limbă,
cultură naţională între obsesiile tale de artist/ scriitor?
- Mă gîndesc că aceste rînduri Caragiale trebuie să le fi scris din
Berlin, şi atunci pledoaria pentru angajarea politică a poetului făcută de un
critic al politicienilor, care a ales exilul imediat ce i-a fost, financiar, cu
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putinţă, este destul de ciudată. Raportîndu-mă la „patrie”, încerc să păstrez
un echilibru, să nu consider întîmplarea de a mă fi născut român nici ca o
pedeapsă, nici ca o recompensă, nici ca un motiv de ruşine, nici de
mîndrie. Politica nu mă atrage, de fapt, şi nu mi-aş dori decît să trăiesc
într-o ţară normală, fără să-mi pese cine cîştigă alegerile, avînd garanţia că
politicienii îşi fac onest meseria şi că nu se poate întîmpla nici un derapaj
de la democraţie, chiar dacă nu mă agit eu să-i sar în apărare, cu votul
meu... (Într-o ţară normală, un personaj ca Ion Iliescu nu s-ar afla în
libertate.) Limba, fără discuţie, este esenţială pentru orice scriitor, iar
datoria lui faţă de cultura naţională se achită în rate cît de mici, cu condiţia
să nu fie monedă calpă. Despre utilitatea artei nu am nici un dubiu, pentru
că acumulează şi păstrează ceea ce este autentic uman, şi fără această
rezervă aparent inutilă orice societate o ia razna şi se întîmplă, ca de atîtea
ori, o catastrofă.

„Prietenia trebuie construită şi întreţinută cu
efortul neîntrerupt al prietenilor, ca un adăpost”
- Te-a tentat vreodată să scrii proză? Sau teatru? În textele tale
sînt embrioane de schiţe, de teatru scurt ...! Deţii un oarecare dramatism,
o gestică dramatică ...
- Nu mi-am propus să ilustrez genuri şi specii literare, dar nu cred
că aş fi fost în stare să scriu altceva decît poezie, chiar dacă aş fi încercat.
Mă consolez cu gîndul că multe opere în proză sau dramatice sînt, de fapt,
poezie de cea mai bună calitate. Poate că greşesc, dar întotdeauna am
considerat poezia ca fiind nivelul ultim al literaturii, de aceea şi cel mai
riscant, mai prăpăstios...
- Te rog să faci portretul cititorului tău de poezie. Cum arată, cum
respiră, cum se mişcă în spaţiul public? Dacă ai sta cu cititorul (tău) ideal
de poezie faţă în faţă, la o masă, la o bere, ce i-ai spune?
- E prea mult spus „cititorul meu”, de fapt e vorba de un (bun)
cititor de poezie care a cheltuit o oră din viaţă ca să citească şi cartea mea.
Dacă ne-am întîlni, cred că am avea discreţia să nu pomenim despre asta.
Am găsi lesne ce vorbi, despre literatură, despre filme, despre trupe de
rock... Despre lucruri dureroase, cum ar fi ostracizarea lui Paul Goma, sau
despre lucruri aparent hazlii, ca premiul lui Gabriel Chifu …
- Cum ar suna un proiect literar în viziunea lui Constantin
Acosmei?
- Să fiu pe fază atunci cînd, nitam-nisam, mi-ar trece prin cap ceva
care ar merita să fie scris şi să pot redacta apoi o variantă cît mai bună a
acelui poem. Şi tot aşa…
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- Cît valorează prietenia, ca monedă de schimb, în viaţa asta … ?
- Prietenia trebuie construită şi întreţinută cu efortul neîntrerupt al
prietenilor, ca un adăpost. Cu cît aceştia se văd mai rar, cu cît discută mai
puţin, şi confortul din adăpost se reduce. Cu regret constat că sînt multe
astfel de construcţii, pline de viaţă altădată, în care n-am mai intrat de ani
buni, sau numai în treacăt. Din cauza vîrstei, din cauza reticenţei mele faţă
de isteria comunicării globalizate? Sînt bune ele şi aşa pustii, numai de nu
s-ar nărui…
- Dacă ar fi să transformi viaţa ta într-o poveste scurtă, cam cum
ar suna aceasta?
- Un epitaf, aşa, ca-n cimitirul din Săpînţa? Mi-ar plăcea să
cioplesc unul, dar numai după ce o să-mi scriu testamentul... Pînă atunci,
le recomand pe cele – de excepţie – din „Spoon River Anthology”.
- Te rog să formulezi o întrebare pe care te aştepţi de multă vreme
să ţi-o adreseze cineva. Şi la care să şi răspunzi, eventual. Sau nu.
- Nu aştept nici o întrebare, pentru că nu posed răspunsuri care ar
merita să se ivească un prilej de a fi exprimate. Ar însemna să formulez o
întrebare mincinoasă...
- Lasă, te rog, un poem (text) nou pentru eventualii cititori ai
revistei „Conta”.

Un exerciţiu după Eminescu:
În zădar în cîte-o steclă
Cu vin sau rachiu de sfeclă
Cauţi morţii o poreclă –
Să o chemi, s-o vezi la meclă
Şi, ciocnind cu ea paharul,
Să simţi că te împle harul
Şi că poţi ceti Zoharul
Aşa cum citeşti ziarul...
Nu e crîşmă să agăţi
Moartea şi să o îmbeţi –
Ci comandă, cheltuieşte,
Pîn’ la ziuă chefuieşte
Şi-ai s-auzi cîntînd popeşte.

Piatra Neamţ – Iaşi, februarie 2015
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Poezii de Constantin Acosmei
studii pentru „nud cu piciorul în groapă”
2.
(azi m-am plimbat prin azil
şi am cules un buchet de ciorapi
– „vai sînt atît de plăpînzi” spune
femeia înduioşată şi îi pune
repede în apă să nu se ofilească)
3.
(întotdeauna cînd vorbesc despre
frumuseţe o femeie goală se aşază
sfioasă lîngă un stomac gol)

sfîrşitul anului
(cine ştie ce viitor luminos se
va putea citi în măruntaiele mele
de pe marginea şanţului cerşetorul
schilod îmi urează multă sănătate
şi împlinirea tuturor dorinţelor
încă puţin şi voi avea privirea
limpede – ca borşul de la azil)

prima iubire
(în fiecare noapte beau
un pahar de ceai negru
mă întind pe pat
cu faţa în jos
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îmi ascult zvîcnirile inimii
şi îmi închipui că
sînt îndrăgostit)

ce s-a întîmplat
(ce este nimic ce faci nimic
ce cauţi nimic ce vrei nimic
ce ai nimic ce te doare nimic
ce simţi nimic ce spui nimic)

Răstignire
M-a dus în cîrcă pînă pe culmea dealului, gîfîind în timp ce ei îl mînau din
urmă. Ajunşi acolo, eu m-am
lungit în iarbă – cu braţele desfăcute, cu picioarele întinse. Pe el l-au
îmbrîncit peste mine, cu
spinarea pe pieptul meu, şi i-au pironit mîinile şi picioarele peste mîinile şi
picioarele mele. Apoi m-am
ridicat şi am pornit încet la vale.
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Minune: Poezia a făcut mutul
să vorbească!
Constantin Acosmei - Jucăria mortului
(ediţia a IV-a, revăzută, Editura Casa de pariuri literare, 2012)
o prezentare de Adrian Alui Gheorghe

În poezia română de azi Constantin
Acosmei este o excepţie care întăreşte o serie de
reguli nescrise. Cu cît se ascunde mai mult, cu
atît este văzut mai bine. Cu cît tace mai mult, cu
atîta este auzit mai bine. Cu cît nu scrie nimic
nou, cu atîta este mai prezent în realitatea
literară. Singura sa carte se numeşte destul de
straniu, dar şi provocator, „Jucăria mortului” şi a
apărut în patru ediţii (1995, 2002, 2006, 2012),
cu foarte mici adaosuri de la o ediţie la alta.
Prima ediţie a cărţii, cea din 1995, a apărut la
Editura Pan, în colecţia „cărţi de un leu” şi a fost
lansată la o manifestare a revistei „Poesis” la Satu Mare. Fiind aşa de
ieftină, doar un leu, cineva a vrut să cumpere tot tirajul, vreo sută, două
sute de cărţi, fapt care a dus la „raţionalizarea” vînzării, fiecare cumpărător
avînd dreptul ... doar la două exemplare!
Şi încă o paranteză, ceva mai lungă ...! Am încercat să inoculez, pe
vremuri, unor şcolari/ învăţăcei care aveau în faţă tot orizontul alfabetului,
că iubirea ar putea fi, după cele mai autorizate aprecieri, numele poeziei.
Era o perioadă în care bucata de pîine era simbol, iar poezia putea fi
monedă de schimb pentru supravieţuire într-o republică puternic
ideologizată. Căci asta era România anilor optzeci, nouăzeci, mai mult un
peisaj decît o ţară. Între şcolarii mei de atunci s-a numărat şi Constantin
Acosmei. Eram, cred că în 1984, profesor la şcoala din Pipirig, acolo unde
s-a născut mama lui Ion Creangă, ca fiică a clopotarului David Creangă.
La Casa de cultură din Tîrgu Neamţ era metodist amicul Daniel Corbu. În
aceste condiţii am înfiinţat la Tîrgu Neamţ un cenaclu literar al elevilor din
zona Tîrgu Neamţ, cu numele de “Tinereţe fără bătrîneţe”, cu întruniri
bilunare, duminica, la care am invitat copilandrii care aveau ceva de spus
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la nivelul metaforei. În prima duminică au fost de faţă peste şaizeci de
elevi, mare parte însoţiţi de profesorii şi învăţătorii lor. Aurel Dumitraşcu
venea de la Borca însoţindu-şi grupul de copii talentaţi de prin şcolile unde
îşi cîştiga pîinea cea de toate zilele. Vreme de vreo trei ore, fiecare şi-a
spus poezeaua ilustrativă. Între cei prezenţi, care promiteau ceva, ceva,
erau doi elevi de la şcoala din Valea Seacă, comuna Bălţăteşti (acolo unde
Garabet Ibrăileanu şi-a scris romanul “Adela”!), era vorba de Antoaneta
Dohotariu din clasa a şasea şi de Constantin Acosmei din clasa a cincea.
Cel care i-a adus la cenaclu era profesorul (lor) de matematică al şcolii,
cred că se numea Dumitru Cozma (o spun pentru rigoare?) care voia să
aibă o scuză şi o confirmare pentru că cei doi elevi nu aveau treabă cu
obiectul său, fără să fie nişte elevi de duzină. Erau prea aiuriţi. (Şi tot
pentru rigoare, la atenţionarea venită de la poet, între timp, cea care l-a
recomandat pentru cenaclu a fost profesoara de limbă şi literatură română,
Ştefania Airinei. De reţinut pentru istoriile literare!).
Din prima clipă cei doi şcolari au devenit (erau) nişte excepţii. Şi
Costică Acosmei şi colega lui, Antoaneta Dohotariu, scriau ceva care nu
semăna cu nimic din ceea ce scriau congenerii lor: era vorba de “nişte
poveşti” în care subiectul era fie starea, fie ideea, fie excepţia. Lumea
satului lor era împinsă în texte spre un carnaval continuu, imaginaţia celor
doi era destul de tiranică şi fără limite. Amîndoi făceau „avangardă” fără
să fi auzit vreodată ceva despre acest termen. Umorul absurd era cultivat
cu ostentaţie, aşa cum doar copiii sînt în stare să rîdă în hohote în timp ce
supun chinurilor un animăluţ de curte. Vreme de cîteva luni, cît am ţinut
experimentul, cei doi citeau la sfîrşitul întrunirilor, deveniseră un fel de
vedete greu de asimilat în/ de contingent. Dar dacă Antoaneta Dohotariu “a
eşuat” în jurnalism, undeva pe la „proteve” parcă, Constantin Acosmei “a
rămas încremenit” în poezie.
Cu momele şi amăgele, vorba lui Creangă, Constantin Acosmei a
crescut (chiar dacă împotriva voinţei lui) şi a ajuns elev la Piatra Neamţ, la
Liceul „Calistrat Hogaş”, acolo unde a lăsat – ca peste tot - mai mult
impresii scrise, decît vorbite. Lucrul nu e chiar rău, fiindcă oricum trăim
într-o lume în care aproape toţi se aud/ ascultă pe ei înşişi, încît un surdomut poate fi luat drept un auditor-spectator ideal. Bibliotecile din Piatra
Neamţ (incluzînd-o aici şi pe a mea!) i-au fost lui Constantin Acosmei
„regal” în toată această perioadă, cred că lectura a fost singurul fapt la care
l-am simţit destul de hărnicuţ.
Dar să închidem aici paranteza şi să ne întoarcem la „Jucăria
mortului”. Poezia lui Constantin Acosmei place „din prima” sau o respingi
de la primul text. În textele sale se întîmplă ceea ce Eluard numea, pe la
1930, drept „alterarea logicii pînă la absurd”. Sau am putea chiar să
mergem pe mîna lui Andre Breton care plusa declarînd că numai absurdul
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mai poate fi generator de poezie. Şi Constantin Acosmei a aflat aceasta,
intuitiv sau, mai apoi, citind cu spor. Hugo Friedrich spunea, de altfel, că
„umorismul” şi autorii care l-au practicat prin cultivarea absurdului a/ au
dislocat aspectele reziduale ale lumii exterioare şi interioare în favoarea
unei „presimţiri asociative”. În poezia lui Constantin Acosmei gustul
cititorului obişnuit este bruscat, simţul comun este oripilat, grotescul este,
de fapt, o faţetă a normalităţii privită (prea) îndeaproape: “În gang mă
întîlnesc cu Domnul X./ E asudat, cu burdihanul lax./ Notez adresa: str. bl.
ap. tel. fax./ Mă uit la ceas – e unsprezece fix./ Pe pod îmi taie calea un
limax./ Mă-ntorc şi mă aplec – culeg un pix./ Mai merg. Ajung la
magazinul mixt./ Îmi sar în ochi cutiile cu vacs/ Din raft. Și lada cu
bricheţi de cocs/ Din colţ. Mă sprijin pe tejghea în plex,/ Privind
tacîmurile de inox/ Împachetate-n foi rupte din DEX./ Îmi cumpăr un
pahar de matrafox./ Ieşind, mă scarpin liniştit la sex.”(Sonet). Cred că
orice profesor de literatură, care şi-a luat cu brio examenele trudind pe
istorii literare convenţionale, scoate un sughiţ de surpriză şi e gata să
leşine. Sau leşină de-a dreptul. Cartea lui Constantin Acosmei e plină de
probe ale unui grotesc reieşit din combinaţia de „privire în ochii lucrurilor”
şi asocieri paradoxale, trăsnite, ceea ce francezii au denumit cu expresia
potrivită de „humour noir”: „ambulanţele intonează/ copleşitoare marşuri
de triumf/ din cartierele mărginaşe/ se aud slab exploziile demografice/
însoţite de rafale prelungi de aplauze/ fiecare clipă trebuie dezamorsată/
ultimele noastre nopţi/ au fost luminate feeric/ de petele galbene de urină/
de pe cearşafuri/ am scris pe ultimul plic/ „anul unu după era noastră”/
voi coborî şi eu în refugiu/ cu aripile între picioare./ printr-o spărtură a
zidului/ privesc cum se înalţă/ pe cel mai înalt catarg/ drapelul alb al
patriei” ( scrisoarea unui provincial). Sau iată cum arată o „ars amandi” în
viziunea lui Constantin Acosmei: „mi-am închis fălcile cu mîna/ şi mi-am
vîrît pe rînd vîrful limbii/ în toate spărturile din măsele/ atunci ai întins
mîna şi ai început/ să îmi încîlceşti părul – apoi/ totul în jur s-a acoperit
de mătreaţă”.
Daniil Harms şi avangardiştii ruşi intră şi ei în combinaţie cu
poezia lui Constantin Acosmei. Cred, de altfel, că spiritul lui Harms a
bîntuit prin cugetul lui Constantin Acosmei, chiar fără să îl fi citit la timp,
dar fiind vorba de aceleaşi structuri paradoxal-paradigmatice. E ca şi cum
ai privi cu o lupă puternică pielea trandafirie a unei adolescente, iar prin
lentila care măreşte realitatea ai zări porii şi bubiţele care scapă percepţiei
comune. Iată, pentru ilustrare, una dintre povestirile cu „humour noir” ale
lui Daniil Harms apărută în volumul „Mi se spune Capucin” (Editura
Polirom, 2008, traducere Emil Iordache”): „Kalughin a adormit şi a visat –
cică şade el într-o tufă, iar pe lângă tufă trece miliţianul. Kalughin s-a
trezit, s-a şters la gură şi a adormit din nou, şi a visat din nou, cică trece el
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pe lângă tufă, iar în tufă s-a ascuns şi stă miliţianul. Kalughin s-a trezit, şia aşternut sub cap un ziar, ca să nu-i curgă mucii direct pe pernă, şi iarăşi a
visat cum, cică, şade el într-o tufă iar pe lângă tufă trece miliţianul.
Kalughin s-a trezit, a schimbat zarele, s-a culcat şi a adormit din nou. A
adormit şi a visat iarăşi cum, cică, trece el pe lângă tufă iar în tufă şade
miliţianul. De data asta Kalughin s-a trezit şi a hotărât să nu mai doarmă,
dar a adormit pe loc şi a visat cum, cică, stă el ascuns după miliţian iar pe
lângă ei trece o tufă.” (Visul). Personajele poetice ale lui Constantin
Acosmei au şi ele aceeaşi buimăceală, seria de „relatări”, ale copilului şi
ale bătrînului, care constituie o bună parte din carte, au aceeaşi construcţie,
acelaşi absurd schizoid: “Într-o după-amiază mi-a venit cheful să umblu
fleaura prin oraş. După ce am ieşit dintre blocuri, am/ zărit o bancă liberă
lîngă trotuar şi m-am aşezat pe un colţ – să-mi trag puţin sufletul. Nu mă
tăia/ capul încotro să apuc. Din cînd în cînd îmi prindeam strîns, cu două
degete, sprîncenele stufoase,/ apoi închideam ochii şi smuceam (în acelaşi
timp şi cu aceeaşi putere) – să văd/ din ce parte se smulg/ mai multe fire.
Din cînd în cînd adunam salivă,/ scuipam în palma stîngă şi o ţineam
deschisă, apoi/ ridicam mîna dreaptă şi loveam pe mijloc cu muchia
palmei – să văd în ce parte sare scuipatul./ Cînd s-a făcut întuneric,
şedeam înţepenit pe aceeaşi bancă, cu sprîncenele smulse şi cu gura
uscată. Din/ cînd în cînd îmi răsuceam gîtul şi mă uitam peste umăr la
miliţianul ivit în mijlocul intersecţiei, care/ şuiera şi gesticula fără oprire,
chiorît de farurile maşinilor.” (Relatarea unui bătrîn).
Există o tiranie a inocenţei, proprie (tot sau mai ales) ruşilor, o
carte apărută recent, „Sectanţii”, a lui Iuri Mamleev (Editura “Curtea
veche”, 2000) e o probă de grotesc dus pînă la ultima consecinţă.
Un personaj, Petea, de exemplu “ … se distingea, într-adevăr prin faptul
că prăsea pe trupul său jigărit şi curbat felurite colonii de ciuperci, eczeme
şi coşuri, pe care le răzuia mai apoi – şi le mînca. Făcea chiar şi supă din
ele. Şi se hrănea în felul acesta mai mult pe cont propriu. De altfel de
mîncare aproape că nici nu voia să audă. Nu degeaba era atît de mîrced,
încît viaţa se ţinea totuşi, pentru sine, în corpul acesta lung, cu faţa numai
coşuri” (p. 24). Constantin Acosmei nu se lasă nici el mai prejos,
descoperirea realităţii, în sensul de jupuire a ei, depăşeşte adesea
imaginaţia lui Karl Rosenkrantz, cel care teoretiza despre „estetica
urîtului”: „închid ochii deschid gura/ nişte scursori sînt zilele/ străzile
tremură cu burta la stele/ maţele cîntă duios –/ închid ochii deschid gura/
în locul lacrimilor din orbite/ se scurg bucăţi de scuipat” (Pentru nimic în
lume, 2) sau: „Am dat pătura la o parte şi am început să culeg în palmă de
pe cearşaf firmituri de pîine, fire de tutun, coji de var, unghii tăiate, o
zgaibă uscată. Am adunat în chiuvetă hîrtiile mototolite de sub pat şi leam dat foc cu bricheta. Apoi am deschis robinetul şi scrumul a sfîrîit.
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Bucăţi negre de spuză au început să plutească prin cameră. Am ieşit pe
balcon, mi-am încleştat mîinile pe balustradă şi m-am uitat în jos. De la
blocurile vecine se auzea liturghia la un aparat de radio dat tare. Atunci
am început să sughit. Am traversat camera şi am ieşit pe hol, lăsînd uşa
numai alăturată. Aşteptam să o trîntească curentul, să mă sperii şi să îmi
treacă sughiţul. Pe cînd făceam cîţiva paşi prin faţa uşii, ca să îmi distrag
atenţia, am alunecat pe un scuipat. Nu m-am mai putut ridica. Am reuşit
doar să mă sprijin cu moalele capului de perete. Am deschis gura şi am
început să-mi clatin încet un dinte cu degetul.” (Relatarea unui bătrîn). La
Mamleev, la Harms, ca şi la Eugen Ionescu, Cehov, Cugler-Apunake sau
chiar la Caragiale personajele se mişcă uneori într-un spaţiu îngust,
negăsindu-şi rostul, inventînd „rosturi”, căutînd să-şi justifice într-un fel
existenţa, micimea, plusînd în universuri care se sufocă în/ de propria
inutilitate. Iată ce spune acelaşi Mamleev, descriind nişte scene cu nişte
cetăţeni care se mişcau sub inerţia inutilităţii, care îşi inventau cauze
stranii şi obscure: “Posesorul inexplicabilei feţe de om degenerat înhăţă un
pisoi şi, încordîndu-se, îşi înfipse dinţii în gîtul lui … Lăsîndu-se pe vine,
subţiraticul schiţă cîteva gesture stupide, ca într-un ritual şi, scoţînd un ac,
începu să înţepe ochii pisoilor. La rîndul lui, blondinul acunzîndu-şi
feţişoara în pieptul firav şi înroşindu-se de pe urma efortului, dezmembră
cu o pensetă trupşorul unei păsăruici. Cît despre tînărul cu cămaşă albă,
acesta şedea pe buştean şi, sorbind din vinul lui sec, plîngea. Subţiraticul
îşi mişca în aşa fel fundul, încît ai fi zis că se masturbează. Cel mic de
statură, după ce decapită un pisoi, se apucă de celălalt: acestuia îi scobi
ţeasta cu o sculă de cizmărie” (p. 57) Şi aşa mai departe. La Constantin
Acosmei „amintirile din copilărie” au acelaşi parfum de stranie reducţie a
universului la spaţiul unui coteţ de găini, incongruenţa dintre om şi lume
este rezolvată prin descrierea punctuală a înecării, de această dată, a unei
cloşti: „Găinile cotcodăceau asurzitor. Am intrat în şopron şi, suflecîndumi mînecile, m-am căţărat pe grinzi pînă la cuibarul făcut dintr-o ladă
stricată, umplută cu paie. Cînd m-am apropiat, cloşca a început să se
înfoaie, cîrîind şi cloncănind, năpustindu-se să mă lovească cu ciocul. Am
făcut o fentă, am înşfăcat-o de o aripă şi am săltat-o în aer. Cloşca se
zbătea, încercînd să mă apuce cu ghearele, şi pălăia cu aripa liberă,
stîrnind colbul. Ținînd-o cît mai departe, fără să răsuflu, am sărit pe nişte
surcele şi am ieşit din şopron. Apoi am prins capătul de sfoară înnodat de
un picior (cu care fusese priponită de o şipcă putredă din gard) şi am tîrît
cloşca în fugă peste arătură, pînă pe malul gîrlei. Acolo am băgat-o cu
coada în apa rece şi am început să o scald.” (Relatarea unui copil).
Întîlnim poezii-gag, care pot fi vizualizate cinematografic cu
umorul de rigoare, în genul seriei „Stan şi Bran”: „m-am aplecat şi/ mi-am
smuls covorul/ de sub picioare” (reverenţă) sau „o întîlnire” care e ca o
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ciocnire a galaxiilor, cînd se împrăştie stele verzi din belşug: „cînd
ajungem faţă în faţă/ punga – pe care o ţin cu mîna/ stîngă – mă prefac că
o scap/ ne aplecăm după ea în acelaşi/ timp şi ne izbim cap în cap”. Nu e
simplu.
În poezia lui Acosmei sînt prezente amalgamuri de obiecte, descrise
aproape ritualic de parcă s-ar dori o fixare a lor într-un peisaj destul de
sărac în elemente de care să îţi agăţi privirea sau cugetul. Mult mai puţin
prezent e, însă, sufletul. De aici porneşte, de altfel, oricare criză, de la
incoerenţa individului cu propriul sine, cu valorile sufletului. O spune şi
Cioran în “Ispita de a exista” (Editura “Humanitas”, 2008, traducere
Emanoil Marcu): “Printre vocabulele importante, există una a cărei
carieră, deosebit de lungă, provoacă reflecţii melancolice. E vorba de
Suflet. Rămîi uluit cînd te gîndeşti la starea lui actuală, la jalnicu-i sfîrşit.
Pornise bine, totuşi. Amintiţi-vă ce loc îi conferise neoplatonismul:
principiu cosmic, provenit din lumea inteligibilă. Toate doctrinele antice
impregnate de misticism se sprijineau pe el. Preocupat nu atît să-i
definească natura, cît să-i hotărască rolul în viaţa credincioşilor,
creştinismul l-a redus la dimensiuni omeneşti, făcîndu-l să regrete nespus
vremurile cînd îmbrăţişa întreaga fire, cînd se bucura de privilegiul de-a fi
şi realitate copleşitoare, şi principiu explicativ… (…) Cui îi mai pasă
astăzi de el? E pomenit doar din greşeală; locul lui e în romanţe: doar
melodia îl mai face suportabil, îi mai ascunde bătrîneţea. Vorbirea nu-l
mai acceptă: căpătînd prea multe sensuri şi slujind la prea multe, s-a
ponosit, s-a hîrbuit, s-a degradat. Patronul său, psihologul, tot întorcîndul pe-o faţă şi pe alta, avea să-l dea gata. De aceea, singurul ecou pe care-l
mai stîrneşte în conştiinţe este regretul asociat cu amintirea izbînzilor din
vremuri apuse pe vecie. Şi cînd te gîndeşti că odinioară înţelepţii îl
venerau, îl puneau mai presus chiar de zei, îi aşterneau universul la
picioare!” (Furii şi resemnări, p. 153). Această alienare este, de altfel,
cadrul general pe care evolează poezia lui Acosmei. Abulicul consumator
de vise face mereu inventarul lumii din jur, obiecte şi fiinţe, să nu fie
surprins cumva nepregătit şi să treacă pe nesimţite dintr-o lume în alta,
dintr-o dimensiune în alta: „stau cu faţa-n sus/ îmi ţin de urît/ spune şi tu./
şchiopătez pe saltea/ aranjez cu mîna/ un fleac lîngă altul/ spune şi tu./
strănut de tristeţe/ cînd se face noapte/ şi zboară toate/ muştele de pe
gură” (spune şi tu). Iar acolo unde altădată era suflet, vorba lui Cioran,
omul a îngrămădit, cu disperare, obiecte ca într-un pod cu vechituri, cu
inutilităţi. Nici nu se poate o mai bună definire a alienării: „umblu pe o
stradă/ şi îmi dau seama/ că am înghiţit apă/ zic – frate loveşte-mă/ cu
pumnul în cap/ prinde-mă bine de păr/ şi tîrăşte-mă afară/ dacă ţi-e
scîrbă/ dă-mi zece lei/ să mă duc în piaţă/ şi să mă cîntăresc” (odihnă)
sau: „Într-o zi am călătorit la oraş. Autobuzul aglomerat cobora
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serpentinele în viteză. O doamnă s-a ridicat de pe scaun, a scos din
buzunarul genţii de voiaj o sacoşă de plastic (imprimată cu poza unei
femei în chiloţi călare pe o motocicletă), apoi s-a aşezat şi, desfăcîndu-şi
punga în faţă, a vomat icnind de cîteva ori. Ajuns în oraş, am căutat
magazinul universal şi am urcat pe scările rulante pînă la ultimul etaj. O
femeie gravidă stătea la coadă ca să plătească un coş plin cu scutece şi
pelinci. Cuprinsă pe neaşteptate de greţuri, a făcut doi paşi în lateral şi a
vomat în pumni, cu ochii holbaţi şi cu faţa lividă. Am coborît din magazin,
am intrat într-o crîşmă din apropiere şi am făcut consumaţie. Mai tîrziu
am traversat strada, împleticindu-mă printre maşini şi claxoane, am intrat
în parc şi m-am lungit cu faţa în sus pe o bancă, în bătaia soarelui. Nu
după mult timp am început să horcăi şi să mă zvîrcolesc, înecîndu-mă cu
propria vomă. M-am întors cu trenul personal. În compartiment stăteau de
vorbă o profesoară navetistă şi o femeie care mergea la mănăstiri. În
liniştea lăsată după intrarea trenului în tunel, am aprins bricheta şi le-am
surprins pe amîndouă cu limba scoasă, schimonosindu-se la
mine.”(Relatarea unui bătrîn). E şi Kafka aici şi Camus şi Imants Ziedonis
şi Ion Mureşan şi Aurel Dumitraşcu şi Bacovia. De altfel, în postfaţă,
Daniel Cristea-Enache îl apropie pe Acosmei de „marginalul” Bacovia:
„N-aş fi crezut că mai este posibil un continuator necrispat al lui Bacovia,
tocmai în acest ultim deceniu al turbulenţelor şi revoluţiilor literare. În
fapt revoluţia lirică, şi în cazul marelui model, şi în cel al bibliografului
bărbos de la Iaşi, există. Ea nu contestă nimic la suprafaţă şi nu distruge,
cu o retorică a penalizării, formulele consacrate. În schimb, dislocă
noţiunea de poezie, luîndu-i acesteia centrul de greutate şi risipindu-l,
pulverizîndu-l pe toată întinderea textului. Imaginile cardinale şi seriile
tematice, simbolurile, tropii, rima, ritmul dispar din pagină ca şi cum şi-ar
fi dovedit tot mai mult inutilitatea.“
În biblioteca mea am descoperit, recent, un manuscris, cred că de
prin 1992 - 1993, cu care Constantin Acosmei ar fi putut/ trebuit (probabil)
să debuteze editorial. Manuscrisul se numeşte „Pentru nimic în lume” şi
adună vreo şaizeci de poeme care se regăsesc, în parte, în volumul „Jucăria
mortului”, care l-a consacrat. Reţin din acest manuscris cîteva texte
(inedite) care ar putea să completeze, fără nici o reţinere, opera destul de
restrînsă a lui Constantin Acosmei. E posibil ca autorul să le fi lăsat
deoparte datorită dozei de poeticitate, mai mare, care atenuează cinismul
„generalizat”, consider însă că ele se armonizează perfect întregului. Iată
cum sună un „Sfîrşit de noapte”: “ultimul gest optimist – intru în baie/
stau în apa fierbinte şi aproape îmi amintesc/ dracii pictaţi în bisericile
din moldova/ cu chipul pe pîntece/ o spumă subţire se sparge în sîngele
meu/ şi oasele au început să mă înţepe/ chiar aşa. Bat cu ştreangul în apă/
mă prăpădesc de urît/ în altă zi călătoream prin venele tăiate/ ale oraşului
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luam o castană în palmă/ şi mă gîndeam la podişul Tibet”; sau un „tablou
votiv” în viziunea lui Acosmei: “Pereţii bolnavi sînt plini de amprente
false/ vîntul şuieră în borcanele murdare de pe balcon/ prin geamul spart
spînzură perdeaua sfîşiată/ - ca să priveşti amurgul trebuie să arunci/ o
cană de vin roşu pe un perete mărturisind:/ pe lumea asta doar crima
poate să fie perfectă” (Moartea dupăamiezii). De la viaţa pe brînci, la
„Moartea pe brînci” nu e decît un pas dar şi un catren memorabil: “sîngele
fierbinte curge la un robinet/ şi sîngele rece la celălalt/ numai sîngele meu
îşi roade unghiile/ ca un lucrător la salubritate”. O elegie, pe care mi-o
amintesc de pe vremea şcolarităţii sale: “ca într-o vale unde/ şoarecii ţin
cu actorii/ şi poartă pălării negre/ ca într-un oraş unde/ numai furnicile
suferă/ trăiesc pozitiv nu mai/ ştiu limba duşmanilor/ o arătură de toamnă/
străbate mîhnită oraşul” (Arătura de toamnă); sau nişte „Solilocvii”:
“trupul meu se mîndreşte:/ - carnea uscată are sclipiri/ de minereu
preţios// sufletul meu se mîndreşte: - sînt liber ca o cîrtiţă// moartea mea
se mîndreşte/ că mă înşeală cu toţi/ cerşetorii din cartier”. Minimalismul
are universul lui, inutilitatea şi abulia fac casă bună: „luaţi-mă şi pe mine
cu voi// azi m-am jucat puţin cu/ linguriţa în borcanul cu miere/ am lipit
nişte aluat crud/ pe fereastra întunecată// să nu uitaţi să-mi faceţi/ un
semn cu mina de pe/ malul celălalt al oraşului// am strîns în braţe/ butelia/
de gaz metan/ am aplecat ochii şi/ mi-am lăsat părul să/ se scurgă în
chiuvetă// priviţi prin această lucarnă/ se zăreşte steaua absintos// mă voi
întinde în pat şi/ mă voi legăna încet la/ umbra deasă a fumului// luaţi-mă
şi pe mine cu voi” (Eu în camera mea).
Într-o literatură marginalii au parte de o simpatie specială, aşa cum
au parte de aceeaşi simpatie în societate cei care au un oarecare handicap.
Un Dimitrie Stelaru care mînca pămînt, de foame, care îşi regizează
propria moarte, ca să primească ajutor de înmormîntare de la rude şi
prieteni (după „Zeii prind şoareci”, o autobiografie zguduitoare) e un caz,
dar nu e unicul. Constantin Acosmei poate fi trecut cu brio între marginalii
care se adaptează greu vieţii/ realităţii, care înaintează greu, vorba lui
Daniel Cristea-Enache, de la ramă spre centrul tabloului, fără să ajungă
prea lesne în atenţie. Dar cînd ajunge în centru e ca un personaj din filmele
mute care intră sub fasciculul de raze şi este urmărit gest cu gest. De asta,
după ce ai intrat în acest tip de atenţie, e mult mai dificil să fii marginal
decît să rezişti într-un iluzoriu centru.
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„4 ZILE CU
NORA”
- Fragmente -

o carte în pregătire de Angela Baciu
Angela Baciu: - Am atins puţin subiectul traducerilor, pentru cei ce
nu ştiu, când aţi început să traduceţi şi de ce? Astăzi o cunoaştem pe Nora
poeta, prozatoarea şi Nora traducătoarea.
Nora Iuga: - Îmi place foarte mult să traduc, e un act foarte senzual,
că o acuplare între autor şi traducător, un transfer de substanţa vie, până
devin unul. Când traduc, am totdeauna sentimentul că textul acela eu îl creez,
că e al meu. Am fost traducătorul lui Gunter Grass, al Elfridei Jelinek, al
Hertei Muller. Vezi câte Nobeluri am luat ! Nu-mi poate nimeni scoate din
cap că în limba română eu am scris „Toba de tinichea”, eu am scris
„Pianista”, eu am scris cinci cărţi de Herta Muller... De ce mă pui tu să repet
ce-am mai spus. Parcă-s un papagal. Când am început să traduc? Cred că pe
vremea studenţiei, eram foarte tânără şi mă jucam. Era un fel de pariu. Mai
târziu, când am citit „Aşa grăit-a Zarathustra” în germană, era cu litere gotice,
c-am zis că aşa o poezie grozavă n-am mai citit. Îmi plăceau revoltaţii,
profeţii, nebunii. De ce trebuie să le spun eu oamenilor cum sunt. Ei cum de
nu văd asta în cărţile mele? Pe vremea aceea, îmi aduc aminte, eram
îndrăgostită de un coleg de cenaclu, care, din păcate, nu ştia nemţeşte, vorbesc
de Nino (poetul George Almosnino) viitorul meu bărbat, însă ţineam foarte
mult să îl impresionez şi am tradus pentru el cam o treime din Zarathustra, că
să ştie ce înseamnă să poţi vorbi cu Nietzsche pe limba ta.
- Şi aţi reuşit?
- (râde) Cred că da, dacă m-a luat de nevastă! Dar, m-ai întrebat care a
fost prima traducere publicată. Dacă îmi aduc bine aminte a fost Vrăjitoarea
de Strindberg, a urmat apoi Ultimul capitol de Knut Hamsun. Am comis
atunci o infracţiune, un fel de fals în acte publice, necunoscând limbi nordice
am tradus prin intermediul limbii germane, fireşte încurajată de Editura
„Univers”. A fost o adevărată mană cereasca la sfarsitul anilor '70, când am
avut interdicţie de publicare.
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- „Pianista” este o carte a cărei traducere v-a captivat; în cât timp
aţi tradus-o şi cum s-a întâmplat?
- Am tradus această carte în vreo... şapte luni, la fel s-a întâmplat şi cu
„Toba de tinichea” a lui Gunter Grass, deşi cea din urmă e de trei ori mai
mare. Chiar a fost o întâmplare, după anul 1990 un redactor de la editura
„Kriterion” – o editură cunoscută pentru minorităţile naţionale – mi-a propus
să traduc cartea unui autor de care eu nu mai auzisem, era vorba de „Pianista”
de Elfriede Jelinek. Am acceptat imediat, dar am fost destul de speriată la
început, nu ştiam dacă o să reuşesc.
- De ce?
- Nu mă speria pornografia, de care era acuzată pe nedrept – românii
sunt neiertători cu cei care ies din tiparele lor convenţionale! – ci, mai
degrabă, limbajul acestei autoare. Textul se configurează într-o orchestraţie de
mare virtuozitate. Nu degeaba autoarea, că şi personajul central al cărţii au
studiat muzica. Deh, din fericire, am depăşit cu bine dificultăţile scriiturii la
Elfride Jelinek. Am crescut de mică într-o casă în care se făcea muzică. Tata,
aşa cum ştiţi, a fost violonist. Şi, am trăit multă vreme la Viena, fiindu-mi
familiare locurile pe care le frecventează eroina cărţii.
- Ce alte cărţi aţi mai tradus? I-aţi cunoscut pe toţi autorii cărţilor
traduse? Ce legături mai păstraţi cu ei?
- Majoritatea cărţilor le traduc cu o imensă bucurie, pentru că nu fac
parte din categoria scriitorilor care respectă cu stricteţe echivalentul exact al
cuvintelor şi al topicii din textul original, ceea ce ar osifica limbajul în noua
variantă, prezentându-l că pe un aparat vorbitor. Din păcate, am citit multe
asemenea cărţi traduse, la care te întrebi de ce e autorul lor cotat atât de bine.
Un traducător care nu creează el însuşi e că un tocător de hârtie. Pe unii autori
traduşi i-am cunoscut bine, pe alţii nu. De Christian Haller şi de Joachim
Wittstock mă leagă şi acum o strânsă prietenie. Pe Oskar Pastior l-am simţit
apropiat, dar nu cred că mi-ar fi sărit în ajutor la nevoie. Cred că Oskar nu-şi
iubea decât propria persoană. Ernest Wichner mi-a fost bun prieten, dar nu
mai îmi e ...nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transforma, a spus
Lavoisiere. Minunatul Jan Koneffke, căruia i-am destăinuit atâtea, nu mă mai
caută nici la telefon, nici altfel, de ani de zile, parcă am murit de mult.
Schlattner nu m-a invitat niciodată să mă plimbe cu trăsura lui celebră prin
Roşia, deşi plimba pe cine vrei şi pe cine nu vrei... Gunter Grass şi Elfriede
Jelinek au refuzat să-şi cunoască traducătoarea din România. Cred că de-acum
încolo n-am să traduc decât de-ai noştri, adică din româneşte în... româneşte.
- Cu Herta Muller cum a fost? Deja ne-aţi spus că v-a legat o
prietenie multă vreme şi v-a plăcut să o traduceţi, dar cum aţi început? aţi
fost prietene?
- Da, s-ar putea spune că am fost prietene, am colaborat bine în
perioada aceea. Mă admira mult ca scriitoare, mi-a scris şi o postfaţă la
„Autobuzul cu cocoşaţi”, apărut în Germania, ceea ce Herta nu face pentru
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oricine. Se pare că admiraţia pe care o ai pentru un scriitor păleşte, când
vanitatea de a avea dreptate se vede contrazisă de cel care are „tupeul” să-ţi
infirme părerile fără să aibă statutul tău. În această situaţie, îti poţi permite
orice împotriva celor care nu intră în baremul judecăţii tale. Dar nu mai spun
asta ...
- Se ştie că aţi făcut Facultatea de litere, secţia germanistică, aţi
avut germani în familie?
- Ei da, bunicul meu - tatăl mamei mele era din München, îl chema
Henrich Schmidt, de meserie era inginer şi venise în România înainte de
Primul Război Mondial; pe bunica mea - mama mamei mele, o chema
Eufrosina Cornelia, era cântăreaţă de operetă într-o trupă ambulantă. Ştii
doar, povestea că a cântat şi cu Leonard! Nu ştiu dacă publicul meu din sala
care aude pentru prima oara aceste lucruri îşi dă seama ce sătulă sunt eu de
ele, care le repet la toate întâlnirile. Parcă nu mai sunt om, sunt un CD (râde).
Şi uite aşa, inginerul s-a îndrăgostit de cântăreaţa de operetă, o grecoaică
frumoasă, el n-a mai lăsat-o să cânte, s-au mutat împreună la Piteşti şi aşa s-a
născut mama. Când a început războiul, el a trebuit să se întoarcă în Germania,
iar mama mea nu şi-a cunoscut niciodată tatăl nelegitim. Se pare totuşi că a
moştenit de la el ochii verzi şi părul blond, mai puţin înclinaţia pentru
matematică. Dormind de multe ori în culisele scenelor din provincie, s-o fi
visat şi ea cântăreaţă sau balerină la Opera Română din Bucureşti şi cineva
acolo sus a iubit-o. Povestea asta ar fi numai bună pentru un tabloid, ce
spuneţi? (râde).
– Am impresia că evitaţi să vorbiţi despre viaţa Dumneavoastră strict
personală. Mă interesează totuşi să ştiu cum aţi învăţat germana, o limbă atât
de grea, care, putem spune că v-a marcat viaţa.
- Da, am fost în Germania de la o vârstă foarte mică, cu părinţii mei
care erau amândoi artişti – tata violonist, iar mama balerină. Uneori mă luau
la spectacole, alteori rămâneam singură noaptea într-o cameră de hotel.
Aveam coşmaruri cu Muma Pădurii, cu diavolul cu joben care mă urmărea,
vroiam să mă ascund în catedrală şi poarta bisericii era încuiată. Cred că am
devenit poetă, fiindcă toată copilăria mea s-a petrecut între luminile fascinante
ale rampei şi frica de întuneric în nopţile de singurătate. Cred că nici un
scriitor român n-a avut copilăria mea. Poate de asta scrisul meu nu le spune
mare lucru confraţilor, fiindcă nu se pot recunoaşte în el.
- Ce perioadă era mai exact?
- Erau timpurile când Hitler luase puterea, o perioadă în care se trăia
greu şi alimentele se dădeau pe cartelă. Dar, la vârsta aia nu-ţi dai seama ce-i
normal şi ce-i anormal, nici ce-i bine şi ce nu-i bine!”...
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Un poem de
Emil Nicolae

Rămășițele omului
Și dacă albastrul cerului
spre care-ți îndrepți speranța
nu e decât talpa iadului
pe care pășesc cohortele de disperați
cu capul în jos –
ermeticul albastru care separă
lumea dreaptă (deasupra)
de lumea păcatului (dedesubt)
și dacă Unul singur a reușit
să perforeze establishementul
acum țeasta lui plutind
ca un soare negru acolo
un Malakuth lăsând să atârne
peste duhoarea de aici
și dacă numai semințele fricii
ne luminează viitorul
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Vis

o proză de Nicolae Stan
- ... Se făcea că era un câmp mare, mare, şi-o iarbă înaltă şi verde...
şi coseau bărbaţii, aliniaţi, în rând, îmbrăcaţi în cămăşi şi izmene albe...
curate... ştii, cum era înainte... şi-am intrat şi eu şi coseam cot la cot cu ei...
şuiera coasa... şi iarba fragedă... mohor... eram aşaaa... bucuroasă... nici nu
ştiu cum să zic... linişte... până când am rămas singură... bărbaţii o luaseră
înainte... nu mai ţineau cont... ca într-o întrecere... cum să te ţii după
vlăjgani?... de-abia se mai vedeau din iarba înaltă... eu, părăsită în câmp...
şi atunci mi-a fost frică... şi-am intrat, brusc, într-o apă întinsă... şi
liniştită... oglindă... păşeam spre mal... uşor... pluteam...
- Vise de noapte, spune Lazăr sec, aşezat pe scăunel, lovind aerul,
de sus în jos, cu palma dreptei în faţă, a lehamite.
- Stai să termin, cere Dida, lenevoasă, umplând patul ce ocupă
aproape întreaga chilie, tolănită în el pe burtă, cu bărbia sprijinită în căuşul
mâinii stângi. Tot mergeam... mergeam... şi apa nu era nici mare, nici
rece... potrivită...
- Mănâncă!...
- ... n-ajungeam malu‘... n-aveam spor... parcă stăteam pe loc, mă...
şi...
- Ia şi mănâncă, repetă Lazăr, arătând către farfurie.
- ... parcă mă-mpotmolisem acolo... mişcam picioarele, băteam
apa... da‘ stăteam pe loc... ştii cum e...
- Uite, întinge aici!
- Nu mi-e foame...
- Înseamnă că trebuie să-ţi fac poftă, zice Lazăr, împingând farfuria
într-un colţ al mesei şi scoţând dintr-o sacoşă o sticlă pe care o desfundă,
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expert. E de prună, spune, şi toarnă în pahare cu o expresie fericită pe
chipu-i smead.
- Tot cu cinci? întreabă Dida, subit înviorată.
- Păi, altfel?... Da-i bună... curată, nu te doare capu‘.
Prima gură e de probă, ţuica e numai gustată, un răstimp în care
deliciile sunt savurate cu grijă, delicat, în tăcere.
- Bună, da! aprobă Dida leneş, în vreme ce paharele se golesc
rapid, ca într-un joc îndelung repetat, iar feţele celor doi încep să se
desfete, să prindă roşeaţa bunădispoziţiei.
- Stai, să termin..., se hotărăşte Dida, cu privirea scursă prin unica
ferestruică deschisă. Mergeam prin apa aia aşa de greu... mi se-nfundau,
parcă, tălpile în nisipul de pe fund... pe urmă am dat de noroi...
- Era să mor, zău, de gripa asta. Dacă nu-ţi trecea prin cap să vii la
mine..., o întrerupe Lazăr, cu privirile în pământ. Şi, observând mirarea
Didei, continuă. Lasă-l încolo de vis, că mi-l spui mai încolo!
Femeia scutură energic din cap a refuz, dar căldura şi moleşeala
chiliei o înfrâng. Renunţă şi dintr-o dată luminiţele din ochii ei se sting, iar
ea se afundă în culcuş, spăşită. Într-adevăr, în chilie e foarte cald. Pereţii
din chirpici sunt parcă înmuiaţi şi cufundaţi în pământ de soarele nemilos
al după-amiezii.
Lazăr şi Dida umplu şi golesc alte pahare. Sudoarea li se scurge pe
feţe în broboane mici.
- Ce era să fac? Întârziai, nu veneai, treceau zilele, ce mâncai tu, ce
făceai tu singur, cum te descurcai?... Am intrat la bănuieli...
- Vecinii nici de-ai dracu, Dido! N-a strigat unu‘ la mine. Măcar:
Lazăre, ce faci? Nici de-ai dracu‘...
- S-a stricat lumea.
- Da.
Căldura din chilie se înteţeşte. Feţele celor doi sunt scăldate în
sudoare. Îşi trec batistele peste chipuri cu gesturi încărcate de oboseală. Un
mic suflu de aer intră prin ochiul de geam deschis. Puterea lui se stinge
însă, brusc, învinsă de zăpuşeala stătută dinăuntru.
- Murim, dracu‘, Dumnezeu să mă ierte, de cald aici, şuieră Lazăr,
hârâit, descheindu-se la nasturii de sus ai cămăşii.
- Ce faci, mă, te dezbraci? râde Dida, dezvelindu-şi dinţii ei mari,
puternici încă. Ai tu curajul ăsta, aşa... dintr-o dată?
- Numai la prostii ţi-e gândul! o bate pe picior Lazăr, râzând şi el,
stârnit. Da‘ să nu crezi tu că la o adică, hă, hă...
- Hi, hi, rânjeşte Dida, cucerită de un gând al ei. Hi, hi, hai s-o văd
şi p-asta... A-nviat Lazăr, vorba-aia, din morţi, şi-acum vrea să... hi, hi...
Ţuica s-a înjumătăţit în sticlă. Ochii celor doi lucesc lunecos, veseli.
Numai sudoarea le tot curge de pe faţă pe gât şi de-acolo în jos, în şiroaie
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subţiri, strecurându-se de-a lungul corpurilor ca puii de şarpe, gâdilându-i,
doar.
- Mergem? întreabă Lazăr, luând sticla la subsuoară, ridicându-se
deja, neinteresat de răspuns.
- De ce să nu mergem?! zice Dida cu jumătate de gură, sculându-se
din pat şi trosnindu-şi oasele lungi. Nu-i acolo locul lui Dumnezeu?!...
- Peste tot e Dumnezeu, femeie!... întăreşte Lazăr, alene.
- Şi pe urmă, acolo ai loc să-ntorci şi tu..., se bucură Dida, chinuită
de gândul ei, ieşind împreună cu Lazăr din chilie. Se îndreaptă amândoi
către mănăstirea înaltă, impunătoare, deşi pereţii sunt şubrezi, cuprinşi de
igrasie. Aflată în câmp deschis, depărtată de lume, cele două turle ale ei,
inegale, străjuiesc singuratice împrejurimile.
Soarele arde nemilos câmpia, ca într-o pedeapsă îndelung pregătită.
Pare că viaţa ei s-a ascuns în adâncuri nebănuite, pentru ca în momente
prielnice să îşi reverse iarăşi puterea asupra feluritelor vietăţi...
(Ce se ştie despre Dida. Venită de prin periferiile orăşelului
Slobozia cu soţul ei, Costea, căutând să-şi întemeieze un cămin aici, în sat,
nereuşind, sau, poate, amânând mereu din motive neştiute. El, dulgher,
angajat la Colectiv, om tăcut, muncind fără odihnă, probabil vrând să
câştige bani pentru întemeierea unui rost în alte părţi decât în Bărăgan.
Altfel nu se explică de ce nu şi-a ridicat măcar o încăpere aici... Ea, cu ce
se nimerea, îşi ajuta bărbatul, femeie ascultătoare şi rezistentă la foame, la
frig... Au trăit un timp în curtea Colectivului, într-o baracă improvizată în
care îndeosebi iernile erau grele, în ciuda sobei construite de Costea. Apoi,
el s-a îmbolnăvit grav, de cancer - ce mai e şi asta?!, se mirau sătenii - şi a
fost pensionat. Şi, fiindcă tocmai fuseseră alungaţi călugării de la
mănăstire - da‘ ce-au avut cu ei?!, se mirau sătenii -, Colectivul i-a angajat
ca paznici la puieria imediat înfiinţată în chiliile călugăreşti. N-au avut
copii. El a murit foarte repede.
Atâta tot.
Apoi Dida a rămas singura stăpână peste puii Colectivului, iar
lumea a început, deodată, să o ocolească, fiindcă prezenţa ei printre
păsările tânărului C.A.P., în curtea respectabilei, totuşi, mănăstiri, însemna
o abatere de la... era un lucru necurat, apreciau sătenii în tăcere. Până când
s-a construit o puierie adevărată, cu condiţii adecvate pentru micile
zburătoare domestice...
Iar Dida a rămas singură în mănăstirea din ce în ce mai degradată,
stând să se crape şi, apoi, să cadă într-o deplină indiferenţă din partea
tuturor. Numai Dida îşi petrecea zilele şi nopţile ei singuratice, cutreierând
întreg ţinutul mănăstiresc, de altfel restrâns sever de autorităţile timpului.
Şi cum ţăranii nu îşi puteau reprezenta cum o femeie, încă în floarea
vârstei, rătăceşte fără însoţitor printre nişte ruine izolate de sat, atunci s-a
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înfiripat legenda despre ciudăţeniile bărbăteşti ale Didei, precum şi despre
„dăruirea“ ei oricărui venit. Dida devenise prototipul femeii, deşi
înfăţişarea ei nu îndemna la o asemenea convingere - păr leşios spre roşcat,
faţa prelungă, nasul mare, nepotrivit pentru o femeie, înaltă şi ciolănoasă,
ca un cal bătrân, ochi ceţoşi, aproape împăienjeniţi, sugerând continua
stare de beţie în care tot „legenda“ spune că ea intrase...
Dida, deci. Păzind, în continuare, zidurile acelea vechi şi, s-ar
spune, chiar preţioase cu adevărat, dacă ne gândim la necesitatea, iată, a
unui paznic, fie el şi o femeie neputincioasă. Păzind, ea, zidurile acelei
mănăstiri, sau ale fostei puierii, depinde, cum s-ar spune, de unghiul din
care se priveşte... Locuind într-una din chilii, în plin câmp, sătenii văzândo foarte rar, deşi, ciudat, ea le popula din ce în ce mai mult imaginaţia:
Dida bând, Dida furând, Dida adăpostind hoţi în chilie, sau, mai ştii, în
mănăstire -oho! câte afaceri n-a încheiat ea aici!... câte afaceri!...-, Dida,
eh, preacurvind, da, mai ales preacurvind... acolo în... oooo! ia s-o prindem
şi noi...
Un timp, oamenii au mai zărit-o venind în sat după alimente:
cartofi, ouă, brânză...; parcă beată, sau zăpăcită, sau dumnezeu ştie cum...
Pe urmă, au crescut apele, au inundat totul. Apa a intrat în
mănăstire, a depăşit ferestrele, le-a acoperit, şi atunci s-a zis că s-a
terminat cu Dida... A mai văzut-o cineva de atunci?...
A mai văzut-o?
Numai când Lazăr, rămas văduv, a îndrăznit să meargă la chilii,
după un timp, la poarta mănăstirii au apărut, legaţi de stâlpii porţii, doi
câini ciobăneşti, păzind cu străşnicie sfântul lăcaş, ca într-o minune
dumnezeiască...
Dar, chiar şi de atunci: a mai văzut-o cineva?...
Poate un singur indiciu este clar -dacă nu cumva s-au uitat altele...
e posibil... -: Lazăr trecând râul cu alimente spre mănăstire, săptămânal la
început, apoi mai des...
Sunt mai multe păreri: Dida a pierit, Dida a înnebunit, Dida
vrăjitoreşte, Dida...
Şi încă o opinie interesantă: Lazăr s-a scrântit definitiv, fiindcă în
chilii nu e nimeni, iar el a căzut în patima credinţei oarbe, prosteşti...
Din atâtea presupuneri pe care dintre ele o alegi? Probabil, pe nici
una.
Suntem personalităţi. Vom inventa. Nu ne rămâne decât să ne
urmăm propria noastră închipuire şi să credem, cu blândeţe, în ea. Unica
şansă.).
Uşa mănăstirii e descuiată falnic de către Lazăr, cu chei special
croite, la cererea Didei, căreia-i place vara aici: e răcoare şi pereţii sunt
pictaţi frumos, frumos, uite-i pe sfinţii Constantin şi Elena, solemni, ca la
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fotograf, sănătoşi, păzind crucea, iată-l pe cumsecadele Sfânt Nicolae, cu
barba albă, senin-senin..., pe Sfântu‘ Gheorghe, puternic bărbat, vânos,
omorând - exemplar! - balaurul cel rău..., pe Fecioara cu Copilul, duioşia
întruchipată, apoi pe Copil ajuns la maturitatea-i impunătoare..., apoi pe...
oho!... ce frumoşi sunt sfinţii şi sfintele, aşezaţi ei pe perete, cu bărbi mari,
cu zâmbete darnice, oameni unu‘ şi unu‘, plini de milă şi de putere, cum
scrie la Carte, cum să nu-ţi placă?!... şi icoanele împodobite şi
policandrele, patru, vechi şi maiestuoase, spânzurând de cupolă... oh!
cupola... straşnic!...
- Aşa, da! Îţi mai vine să trăieşti. Aer şi linişte, se declară mulţumit
Lazăr, încuind uşa în faţa unor presupuşi nepoftiţi şi îndreptându-se spre
centrul lăcaşului, unde, pe duşumeaua umflată cândva de apele revărsate e
întins un covor mare, gros, îmbibat de praf. Se aşază dedesubtul cupolei,
direct pe covor. Lazăr umple paharele cele mici. Gesturile îi sunt moi,
calme, ca ale unui om care are, dintr-o dată, un nemăsurat de mult timp la
dispoziţie. Se uită la femeie, întinsă lângă el, şi o dojeneşte potolit:
- Tu n-ai vrut să mănânci nimic. Şi doar aveam acolo cartofi... Să
nu-ţi fie rău...
- Drac mort ai văzut?
- Doamne, iart-o, suntem în casa Ta.
- Casa Lui este pentru mine...
- Iart-o, Doamne.
- Asta-i pentru Costea! şopteşte Dida, udând covorul cu câţiva
stropi de ţuică din paharul ei, după care îşi înalţă capul osos şi, amintinduşi cuvintele lui Lazăr, încheie triumfătoare. Mâncarea-i fudulie, băutura-i
temelie, Lazăre!
- Ai o clanţă, mamă-doamne! Noroc.
Golesc iarăşi paharele. Privirile reîncep să le strălucească. Feţele li
s-au rumenit. Aproape că seamănă, acum, cu ale sfinţilor străjuind pe
pereţi, deşi vopseaua acestora s-a învechit, s-a decolorat, încât numai nişte
presupuşi cunoscători într-ale sfinţilor ar putea şti, fără putinţă de tăgadă,
cum arată chipurile lor, de la începuturi...
Dida se mişcă pe covor, lungită, căutându-şi o poziţie mai comodă.
Mişcările ei sunt la fel de lente ca ale bărbatului, amândoi asemănându-se,
într-un mod vrăjitoresc, aşa cum seamănă două larve, albe şi lipsite de
putere, încolăcite în interiorul gogoşii dumnezeieşti.
De afară străbat ca prin vată mici zgomote ale unei lumi prea
îndepărtate. Parcă, de undeva din văzduhul încins, ajunge până aici, stins,
lătratul nevolnic al unor dulăi. Şi, din nou, tăcerea revine.
Curând însă, dinspre podul mănăstirii se aude, tenace şi neexploziv,
ronţăitul unui şoarec care se hrăneşte în voie, complet liber, cu cărţile
uitate sau lăsate acolo, sub ameninţare, de către foştii călugări, plecaţi,
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cum se vorbeşte, cu mare zor, la repezeală, fiind lăsaţi să ia cu ei doar ceea
ce le-ar fi fost strict necesar pentru viaţa lor zilnică. Or, cei ce i-au alungat,
au considerat că bucoavnele nu le sunt de nici un folos, ba, dimpotrivă, ele
nu ar fi, credeau ei, decât sursa neostoită a răului şi a smintelii. Aşa se face
că, în podul mănăstirii, au fost depozitate fel şi fel de obiecte apreciate ca
netrebuincioase, pe care, însă, călugării le-au lăsat în speranţa că, odată şi
odată, vor sosi şi timpurile în care se vor putea întoarce la ele.
Sunt, acolo, ţinute spre păstrare pentru vremuri neştiute, cărţi vechi,
plouate neîndurător prin găurile tablei peticite; cărţi cu coperţi negre şi cu
paginile acoperite de praf; cărţi rare, dar fără trebuinţă, se pare, de îndată
ce nimeni nu le-a deschis, după ce călugării le-au părăsit în podul acesta
dărăpănat, aruncate grăbit, în neorânduire; unele căzând închise, altele,
deschise întâmplător şi rămase aşa, supuse unei veşnice încremeniri, până
la vremea când, de bună seamă, stăpânii-şi-le-vor-lua-în-primire-şi-le-vorlua-iarăşi-în-primire...; până atunci, un şoarec bătrân, tare bătrân, străin de
haită, alunecă din volum în volum, fugind speriat de lumină, căutând
semiîntunericul unde îşi trage sufletul, convulsiv, pe coperta interioară a
celei mai groase şi mai înnegrite cărţi, deschisă, în care se poate citi, pe a
treia pagină expusă vederii nimănui: FACEREA.
- Ăla iar roade, spune Dida, întorcându-şi urechea stângă către pod.
- S-aduc nişte otravă d-aia... promite Lazăr, vag, umplând din nou
paharele cu mâinile-i tremurânde, bătrâne, tare bătrâne...
Şoarecul, într-un moment prea rar de odihnă, îşi revine greu din
oboseala pricinuită de salturile nesfârşite printre cărţi, precum şi de
forfecarea anevoioasă şi la fel de fără sfârşit a nenumăratelor tomuri. Pare
şi mai mic şi mai vârstnic, rătăcind singur, ca şi strivit între mormanele de
hârtii răbdătoare.
Pe fila a treia, a celei mai negre cărţi, deşi şoarecul s-a apropiat cu
lucru-i stăruitor, stă încă scris: FACEREA. Rândul întâi: LA ÎNCEPUT A
FOST CUVÂNTUL...
În căldura sufocantă, rozătorul îşi reia munca lui dintotdeauna,
perseverent, însă obosit, foarte obosit...
- Până la urmă n-ai ce-i face! Roade şi el acolo..., împrăştie Lazăr,
răsfirându-şi degetele dreptei în aer, obsesia zgomotului venit de sus.
Beau alt rând de pahare şi Lazăr, pentru a marca intrarea în alt
timp, prin acţiune, se lipeşte şi el, ameţit, cu spatele de covor, ca Dida,
fixându-şi tălpile picioarelor în cele ale femeii. Astfel, situaţi unul în
prelungirea celuilalt, la poli opuşi, cu picioarele în formă de V, unite la
tălpile goale, cei doi formează un singur trup: imens, în aşteptare, supus
sub cupola prin gaura căreia fierbinţeala văzduhului îi înfăşoară.
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- Dido, să nu-ţi scape cumva ce facem noi aici, în mănăstire. Că
ăsta s-ar putea să fie caz de puşcărie. Protoieria aia a lor mă înfundă pe
mine, că pe tine...
Deodată, pereţii încep a se roti, la început mai lent, apoi din ce în
ce mai tare, ca nişte bucăţi de hârtie prinse în vârtej, policandrele se învârt
şi ele precum comediile bâlciurilor, înlocuind trecutele lor lumânări prin
beculeţele lunguieţe, care, acum, par a fi aprinse, licărind toate într-un
dans tot mai rapid, în care intră şi picturile de pe pereţii înalţi, înnegriţi de
vreme, coşcoviţi, sfinţii schimbându-şi locurile - ciudat!, în intensitatea
vârtejului: Constantin şi Elena nu mai ţin amândoi crucea sfântă, ci şarpele
lipit de trunchiul copacului fără frunze..., Nicolae, bunul şi distinsul
Nicolae ucide, hotărât, balaurul..., Fecioara poartă barbă albă (doamne
fereşte! doamne fereşte! doamne fereşte!)..., şi: unde-i lancea glorioasă a
Sfântului Gheorghe?, în locul ei, Viteazul ţine duios un nevinovat prunc...,
doamne fereşte... totuşi: ce bine e la aer şi în mijlocul unor oameni atât de
deosebiţi, dintre care Iuda lipseşte, nu se zăreşte, ceea ce este şi mai
periculos, căci nu ştii de unde poate veni... şi parcă toţi şoptesc ceva,
şuşotesc între ei, au chef de vorbă, tăifăsuiesc câte în lună şi în stele... însă,
lucru de mirare, vorbesc peltic, mănâncă mult din litere, cât sunt ei de
sfinţi, bine că nu-i aude mulţimea cea rea şi clevetitoare şi răzbunătoare...
- Cu cine stau eu de vorbă, Lazăre, să spun eu? Eu am păzit puii şiacum păzesc astea şi gata!
- Care pui?
- Puii lor... ştiu ei...
- Da‘, he, he, de ograda mea nu vrei să vezi tu?... he, he...
- Spurcatule! Să ştii c-aş vedea, numai să ai şi tu un cocoş mai
acătării, hi, hi...
- I-aminte de cocoş, ia!
- Da‘ un cocoş mai în putere, aşaaa... care să facă faţăăă, hi, hi!
- Te-ai prostit de tot, zău, femeie bătrână...
- Hi, hi, hi... N-am înţeles. Eu?
- Stai să terminăm ţuica asta şi ţi-arăt eu ţie cocoş...
- Stai jos! Hi, hi...
- Tu te-ai înmuiat toată şi-ţi arde de tăvăleală...
- Cine, mă, s-a-nmuiat? Auzi la el!...
- Ăla de la oi... he, he...
- Cine, mă?!... Ştii că ieri veneam din sat şi-am cumpărat o
conservă...
- Minţi!, n-ai fost!
- Am fost. Şi ţuica-asta, uite-o, am luat-o de la magazin, o jumate,
desfă-o!
- Dă-ncoa!... bună... bună...
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- Şi cum mergeam încoace, m-ajunge imeseul ceapeului din urmă...
- Visezi.
- ... s-a oprit şi-am intrat şi io în maşina plină cu oameni, nu-ş‘ de
unde veneau, toarnă, trosneau a băutură şi a tot felul de mirosuri, şi acolo
am stat pe genunchii lui Marinică Gălăgea, că nu mai era loc, şi-n picioare
nu poţi sta...
- Te-ai îmbătat, dracu‘...
- ... Marinică s-a oferit singur, bărbaţii râdeau aşa-ntre ei, ca proştii,
adică ştiau ei ce ştiau... şi Marinică mă strângea-ntre picioarele lui...
- Ptiu!... Pacoste bătrână!
- ... şi cânta nebunu‘ aşa frumos, îl ştii tu, şi-i jucau ochii-n cap şi
cânta şi mă sălta pe pulpele lui... mi-aduc aminte:
Mai alaltăseeearăă
Mă-ntâlnii cu-o domnişooaarăă
Şi cu revolveeruul
O ameninţai: Staai!
Baanii sau viaaţaa
Că ne-apucă dimineaaţaa...
- Să-i ia banii bietii domnişoare?! Păi, cum?
- Îi lua, îi lua, că era bagabond... Da‘ mai era, da‘ numai Marinică-l
ştie pe tot, cu vocea lui mieroasă, aşaaa... da‘ şi când se răstea: Stai!,
tremura carnea pe mine de frică...
- He, he, al naibii... Şi domnişoara?
- ... şi-odată s-a-ntrerupt Marinică şi s-a făcut linişte, că era
balamuc mare, şi mi-a spus, ştii ce?... că să mai stau şi pe genunchii
altuia... cică lui i-a plecat femeia de trei săptămâni la golanii-ăia ai lui, în
Bucureşti, să le ducă de mâncare şi... da‘ io am rămas acolo...
- Ca o iapă, he, he...
- ... şi nebunu‘-ăla de Marinică mă strângea şi mă pipăia şi mă muta
după-un picior pe altul, cântând...
- ...Şi cu revolverul/O ameninţai: staai!...
- ... umbla cu mâna pungaşu‘, ehe...
- Fugi, Dido, că ăla mirosise a ţuică şi voia să ţi-o fure din sacoşă,
pe care o ţineai între picioare, nu? şi tu...
- ... l-am călărit aşa pe Marinică până-aici... şi cum stăteam aşa,
proţăpită, hi, hi, în poala lui, mă, am simţit... hi, hi...
- Ce-ţi place ţie...
- ... am simţit, Marinică nu minţea: îi plecase femeia de-acasă, ce
mai!... şi m-a furnicat... m-am strâns în el şi Marinică râdea şi spunea
prostii şi eu îl încingeam... Şi tu spui că m-am înmuiat?!
- Taci! strigă Lazăr, brusc ridicat într-un cot, cu urechea ciulită.
Parcă se-aude un motor.
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- O fi vreun tractor, că prea se hâţână pământu‘...
- Ai zis-o exact ca Fronea. La cutremur credea că uruie maşina
ceapeului când începuse să se clatine pământul şi i-a spus nevesti-sii:
Leano, ăştia nici noaptea nu se-astâmpără, fură de sting, dacă nu mergem
şi noi rămânem singuri în sat, dacă-i bagă pe toţi la puşcărie... Auzi, a
tăcut!
- ... şi pân‘ la urmă Marinică a făcut el ce a făcut şi tot cântând
aşaaa, m-aaa...
Acum, pereţii unduiesc ameţitor, ca într-o dănţuială apocaliptică,
strivind locuitorii lor moleşiţi, toropiţi, cu sticlele goale alături; dinţii,
lacomi de râs, se potolesc treptat din zvâcnetele neîntrerupte, iar sfinţii, în
rotirea lor devastatoare, au devenit unul care, se poate spune, le închide
ochii celor doi şi le domoleşte răsuflările sacadate, cufundându-i într-un
somn prelung, până spre seară, când, în sfârşit, se lasă întunericul...
(Iată că se poate uita, cum spuneam, un indiciu - e drept, nu prea
clar - despre existenţa atât de dramatică a Didei. Un zvon, ivit acum în
memorie, atribuit poştaşului comunei: „Are din ce trăi, nu-i o problemă. O
plăteşte Colectivul nu ştiu cu cât, plus că are casa asigurată, nu? Gratuită.
Şi mai primeşte şi pensie de urmaş, după bărba-su... că ea mai are un an şi
iese la pensie. Dă-o-n mă-sa“.).
-„Mărie, Mărie
Ia să-mi spui tu mie
Care floare-nfloare
Noaptea pe răcoare...
Şi a...“ (aaa, aici nu mai ştiu!)
„Aia floare-nfloare
Noaptea pe răcoare...
Mărie, Mărie
Ia să-mi spui tu mie
Care frunză bateee...“ şi mai era, tot aşa...
Vocea lui Lazăr ţâşneşte înaltă, spărgându-se în ecouri prelungi în
pereţi, în boltă şi în geamurile închise de care se loveşte zbuciumat un
fluture, formând semicercuri scurte şi iuţi, bâzâitul lui continuu
amplificându-se odată cu zbaterea de geam. În întunericul lăsat, albul
fluturelui se desenează perfect în linii zigzagate, frânte, până când vietatea
îşi schimbă brusc traiectoria, zvâcnind drept în sus, spre boltă, pierzânduse în întunecime; sau găsind acolo, sus, vreo breşă prin care să sfâşie aerul
curat al câmpiei.
- E rece noaptea aici, spune Lazăr, liniştit, după un timp în care a
aşteptat zadarnic bâzâitul, pe spate, alături de Dida, între ei cele două sticle
goale zăcând răsturnate.
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- Trebuie să mergem în chilie, zice Dida („... care floarenfloareee...“), dar nu se ridică niciunul.
Tăcere. Respiraţii rare, anemice, voci moleşite.
- Mă dor oasele, Lazăre...
- Reumatism.
- Nu mă lasă să dorm... mă doare carnea pe mine...
- Aşa-i reumatismul ăsta.
Din pod, se aude un foşnet abia perceptibil, agonic. Apoi, din nou,
linişte.
- Mâine plouă precis.
- Era senin.
- Plouă precis... aşa mă dor oasele, Lazăre, mă dor... („... care
floare-nfloareee“).
Tremurul uşor al vântului de noapte se face simţit prin uşa rămasă,
iată, întredeschisă. Se aude cântatul unei păsări de noapte. Înăuntru, toate
sunt la locul lor: sfinţii aşezaţi ca întotdeauna... aureola lor... pălăria lor de
lumină din jurul capetelor... veşmintele lor ţipătoare, roşii-violent, sau
albastre, sau verzi, căzând în falduri largi şi regulate până la tălpi... ba, în
câteva icoane Cartea cea mare li se odihneşte în mâini, iar privirile ard,
desigur, literele căutatelor cuvinte.
Sunt toţi. Fiecare cu povestea lui adevărată, fără îndoială, dintre
care poţi expune, pe scurt, ca exemplu întâmplător, una singură.
- Împărăteasa Elena şi Împăratul Constantin... aaa... mari sfinţi,
maaari... se vede şi după cum sunt ei pictaţi, mândri şi viteji... Se pierduse
crucea Domnului Iisus Hristos şi lumea nu mai avea credinţă, se rătăcise...
era crucea Domnului prin catacombe, prin murdării şi prăpăstii
înfricoşătoare, alături de crucile celor doi tâlhari la drumul mare, doamne
fereşte... era pierdută crucea de sute de ani, aproape trei sute de ani şi
nimeni nu se ostenea... nimeni nu ridica un deget, măcar, un deget, acolo...
dar Sfânta Împărăteasă Elena şi cu Sfântul Împărat Constantin (încă nu
erau consideraţi ca sfinţi, atunci, după aia... oamenii şi-au dat seama...) sau hotărât, mamă şi fiu, s-o găsească... acuma, întâmplarea e că ei aveau
mult aur... şi erau darnici: au pus oamenii la treabă, să caute prin locurile
cele mai neumblate marea cruce fără de care nu mai exista credinţă... şi
lumea tânjea... şi lucrătorii, muncitorii, ce erau ei acolo, au primit multe
pungi cu aur, căci crucea era de negăsit, atât de duşmănos o ascunsese
diavolul... alţii în locul lor ar fi renunţat la atâta muncă şi la atâta chin, dar
nu! Sfânta Împărăteasă Elena şi Sfântul Împărat Constantin dădeau mereu
la aur, umpleau buzunarele altora, luaţi! luaţi! şi faceţi-vă treaba!... - că
aveau, aveau -, şi-atunci cei tocmiţi îşi înteţeau lucrul... şi tot aşa îi
împingeau cu aur de la spate, până când, într-o zi, au găsit într-o prăpastie
cele trei cruci asemănătoare, leit, leit, şi problema a fost: care era crucea
77

Domnului nostru? Sfânta Împărăteasă Elena şi Sfântul Împărat Constantin
s-au gândit, s-au gândit, până au găsit dezlegarea... au apropiat, pe rând,
fiecare cruce de un stârv omenesc şi la un moment dat stârvul a devenit om
întreg şi mortul s-a făcut om viu, şi-atunci, fiindcă s-a petrecut minunea, sa ştiut care e crucea Domnului nostru... şi Sfânta Împărăteasă Elena cu
Sfântul Împărat Constantin au înălţat lăcaş cuvenit sfinţitei cruci, şi
poporul s-a bucurat mult, au respirat oamenii uşuraţi, pentru că se dăduse
iarăşi liber credinţei... („eu, zău, domnu‘, vă povestesc, da‘ cam miros a
usturoi, c-am fost la cumnată-mea şi mi-a dat pui cu mujdei şi d-aia miros
aşa tare, de mi-e ruşine de un domn ca dumneavoastră...“ „nu-i nimica,
tuşă, ce dacă?!... şi?“)... şi de-aici rezultă cât de mari, cât de maaari sunt
Sfânta Împărăteasă Elena şi Sfântul Împărat Constantin... cât au muncit...
pentru că ei... din catacombe... după trei sute de ani... aproape...
- A! Lazăre! tresare Dida şi corpul ei este parcă îndemnat de un
frison să se ridice.
- Ce e? întreabă Lazăr, nemişcat, privind în sus.
- Visul..., îşi agită Dida ochii şi muşchii uscaţi ai feţei, în aceeaşi
poziţie culcată. Mai ştiu că s-a făcut odată un alb complet şi eu... şi eu...
Am uitat.
- Ce?
- Visul. Am uitat sfârşitul visului, Lazăre, nu mai ştiu...
- Mi-e foame! mai zice Lazăr, şoptit. Şi deodată se lasă o linişte
totală şi fără sfârşit, încât se simt pereţii foşnind, mişcându-se
imperceptibil varul sau vopseaua pe ei, auzindu-se, totuşi, răspicat, cum
cad pe duşumea bucăţi mici din trupurile pictate de demult ale sfinţilor,
între care numai Iisus, acoperind cupola, privirile îndreptându-i-se înspre
cei doi culcaţi cu feţele în sus, nemişcaţi, Iisus, deci, este mai întreg, pasta
mai vie, liniile mai clare.
Dar abia începe noaptea.
Iar în pod ronţăitul a încetat definitiv.
Aşa că până la ziuă va fi multă tăcere.
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Liviu Ioan Stoiciu: 65 de ani de la naștere

„Noi nu mai avem,
de la Revoluție
încoace, decât idei
directoare
minimalizatoare…”
un interviu de Nicolae Sava

„Elitele postcomuniste de care nu mai încăpem:
Liiceanu-Pleșu-Patapievici, stau mereu pe primele trei
locuri în România, dar pe plan extern, pe piața
literară, pur și simplu nu contează”
- Liviu, eşti unul din liderii generaţiei de scriitori optzeciste, ai
obţinut toate premiile cu care se poate mândri orice scriitor român
important, de ce eşti permanent nemulţumit?
-M-ai blocat din start – chiar, de ce sunt eu mereu nemulțumit?
Răspunsul simplu ar fi că „așa sunt din fire”. În primul rând sunt
nemulțumit de mine însumi, de tot ce mi se întâmplă sau de tot ce-mi este
dat, de ceea ce mi-a fost scris. Răspunsul complicat ar fi: dacă relativizăm
întrebarea ta, ai sa vezi că sunt unul dintre cei 25 sau 50 de lideri ai
generației 80 (e adevărat, nu fac parte dintre cei care sunt la putere acum în
literatura română; lasă că unii dintre optzeciști sunt la putere pe lumea
cealaltă, părăsindu-ne) și că premiile primite n-au nici o importanță la
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judecarea operei, de fapt, criticii le ignoră (după cum le ignoră și istoriile
literare sau dicționarele literaturii române; cartea premiată nu capătă o
valoare mai mare dacă primește un premiu; ele mângâie doar orgoliul
scriitorului „aflat în treabă”; pe mine, premiul literar mă încurajează, îmi
confirmă că merită să continui să scriu, eu având mereu statut de
„outsider”; la drept vorbind, sunt probabil, în secret „complexat” de gloria
scriitorilor de top, de succes, premiul ține loc de înlocuitor de glorie).
Adevărul e că am o străveche problemă cu mine însumi, sunt nu atât
intolerant (chiar cred în morala creștină, tolerantă), cât exigent cu păcatele
publice scriitoricești – de exemplu acela de a da valoare în plus scriitorului
care are o funcție (funcție acordată de Uniunea Scriitorilor sau „de partid și
de stat”, sau pe care și-a acordat-o singur, inventând manifestări literare,
reviste sau edituri ale lui) sau de a face parte dintr-o gașcă literară, care
taie și spânzură (la centru sau în provincie), sau de a face jocuri necinstite
când ești într-un juriu, sau de a manipula cronici literare, aflat într-un post
de conducere (las la o parte prefețele contracost, la cărțile tale, pe care le
plătești unui critic important, în speranța că așa vei fi credibil). Sunt dintre
cei care nu pot să ignor la nesfârșit abuzurile făcute în lumea literară, le
amendez când le văd, deși mă străduiesc să stau deoparte. Mă deranjează
lipsa de caracter, fățărnicia, intrigile, duplicitatea, falsul, aroganța.
- Eşti foarte intransigent în relaţiile tale cu ceilalţi scriitori, cu unii
desigur. (Eu nu am simţit niciodată asta, fiind unul din puţinii fericiţi). Nu
consideri că în toate cazurile calea de mijloc e cea mai bună?
-În viața publică scriitorul trebuie să fie totuși un reper (să nu
derapeze moral), ce face el în viața de zi cu zi nu mă interesează. Nu-i mai
suport pe cei care au dat de gustul puterii în literatura română și care nu
fac decât să tragă sfori, profitori. Nu spun, trist, am perfecta senzație că
literatura română e ocupată de personalități care-și ascund adevăratele
interese egoiste. Personalități care se lasă manipulate, având în spate
păpușari ghidați și de suprastructuri suprastatale (sunt complicități
vinovate, de care nimeni nu îndrăznește să vorbească pe față; scriitorimea
e infestată iar de nucleele exclusiviste masonice, să dau un exemplu, de
care erau atât de mândri „înaintașii” – după Revoluție, s-au găsit mereu
surse de finanțare pentru scriitori sărmani cu duhul, „care să facă
diferența”: de la bursele Soros la sponsorizările Gold Corporation Roșia
Montană). Și-au pervertit conștiința pe bani grei, pe zeci de mii de euro,
dați sub formă de premii sau burse (dacă ești atent, toți au avut datoria să
relativizeze valorile românești, să vorbească de nulitatea românească în
toate domeniile, inclusiv cea minieră, de preluarea modelelor din
străinătate în literatura română, cu care ne-am sincronizat, de lipsa de
originalitate a talentelor native literare de la noi, de scriitorii expirați și de
canoane spirituale fără posteritate; reevaluările „critice” fac ravagii în
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istoria noastră). Câștigă numai cei ce vorbesc de rău valorile românești, în
special, ei sunt dintr-odată încununați de structurile supranaționale. E din
ce în ce mai grav ce se întâmplă în acest sens. Uită-te la elitele
postcomuniste de care nu mai încăpem: Liiceanu-Pleșu-Patapievici, stau
mereu pe primele trei locuri în România, dar pe plan extern, pe piața
literară, pur și simplu nu contează, de 23 de ani se tot traduc (au avut pe
mână și ICR și ministere sau bani publici, au și azi reviste și edituri la care
sunt stăpâni) și n-au nici un impact, dar continuă să se creadă buricul
pământului. Ei au demitizat aberant totul în România și au fost luați prea în
serios de marele public, ținându-i de-a dreapta și de-a stânga pe Mircea
Cărtărescu, Lucian Boia sau Vladimir Tismăneanu. Ei au deturnat
adevăratele dezbateri din lumea literar-culturală de la noi. Personal, îl las,
sentimental, la o parte pe Cărtărescu, scos în frunte de cei trei „lideri” ca o
mască de export a acestor interese ciudate, care nu servesc literatura
română. Ei au deturnat agenda literară (eseistică), esențială la nivelul unei
sinteze a literaturii românești (la care ar fi trebuit să se ajungă azi). Sunt
toți talentați, băieți deștepți, nu? Dar n-au stofă de mari conștiințe
creatoare, cu care să ne mândrim. Ei strâmbă din nas atunci când vine
vorba de România (deși România i-a îmbogățit), nu apără interesul
general, nici identitatea românească. Ciudat, sunt mereu ultrapremiați în
România, ținuți pe bani grei de structuri străine (tip Noua Europă, care
face legea în rândul intelectualității umaniste în postcomunism) și sunt
susținuți cu dinții de influenții Manolescu-Mihăieș-Petreu (și de revistele
pe care ei le conduc de la Revoluție încoace, întâmplător). De la ei aflăm
că nu avem mari scriitori decât dacă sunt validați de aceste structuri
supranaționale. Dar asta e o discuție complicată, trebuie nuanțată și scoase
în evidențe detalii, să poată fi acceptată. Altfel, ce-mi cer mie, le cer și
scriitorilor: sinceritate și onestitate în tot ce publică și se manifestă „în
cetate”. La mulți reacționez când fac politică de doi bani, le blamez dur
conformismul și lipsa de clarviziune din manifestările scrise sau vorbite,
nu opinia în sine. Nu mai pun la socoteală conflictele legate de
administrarea Uniunii Scriitorilor (care ar trebui să nu mai atenteze la
condiția de scriitor; Uniunea Scriitorilor e un sindicat al tuturor, nu un club
al șefilor). Surprinde, cu siguranță, atitudinea mea. Dar am impresia că
mulți lideri de opinie, membri ai Uniunii Scriitorilor, servesc interesele
străinătății în România (în afară de cei pomeniți, avem și scriitoriambasadori, nu mă refer numai la N. Manolescu, care stau în plasa de
cadre a serviciilor secrete externe; nu numai ambasadori, ci și „lucrători”
în tot felul de funcții la ambasade; n-am să fac aici caz de gradele împărțite
de SIE scriitorilor arondați lui, înmulțiți de foștii președinți ai USR,
Laurențiu Ulici și mai ales Eugen Uricaru; nici de scriitori care sunt ofițeri
acoperiți; sunt și scriitori români care sunt ținuți în rezervă la „centrala”
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MAE, neactivați încă; să nu se uite și de trimișii SIE prin ICR, organism
infestat de securiști de când a fost înființat; nu știu dacă ai observat, dar
toți acești scriitori sunt ridicați în slăvi de N. Manolescu și de conducerea
operativă a USR în general; fără doar și poate, reacția acestor
„exclusiviști”, citește profitori ai regimurilor postcomuniste, va fi aceea de
diversiune, dacă ar afla ce declar eu aici, că „e un atac de tip Vadim sau
Roncea sau Coja” – îmi pare rău, acesta e adevărul, e la mintea cocoșului).
Noi nu mai avem de la Revoluție încoace decât idei directoare
minimalizatoare la adresa valorilor românești și ne aliniem doar la
corectitudinea politică. Este dezolant să asiști la delirul grupurilor de
putere din Uniunea Scriitorilor, tot mai… diversificate.

„Comunismul de tip sovietic s-a prăbușit anume să
poată să se îmbogățească pe seama lui capitalismul de
tip occidental, care a transformat România într-o țară
colonie”
- Ai fost unul dintre dizidenţii pe faţă ai regimului Ceauşescu. Cum
reacţionau colegii tăi de serviciu când Europa liberă te lăuda noapte de
noapte?
-Să reamintesc, până în 1990 (după Revoluție m-am mutat definitiv
la București), din 1975, când m-am căsătorit, am locuit la Focșani – soția,
prozatoarea Doina Popa, fiind vrânceancă. Am un jurnal amplu (scris de
mână, pe registre cu filele îndoite în două) al acelor vremuri, ar ocupa un
raft de bibliotecă dacă l-aș publica. Urmărirea mea operativă de către
Securitate a început în toamna anului 1981, după ce primisem Premiul
USR pentru „La fanion”, premiu care a fost o pavăză (fără el aș fi fost
ascuns în subsolurile Securității, cum au fost ascunși atâția necunoscuți),
acest premiu m-a apărat, dându-mi autoritate publică. La Radio Europa
Liberă, Virgil Ierunca mi-a citit atunci un poem (intitulat „Lanțul”,
antifaraonic) apărut în revista Viața Românească, publicat de Florența
Albu. Din acel an, continuu, până la Revoluție am fost urmărit
„informativ” de către securiști și turnătorii lor, obsedați că am legături
directe cu străinătatea (și nu aveam, nici pomeneală) și că sunt un element
inadaptabil, imprevizibil, odată ce eram critic față de „Epoca de aur” și
făcusem din Ceaușescu o țintă (eram mai ales revoltat de prostituția
intelectualilor României de până la Revoluție, și mai ales a scriitorilor).
Eram în acei ani „mânuitor de carte” și apoi bibliotecar la Biblioteca
82

Județeană Vrancea. Cum reacționau colegii mei de serviciu sau scriitorii,
membri ai USR din Focșani (reuniți într-un „Cenaclu al USR”, condus de
scriitorii-activiști Florin Muscalu și Traian Olteanu, cenaclu considerat
reprezentanță a Asociației Scriitorilor din Iași; eu n-am fost primit în USR
decât după Revoluție), sau nemembri ai USR, când Europa Liberă mă
lăuda… Natural, erau iritați, unii mă evitau: se făceau că plouă, că nu
ascultă Europa Liberă (știi, numai ideea că ascultai Europa Liberă era
periculoasă, motiv pentru Securitate să te cerceteze), dar șușoteau între ei,
mă urmăreau atent, mă vorbeau de rău, se așteptau să fiu în fiecare zi
arestat. Alții, îmi ieșeau din când în când în cale, mă căutau, mă provocau,
mă trăgeau de limbă și mă turnau (așa credeau probabil că au imunitate în
fața Securității, care avea încredere în ei). N-am avut nici un sprijin moral
al nimănui, n-am avut spatele acoperit, cum am mai atras atenția, am riscat
totul, izolat, cu inconștiența disperatului care nu mai suporta isteria
oficială, în 1989 îmi era indiferent dacă voi fi omorât de Securitate (a fost
și o asemenea tentativă de care știu, în noiembrie 1989 trebuia să fiu
aruncat din tren; dacă nu venea Revoluția, eram oricum lichidat fizic, eram
pe o listă… națională a celor „ce se opun”). N-am avut „colegi” care să mă
susțină, din contră, mă șicanau. Eram ultimul om pentru ei. E adevărat,
colegelor de serviciu de la bibliotecă le provocam milă, convinse că sunt
irecuperabil, o victimă a destinului meu. M-am agățat tot timpul de
literatură, transferam spre ea toate păcatele celor din jur, îmi spuneam că
trăiesc într-o dictatură dintr-un roman care se scrie singur și era normal să
am în jur personaje de toată mâna, de proastă calitate sufletească.
- După 1989 ai fost pus în fruntea judeţului Vrancea? Ai făcut
parte din primul FSN de la Bucureşti. De ce nu ai rămas în politică? Cum
erau şedinţele FSN de atunci?
-Nu am fost niciodată membru al FSN – din cauza apariției lui, de
altfel (dar nu numai din cauza apariției lui) am plecat după 73 de zile din
fruntea județului Vrancea (pus cu forța „președinte de județ” de către
revoluționari pe 22 decembrie 1989, la Focșani, revoluționari care știau de
la Europa Liberă de opoziția mea anticeaușistă). Am fost membru al
CPUN și apoi CFSN, fără să fiu membru al FSN, de altfel n-am fost
niciodată membru al vreunul partid, nici al PCR, nici al vreunul partid
postcomunist, sunt incompatibil cu disciplina de partid, îmi place libertatea
totală de mișcare. După ce am stat 73 de zile în fruntea județului Vrancea
(până la 5 martie 1990; eram și membru al Parlamentului Provizoriu, mam retras atunci și din acest parlament), am venit la București în lumea
literară, ales redactor-șef de către optzeciști, la noul săptămânal al USR,
Contrapunct (a fost o revistă fabuloasă, cu 60.000 de exemplare tiraj, din
start devenind reper moral). Interesant, însă, la primele alegeri libere, din
20 mai 1990, eu am fost propus pe primul loc pe listele din Vrancea ale
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FSN „ca independent”, dar am refuzat să particip la alegeri, deși s-a
insistat, nu aveam încredere în noul regim instalat (văzusem deja din
interior cum se manifestă, ca „sistem ticăloșit”, cum avea să i se spună mai
apoi). M-am retras fără regret din lumea politică (cu care am avut doar
legături tangențiale) din 5 martie 1990 și am devenit un publicist critic față
de noii veniți în fruntea țării (după Revoluție am dat de gustul publicisticii
politice, apărută în reviste de cultură și dusă la extrem la ziarul Cotidianul,
și nu numai la acest ziar). Să nu uit, la 15 ianuarie 1990 am înființat la
Focșani o revistă literară (inițial a apărut de două ori pe lună, apoi lunar),
intitulată Revista V, de la care mi-am retras semnătura după o perioadă,
descoperind activismul „neocomunist”, cum i se spunea pe atunci,
promovat de cei doi foști activiști PCR pomeniți, poetul Florin Muscalu și
prozatorul Traian Olteanu, puși de mine șefi la această nouă revistă literară
(naiv, crezând că ei sunt singurii care știu ce e o publicație în Vrancea; iam adus de la fostul ziar PCR Vrancea, Milcovul), deși ei au fost dintre cei
ce m-au condamnat în „procesul public” (instrumentat de Securitate) de
care am avut parte pe 5 decembrie 1989 la Focșani. De ce nu am rămas în
politică? Îți dai seama, aș fi putut să mă perpetuez în Parlament de la
Revoluție până azi, dacă aș fi acceptat să candidez pe listele FSN „ca
independent” – n-am însă, înnăscută, o structură conformistă, sunt rebel.
N-am acceptat nici măcar să primesc un certificat de revoluționar…
- Credeai în acea vreme postrevoluţionară ce timpuri vom ajunge
după 20 de ani?
-Aveam 39 de ani la Revoluție – dacă dau înapoi 22 de ani, ajung la
cei 17 ani ai mei, când am luat diploma de bacalaureat și am plecat de
acasă, de la Adjud, în țară (la studii, schimbând multe locuri de muncă și
localități, ratându-mă) și am conștientizat pe ce lume sunt. Adică sunt în
situația că am experiența celor 22 de ani de comunism și, azi, experiența
celor 22 de ani de postcomunism. Nemulțumirea a rămas aceeași,
descoperind stupefiat că postcomunismul nu construiește nimic, doar
strică. Suntem în continuare blestemați să o luăm de la început, să nu
ducem nici un mare proiect până la capăt. Înainte de Revoluție îi ziceam
democrație populară, azi îi zicem democrație populistă, până și cuvântul
democrație, în sine, s-a golit de sens, sună fals, nu e credibil prin conținut.
Unde am ajuns după 23 de ani de la Revoluție? Nicăieri. Comunismul de
tip sovietic s-a prăbușit anume să poată să se îmbogățească pe seama lui
capitalismul de tip occidental, care a transformat România (să rămân la
exemplul ei) într-o țară fără viitor, cu o economie la pământ, înglodată în
datorii. E teribil să descoperi că, deși cuprinsă în structurile Uniunii
Europene, România nu e decât o colonie. Pe de altă parte, privind din
interiorul României, după 23 de ani de postcomunism am luat seama că nu
mai e nimic de făcut, sistemul ticăloșit funcționează cum a funcționat și în
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ultimii 23 de ani de dinainte de Revoluție (sub Ceaușescu), serviciile
secrete din țară lucrând mână în mână cu serviciile secrete străine – doar
că „interesul național” are alt înțeles (Ceaușescu și-l subjugase găștii lui,
azi interesul național are legătură cu îmbogățirea nemeritată a celor ce ne
conduc, incompetenți și de rea-credință, îmbogățire bazată pe comisioane
și pe vânzarea obiectivelor strategice). Mă tem că România actuală va
dispărea, că Transilvania și Banatul (mai apropiate de Viena și Budapesta)
se vor separa, își vor cere independența, dezamăgite de administrația
coruptă de la București. Altfel, nu văd nici un viitor demn pentru nivelul
de trai al românului, singurul care contează în capitalism (în condițiile în
care România e cam pe ultimul loc la nivel de salarizare și pensii). Pe
fondul crizei generalizate în țările dezvoltate, cu un Produs Intern Brut
teoretic de nici 140 miliarde de euro „pe hârtie” și cu un buget de țară
ridicol (de nici 50 de miliarde de euro la venituri; fă comparație, avem o
datorie generală de aproape 100 de miliarde de euro), la ce să te mai
aștepți? Nu mai crede nimeni în minuni, România e condamnată la sărăcie
pe termen lung (poate pentru totdeauna, dacă va supraviețui ca stat;
oricum, ea și-a pierdut suveranitatea de când a intrat în UE și NATO, știi).
Personal, dacă aș fi fost tânăr azi și calificat într-o meserie de succes, aș fi
plecat să-mi câștig o pâine cinstită în Occident, fie și în condiții umilitoare,
fără să-mi părăsesc țara. În România e și un blocaj al bunului simț, „trăiesc
bine” numai șmecherii, obraznicii, necinstiții, „politicienii” (care profită de
puterea dată de votul liber și abuzează; de la primari la președinți de
consilii județene sau consilieri și până la parlamentari și guvernanți, puși în
zeci de funcții), cei care fură de la stat „legal, acoperiți de hârtii
justificative”…

„La 11 ani am avut parte de prima experiență sexuală
și știu că i-am scris poezii de dragoste tinerei, mai
mare cu zece ani decât mine, care dormea în
prepeleac, venită de la Adjudu Vechi să-și păzească
via”
-Nu ai rămas în politică, dar ai continuat, până la revenirea
preşedintelui Băsescu de după referendum, să scrii. De ce te-ai oprit, de
ce ai blocat blogul tău şi te-ai retras?
– M-am retras în semn de protest. Nu se poate: să voteze împotrivăți 7,4 milioane de români și tu să rămâi președinte al României, e o bătaie
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de joc… De atunci, din 21 august 2012, când șase politruci de la Curtea
Constituțională l-au întors pe Traian Băsescu la Palatul Cotroceni,
împotriva oricărui gram de bun simț public, România trăiește în plin
paranormal politic. Prefer să stau deoparte, să nu mă mai simt umilit
oficial de sistemul ticăloșit condus de Băsescu. Fiindcă am oprit nu numai
blogul (după ce am publicat pe blog zilnic texte originale timp de doi ani și
jumătate; repet, zilnic), ci și colaborarea săptămânală de la ziarul
Cotidianul.ro (publicam articole politice anti-Băsescu și anti-PDL, dar și
împotriva „intelectualilor lui Băsescu”, care se cred și azi buricul
pământului, deși li s-a mai tăiat din nas, după ce și-au pierdut funcțiile și
nu mai sunt credibili în nici un sens; articolele mele aveau impact). Tu îmi
spui că „n-am mai rămas în politică” și ai putea fi înțeles greșit – eu n-am
fost niciodată membru al vreunui partid, trebuie să o repet. După Revoluție
am optat în articolele politice pentru „țărăniștii” lui Ion Rațiu și ai lui
Corneliu Coposu, cât au trăit, dar nu mai mult de atât. „Țărăniști” care nau nici o legătură cu PNȚCD-aripa Aurelian Pavelescu de azi (ci mai
degrabă au legătură cu PNȚCD-aripa Victor Ciorbea, intrat în Parlament în
decembrie 2012 pe listele USL, prin PNL; un Victor Ciorbea tot mai
absent, observ, îmi e imposibil să înțeleg de ce). Din păcate, Băsescu a
făcut ca bulibășeala politică să fie totală, înregistrând PDL de la
Internaționala Socialistă la Partidul Popular European-PPE, care azi
domină și conduce practic Uniunea Europeană (PPE a compromis în
România creștin-democrația, ținându-l imoral în brațe pe unul ca Traian
Băsescu, fost nomenclaturist PCR și securist ceaușist; Băsescu, de altfel, a
distrus și PNȚCD în perioada guvernării CDR). Am anunțat că numai după
plecarea lui Băsescu din fruntea României voi relua comentariile mele
politice. Sigur, nu e nici o pagubă de nici o parte – eu respir ușurat că
presiunea politică a mai slăbit.
- Pentru a încheia capitolul „politică”, o ultimă întrebare despre
asta: scriitorul trebuie să facă politică?
-Scriitorul poate să facă tot ce-i trece prin cap, inclusiv să facă
politică – conștient de riscurile de compromitere. El e o personalitate
publică înnăscută, cum își așterne, așa doarme. Lasă că politica îți poate
îngropa viața literară, dar dacă ești un scriitor cu operă de valoare, rămâne
oricum opera (chiar dacă se va strâmba din nas la „omul-scriitor” care s-a
dovedit a fi fără scrupule, dând de gustul puterii). E riscant să fii membru
de partid când regimul pe care-l slujești devine nedemocratic. Membrii
PCR (cam toți scriitorii de atunci, mai puțin cei ce au făcut pușcărie
politică și cei marginalizați, din subteranele literaturii române) n-au avut
nici un fel de clarviziune, fiecare dintre ei știind că duce în spate un partid
represiv, totalitar, care punea Securitatea comunistă să taie și să spânzure
după propriul plac. După Revoluție, au fost detestați „scriitorii lui Iliescu”
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(apolitici sau membri FSN sau PSDR și PSD; care au aprobat menținerea
în fruntea bucatelor a „foștilor comuniști, cu pielea schimbată”, foști
activiști PCR și securiști, ei s-au opus vehement să se voteze o lege a
lustrației, care să nu-i lase să ocupe funcții în stat). Interesant, „scriitorii lui
Emil Constantinescu” au fost mai degrabă deplânși pentru naivitate (jucați
cum au fost pe degete de structurile ticăloșite, nu contează că erau înjurați
pe toate drumurile de „scriitorii lui Iliescu”) – creștin-democrația de atunci
și liberalismul nu te compromiteau, nici Laurențiu Ulici, nici Manolescu,
foști parlamentari și lideri de partide care aveau să dispară, n-au făcut
gaură morală în cer în politică, dar nici n-au fost de-a dreptul stigmatizați,
precum au fost cei ce au servit social-democrația (după ce au servit
comunismul, de tipul lui Adrian Păunescu sau Grigore Zanc; dar și cei
apolitici, care-l susțineau pe Iliescu, de la Eugen Simion la Marin Sorescu
n-au fost iertați, ocupând funcții). A urmat detestarea „intelectualilor lui
Băsescu” (mai exact detestarea profitorilor lui Băsescu, nimeni necrezând
cu adevărat că Băsescu și PDL pot reprezenta dreapta politică la noi).
Interesant, azi avem numai un scriitor de soi, liberalul Varujan Vosganian,
care e și parlamentar și ministru USL și prim-vicepreședinte la USR – se
va compromite el în politică, până la urmă? S-a ajuns până acolo încât
scriitorii de azi, profitori (cu funcții publice) ascund faptul că sunt membri
ai unor partide, temându-se că se compromit, astfel. Totul e legat de firea
fiecărui scriitor, de caracterul lui, de modul oportunist în care privește
viața…
- Te-ai născut la Dumbrava Roşie, aici lângă Piatra Neamţ, la
Cantonul CFR, dar ţi-ai petrecut copilăria în alt judeţ, în altă Haltă CFR,
la Adjudul Vechi. Ce amintiri ai din această perioadă?
-Nu, iubite poet, m-am născut și am copilărit în aceeași regiune
Bacău, în care erau și raionul Piatra Neamț și Raionul Adjud. Pe
certificatul meu de naștere scrie clar că m-am născut în comuna Dumbrava
Roșie, raionul Piatra Neamț. De curiozitate, citez: „Regiunea Bacău
cuprindea raioanele: Bacău, Moineşti, Tg. Ocna, Buhuşi, Piatra Neamţ,
Tg. Neamţ, iar în anul 1956 preia şi raioanele Zeletin şi Adjud de la fosta
regiune Bârlad şi raionul Roman de la regiunea Iaşi. În anul 1960 se
desfiinţează raionul Zeletin, cele mai multe comune trecând la raionul
Adjud şi în anul 1964 raionul Buhuşi, comunele fiind preluate de raioanele
Bacău şi Piatra Neamţ. Prin Legea nr. 2 din 1968 se realizează o nouă
împărţire teritorial-administrativă, desfiinţându-se regiunile şi
reînfiinţându-se judeţele, împărţire valabilă şi în prezent”. Deci, m-am
născut la Dumbrava Roșie, raionul Piatra Neamț și am copilărit la Adjudu
Vechi, raionul Adjud – ambele raioane aparținând de regiunea Bacău. Tata
avea 31 de ani când m-am născut eu (la 19 februarie 1950), era șef de
echipă la Regionala CFR Bacău, la întreținere de linii și s-a transferat de la
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Cantonul CFR Dumbrava Roșie (unde era angajat pe șantierul liniei ferate
care se construia spre Bicaz; pe atunci CFR-ul era considerat a doua
armată), la insistența mamei mele și soției lui, care voia să fie aproape de
părinții ei din comuna Adjudu Vechi. Din nenorocire, pe mama (Ioana
Sandu) o chema moartea la Cantonul CFR 248, Halta Adjudu Vechi, la
câteva luni după instalarea în noua locuință de serviciu a fost trăsnită în
locuința de vară (pe 21 iunie 1951). Aveam un an și patru luni când mi-a
murit mama, un an am fost crescut la Cantonul 248 de rude și de o liceancă
(fiică a cantonierului, a celui ce deschidea bariera la drumul care lega
șoseaua națională București-Bacău de Podul Turcului-Bârlad, peste podul
de la Adjudu Vechi, peste Siret; era îndrăgostită de tata), după care tata s-a
recăsătorit cu o tânără, Elena Berescu, de peste Trotuș, de pe dealurile din
Coțofănești-Bâlca, să aibă cine să mă crească (să-mi devină a doua mamă).
Tata a avut patru copii cu noua soție (azi, și tata și mama de-a doua sunt
plecați într-o lume mai bună), un frate și trei surioare (surioara cea mică a
murit când avea 18 ani, în condiții tragice, în 1977), azi sunt la vârsta
pensiei, au copii la rândul lor. Cum a fost prima copilărie, la Cantonul 248
(248 de kilometri de la București; o casă solidă, de piatră, cu trei camere
uriașe; în afara acestei case, la Cantonul 248 mai era o clădire mare, a
familiei cantonierului, care avea grădina lui proprie, plus o altă clădire
impunătoare, a dormitorului muncitorilor la întreținere de cale ferată și a
magaziei de materiale, plus grajdul; după Revoluție a dispărut, s-a furat
tot)? Un rai, tata era înstărit (moștenise după mama mult pământ și
animale de tracțiune, plus unelte agricole, casă și teren de casă în Adjud),
deși locuiam în plin câmp, la doi kilometri de comuna Adjudu Vechi și
patru kilometri de orașul Adjud, nu ne lipsea nimic și ograda era plină de
tot felul de animale domestice mici și mari și de păsări, de pomi fructiferi
și grădină – până ce s-au stricat vremurile, tata a fost obligat să predea la
stat, la colectivizare tot ce avea (dacă nu, își pierdea serviciul), avea cinci
copii și sărăcia l-a dat peste cap. A doua copilărie a mea, amestecată cu
adolescența, a fost plină de frustrări (mă comparam cu cei de la oraș) și de
privațiuni. La Cantonul 248 am descoperit puterea singurătății și a izolării,
care aveau să declanșeze creația literară – de la 14 ani având să scriu
regulat (am fost dat de șase ani la școală; la 11 ani am avut parte de prima
experiență sexuală și știu că i-am scris poezii de dragoste tinerei, mai mare
cu zece ani decât mine, care dormea în prepeleac, venită de la Adjudu
Vechi să-și păzească via), aici am „editat” șapte titluri de reviste ale mele,
în ele pot să spun că am debutat cu poezie, proză, dramaturgie, publicistică
(scriam de toate, să pot să ocup paginile revistelor mele; un an am făcut
naveta la liceul teoretic din Adjud; dădusem, tot intuitiv, de gustul
literaturii originale).
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- Ai fost marcat de faptul că ai rămas orfan de mamă când aveai
doar un an și patru luni. Ce alte momente din copilărie te-au marcat?
-N-am conștientizat că am mamă de-a doua decât în adolescență.
Tata le-a cerut rudelor din partea mamei mele din Adjudu Vechi să stea
departe de mine, să pot să o consider pe mama de-a doua drept mamă a
mea bună și pe copiii care aveau să se nască în noua familie drept fratele și
surioarele mele bune. Eram prea mic să înțeleg o asemenea subtilitate,
destinul având inconștient să mă sensibilizeze în plus, prin pierderea
mamei mele. Crezând că-mi fac un bine, până și fotografia mamei mele
îmi era ascunsă. Din păcate, rudele din partea mamei mele de la Adjudu
Vechi nu s-au mai apropiat niciodată de mine (deși eram rude de sânge),
nici măcar atunci când le-am căutat eu, la maturitate, să le cunosc. Nici azi
nu știu încrengătura de bunici, unchi sau verișori din partea mamei mele,
le-am pierdut urma. Am ajuns până acolo încât mă tem să mai aprind o
lumânare la mormântul mamei mele, după ce în 1977 (după marele
cutremur, când moartea a avut chip public și m-a trezit la realitate) l-am
căutat, alături de tata, și l-am curățat (abandonat cum era) și după puține
zile sora mea mai mică, Sofia, a murit la 18 ani în condiții ieșite din
comun, violent – de parcă mama mea s-ar fi supărat și răzbunat pe sora
mea că am deranjat-o pe lumea cealaltă… La șapte ani de la moarte, când
a fost dezgropată mama mea (așa era obiceiul, i s-a sfințit atunci
mormântul; eu aveam nouă ani, în 1959), m-am uitat în groapă și atât de
impresionat am fost de ceea ce am văzut, îndeosebi de părul ei bogat, cu
șuviță albă, încât multe, multe nopți la rând n-am mai putut să dorm. O
vedeam pe mama mea întreagă, neputrezită. Am fost la un pas să mor
atunci, blocându-mi-se încet-încet toate funcțiile, rudele plângeau că mama
mea mă cheamă la ea, eu vorbeam cu mama mea moartă, doctorii au spus
că n-au ce să-mi facă, m-au salvat vrăjitoarele din comună. De atunci mie
mi-e teamă de morți, am convingerea că pot să iau legătura cu ei (și mi s-a
confirmat asta, am povestit în „Cartea zădărniciei” că am luat legătura cu
Mircea Ciobanu și Virgil Mazilescu, după moartea lor, de exemplu), fac
tot posibilul să-mi anulez orice gând în prejma lor, mai ales în fața celor ce
mi-au fost apropiați. Apropo de acest aspect: nu o dată am întâlnit în
copilărie și adolescență (de reținut, abia în 1965 am plecat de la Cantonul
248, aveam 15 ani), de-a lungul zonei căii ferate, de la Adjud la Sascut,
morți călcați de tren, inclusiv la barieră sau în jurul Haltei Adjudu Vechi,
care apăreau și dispăreau după regulile lor, iarna ieșeau și pe peroanele
Cantonului 248, de parcă ar fi vrut să se urce în trenurile personale. Nu-i
vedeam numai eu, odată ce era chemat preotul să sfințească locurile și o
perioadă nu mai apăreau.
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„Premiile literare mângâie doar orgoliile triste ale
autorilor”
- Perioada ta de tinereţe este mai puţin cunoscută de publicul larg.
Ai fost profesor suplinitor, miner, contabil, corector, arhivar, ziarist,
bibliotecar. De care perioadă îţi aminteşti cu mai multă plăcere?
-Din perioada de boemă nu-mi amintesc, sincer, „cu multă plăcere”
de nimic, fiind mereu îndrăgostit fără speranță, dezorientat, fără viitor, în
căutare de „ceva” indefinibil care să-mi fie pe plac. La 17 ani, cu diploma
de bacalaureat în buzunar, am plecat la Baia Mare, la institut, la filologie,
dar nu mi-a plăcut ce am găsit aici și la primul conflict cu un profesor mam întors de unde am plecat. La 18 ani, în 1968, eram profesor suplinitor
într-o comună, Ruginești, de lângă orașul Adjud și am descoperit și aici că
sunt incompatibil cu cererile epocii, de a mă integra cu seriozitate în
societate (la Ruginești puteam să parvin peste noapte, fata unei familii
bogate de aici voia să ne căsătorim și să facem facultatea împreună). Cum
în august 1968 trupele sovietice au invadat Cehoslovacia, mare patriot
fiind, am renunțat să vin la o facultate la București și am plecat voluntar
(aveam 18 ani) în armată, în octombrie, să lupt cu ocupanții ruși. Mare
fraier am fost, am avut parte de o armată de un an și patru luni extrem de
dură, indisciplinat cum eram, la Bârlad (deși eram repartizat la „comandă”
și eram radiotelegrafist caporal performant, care avea pe mână o mașină a
lui, cu tot felul de stații pe ea). Când am împlinit 20 de ani, în februarie
1970, îndoctrinat de armată, am ținut cu orice preț să mă dezintoxic de
ideologia agresivă promovată în unitatea militară și să redescopăr lumea –
așa că am ales să mă calific miner, la Bălan-Harghita, în subteran, la
cupru. Fiind prea delicat pentru muncile brute, minerii din subteran au
hotărât să mă promoveze contabil la suprafață, și să le apăr interesele. Am
scris emotiv către ziare și către ștăbărimea PCR de la județ (Harghita) și de
la București că există acolo o mafie care-și bate joc de minerii din
subteran, făcând caz de lipsa de scrupule a conducerii combinatului minier.
Urmarea? A intrat Securitatea pe fir, au căzut capete. Eu m-am trezit la
mină, atunci, cu jovialul Calistrat Costin (actualul președinte al Filialei
Bacău a USR), ziarist pe atunci la Informația Harghitei: domnule, știi să
scrii, te luăm la ziar. Am plecat de la Bălan la Miercurea Ciuc, șef al
secției scrisori și corector, ziarul mi-a dat o mașină de teren (IAS sau
GAZ, am uitat cum se chemau pe atunci) la dispoziție, cu care străbăteam
județul – natural, am luat în serios reclamațiile și am devenit teribil de
incomod în redacție, articolele mele atacând autoritățile, motiv să fiu trimis
în toamna anului 1971 să mă… calific la Facultatea de ziaristică a…
Academiei „Ștefan Gheorghiu”, la București. Am plecat, furios că eram
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cenzurat tot timpul. Cât am fost „ziarist” la Miercurea Ciuc, în particular,
am dat de gustul boemei, pe care am dus-o la extrem în București, la 22 de
ani: băutură, tutun, femei, cenacluri (am și condus unul, care avea să
scoată pe piață scriitori adevărați). Aveam să schimb alte și alte meserii (în
București am fost angajat la Frigotehnica, răspundeam de expediția
vagoanelor CFR de export, la Uzina de Pompe răspundeam de intrările și
ieșirile transporturilor sale auto, la uzina Republica eram controlor în
siderurgie, la țevi) și noi localități (am fost angajat inclusiv la Exploatarea
minieră Dâlja-Petroșani, la cărbune, în subteran, în martie-mai 1973, până
m-am accidentat la o mână) în anii care au urmat, trebuia să mă întrețin
singur din toate punctele de vedere (inclusiv la facultate, filologie și
filozofie, ambele abandonate, în timp, supărat pe lume). Nu m-am înscris
la „Academia Ștefan Gheorghiu”, că nu mă pasiona (cu atât mai mult cu
cât se cerea să fii membru PCR)… N-are rost să mai continui: în 1973 (un
an nebun pentru mine) am luat seama că sunt un ratat, pe toate planurile, și
am avut șapte tentative de sinucidere (ultima, în noiembrie 1973, cu Verde
de Paris, la… Năsăud; fac de ea caz și în „Cartea zădărniciei”). În 1974,
revenit acasă, învins, la Adjud, la casa părintească, să-mi trag sufletul,
definitivez primul meu volum de versuri, la 24 de ani, se deschiseseră
concursurile de debut editorial (fără nici un succes). Mă întorc în București
și reintru în circuitul boemei, o cunosc pe prozatoarea Doina Popa (la
cenaclul „Luceafărul”), o aduc la cenaclul pe care-l conduceam, intitulat
„3,14”. În toamna anului 1974, cu puținii bani adunați, plec împreună cu
Doina la Cluj (nu găsim loc de muncă, trăim din expediente). Doina
rămâne gravidă și în luna mai 1975 venim la Focșani, ne căsătorim, locuim
la părinții ei, și în 25 iulie se naște fiul, Laurențiu. Câteva luni prestez
munci necalificate (ajutor de zidar la Vinalcool, reparator de lădițe și
spălător de vane uriașe la Coniac Vrancea). Din septembrie 1975, prin
concurs, ocup postul de pedagog la Liceul industrial nr. 1 ISEH din
Focșani – de aici înainte intru „în linie dreaptă”, închei definitiv perioada
de om fără căpătâi, „mă așez la casa mea”, la 31 decembrie 1975 mă
despart oficial de boemă, mă las de fumat (fumam trei pachete de
„Carpați”) și de băut alcool. Mă orientez numai spre literatură, nu mă
interesează nici un fel de carieră „socială”, rămânând la fel de
inadaptabil…
- Ai debutat la ziarul Steagul roşu al fostei regiuni Bacău în 1967,
dar adevăratul debut în presa literară s-a petrecut în 1974 când poetul
Ştefan Augustin Doinaş te-a prezentat şi publicat în revista „Familia”.
Cui îi mai eşti recunoscător că te-a ajutat să devii scriitor?
-De fapt, nu știu când am debutat – eram în liceul teoretic (secția
umană) la Adjud și trimiteam la poșta redacției la toate revistele literare
existente atunci, pe care nu le mai cumpăram, să văd răspunsul, decât
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întâmplător. Poemul publicat (perfect valabil „ca valoare estetică” și azi)
de către M.C. Delasabar (pe numele lui Marin Cosmescu, pe care l-am
cunoscut la bătrânețe la Bacău, habar nu aveam cine e) în pagina de cultură
a ziarului regiunii de care aparținea orașul Adjud în 1967, mi l-a arătat un
văr de la Bâlca, după câteva luni de la apariție, cumpărase ziarul și-l
păstrase, eu nu cumpăram acest ziar. Se pare că debutul meu în reviste
literare a avut loc în Tomis, publicat cu poeme de către Romulus Vulpescu
(de la Poșta Redacției) înainte de a apărea poemul din ziarul Steagul Roșu
(mi-a atras atenția în acest sens un text în care erau pomeniți cei ce au
debutat în revista Tomis, și eu eram între ei; cum nu am numărul de revistă
în care am fost publicat, păstrez sub semnul întrebării această informație).
Altfel, într-adevăr, consider că debutul meu care a contat a fost cel însoțit
de prezentarea lui Ștefan Aug. Doinaș cu o pagină de poezie, în vechea
formulă tabloidă (nu în formă de carte, cum e azi) a Familiei, din 1974 –
anul în care mi-am definitivat și primul meu volum de versuri (volum
rămas și azi în manuscris, fiind ignorat la concursurile de debut editorial),
așa cum pomeneam. Sunt obligat să mă repet, că am așteptat șase ani să
dea juriile de debut editorial de gustul poeziei pe care eu o scriam (și care
avea să se numească „optzecistă”). Îți reamintesc, am debutat la Editura
Albatros cu un ciclu de cinci poeme într-un „Caiet al debutanților – 1977”
(apărut în 1978), apoi am fost publicat cu un ciclu mai consistent în alt
„Caiet al debutanților – 1978” (apărut în 1979) și abia în 1980 am apărut
cu un volum de versuri al meu (premiat la concursul editorial din 1979),
„La fanion”. Le rămân recunoscător celor din juriul Editurii Albatros, azi
toți dispăruți: Laurențiu Ulici (președinte), Constanța Buzea, Ștefan Aug.
Doinaș, Mircea Sântimbreanu și lectorul Gabriela Negreanu. Fără ei n-aș fi
existat? Interesant de reținut, același volum „La fanion” (trimis și la altă
editură, văzând că nu apar cu o carte a mea la Albatros), am aflat mai apoi
de la Mircea Ciobanu și de la Doina Uricariu, a fost selectat pentru
premiere în 1979 și de juriul de debut editorial de la Cartea Românească și
de cel de la Eminescu, dar a avut întâietate Editura Albatros (aici mi-a
apărut și a doua carte; dacă La fanion nu mi-a fost cenzurată, la a doua
carte am avut mari necazuri cu cenzura).
-Volumul tău „La fanion”, cu care ai debutat în 1980 a surprins pe
toată lumea, ai derutat critica literară, tu venind cu un de discurs poetic
inedit. Ai luat premiul USR, dar abia după a doua carte, „Inima de raze”
din 1982, a început critica literară să te descopere. Aflu dintr-o fişă de
dicţionar că în 1982 a scris despre tine şi Nichita Stănescu. Cum v-aţi
cunoscut?
-E o percepție inedită – într-adevăr, volumul „Inima de raze”, care
era scris într-o cheie inversă decât aceleia a volumului „La fanion”, a
trecut și granița cu comentariile critice (Virgil Ierunca l-a prezentat ca
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reper moral). Primul volum era al trecutului (al copilăriei mele), al doilea
volum era al actualității (așa cum era). Cum mi se deschisese dosar
operativ la Securitate în 1981(pentru poemul antifaraonic „Lanțul”, citit de
Virgil Ierunca la Radio Europa Liberă), volumul „Inima de raze” a intrat
de la apariție în atenția Securității (am fost obligat de editură să scot 11
poeme, cenzura pusese deja ochii pe mine). Amuzant sau nu, cei din
Securitatea vrânceană, care răspundeau de cultură, au învățat poeme
întregi ale mele din „Inima de raze”, pe care le recitau turnătorilor mei și-i
invita să le explice ce am vrut eu să spun în ele… Fiind un volum declarat
„antifaraonic” (specificam asta și în autografele date), până la urmă acest
volum a fost interzis, scos de pe rafturile bibliotecilor publice și depus la
fondul special. Mărturisesc, am rămas cu gura căscată când Nicolae
Manolescu, scriind despre volumele mele de versuri în 1989, a sărit peste
„Inima de raze”, declarând că am publicat trei cărți de versuri (deși cartea
comentată de el, apărută în 1989, „O lume paralelă”, era a patra mea carte
individuală). Total nefericit, N. Manolescu a preluat această cronică a sa și
în „Istoria critică”, falsificându-mi bibliografia, odată ce mi-a șters cu
buretele „Inima de raze” (interzisă în bibliotecile publice, ea era tăiată și
din fișele bibliografice cu inventarul pe autor al cărților lui). Întorcândumă la întrebarea ta – personal, nu l-am cunoscut pe Nichita Stănescu. Am
stat în general departe de marii scriitori, fiind extrem de timid din fire (am
preferat să nu-i cunosc, să nu descopăr grave slăbiciuni omenești ale lor
care să-mi schimbe impresia despre operă). A scris Nichita Stănescu
despre mine în presă? Habar nu am. Știam că are un simț al valorii generos
și că e și un mare cititor. E adevărat, mi-a scris de mână o scrisoare
extraordinară după ce am publicat „Inima de raze”, de o aleasă noblețe.
- Ce părere ai despre premiile literare? Consideri că instituţia
premiilor funcţionează bine sau ar trebui să i se aducă unele corecturi la
regulamente?
-Ai observat că premiile literare primite de scriitori nu au nici o
importanță pentru critici, de drept? Contează opera, nu premiile
conjuncturale acordate unei cărți. Nici o istorie literară (nici aceea a lui N.
Manolescu) sau dicționar al literaturii române, general sau esențial (scoase
de Academie) sau o carte de critică (nici impozanta „Literatură română de
azi” a lui Ioan Holban, să mă refer la ultimele apariții „în materie”) nu face
caz de premiile primite de autor. Premiile mângâie doar orgoliile triste ale
autorilor, la un moment dat și au rolul de a fi jaloane într-un an editorial
(în genul: e una din cele mai bune cărți ale anului trecut). Vorbim de
premii acordate anual și care se uită de la un an la altul, n-au autoritate.
Sigur, sunt premii și premii, unele acordate de reviste, altele de un festival
literar, altele de… Congresul Național al Poeziei, sau premii acordate
pentru Opera Omnia – singurul râvnit fiind cel de la Botoșani, Premiul
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Național de Poezie „Mihai Eminescu”. Au prestanță și premiile Uniunii
Scriitorilor din România-USR (le las la o parte pe cele ale filialelor USR,
contrafăcute) sau ale Academiei. Semnificația premiilor e dată de
componența juriilor care le acordă, ele îi confirmă autorului premiat dacă a
meritat efortul să scrie și să publice (dacă e cinstit cu el însuși). Din păcate,
aranjamentele scriitoricești (la nivel de jurii, tot timpul coruptibile) au
distrus credibilitatea juriilor. Pentru mine, premierile sunt previzibile. Știi
din start că sunt premiați „șefii” în cadrul USR, toți talentați (cei ce au
funcții și sunt influenți, de la conducerea USR la filialele USR și la
revistele literare) și cei din „gașca” lor – natural, e invocată subiectivitatea,
„prietenia”, solidaritatea „elitistă”, „compatibilitatea”, eventual
recunoștința pentru banii publici atrași în contul USR de către un autor
când USR era în faliment. Mai ales pe plan local, „în provincie”, premiile
care se împart (de către filiale USR sau de către reviste sau festivaluri) nu
au decât valoare sentimentală (mai ales că toată lumea trebuie premiată, în
timp, să nu fie nemulțumiți), „centrul” nu crede în ele. Nu există criterii
care să fie respectate la jurizare (cu atât mai puțin nu există regulamente),
premiile se acordă după ochi frumoși și intrigi, în cea mai mare parte –
neapărat, printre prietenii recompensați sunt premiați și unii, puțini, dintre
cei ce merită (evidențiați de cronici literare), să dea credibilitate listei
laureaților.
Mult aşteptatele revizuiri literare anunţate de critica literară după
1989 nu au mai avut loc. Unii spun că ar fi avut, dar urmări nu se văd.
Mai este ceva de făcut în acest sens?
-Câtă vreme viața scriitorului compromis public (e fost colaborator
al Securității sau a fost ideolog al totalitarismului) nu afectează opera lui
de valoare, e imposibil să desparți apele de uscat. Nu mai funcționează
„est-etica” din primii ani ai postcomunismului, de după Revoluție, în
lumea scriitorilor, revizuirile rulează în gol. S-a ajuns la paradoxul de a
accepta că un scriitor a fost ticălos în viața publică, dar în particular a scris
o operă mare. Moralitatea publică nu e valabilă în politică (ea e pe primul
loc în percepția românilor de azi), de ce ar fi valabilă această moralitate
publică în viața literară de la noi? „Oameni suntem, supuși greșelii”…
Corectitudinea politică (o componentă a postmodernismului de toate zilele,
extins) a reușit să relativizeze și acest aspect. Dacă te uiți la academicienii
noștri D.R. Popescu-N. Breban-Augustin Buzura-Eugen Simion, toți au
fost acuzați că au colaborat inclusiv cu structurile represive ale PCR, pe
drept sau pe nedrept (Gh. Grigurcu e un judecător neiertător în acest sens),
dar dacă-i excluzi din literatura română, te trezești că nu mai ai mari
scriitori în viață. Și așa, după ce vor dispărea (datorită vârstei) cei patru
academicieni-scriitori, ne vom trezi cu un gol în literatura română, care nu
va mai avea cu ce să fie umplut (optzeciștii n-au statut de mari scriitori,
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deși ocupă primele locuri la premii și la receptarea critică pe genurile
literare, iar douămiiști n-au operă). Dacă extindem demonstrația și-i
excludem pe marii scriitori care au colaborat cu comunismul (în asta
constă revizuirea literară), ai să vezi că fără M. Sadoveanu, G. Călinescu,
Tudor Arghezi, Camil Petrescu sau Marin Preda și Nichita Stănescu,
literatura română nu are nici un haz… Revizuirile literare se vor axa de
aici înainte numai pe modelul estetic (dacă are sau nu valoare opera
scriitorului, schimbându-se natural gusturile critice, în timp, de receptare)
și atât, demonstrându-se de-a lungul istoriei noastre literare că scriitorii au
pactizat cu toate regimurile politice, în bine sau în rău, că n-au învățat din
nici o lecție. Se va pomeni în biografie că autorul a fost colaborator al
Securității comuniste sau al Siguranței dictaturii lui Carol II, sau că a fost
ideolog al unor partide aflate la putere, ca fapt divers, lăsând cititorul să
discearnă. Personal, blamez lipsa de caracter a scriitorului român profitor
(el, ca personalitate publică, ar trebui să fie o conștiință morală la care te
raportezi), pus în funcții, cu putere publică, oportunist, mare descurcăreț în
toate vremurile. Pe de altă parte, mă tem că nenorocirea e alta: noile
generații nu vor mai da doi bani pe literatura „estetică” scrisă până la ele,
și va dispărea și spiritul critic estetic (o dată cu cititorii avizați ai marilor
scriitori români ai secolelor XIX și XX, chiar dacă li se vor perpetua
numele în manualele școlare).
-Recenzia cărui critic literar ţi-ar plăcea să devină prefaţă la o
antologie a ta?
-N-am nici un critic, în continuare, care să fi căzut în extaz în fața
cărților mele (cum au căzut atâția în fața cărților lui Mircea Cărtărescu sau
Ion Mureșan; inclusiv Cristian Livescu și-a vărsat borcanul cu miere pe
cărțile lor; îl pomenesc pe Cristian Livescu, fiindcă o vreme am crezut că
iese din tipar). Încerc să fiu cinstit cu mine însumi și să recunosc spășit că
nu fac parte dintre „cei aleși”, care să stârnească vreun entuziasm. N-are
nimeni răbdare să-mi citească o antologie și să-mi susțină demersul, n-am
observat la nici un critic un interes special pentru ceea ce scriu eu (mă
refer la poezie; fiindcă de cărțile de proză și teatru nici nu se pune
problema să fiu în vreun fel răsfățat de critică). Nu sunt mulțumit cu
această situație (altfel, obișnuită majorității scriitorilor români), dar nici no iau în tragic. Abia aștept să-i salut din mers pe toți, la moartea mea –
când mi se vor arunca la coș cărțile?
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„Pe mine mă amuză exasperarea criticilor care mă
întâmpină amical cu: „iar ai publicat o carte” și, deci,
trebuie să mă citească, săracii… Eu am 63 de ani și 14
volume de versuri originale de versuri publicate – e
mult, e puțin?”
- Au apărut multe dicţionare şi istorii literare după 1989. Este una
cât de cât fidelă realităţii literare româneşti de la această oră? Dacă ar fi
să faci o istorie literară, la ce te-ai opri, la ce epocă şi la ce scriitori?
-Sunt conservator din fire, îi invidiez pe cei de la începuturile
literaturii române, pe scriitorii clasici și pe moderni, față de care istoriile și
dicționarele și-au făcut cu vârf și îndesat datoria. Cu cât te apropii de
perioada comunistă (de neomodernism și de postmodernism; las la o parte
realismul socialist), cu atât istoriile și dicționarele devin superficiale, își
schimbă determinarea și judecata. E aceeași situație la nivelul muzeelor de
literatură și a caselor memoriale, „unele, de patrimoniu” – sunt protejați
numai scriitorii secolului XIX și ai primei jumătăți a secolului XX (la fel e
în bibliotecile publice). După prăbușirea comunismului, cel puțin, ai
impresia că scriitorii români ies din istorie după ce mor. Poate ar trebui să
se găsească un critic literar care să înceapă istoria lui literară cu sfârșitul,
cu literatura contemporană, căreia să-i aloce spațiu la fel de larg (mă refer
la analiză) cât are literatura secolului XIX, măcar. Mie mi se rupe inima
când văd azi cum li se șterge urma scriitorilor după ce mor și că pur și
simplu se alege praful de opera lor – ce case memoriale, dar nu li se
salvează nici măcar manuscrisele și biblioteca lor de autografe (în cel mai
bun caz sunt duse la anticariat de moștenitori). Apoi, ce busturi în parcuri
(ca la vechii scriitori români), ce ediții postmortem ale operei lor? Un
exemplu la zi: Constantin Țoiu și-a donat apartamentul (dintr-un bloc
bucureștean) Uniunii Scriitorilor, dar cine să-l transforme în casă
memorială și să-i angajeze un muzeograf, cu salariu? Și cine ar vizita
această casă memorială la bloc, la care la intrare e interfon? Să-ți răspund
la întrebare: istoriilor literare cu autor unic n-ar trebui să li se mai dea atâta
importanță, ele sunt selective subiectiv și nu propun ierarhii alternative.
Istoriile literare cu mai mulți autori (coordonate academic) au o mai mare
șansă să fie credibile – asemenea dicționarelor (eu consider recentul
„Dicționar al General al Literaturii Române”, patronat de Academie, o
realizare de anvergură, chiar dacă are și lipsuri impardonabile; așa cum
„Istoria literaturii române”, patronată tot de Academie, apărută în anii 70 a
secolului trecut, mi se pare a fi remarcabilă). Dacă am o preferință de
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epocă și scriitori din istoria literaturii noastre? Da, am o preferință, dar e
cu totul neobișnuită: pentru avangardă! În mod stupefiant, avangarda (ea
dă proba literaturii universale) nu a intrat în atenția istoriilor noastre
literare decât generic, deși scriitorii autentici ai avangardei au și azi plusvaloare (în mod curios, gustul critic în cazul lor n-a fost afectat de timpul
trecut; dar sunt minimalizați), pot fi confundați scriitorii ei din prima parte
a secolului XX cu scriitorii contemporani care mizează pe spontaneitate,
nonconformiști.
Ai tabieturi în viaţă, dar şi la scris? Ţi le pot afla şi cititorii?
-Am și eu tabieturi, cum să nu – ele se tot schimbă (cu vârsta, sau
cu schimbarea locurilor de muncă și a domiciliului, cu statutul de a fi
familist cu copil, căsătorit sau divorțat, cu vecini răi; până la 25 de ani mam complăcut într-o boemă imbecilă, în întreaga țară, în principal la
București; peste tot am avut parte de ghinion; după ce m-am stabilit la
Focșani, în 1975, m-am lăsat de fumat și de consumat alcool). Nu mă bag
prea tare în seamă, dar am observat, de exemplu, că merg în Parcul Carol,
din 1990, numai pe aleile pe care am mers prima oară (de când m-am
stabilit în București), că nu schimb locurile (dacă mă mut și numai de pe
un scaun pe altul, îmi schimb destinul; darmite când îmi schimb
domiciliul; în prima tinerețe mi-am schimbat la nesfârșit domiciliul), mai
complicat e cu masa de scris și citit. Zilnic, obligatoriu, citesc (și scriu –
jurnal). Datorită apariției unei cârciumi cu muzică dată la maximum toată
noaptea sub apartamentul meu, la bloc, din 1997 am trecut la program de
scris noaptea (dormeam dimineața, până la prânz)… Obișnuiesc să scriu
poezie numai de mână –scriu poezie numai „pe nemâncatelea”, nu mai țin
minte din ce an, la trezire (am pe birou o cană de cafea rece), numai cu
cerneală neagră (cu stilou, întingând în călimara cu cerneală neagră),
numai dacă e cât de cât liniște în cameră. Niciodată n-am nimic în minte
când vin să scriu poezie, nici măcar un cuvânt cu care să încep, scriu
spontan. Scriu numai exerciții de sertar, nu mă interesează rezultatul (și
așa pun poemele în sertar și le mai citesc după ani de zile, atunci hotărăsc
dacă le păstrez sau le arunc); dacă după jumătate de oră de stat la birou cu
ochii pe pereți nu reușesc să scriu, nu mă pot concentra, înseamnă că nu
sunt „inspirat” și abandonez ideea de a scrie… Până la Revoluție, când
locuiam la Focșani aveam alte tabieturi la masa de scris, am impresia, am
uitat, în orice caz nu țineam cont că am mâncat (pe atunci speculam zilele
când eram nervos, supărat, surescitat, mă calmam scriind; tot pe atunci mă
răzbunam pe mine că nu reușeam să ies la o preumblare în țară, în vacanță,
„ca lumea”, și scriam, având impresia că așa ies în câștig; nu aveam
mașină, nu aveam bani decât pentru supraviețuire la limită) – important era
să fiu singur în cameră, să nu fiu deranjat sau să nu mi se distragă atenția.
Cum îmi merge tot timpul rău și simt că nu mai pot (urmărit și de un
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blestem din familie, moștenit, probabil, n-am altă explicație de ce sunt
continuu chinuit de Cel Viclean; motiv să fiu antipatizat, să atrag fulgerele
lumii înconjurătoare), am transformat în tabiet și gândul sinuciderii.
Cândva, întrebându-l pe Cezar Ivănescu cât trebuie să publice un
poet într-o viaţă, mi-a răspuns că e bine să nu se repete. Tu ce părere ai?
-Depinde ce înțelegi prin a te repeta, mie cei ce scriu „cu rimă” îmi
lasă senzația că se repetă (la fel cei ce rămân la același stil de a scrie).
Pentru a nu te repeta, ar trebui să-ți schimbi permanent stilul de a scrie? Eu
mi-am schimbat natural nu forma, ci „fondul” de a scrie, intuitiv, la un
moment dat simt că mă repet regretabil și-mi schimb fără să-mi dau seama
cum „stilul” – așa am ajuns să fiu amendat că de la o carte la alta mă
schimb și că n-am numai un stil al meu (deși am un fir roșu care le
leagă)… Oricum, eu nu scriu să fiu pe placul cuiva. Sincer, nu mă
interesează ce rețetă de succes au alții la masa de scris, păstrând la
nesfârșit același „stil”, nici nu țin cont de pretențiile criticii, eu scriu „așa
cum îmi vine, de la sine”. Chiar nu mă pasionează nici o formulă a altuia,
dar respect toate felurile de a fi ale poeților… Câte cărți trebuie să publice
un poet în viață? Știind că fiecare poet e altceva, e treaba lui câte publică –
publică atâtea câte simte el că e cazul, unii au har, alții nu, nu văd de ce
trebuie să ne batem capul. Pe mine mă amuză exasperarea criticilor care
mă întâmpină amical cu: „iar ai publicat o carte” și, deci, trebuie să mă
citească, săracii… Eu am 63 de ani și 14 volume de versuri originale de
versuri publicate – e mult, e puțin? Dacă Dumnezeu m-a mai ținut pe
această lume (dându-mi de înțeles că nu am altă misiune), ce altceva să fac
decât să scriu (și să citesc), să public o carte pentru sufletul meu, la
distanță de doi sau de cinci ani una de alta, depinde de cererea interioară
de a mă exprima public? Alți poeți au rămas la 35 sau la 50 de ani, murind,
și opera lor, formată din două cărți (Aurel Dumitrașcu) sau din zeci de
cărți (cum a fost cazul lui Nichita Stănescu sau Marin Sorescu) a rămas
veșnic tânără? Dacă a rămas, nu se datorează numărului de volume
publicat. Fiecare poet are măsura lui ideală, „că așa i-a fost lui scris să fie”
(să scrie și să publice).
Ce ar trebui făcut ca marii scriitori dispăruţi să fie prezenţi mai
mult în actualitatea literară. Cine consideri tu că este dator să îi aducă în
actualitate?
-Pe scara mea de bloc (scară repartizată Uniunii Scriitorilor în
1990, la intervenția generoasă a președintelui de atunci, Mircea Dinescu)
au murit cinci scriitori: poeții și eseiștii Ion Stratan, Dan Laurențiu și Ion
Roșu, criticul Al. Protopopescu și traducătorul Ion Covaci. Au murit, au
fost șterși din memoria contemporanilor aflați în viață. Din redacția în care
mai lucrez, Viața Românească, au murit după Revoluție Florența Albu și
Cezar Baltag, plus Ion Zubașcu (a fost în redacție în ultimul lui an de
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viață). Unii dintre cei numiți erau considerați mari scriitori cât au fost în
viață, după ce au murit, au dispărut… Cine mai pomenește azi de Cezar
Baltag, Dan Laurențiu, Florența Albu sau Ion Stratan? Nu ai impresia că
însăși literatura română e pe moarte? Noile generații postcomuniste sunt
complet rupte de istoria literaturii române, nu citesc și nu au nici un interes
pentru „ce a fost” până să apară ele. Aceste noi generații vor îngropa
literatura română cunoscută până azi, încetul cu încetul (fie și numai prin
indiferență, prin ignorarea ei fățișă). Va apărea o literatură de tranzit, de
Internet, care nu va mai reprezenta România și limba română, ci niște
autori fără identitate (în genul muzicii „ușoare”, care nu mai promovează
România și limba română, ci melodii în limbi de circulație și niște
cântăreți). Ce ar trebui făcut să fie aduși în actualitatea literară scriitorii
dispăruți? Dacă nu vine de la sine aducerea asta în actualitate, degeaba,
orice măsură birocratică i-ar îngropa mai rău. Sunt modele în Europa de
prezență instituțională a scriitorilor și literaturii la standarde înalte, pe bani
publici, unul e cel francez, altul e cel suedez – dar noi trăim în săraca
Românie (să zicem mersi că se mai implică primăriile și consiliile județene
sau Ministerul Culturii în sponsorizarea revistelor literare, care ar fi putut
să dispară tacit, fără să se simtă; cu siguranță, încăpute pe mâna
generațiilor care vin, și ele vor dispărea), abia dacă asigură salariile la
muzeele de literatură și casele lor memoriale… Numai la nivel particular
ar putea fi readuși în actualitate scriitorii dispăruți, așa cum a făcut-o
Adrian Alui Gheorghe cu prietenul lui Aurel Dumitrașcu. Fiindcă nu cred
că va mai veni la Ministerul Culturii un ministru clarvăzător, care să facă
un program național de recuperare a valorilor literare. Lucrurile se vor
agrava cu atât mai mult cu cât Uniunea Scriitorilor e total marginalizată
de autoritățile publice.
Ce părere ai despre tinerii scriitori care vin în urma noastră?
-Scriitorii care au vin / au venit au o foarte bună părere despre ei
înșiși, se cred geniali, buricul pământului, sunt aroganți și agresivi, solidari
doar cu „gașca” tinerilor apăruți în anii 2000, ignoranți (deși unii sunt
universitari), n-au nici un respect pentru literatura care s-a scris până la
Revoluție și după Revoluție, inclusiv de către generația optzecistă. Deși
douămiiștii ar trebui să încheie generația de 30 de ani optzecistă (generație
de 30 de ani formată din optzeciști, nouăzeciști și douămiiști). Ce e curios,
am mai atras atenția, acești tineri lupi din literatura română au fost debutați
editorial, educați și „crescuți” în principal de scriitori optzeciști
(universitari în majoritate și șefi de reviste sau de concursuri editoriale) și
ar trebui să ne mire că sunt atât de nerecunoscători față de binefăcătorii lor.
Sigur, e vorba și de nonconformism la mijloc. ”Ca oameni”, douămiiștii
lasă de dorit. Altfel, „ca scriitori”, sunt între douămiiști și douămiizeciști
sensibilități remarcabile, deocamdată n-au operă și nici n-au reușit să se
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individualizeze, dar au steaua lor, să lăsăm timpul să cearnă. Mai ales în
poezie și critică sunt valori reale. Din păcate, prea mulți dintre scriitorii
tineri promovează poezia și proza minoră (s-au supărat pe mine când le-am
spus public asta, la cenaclul lui Marin Mincu, „Euridice”, care îi cultiva),
„minimalistă” sau „mizerabilistă”, vulgară, licențioasă. În paranteză fie
spus, eu sunt antipatizat de acești nou-veniți în literatura română, și le dau
credit: mai mult decât sunt, nu pot fi.
24 februarie – 20 aprilie 2013, Piatra Neamţ- București
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Un poem de
Liviu Ioan
Stoiciu

Ieşi din tine
nu te mai gândi la nimic. Stai suspendat. Nici
la Dumnezeu nu mai ştiu la
ce să mă rog, fii liniştită – intru în biserică şi ies,
habar nu am ce caut... Mă simt
ca-ntr-un lan de lalele, copleşit. Fără orientare,
mi-am pierdut şi ultimul
dram de bun-simţ, nu mă aşteaptă nimeni, nicăieri, am
pierdut pe toată linia. În fiecare zi mă
despart de mine însumi.
Degeaba. Sunt
înrolat şi în războaiele dintre muşuroaiele de furnici,
până aici am ajuns – sfârşitul e la un pas,
nu mai ştiu cine sunt. Mă repet în
tot ce fac şi gândesc.
Poate că ar fi trebuit să fii rebotezat. Să ţi se
toarne pe cap apă ţinută
în biserică în Săptămâna Patimilor, cum fac oamenii
cu bolnavii psihici, îţi voi fi eu naş – în
noaptea de Înviere, în cimitir.
O iei de la capăt aşa, rebotezat. Îţi torn eu apă sfinţită
pe cap, tu să te dezbraci de hainele vechi
şi să le arunci, să rămâi aşa cum te-ai născut... Ţip:
arată-mi întâi greşeala! Ţi-o
arăt, dar ieşi întâi cu totul din tine însuţi.
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L I S: chemarea magiei

*

un eseu de Gheorghe Mocuţa

Un nou atac energetic
Încheiam ultima mea cronică la volumul lui
LIS, Craterul Platon din 2008, numindu-l pe
autor un Castagneda-poet. Îmi menţin această
etichetă datorită faptului că în volumul
Substanţe interzise, 2012, autorul rămâne un
creator ancorat puternic în şamanismul autohton
de care face chiar puţină paradă. Experienţa
magică a poetului se bazează pe cunoştinţele
vraciului postmodern care detectează energiile,
le captează şi le dă expresie. Îşi protejează
propriul corp textual cu un blindaj virtual
ferindu-l de „un nou atac energetic”. Cât despre
modul în care poetul îşi dozează energia
creatoare, observăm fără efort că poetul rămâne
unul dintre cei mai activi poeţi contemporani. Atent cu un ochi la trecut, la
semnele şi semnalele vieţii primitive ale personajului său, cu altul la viitor şi
la prorociri (asteroidul ce va lovi pământul prin 2030), poetul se amestecă în
mulţimea pestriţă care aşteaptă autocarul pentru a vizita mănăstirile. (Vezi
cheia ironică ce deschide universul ghicitoarelor şi al pomanagiilor, al unui
lung şir de personaje pitoreşti: beţivi, drogaţi, femei evlavioase, dar
superstiţioase, oamenii fără căpătâi, „şi-au dat întâlnire la întâmplare, unii pe/
o reţea de socializare, alţii prin telepatie, unii vin din/ viitor, alţii din trecut”:
„(…) O femeie cu batic/ pe cap scoate prăjituri de casă, plăcinte: pe
lumea asta noi/ nu vom dobândi bogăţii… Ce să facem,/ tanti: ne rostogolim
şi noi, trece vremea, devenim,/ neplăcuţi… Dau din mână în mână/ o sticlă de
ţuică, „e trasă de trei ori de mine, pe cuvânt”,/ să fiţi sănătoşi, asta e o băutură
vindecătoare, te face/ să uiţi, te scapă şi dintr-o/ furtună pe mare, „te arde la
lingurică”. Nu le mai e frig,/ dar ce-o fi cu autocarul acela pentru mănăstiri de
nu mai apare? Sigur n-am greşit ziua? Niciunul nu-şi aminteşte/ în ce zi este.
Râd. Invocă energiile celor şapte/ Arhangheli. Sărut mâna pentru masă. Ziceţi
voi bogdaproste./ Am păcătuit… Fiecare pleacă de unde a venit.” (Sunt în
exces)
Datul în cărţi, magia neagră a ţigăncii, atacul energetic, datul de
pomană, vinul de post, invocarea energiilor … alcătuiesc acţiunile şi
elementele acestei lumi aflată sub mirajul unei puteri hipnotice. Într-o epocă a
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individualismului deşănţat, poetul descoperă reziduurile mitului şi ale vieţii
primitive, ale ritualurilor oculte, caută puterea magică a cuvântului ca soluţie
de salvare a fiinţei. Poemul În plămâni este o viziune abisală a căutării
surselor, până în lumea morţilor:
„Se răsucesc, nemulţumiţi, în plămâni, noaptea, în/ odaia lor zăbrelită,
sufletele/ morţilor mei pe linie maternă, în plămânul stâng, şi/ sufletele
morţilor mei pe linie paternă,/ în plămânul drept, suflete înconjurate de o
membrană care/ vibrează – acolo e locul// întâlnirilor în plămâni? Un/ amestec
de trecut/ şi de viitor. De câte ori se răsucesc nemulţumţi/ strămoşii mei în
cavernă, plâng. Ce va mai/ fi cu tine? Plând în somn, noaptea – degeaba
aprind, trezit/ brusc, lampa cu apărătoare contra vântului şi/ ies în fugă în
ogradă, ţipând/ ascuţit, fără să ştiu de ce, de câteva/ ori, de câte ori vin acasă,
la/ părinţi, în vizită: taman când câmpia Adjudului se/ acoperă de războinici
care scot/ răcnete mai înspăimântătoare decât ale mele, că ei de când/ fug, fug
într-una – de ce mă plâng? „Fug// să se închidă unul pe altul/ în plămâni”.”
Poetul desluşeşte în vise şi vedenii, în vibraţii şi zgomote, în şoapte şi
în frecvenţe înalte imaginea morţilor familiei şi comunică frecvent cu
departele, nu numai cu trecutul, dar şi cu viitorul. Personajele întâmplărilor
(oameni sfârşiţi, disperaţi, uneori morţi sau spectre) au puteri hipnotice sau
devin „izvor al ritmului cosmic” şi participă la schimbările de energie cu
natura ori invocă lumea particulelor elementare, bat câmpii prin Bucureşti sau
prin văgăuni cu ierburi înalte, se opresc hipnotizate în faţa vânzătorului de
rădăcini şi buruieni vindecătoare.

Invitaţie la călătoria crepusculară
În partea a doua a volumului, Din parcela K (a unui cimitir, evident)
poetul ne prezintă câteva profiluri de marginali, de oameni dezorientaţi sau
nebuni, de nebuni care se socotesc oameni normali sau care au păţit tot felul
de lucruri neobişnuite, s-au întâlnit cu morţii, au vedenii şi obsesii, sunt
deprimaţi. Vasile îşi îmbată porcul la birt, altul îmbată ciorile cu ţuică, unuia
îi face nevasta farmece ca să scape de mirosul de peşte al morţilor care îl
bântuie („nu-s decât efluvii magnetice”). Fiecare poem relatează o întâmplare
ciudată şi mai adaugă o cărămidă la comedia grotescă a vieţii marginalilor, a
dezmoşteniţilor sorţii. Poetul are o slăbiciune pentru aceste destine şi
înregistrează într-o vastă anchetă panoramică secvenţe de viaţă, întâmplări
ciudate, mărturisiri delirante:
„(…) Curg streşinile, la toamnă va fi vin/ mult, îi zice el şi-i pune
cuţitul la gât, aici, la marginea/ oraşului – vrei să mă violezi, nu? Dacă n-ai
nimic/ împotrivă… Că arată bine, dar ce nu/ arată: a văzut-o într-o noapte pe
moartă stând în/ pridvor. Iartă-mă … Se lasă în/ genunchi şi-şi reazămă
fruntea de umărul// femeii, izbucnind în plând. Ea/ pune cartea din care citea
deoparte şi-l mângâie/ pe păr.” (Îi pune cuţitul la gât)
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Mortul din parcela K, „reîncarnat pentru o oră două, cât/ o fi plătit”,
dialoghează cu paznicul cimitirului, fost profesor universitar, „Ajuns în halul
acesta pentru că nu-şi mai înţelegea propriul/ scris, dar înţelegea scrisul unui/
„grup arhaic de iniţiaţi”, cum le spunea…/ Scrisul, o linie în zigzag: ce-i
amintea de aţa morţilor.”
Poetul dă viaţă unui univers amorţit, halucinant, izvodit din blesteme,
păcate, încălcarea regulilor şi a obiceiurilor unei lumi vechi în care femeile îşi
au rolul lor de doftoroaie sau vrăjitoare, de victimă sau personaj malefic, de
iniţiate în vindecări şi voci ale spiritului dreptăţii, de raisonneur, de strigăt al
ameninţării şi răzbunării, al bocetului şi mângâierii. În fine, vocea auctorială,
atentă la corpul astral al morţilor şi viilor, la întâmplările unor entităţi văzute
şi nevăzute, adânceşte căutările, devine glas al cunoaşterii, o filosofie a unui
„grup arhaic de iniţiaţi”, o călăuză a trecerii spre lumea cealaltă. Poetulşaman este depozitarul unui trecut arhaic, al unor informaţii venite pe filieră
orală. Autorul volumului Singurătatea colectivă nu neglijează nici
subconştientul colectiv şi nici „transformările psihice” ale insului. În poemul
Călăuza întâlnim profilul omului vechi şi chemarea unei aventuri, „a trecerii
pe lumea cealaltă”. De altfel, chemarea magiei şi a celeilalte realităţi e foarte
puternică în ultimele volume ale lui LIS. Ea înlesneşte cunoaşterea prin mister
şi mit şi face legătura cu Celălalt tărâm, oglinda unei alte realităţi a omului
primitiv, apropiat de resursele Mumelor. Combinaţiile omului contemporan,
înstrăinat de propria devenire, cu resursele unei lumi interzise, a substanţelor
interzise, sub impactul unor întâmplări cum ar fi moartea misterioasă a
bunicului în coliba de popas. Invitaţia la călătoria crepusculară e un ritual de
comunicare cu „trimişii substanţelor interzise”. Iar substanţele sunt toiagul
călăuzei în necunoscut:
„Intră: să le vezi şi să le guşti, să le tragi pe/ nas sau să ţi le injectezi,
prin/ fumul vetrei strămoşeşti şi prin licărirea flăcărilor, care le/ luminează
chipurile înflorite.”
Remarcând frumuseţea stranie a poemelor din volumul Pe prag (ValeDeal), 2010, criticul Emanuela Ilie face o afirmaţie tulburătoare, valabilă şi
pentru cartea de faţă: „Dacă eul existenţial al lui LIS a intrat de mult în
colaps, orgoliosul său eu poetic este încă departe de a-şi fi trăit zbaterile
ultime”. Versurile sale frenetice evocă în egală măsură viaţa şi moartea, dar
mai ales lupta vieţii (fizică, psihică, metafizică) cu moartea. Sunt poeme
dramatice, explozive, dincolo de înscenările vieţii cotidiene, aglomerate întro confesiune fals colocvială ce vizează fiinţa în criză. Risipitorul,
inconfortabilul şi intransigentul personaj al vieţii publice rămâne o voce
puternică şi lucidă, una dintre cele mai active şi pe tărâmul poeziei. Dar şi pe
tărâmul atitudinii. Substanţele interzise îi dau forţă.

*) Liviu Ioan Stoiciu, Substanţe interzise, Ed. Tracus Arte, 2012
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În apropierea
frontului

o proză de Adrian G. Romila
Dacă te-ai fi uitat în curte, stând fața casei, l-ai fi putut vedea
pe Dan în cerdac, în fotoliul de răchită, cu tableta în mâini. Își întinsese
picoarele desculțe pe un scăunel de lemn, un taburet albastru cam jerpelit,
pe care bunicul îl folosea la urcat în tot felul de locuri înalte. Își plimba
degetul pe ecran și apăsa, din când în când, zâmbind satisfăcut. Juca
probabil ceva, căci se auzeau sunete de explozii, împușcături de mitralieră,
uruit de tancuri și de avioane. Bunica ieși cu un castron alb, din inox, în
care mesteca ceva cu o lingură de lemn, și-i zise în timp ce-și scărpina
obrazul, frecându-l de umărul drept, pe sub batic:
- Ce tot te joci cu aia, măi băiete? Toată ziua stai cu aparatul ăla
în față și dai cu degetul pe el! Nu l-ai lăsa, Doamne ferește! Daꞌ ești mare!
- Păi ăia mici nici nu l-ar putea juca! E un joc fain, buni, hai,
lasă-mă! Acuma l-am descoperit.Mi l-a dat nea Radu, de fapt! Cu război!
Creꞌ că i-ar plăcea lui bunicul, i-l arăt când vine-ncoaꞌ!
- Tu crezi că bunic-tu e-n mintea ta! Are treabă, nu vezi? Și tu,
toată vacanța, asta ai să faci? Stai cu... ecranuꞌ ăla-n față?
- Nu chiar toată, azi, măcar, că mâine plec acasă, răspunse
băiatul cu un hohot scurt.
Bunica se întoarse din bucătărie și se șterse pe mâini de șorțul
cu care era încinsă.
- Ba toată!, zise. Nu vezi că nu faci altceva? Ia du-te-n grădină,
la bunică-tu...
- Ia vino mata aici să vezi cât de fain e! Am vrut să-l vadă ieri
bunicul, daꞌ s-a dus la comună, la veterani...
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Bătrâna se apropie și privi la ecranul tabletei. Dan i-o ridică
mai aproape de ochi și se opri din tastat.
- Ce-s alea, tancuri? Soldați?
- Îhî! Nu ți-am zis că e cu război? Nu-i fain? Zici că ești acolo!
- Eu știu, măi mamă... Da, e cu multe culori, se mișcă, parcă eun film de la televizor...
- Film de la televizor?? Ce film, buni? E mai tare ca un film, că
eu pot interveni aici, pe front, pot să mișc tancurile, soldații, pot să trag cu
tunul și cu mitraliera, pot omorî nemții aștia care tot ies... Uite, particip!
Eu sunt cu rușii, la Stalingrad, aicea, daꞌ pot fi și cu nemții, dacă vreau.
Bunica privi un timp degetele lui Dan și întâmplările de pe
frontul sovietic. Dacă te apropiai, odată cu ea, puteai vedea tancurile T 34,
masive, cenușii, cu stele roșii, cum trăgeau în tancurile Panzer ca niște
monștri mecanici, tot cenușii, dar cu cruce neagră. Puteai vedea cum
soldații verzi cu căști bombate se duelau pe după tranșee, clădiri
fumegânde și tufișuri cu soldații în cafeniu închis, cu căștile cubice. Din
când în când, câte un avion german Stuka, din acela cu aripile frânte și
roțile scoase, venea în picaj, cu un urlet specific, și lansa o bombă, de care
plutonul lui Dan trebuia să se ferească, ascuns prin ruine, epave de mașini
sau gropi de obuze. Când vreun tanc cu turela marcată de L-uri în cruce
apărea, în cadru, Dan apăsa repede pe niște taste de sub ecran, și tancul cu
stea care îi însoțea pe soldații lui întorcea turela, la rându-i, ca să-l
țintească. Când vreun avion Stuka survola cerul, Dan trebuia să se
grăbească să acționeze mitraliera unui omolog Șturmovik, care să-l
urmărească și să-l anihileze. Chestia era care trage mai repede în cine,
adică de partea cui te situai când începeai jocul și cât de rapid acționai cu
degetele, atenția și mintea. Tipurile de arme și alte opțiuni se găseau mereu
în josul ecranului, într-o bandă specială, dispuse în căsuțe accesabile.
Atinse, tancurile explodau și se transformau într-o grămadă de fiare
arzând, așa cum soldații împușcați de inamicii lor cădeau convingător,
lăsându-și camarazii să-i răzbune și să-și continue misiunea. În zare se
zăreau alte lupte, pe fundal erau alte și alte încleștări sângeroase, vestite de
galbenul exploziilor, de viermuiala mișcărilor de trupelor, de resturile
contorsionate ale fabricilor și barăcilor. Peisajul dezvăluia un oraș distrus,
cu un peisaj dezolant, căruia doar sclipirea Volgăi și înălțimea verde a
dealului Mamaiev îi mai dădeau ceva viață.
- Mă rog... Vezi că te strigă bunic-tu, din grădină!, zise bunica,
Din curte puteai auzi vocea îndepărtată a bunicului, care săpa
ceva în grădină și încerca să cheme pe cineva la el. Abia când deveni atent,
sesiză și Dan că bunică-su îl striga.
- Dăăănuuuuuț! Daaaneeee! Daaaaan!
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Dan ridică abia după câteva secunde ochii din ecranul tabletei,
în pauza dintre două schimburi de focuri, atâta câtă putea fi o pauză, în Al
Doilea Război Mondial, la Stalingrad. Se ridică și își puse mâinile pâlnie la
gură.
- Ceeeee-i?
Cu un pic de concentrare, Dan auzi clar apostrofările bunicului,
cam iritat, care dădea din mâini, în depărtare, întors cu fața la casă.
- Vino, bă, încoace, când îți spun! De când te tot strig! Ce
dracuꞌ faci acolo? Vino-ncoaꞌ mai repede, că viu io la tine și vezi tu, cât
ești de mare!
- Ho, că vin! Nu te enerva așa!
Dan puse cu grijă tableta pe scăunel, își băgă tricoul în
pantalonii scurți, intră în tenișii de sub fotoliul din răchită și o luă spre
grădină. Bunica îl urmări cum deschise poarta și înaintă prin zona cu
porumb, până ce ajunse la arătură. Văzu cum, împreună cu bunicul,
începură să discute aprins și să se uite la ceva, jos, unde săpase bătrânul o
groapă imensă, pentru fundația hambarului. Coborî și ea, curioasă, merse
hotărâtă spre cei doi, cu pas grăbit, prin porumbul înalt și prin rostopanele
de pământ, proaspăt arat.
Pe fundul gropii, zăceau, potopite de rugină, câteva ghiulele de
artilerie, câteva branduri cu capăt îngustat și aripioare, mulțime de cartușe
de calibru mare, ușor deformate, pistoale și arme cu patul putrezit și țeava
îndoită, încrustată de cheaguri maronii. Dacă erai acolo, lângă cei trei, l-ai
fi putut auzi pe Dan spunând:
- Mamă, ce chestie! Ce-i aici, frate!? Astea-s rămase din război,
bunicule, nu?
- Da, bă, din război, de unde dracuꞌ din altă parte, că doar nu leam îngropat io anuꞌ trecut! Le-or fi lăsat nemții, când s-or retras. Or fost
ceva lupte și pe-aici, să știi!
- Sunați, mamă, la poliție, chemați pe cineva, că-s periculoase!,
zise bunica, fără să-și ia ochii din groapă.
Dan ridică un deget, expert.
- La 112 trebuie sunat, mai întâi, apoi trimit pe ăia de la
apărarea civilă, de la pompieri sau de la geniu, cam așa ceva, ei se ocupă
cu de-astea.
După un timp, bunicul își luă târnăcopul, hârlețul, lopata și
găleata de tablă și-i făcu semn lui Dan să-l urmeze. Îi zise că poate în seara
aceea avea să mai lase ecranul ăla subțire ca o tavă de colivă, ca să-l mai
ajute la treabă. Și mai întâi să sune la ăia, cu muniția, să vină pe lumină, că
noaptea ce dracuꞌ să mai vadă? Să nu explodeze, să se-ntâmple vreo
nenorocire.
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Un poem de
V. Leac

Crabul
când stai pe fund, sub presiune;
și lateral te deplasezi, c-așa-i normal.
ridici nisip ca-n misiune, nu te gândești,
înaintezi firesc, c-așa îți pare ție natural;
și nu-ți dai seama când în cușcă te trezești.
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Despre critic, fără a socoti
pe cei zece prozatori
o cronică de Vasile Spiridon
La o simplă parcurgere, cartea Firul
Ariadnei. 10 cărţi de proză (şi nu numai)
(Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2014), semnată de
Mircea A. Diaconu, poate părea eterogenă, de
nefixat între limitele şi contururile ferme ale
unui criteriu unificator. Dar o lectură atentă
conferă impresia sigură de coerenţă aşteptată,
culegerea remarcându-se, în pofida numărului
redus de pagini, prin substanţa densă, precum
şi prin dinamica ipotezelor şi sugestiilor de
lectură, ce legitimează un demers de
neîndoielnică prestanţă şi acuitate. Premisele
sunt majore şi chiar grave, iar studiile
ilustrative (fire ariadnice care se leagă într-un buchet frumos aranjat) sunt
scrise cu un echilibru al nuanţelor care conferă credibilitate titlului ales.
Prin urmare, aşa compozit cum poate părea, volumul îşi trădează,
încă din titlu, programul, sistemul şi coerenţa. Iată şi titlurile comentariilor
critice încorporate culegerii de faţă: „Dumitru Radu Popa şi morfologia
aparenţei”; „Cu Gheorghe Crăciun despre imnul închinat deşertăciunii”;
„Petru Cimpoeşu sau lumea ca spectacol”; „Matei Vişniec. Romanul
fantasmatic al unei conştiinţe în acţiune”; „Cu Matei Vişniec, în căutarea
fiinţei”; „Matei Vişniec. Teatrul interogativ”; „Caius Dobrescu. AntiCastillia, un nou Umanism?”; „Varujan Vosganian. Cartea lecuirii”;
„Gabriela Adameşteanu, dincolo de politic”; „Eugen Uricaru.
Supunerea?”; „Ce se mai poate spune după Blecher”; „Norman Manea.
Exilul după exil. Jocul şi obsesiile scrisului”.
În selecţia sa, autorul porneşte de la ideea necesităţii de a găsi în
cărţile despre care a scris un centru tematic, precum şi de a verifica
maniera producerii de sens ontologic. El reuşeşte să strângă unghiul
privirii şi să focalizeze precis pe conceptul propus, dovedind capacitatea
de a surprinde esenţialul problematicii şi de a-l defini sugestiv. În acest
spirit, Mircea A. Diaconu îşi propune să demonstreze consecvenţa temelor
şi ideilor alese (de fapt, criticul a fost ales de ele), precum şi ataşamentul
faţă de o reţea tematică recurentă. De unde şi unitatea cărţii. Există o
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preocupare permanentă pentru o viziunea de ansamblu, pentru o coerenţă
stratificată care structurează şi uneşte textele alese. Grila interpretativă
folosită constă în aplicarea recursivă pe aceleaşi aspecte tematice:
identitate, alteritate, precaritate, fragilitate, sens, adevăr, haos. Cu ajutorul
acestor cuvinte-cheie, se configurează, la nivelul întregului, un puzzle în
interiorul căruia se recompun, convingător, conturele proeminente ale
lumii ficţionale în facere şi des-facere din operele celor zece prozatori luaţi
în discuţie.
Raportarea la sensul întregului reprezintă pentru lucidul critic o
condiţie asumată, iar nu o posibilitate de împlinit. Este motivul pentru care
alcătuirea unui astfel de volum îmi apare dificilă, deoarece adevărata lui
unitate, criteriile reuşitei lui ca un tot trec în responsabilitatea luată de
autor post-scriptum (majoritatea textelor au apărut, în ultimii zece ani, în
revista „Convorbiri literare”). Este ceea ce justifică paranteza din titlul
cărţii: nu numai despre cei zece prozatori este vorba (doar prozatorii sunt
în număr de zece, cărţile comentate fiind puţin mai multe), ci şi despre
criticul lor, care dezvoltă atât un discurs de aprehendare, cât şi de
legitimare. Mircea A. Diaconu mărturiseşte la un moment dat că îl
preocupă literatura ca discurs despre om, se întreabă ce au respectivele
cărţi de proză în comun şi dacă luminează ele ceva din fiinţa sa. El
identifică, într-un fel sau altul, în cărţile citite, un teritoriu al angajării
etice, al interogării rostului fiinţial şi al relaţiei umane cu Adevărul, Binele
şi Frumosul. Spicuiesc două citate elocvente: „Ce este literatura dacă nu o
angajare etică? Nu este în felul acesta esteticul însuşi mai convingător?
Nu iese esteticul însuşi din această confruntare în câştig? [...] În spatele
bătăliei pentru estetic se afla tocmai o angajare etică” (p. 116) şi
„frumosul este expresia angajării fiinţei într-o dezbatere despre sine,
despre lume, despre identitate, despre celălalt, ori despre izolare,
singurătate, curaj” (p. 117).
Acum voi trece în revistă, în unsprezece paragrafe, analizele
dedicate de autor celor zece prozatori (Matei Vişniec este considerat şi în
calitatea sa de dramaturg), aşa cum s-au configurat ele în timp, dinainte de
a exista ideea apariţiei cărţii de faţă.
În prozele lui Dumitru Radu Popa, universitarul sucevean observă
că alegoriile se debarasează de conjunctural şi că relevă cu acuitate
precaritatea fiinţei, pusă în evidenţă de manifestarea unei nelinişti de
factură ontologică din partea personajelor. Crâmpeiele de viață risipită
transgresează biograficul şi conjuncturalul pentru a se ancora în existenţial.
„E în proza lui Dumitru Radu Popa un abur de irealitate, o lentoare a
perceperii, o îngroşare a detaliilor care provoacă uneori alienarea (deşi
pare a fi consecinţa ei), alteori ironia, o ironie aproape caldă, asemenea
unei retrageri în vis, fie el şi cel de dinaintea morţii” (p. 21). Scris cu
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umor, dar şi cu gravitate, volumul Sabrina şi alte povestiri are în centrul
său ficţional identitatea în criză a lumii şi a literaturii. „Dumitru Radu
Popa pune realul sub semnul iluzoriului. În aşa fel încât, expresie a unei
conştiinţe convinse de inconsistenţa sensului, ba chiar a lumii, sensul e
substituit de întâmplări şi coincidenţe cum altfel decât ironice. [...] Or, în
aceste condiţii, inconsistenţa şi identitatea aparentă a lumii nu e o
chestiune de joc narativ, ci de realitate a ei” (p. 11).
Titlul însuşi al romanului Pupa russa, scris de Gheorghe Crăciun,
este de raportat la identitatea protagonistei (Leontina), la prezenţa în lume
a unei fiinţe ale cărei vârste se succed într-o logică oarbă, conform legicii
perioadei istorice aberante pe care o traversează. „Aşadar, un roman care
poate fi citit drept cronică a unor vremuri, viaţa unei femei, analiza
trăirilor ei rafinate [...]. [...] tribulaţiile eroinei se hrănesc, într-un mod
nativ, din neliniştea pe care n-am greşi dacă am numi-o cosmogonică.
Sau, mai degrabă, ontologică” (p. 27). Continuând citatul, pot spune că
întrebările din interiorul lui sunt ilustrative şi pentru întreaga construcţie
ideatică a culegerii de faţă: „Ce sens alimentează înaintarea omului printro reţea de întâmplări oarecare pentru care insul concret (atât de concret
în acest roman) nu contează? – şi ce voinţă oarbă împinge fiinţa pe un
traseu pentru care iubirea, puterea, ca şi istoria, cu feţele ei teribile, şi
peste toate fizica, mai ales fizica, nu-s decât contexte oarecare şi în care
se înlănţuie dezamăgiri, nelinişti, bucurii şi mai ales senzaţii? Iată miza
acestui roman, care e, în fascinaţia sa pentru deşertăciune, un imn
închinat materiei, adică vieţii, legilor ei ascunse şi, finalmente, morţii”
(pp. 27 – 28). Învăţătura (de minte) ar fi următoarea: „aceia care caută
abisul cunoaşterii sfârşesc finalmente devoraţi de el” (p. 31).
În Christina Domestica şi Vânătorii de Suflete, se remarcă
instituirea unei lumi în care – şi aici – totul pare transferat în domeniul
iluzoriului, deşi ea stă bine înfiptă cu rădăcinile în cea mai brută realitate.
În spatele detaliilor, dincolo de oblicitatea în imediat, naraţiunea din
romanul lui Petru Cimpoeşu lasă la vedere o interogaţie metafizică pe care
Mircea A. Diaconu o consideră întemeietoare. „Un topos simbolic şi de o
concreteţe teribilă [...]. Aşadar, un spaţiu izolat (şi ironic, la nivel
ontologic) în care totul e altceva decât pare [...]. [...] o poveste aiuritoare,
a cărei miză ultimă pare să fie interogaţia privind dispariţia României.
Fireşte, o dispariţie prin implozie” (p. 34). La capătul analizei, concluzia
ce s-ar putea trage este aceea că diavolul stă ascuns în detalii şi că revelaţia
continuă să existe şi în declin.
Şi Cafeneaua Pas-Parol este văzut ca fiind romanul unei conştiinţe
problematizante, angajate etic între limitele unui timp agonic. Matei
Vişniec nu reconstituie în primul său roman biografii, ci structurează
probleme, nelinişti, spaime şi crize existenţiale. Finalmente, adevărul la
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care personajele au acces este unul al monstruozităţii infernale; ele trăiesc
într-o lume cuprinsă de neant din care sensul, recte divinitatea, a dispărut.
Personajele viitorului celebru dramaturg devin propriile lor măşti şi
marionete, mimând existenţa, fără ca vreun act real de salvare să le mai fie
cu putinţă. Matei Vişniec formulează interogaţii privind capacitatea
omului de a rezista în faţa răului şi a vidului, dar într-un fel care nu lasă
niciun fel de îndoială în privinţa refuzului oricărei complicităţi. Teatrul său
– unde se explorează în teritoriul enigmaticului şi se configurează
interpretări ale lumii diluate şi dilatate până la desubstanţializare –
abordează aceeaşi problematică a condiţiei umane, putinţa recuperării
sensului, a salvării fiinţei precare încercate de o nostalgie degradată în
disperare. „Matei Vişniec va fi găsit în teatru mijlocul cel mai potrivit de
a-şi face auzit deopotrivă strigătul ca un semnal de alarmă şi convingerea
că omul poate să se salveze fie şi numai prin proiectarea sa în acest
strigăt” (p. 44). Miza marelui dramaturg este găsită de critic în mutarea
teatrului de pe scenă în viaţă, pentru a se recupera demnitatea ontologică.
Astfel, teatrul devine o scenă pe care omul îşi reautentifică fiinţa prin
provocarea şi explorarea interogativă. Numai prin asemenea atitudini se
instituie – în opinia justă a comentatorului – asumarea dacă nu a unui sens,
măcar a interogaţiilor privitoare la el. Nu posibilele descifrări devin
importante, ci provocarea neliniştii; nu soluţiile filosofice, adică
ideologice, ci fiorul existenţial.
Odată cu citirea şi analiza romanului Teză de doctorat, Mircea A.
Diaconu este introdus într-un spaţiu labirintic şi infernal, deoarece Caius
Dobrescu se joacă derutant cu registrele limbii, cu ipotezele textuale, cu
planurile virtuale. În acest spirit, protagonistul Gică Ludu îşi transformă
existenţa în discurs şi lumea în... teză de doctorat. Or, miza romanului
constă în faptul că, dincolo de ironia implicită/implicată, dincolo de
mimarea butaforică a unei problematici... doctorale de la cumpăna
mileniilor stă sensul ontologic înaintea aceluia cronologic. Pe fondul
acesta, felul în care este scris romanul, construcţia şi amplitudinea sa sunt
consecinţa clară a oglindirii prin sine a unui mod de a fi al lumii pe baza
relaţiei dintre hazard şi sens, dintre accident şi fatalitate.
Excurs deopotrivă etnografic şi nostalgic, Cartea şoaptelor
reconstituie identitatea „orizontală” a armenilor din România prin ochii
unui copil. Un copil ai cărui bunici nutresc două concepţii opuse. De o
parte, bunicul Setrak, îngrijorat de haosul lumii, de cealaltă, bunicul
Garabet, convins de existenţa sensului ei. Iar această opoziţie extrapolează
sensurile profunde ale romanului scris de Varujan Vosganian, care constau
în găsirea unei soluţii pentru recuperarea vieţii demne şi restaurarea
adevărului fiinţei umane. Şi mai este găsită din partea universitarului
sucevean o opoziţie: între fotografii şi oglinzi, aceea care face diferenţa
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dintre sens şi neant. „Or, teza pe care Varujan Vosganian o slujeşte (şi
care dă, de fapt, sens cărţii, dincolo de reconstituirea ororilor şi a
răzbunărilor, dincolo de prinderea în imagine a nebuniei unui veac) este
următoarea: «cei care fac istoria cu adevărat nu sunt generalii, ci poeţii»”
(pp. 88 – 89). (Un personaj din Christina Domestica şi Vânătorii de Suflete
spunea că „Dacă filosofii ar juca biliard, ar înţelege mai bine lumea” – cf.
p. 37.) Justificarea este găsită în ideea că, într-un secol XX al nebuniei
colective, al deportărilor şi practicilor genocidare, proiectarea existenţei
între cadrele povestirii, prin intermediul limbajului, implică o anume etică
a instituirii unui sens, precum şi o descifrare a lui, în aşa fel încât Istoria
aberantă să fie învinsă şi supusă. Într-o circularitate care trădează sensul şi
îl devoră, factologia istoriei nu face decât să alimenteze absurdul, peste
care încearcă să ordoneze mintea omenească ceva cât de cât semnificativ.
În cazul prozei Gabrielei Adameşteanu, cu aplicaţie la romanul
Provizorat – unde se interoghează aceleaşi sensuri ale fiinţei umane –,
omul, aflat în totală incertitudine, nu mai este poziționat faţă în faţă cu
istoria, ci cu Sine şi cu Celălalt. Dacă iubirea nu poate fi împlinită, acest
fapt se datorează fiinţei înseşi, nu istoriei vitrege ori întâmplărilor oarecare
ce îi cenzurează accesul la sens. Istoria, politicul nu creează decât
contextul care amplifică singurătatea funciară a omului. O singurătate
încercată pe un teritoriu al derizoriului şi sordidului, fără metafizică,
refuzat de transcendenţă. Mai mult – insistă Mircea A. Diaconu – fiinţa
este confruntată cu materialitatea grea a unei lumi compuse din obiecte,
redusă la o factologie alienantă.
Cât priveşte romanul Supunerea, deşi nu are fire complicatlabirintice, din spaţiul uman concret suntem proiectaţi într-o alegorie al
cărei sens degajat este cultivarea supunerii. Fundalul istoric reprezintă
numai un pretext, pe de o parte pentru a nara povestea unui nou Iisus,
apărut în lumea ajunsă un Infern, şi, pe de altă parte, pentru a propune,
aproape tezist, un mod de comportament care să asigure supravieţuirea
fizică a omului. Sugestiile merg în direcţia imaculatei concepţii. „Prin
urmare, ca să te salvezi, trebuie să nu contezi, să te diminuezi, să te laşi în
fluxul istoriei. Dar istoria aceasta nu e (sau este?) divinitate încorporată?
[...] Deodată, însă, acestui sens i se adaugă altul, al supunerii faţă de
istorie, al colaborării, măcar prin diminuare de la sine, cu ea şi cu răul. În
fapt, Eugen Uricaru propune o lecţie despre supravieţuirea fizică a
individului, căci, dacă Iisus moare din nou, asta înseamnă că lumea nu
poate fi salvată. [...] Iar sensul, aşa cum e, e disipat, inform” (pp. 104 –
105).
Iată un pasaj dens, care caracterizează cum nu se poate mai bine
ceea ce se urmăreşte în privinţa Întâmplărilor din irealitatea imediată şi
mă scuteşte de orice altfel de comentarii referitoare la Max Blecher, despre
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care s-a scris atât de mult în ultima vreme şi care se află aici „rătăcit” în
realitatea imediată a prozatorilor contemporani. Pe bună dreptate se
întreabă criticul în titlul ales ce se mai poate spune după Blecher, dar mai
găseşte şi el ceva, referitor la ipotezele care îl interesează: „Scriind,
asemenea eroului care hoinărea, scriitorul îşi trece prin faţă secvenţe fără
o logică anume, care hrănesc însă nevoia privirii, a amintirii, a sinelui de
a se întemeia cumva, fie şi din absenţe. Or, revenind la experienţa eroului,
cum să nu pui nevoia lui de a peregrina pe seama obsesiei identităţii? Sau
poate că tocmai peregrinarea face posibilă identificare unei crize
ontologice; privind în jur, privind în sine, eroul are o acută revelaţie a
golului din lucruri, pe care numai măştile, în diferite forme, îl mai pot
releva cu adevărat, deopotrivă substituindu-l. Fascinat de negativitatea
golului, a materialităţii iluziei şi visului, cum să nu coboare cu voluptate,
ca într-un fel de beţie, în bolgiile materiei, într-o experienţă
asemănătoare, finalmente, extazului ruperii de sine?” (pp. 112 – 113)
Şi se mai întreabă criticul în ce măsură un volum al lui Norman
Manea, precum Plicuri şi portrete – confesiv, biografic, evocatar, epistolar
– poate să-şi depăşească articulaţiile, compoziţia, materialul propriu-zis. În
prim-plan nu se află portretele şi întâmplările din trecut (oricât de
semnificative ar fi fost ele, despre anii comunismului sau ai experienţei
exilului), ci câteva obsesii, care articulează arhitectura interioară a unei
fiinţe care îşi asumă şi interoghează mereu fragilitatea. Portretele realizate
constituie, la urma urmei, pretextele unei angajări meditativ-interogative,
pentru că, dincolo de frânturile portretistice, este de căutat mereu acelaşi
sens, acelaşi aspect etic. Desigur că aici Mircea A. Diaconu nu poate
disocia criza identităţii de experienţa exilului: „Oricum, vieţuind în
«capitala mondială a exilaţilor», Norman Manea trăieşte dramatic
neputinţa de a-şi asuma libertatea, căci New York-ul e, în fapt, locul în
care nimeni nu mai este, de fapt, exilat. A asocia şi suprapune experienţa
exilului peste aceea a libertăţii este chiar miezul traumei pe care şi-o
asumă Norman Manea. In cele din urmă, nu despre exil este vorba,
ci;despre înstrăinare. Or, fiinţa se poate simţi străină oriunde” (pp. 117 –
118). Drept consecinţă: exilul în/prin scris capătă o autentificare şi o
întemeiere a fiinţei prin suferinţă.
Oricât de mult ar pleda pentru ceea ce, vag, se (mai) numeşte
pentru unii autonomie a esteticului, universitarul sucevean are în centrul
analizelor sale omul aflat în căutarea unui sens al salvării. Ba chiar se
întreabă dacă nu cumva, fără s-o ştie, aceasta este obsesia sa şi dacă, prin
urmare, interpretările propuse nu ar depune mărturie decât despre el însuşi.
Desigur că depun, iar acest aspect poate fi verificat şi prin consultarea
cărţilor sale anterioare, I.L. Caragiale. Fatalitatea ironică şi Cui i-e frică de
Emil Cioran? Cioran străinul. Actualitatea culegerii de faţă este dată de
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apariţia ei în contextul în care se discută mult şi în spaţiul nostru cultural şi
literar despre faptul dacă opera ţine de autonomia esteticului sau înseamnă
în primul rând o raportare la studiile culturale, la societate, printr-o
asumată angajare etică, morală. Chiar dacă Firul Ariadnei. 10 cărţi de
proză (şi nu numai) nu este o culegere de texte teoretice, autorul ei
încearcă să răspundă într-o manieră care depăşeşte situaţia aceasta
antinomică. El nu caută neapărat un echilibru, oricât de precar, acestei
ecuaţii, ci încearcă să soluţioneze problematica respectivă într-un fel
propriu, axându-se pe fundamentul conferit de ontologic.
Mircea A. Diaconu recurge la o metodă (auto)impusă şi reuşeşte
un spectacol de idei pe măsură. Interpretările nu lasă o senzaţie de
crispare, care putea fi motivată de miza gravă aleasă, iar scrisul se
remarcă prin capacitatea analitico-descriptivă, prin disocierile fine şi –
esenţial – prin judecăţile implicite sau explicit formulate. Deşi nu are
neapărat prejudecata esteticului, comentatorul nu este deloc un critic
rigid, ci unul estet, căruia îi place să scoată efecte stilistice. Acuităţii
atenţiei, disponibilităţii intelectuale, capacităţii de sinteză, eleganţei şi
clarităţii expresiei li se adaugă un excelent simţ al psihologiei umane,
Mircea A. Diaconu înţelegând dintr-o privire (critică) manifestările sau
mişcările interioare ale personajelor pe care le analizează.
Materialul cărţii Firul Ariadnei. 10 cărţi de proză (şi nu numai) –
divers şi profund – nu este dispus haotic (atât ar fi trebuit pentru titlul
ales!). Autorul ei ştie să urmeze firul ariadnic, ce îl ajută să înşiruie logic
diferite aspecte presărate şi să facă lipiturile dintre textele cărţilor alese
spre analiză. Trebuind impusă, în subtext, congruenţa necesară unei
totalităţi poliedrice, este nevoie mai curînd de o persuasiune din partea
criticului decât din cea oferită de textele propriu-zise. Mircea A. Diaconu
încearcă să configureze o sintetizare ideatică textelor utilizate ca exemple
ilustrative, cărora li se recunoaşte din start coerenţa şi viziunea de
ansamblu. Prin miza pusă, cartea Firul Ariadnei. 10 cărţi de proză (şi nu
numai) m-a atras, în primul rând, prin felul în care ne arată cum nu ne
putem rătăci prin labirintul interpretării dacă deţinem firul Ariadnei, adică
luciditatea critică.
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Adrian Alui
Gheorghe
Prăvălia cu
poezii
Cărţi – autori – poezie
Un debut de care trebuie să ţinem/
ţineţi seama
Andrei Alecsa – « un shot de Ted, două de Sylvia »
(Editura Charmides, 2014)
O carte de debut care îl încălzeşte efectiv
pe cititorul de poezie (care sînt) este „un shot de
Ted, două de Sylvia„ (Editura CHARMIDES –
2014), semnată de Andrei Alecsa. Deşi este un
(post-)douămiist prin situare cronologică (născut
în anul 1988), Andrei Alecsa nu pare să ţină prea
tare cont de tendinţele poeziei din generaţia sa,
asumîndu-şi o libertate care e, în fapt, marca sa
personală. Din cîte ştiu cartea a apărut la capăt de
an, fapt care dezavanteajează efectiv pe oricare
autor care contează în eventualele topuri, la
anchetele despre producţia de carte a unui an, la
eventualele discuţii pentru premii. Cum topurile,
evaluările şi discuţiile despre producţia de carte a anului precedent se fac
în primele luni ale noului an, o carte apărută în noiembrie sau decembrie
nu are prea multe şanse să fie luată în seamă, pentru că nu a avut timp să
circule, să fie citită, comentată. Acest fapt a făcut, de altfel, ca volumul lui
Andrei Alecsa să nu intre în discuţie la premiile naţionale aflate sub egida
Zilelor « Mihai Eminescu », purtînd titlul de « opera prima » acordate unei
116

cărţi de debut din anul precedent, la 15 ianuarie, la Botoşani. Eu însumi am
ratat, în timp, circulaţia şi « valorizarea » cîtorva cărţi, cîteva esenţiale
pentru mine, datorită faptului că am ţinut să îmi adaug volumele noi sub
pomul de Crăciun, publicîndu-mi-le în luna decembrie. Dragi poeţi tineri
(şi nu numai !), ţineţi cont … !
Primele lucruri de apreciat în poezia lui Andrei Alecsa îl reprezintă
retorica dezinvoltă, o frazare pe spaţii largi, lestul prozaic nu atîrnă, este
aglutinat, încorporat textului poetic. De asta voi folosi citări mai ample,
uneori texte întregi, pentru a permite eventualui cititor să înţeleagă «
montura » textului, a imaginilor care compun textele, pentru că
imaginativul este o calitate intrinsecă a poeticii foarte tînărului confrate.
Un baroc de sorginte anglo-saxonă, gen Alan Brownjohn sau Frank
O`Hara, este prezent în textele sale care nu (îşi) refuză nici sarcasmul liric:
« după ce ne-a creat, dumnezeu nu a suflat/ duhul sfânt asupra omului/ ci/
ca un frate mai mare/ l-a obligat pe frat-su mai mic/ adam/ să tragă o
liniuţă de praf de dumnezeire…/ totul a fost însă o farsă/ ce a tras de fapt
adam pe nas/ a fost acea veşnică pendulare a minţii/ între fructul mereu
crud şi fructul/ care se preacoace ca apoi să cadă/ şi să putrezească…/ e
setul doi şi Nadal loveşte cu dreapta inversă/ întocmai precum mingile lui/
de atâta topspin/ mintea noastră se ghemuiește în ea însăşi/ la Roland
Garros stă să plouă/ în afara noastră norii galopează furibund/ iar
înlăuntrul nostru/ picăturile de ploaie cad cu încetinitorul/ aşa că mai avem
vreo câteva veacuri/ până la prima rază de linişte…/ dar ei…nu…/ ei
muşcă unul din celălalt fără încetare/ pe Philip Chatrier miroase a fruct
verde crud/ în noi miroase/ a fruct răscopt/ ştiu prea bine că noi/ (ştiu că
mai sunt şi alţii ca mine în lume)/ ne-am ales greşit câmpul de luptă/ şi cu
fiecare poem încerc să resuscitez mintea/ din hăurile putreziciunii/ am
furat de la Nadal arta apărării/ uitând de contraatac/ iar adversarul mă
împinge tot mai în spatele terenului/ astăzi însă rezist/ pentru că Alexandra
e arbitru/ şi scoate toate mingile adversarului afară/ cu un zâmbet/ azi şi-a
luat un parfum nou/ şi îl pulverizează peste terenul/ dinlăuntrul meu/ de
atâta ploaie Paco Rabanne/ Djokerul din mine cere întreruperea meciului/
şi uite aşa se rupe seria lui căştigătoare de game-uri/ iar eu am parte de un
timp binevenit timp de respiro/ pentru că ştiu prea bine/ că mâine e o nouă
zi/ şi nu, nu o spun precum Scarlett O’Hara,/ mâine e o nouă zi/ şi s-ar
putea să se joace fără arbitru! » (Ce am simţit la revenirea lui Djokovic)
Există la Andrei Alecsa o evidentă exuberanţă a asociaţiilor şi
numeroase schimbări de efect în plan semantic, care denotă adevărate
sechele de suprarealism, o luxurie lexicală cu o imagistică uneori violentă.
Este limpede că poetul nostru este « cititor de meserie », pentru că practică
o reabilitare a realului în interiorul imaginarului ca la suparealişti, deşi în
multe texte apare sancţionarea afectării intimiste printr-o retorică sincopat117

discursivă, insinuantă şi aluzivă, ca la expresionişti: « ziua în care hotărăşti
că vei da undă verde unui TGV/ pe o linie neghicită din ţeasta ta/ un TGV
ce nu a ştiut vreodată ce e ăla un inorog…/ ziua asta nu se uită/ cum nu se
uită cana de lapte/ pe care mama ţi-o aşeza dinainte/ înainte să mergi la
şcoală/ cum nu se uită mirosul de flori de tei/ din serile alea mult prea
înalte/ la tavanul cărora nu ajungeai/ deşi aveai un metru optzeci şi şase/ şi
jucai streetball cu tovarăşii/ ai să aştepţi ca mama şi tata/ să se dezbrace de
haina asta de viaţă/ care şi aşa le şade din ce în ce mai strâns pe trup/ apoi
ai să te gândeşti la un mesaj de adio pentru fractu’/ ai să renunţi după o
vreme la idee/ aşa cum au renunţat mulţi la a mai încerca să descrie/
liniştea de după Hiroshima şi Nagasaki/ ai să te mai dai de-a berbeleacul o
vreme/ sperând că secreţia dintre coapsele vreunei femei/ are să te
răcorească de arşiţă ca mentosanele/ când de fapt între coapsele ei nu ai să
descoperi/ decât arşiţa Nevadei care împresoară Las Vegasul…/ oraşul ăsta
însă nu există/ e doar o iluzie distilată din fuga celor prea bine văzători/
cărora imaginea unei mări fără de ţărm ori briză/ le înfloreşte pe buze în
floare de urlet/ fără putinţă de ecou…/ şi, într-un moment nepotrivit,/ ai săl revezi pe Brad Pitt/ Jesse James pe suprafaţa/ trosnindă/ a unui lac/ doar
că tu nu ai norocul/ ca cineva să te ucidă/ ca un ocnaş în adâncurile
propriului creier/ ai să-ţi tragi un tatuaj de prost gust/ poate o ancoră, o
sirenă şi un baby jesus/ care să completeze sfânta treime a deşertăciunii…/
şi dacă până la urmă n-are să te doboare vreun TGV/ care nu a cunoscut
vreodată vreun inorog/ şi dacă până la urmă are să te doboare/ banalul
somn/ ai să-ţi dai seama că în Las Vegasul tău/ poezia a încasat gloanţele
pregătite/ pentru ruleta rusească. » (Las Vegas)
Andrei Alecsa nu are nimic din ezitările debutanţilor care încearcă
stîngaci cuvintele şi asocierile de imagini, natura şi antinatura se regăsesc
cu cel mai mare firesc din lume pe acelaşi centimetru pătrat de text, nu
pare să caute stări poetice, ci mai degrabă încearcă să producă o poetizare
a stărilor : « ca o bătrânică scandalizată/ de prețurile tot mai mici ale vieții/
și/ de felul în care studenții/ folosesc cearcănele drept arme albe,/
sinuciderea se retrage/ boscorodind/ din balconul lui ari,/ aflat totuși la
tentantul etaj 4./ ari e femeie/ ari e un mustang/ și/ dacă ai noroc/ și răbdare
pentru un ritual/ cu țigară/ cafea și/ kinder bueno/ poate că ai să o vezi și tu
într-o zi/ pe femeia mustang/ dintr-un balcon de la etajul 4/ așa cum am
văzut-o și eu scuturându-și coama roșcată … » etc. ( fragment din poemul
« Din lumea celor care nu se sinucid »)
Uneori discursul este prea încărcat, prolix, ca efect al unei false
oralităţi, a unei euforii controlate cu elementele unei realităţi mereu
paradoxale. Dar un aer grav-amuzant pluteşte salvator peste realitatea
textului: « în noaptea asta întunericul nu mai muşcă/ îmi linge apăsat
pleopele/ vrând parcă să-mi spună că şi magazinele non-stop/ au uneori
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nevoie de odihnă/ în seara asta am ratat rubrica meteo/ şi m-am trezit cu
spinarea unui râu ieşit din matcă/ frecându-se felin de uşă/ am fost cam
leneş în ultima vreme/ nu am reparat pragurile/ nici ferestrele/ şi apa se
strecoară pe nesimţite în casă/ şi-s mulţi colibri în cameră/ ce se izbesc de
pereţi/ inimi de colibri/ ficaţi de colibri/ limbi de colibri/ preluate de guri
înfometate/ de şobolani cu branhii/ şi apoi regurgitate/ apa asta se preface
într-o supă/ pe care umbra refuză să navigheze/ de teamă să nu-şi păteze
ciolanele/ şlefuite în fiecare dimineaţă/ supa escaladează liniştit marginea
patului/ îmi scuipă fiori călduţi/ pe mâini/ pe picioare/ pe piept/ fiori
vicleni în faţa cărora/ pielea se deschide/ am înjurat lacrimile înapoi în
găvane/ şi, pentru că nu-i nimeni aici/ să-mi strige să mă ridic,/ las
pleopele să cadă/ deodată suntem tineri iar/ şi ne jucăm/ de-a pescăruşii
ciugulind nonşalant/ caşaloţi eşuaţi. » (În loc de recviem). Drogurile sau
poezia ca drog, atunci cînd însăşi realitatea imediată nu este un drog care
se insinuează în sînge, în imaginaţie, sînt prezente în multe dintre textele
lui Andrei Alecsa. Realitatea ca drog, cînd nu e vorba de drogul ca
(i)realitate, are un rol anti-traumatic pentru poetul care pare să asculte
îndemnul lui Baudelaire, de altă dată, care spunea : « Îmbătaţi-vă ! Cu vin,
cu poezie sau cu virtute, dar, îmbătaţi-vă ». Iată cum apare la Andrei
Alecsa această beţie a simţurilor, comparabilă ca deformare a realităţii cu
poetica lui Ion Mureşan : « (…) aşa că urmărim în continuare cum se
stinge lumina/ noi nu împuşcăm cai/ ci, fiecare lovit de drogul preferat,/ ne
îndrăgostim pentru ultima dată/ şi împărţim un trip/ în care ne ridicăm de
la masă/ punem mâna pe lopeţi/ şi aruncăm pământ uscat/ peste trupul
animalului/ care creşte şi descreşte tot mai rar. » (Fragment din poemul
“Replici decalate”, citabil în totalitate)
Sentimentul realului care răneşte poate fi disimulat prin candoarea
genuină, marcă dintotdeauna a poeziei. Astfel, un poem, care încheie
cartea, este o adevărată « moarte a căprioarei » personală : « atunci când o
pereche de faruri, în noaptea târzie/ (…)/ atunci când mâncam cea mai
bună cină posibilă/ iepure lovit de maşina tatei/ îl mâncam cu înverşunare,
încordaţi,/ sufletul îi era aproape viu, aproape că respira,/ aproape că dădea
să o taie pe uşă afară/ şi să ne lase cu ochii în lună/ fratele meu şi cu mine
făceam mereu întrecere/ oare care dintre noi avea să regurgiteze cel mai
frumos/ ghemotoc din blană de frică .../ ghemotoacele i le dăruiam mamei,
iar ea ne făcea din ele/ haine noi/ care să ne apere de umbrele ce s-au
ridicat/ împotriva noastră. » (Atunci când o pereche de faruri)
Ca orice poet adevărat, Andrei Alecsa anunţă o sensibilitate proprie
care adună experienţe poetice din toate generaţiile, contopindu-le într-un
discurs care îl individualizează între debuturile acestor ani. Contactul cu
poezia generaţiilor care i-au premers, asumată ca mediu de dezvoltare a
propriului spirit şi discurs poetic, îi crează e un atu de perspectivă. Andrei
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Alecsa poate să facă gaură în cerul poeziei, dar poate şi să se rateze
spectaculos. Căci, s-au mai văzut cazuri, supraconştiinţa poetică poate fi,
uneori, inhibitorie. Ar fi păcat ca juriile care judecă producţia de carte a
anului 2014 să nu ţină cont de volumul lui Andrei Alecsa. Şi asta nu pentru
că Andrei Alecsa ar avea nevoie de premii, ci pentru ca juriile să se
menţină în judecăţile lor în sfera valorii, « diseminînd » interesul şi spre
poeţii care trăiesc, la un moment dat, în provincie. Prea adesea, în ultimii
ani, radicalismul « etic », chiar a poeţilor tineri, a tinerilor critici, s-a
manifestat doar în favoarea grupului şi a zonei de interes proprii.

Cînd moartea e o jucărie de un leu
Robert Şerban – Moartea parafină
(Editura Cartea Românească, 2010)
Cartea lui Robert Şerban are, trebuie să
recunoaştem, un titlu care te trimite cu gîndul la
ceea ce viaţa distilează continuu, adică ideea de
moarte. Că, pînă la urmă, nu ştim cît de mult, de
intens, de adevărat trăim, dar ştim cu siguranţă că
moartea se află la capăt, inexorabilă, de neocolit,
de nedepăşit. Să o înfruntăm? Cu ce argumente?
Doar nebunia poate fi o cale de atac, rezultatul
final fiind, din păcate (sau din fericire), acelaşi.
Într-o celebră carte, „Moartea şi timpul” („La
Morte et le Temps”, Editions de L`Herne, 1991;
în româneşte traducere Anca Măniuțiu, Apostrof,
Cluj, 1996), Emmanuel Lévinas spune: „Ceea ce
ştim despre moarte ne vine din cunoaştere banală
ori ştiinţifică. Moartea înseamnă dispariţia, în fiinţe, a acelor mişcări
expresive care le făceau să apară ca fiinţe vii – mişcări care sunt
întotdeauna nişte răspunsuri. Moartea va ataca, înainte de toate, acea
autonomie ori acea expresivitate a mişcărilor care merge pînă acolo încît
îţi acoperă chipul. Moartea este fărărăspunsul. Aceste mişcări ascund şi
structurează mişcările vegetative. Actul morţii dezgoleşte ceea ce a fost
astfel acoperit, oferindu-l examenului medical. Actul morţii, înţeles
plecînd de la la limbaj şi de la observarea actului morţii celuilalt om,
denumeşte o încetare a acestor mişcări şi reducerea cuiva la ceva
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decompozabil – o imobilizare. Nu e vorba de o transformare, ci de
aneantizare, de sfîrşitul unei fiinţe, de încetarea acelor mişcări care erau tot
atîtea semne”. Descrierea făcută de Lévinas are ca subiect moartea lui
Socrate, preluată după Platon din dialogul dedicat lui „Fedon”. De ce
trebuie ca un filosof contemporan să ia argumente de undeva de la vreo
două milenii distanţă, cînd în jur se moare continuu, tragic, spectaculos,
mediatizat? Cred că o face plecînd de la considerentul la îndemînă că ea,
cultura, e un refugiu, chiar şi din faţa morţii, că aceasta conservă moartea
cu un rafinament şi cu o consecvenţă aparte. Iar parafina, care intră în
combinaţia din titlul cărţii lui Robert Şerban, este, zice-se, după manuale,
o substanță solidă, albă, formată dintr-un amestec de hidrocarburi saturate
obținute la (din) distilarea țițeiului și întrebuințată la fabricarea
lumînărilor, la impregnarea hîrtiei și a țesăturilor, ca materie primă în
industria chimică. Cel mai răspîndit alcan (o spun pentru scrupuloşi, dar şi
pentru cunoscători!; sper să nu greşesc formulele chimice, ar fi dezastruos)
care intră în componența parafinei este C31H64, iar cel mai simplu
compus este eicosanul (C20H42). E limpede, cred. Şi o spun cu mare
responsabilitate, după ce mi-am verificat fişele mele de la „şcoala de
chimie plus alchimie” pe care, o spun fără exagerare, am absolvit-o!
Robert Şerban ne propune, prin această carte, care are în titlu
cuvîntul fatidic moarte, toate pretextele de a vorbi, deloc paradoxal, despre
viaţă. O spune chiar de la început, cînd îşi enunţă modul în care viaţa sa
intră cu toată forţa, violent, în poezie. Cuvintele preiau frisonul, îl
amplifică: ”vreau să scriu/ ca şi cum m-aş naşte/ plin de sânge de bucăţi de
piele şi resturi de carne/ cu un ţipăt gros/ prelung/ de barbar lepădat de ai
lui/ într-o pădure de statui romane/ ce-l privesc îngreţoşate şi cu dispreţ/
vreau să scriu/ cu un tăvălug de cuvinte/ versuri care să iasă din pagini/ şi
să se agaţe de pereţi de ferestre de uşi/ ca firele unui păianjen care a prins o
insectă uriaşă/ ce tocmai se pregăteşte să-l devoreze/ şi/ înnebunit de frică/
ţese într-una într-una într-una/ până când se topeşte/ în aţele ce se întind –
o cămaşă a morţii/ prea mare/ şi/ prea subţire” (O dorinţă). Există o lentă
moarte a timpului, care este altceva decît moartea fiinţelor, nişte becisnice
întruchipări care sînt absorbite de neant. Dar mai presus de timp şi de
moartea acestuia, amintirea este un adevărat bastion care nu poate fi
aneantizată prea lesne: „aproape o vacanţă de vară/ am căutat prin podul
casei/ diplomele bunicii/ îmi spusese/ că şi ea a fost premiantă la şcoală/
iar asta chiar nu-mi venea să cred/ în fiecare zi/ răscoleam printre obiecte/
care îşi pierduseră mirosul/ de parcă erau căzute/ din altă lume/ o lume cu
un soare/ ce se strecura prin locurile ascunse/ şi apoi se transforma/ în felii
de caşcaval/ galbene şi mari/ de câte ori treceam prin ele/ subţire ca un
fluture fără aripi/ în urma mea se ridica polenul/ iar lumea/ se întorcea din
moarte/ şi se oprea la jumătatea drumului/ mă mişcam încet/ eram de
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câteva ori mai uşor decât/ lucrurile pe care puneam mâna/ şi care mă
ţineau acolo/ ca nişte ancore/ de lemn/ de lut/ de sticlă/ de ceară” (Lumea
premianţilor). Amintirea este, în acest caz, pata de ulei care nu poate fi
scufundată nici măcar de potop, ea rămîne pînă la capăt ca martoră a vieţii
„care a fost”.
Un text dedicat, de exemplu, lui Nicolae Popa este un rechizitoriu
(blînd) la adresa morţii care ne înşfacă prietenii, ca semn că este în
preajma noastră, că lucrează în gol pînă ne prinde şi pe noi în malaxor.
Căci, chiar la judecata finală, (după Sf. Augustin) un singur lucru nu poate
face nici Dumnezeu, să facă neîntîmplate cele care s-au întîmplat: „de când
ai murit/ mă tot gândesc ce să-ţi scriu/ indiferent cum aşez vorbele/
Dumnezeu nu-şi mai ia fapta înapoi/ chiar dacă a scăpat câteva picături/
printre capetele noastre/ aplecate atunci/ semn că i-a părut rău/ ştii ce
puţini am fost/ o mână/ dar unde să fi încăput/ toţi cei care ţi-am deschis
uşa atâţia ani/ ori cei care te-am rugat/ să mai răreşti ţigările?/ aşa/ palele
de vânt au trecut printre noi/ atât de uşor/ de parcă n-am fi fost acolo defel/
e cod portocaliu/ nicolae/ adică soarele s-a apropiat tare şi ne sărută apăsat/
lumânările se aprind singure/ copii de care n-a ştiut nimeni/ înşurubează pe
degetele proaspeţilor părinţi/ verighete nou-nouţe/ e cod portocaliu/ şi când
privesc înainte cu mâna streaşină la ochi/ văd cât de greu ne vom strânge/
tot mai greu/ niciodată n-o să fim toţi/ chiar dacă/ într-un târziu/ vom fi
adunaţi în acelaşi loc/ ca sub un preş/ sunt atâtea lucruri neştiute/ care ne
despart de pe acum/ de când ai murit/ mi-a sporit nerăbdarea/ ca fiică-mea
să crească mai repede” (Fapta şi lacrimile). Prin moartea celor din jur nu
facem decît să conştientizăm ceea ce spunea şi Vladimir Jankélévitch cînd
concluziona „Va trebui să-mi mor moartea”. Iar Lévinas o spune şi mai
apăsat: „Moartea semenului care moare mă afectează chiar în identitatea
mea de eu responsabil – identitate nonsubstanţială, care nu este simplă
coerenţă a diverselor acte de identificare, ci conţine o responsabilitate cu
neputinţă de exprimat. În asta constă faptul că sînt afectat de moartea
semenului, şi asta e relaţia mea cu moartea sa. În această relaţie, ea este
deferenţa mea faţă de cineva care nu mai răspunde, ea este deja o
culpabilitate – o culpabilitate de supravieţuitor” (Emmanuel Lévinas, Op.
cit. p. 32) Dar moartea are identitate, nu este o abstracţiune, ea se înnoieşte
cu fiecare fiinţă, cu fiecare chip care apare pe lume. Moartea este o replică
a infinităţii: „sub soarele sclifosit de octombrie/ moartea se dezmorţeşte/
clipeşte de câteva ori apoi/ se ridică/ în/ capul/ oaselor/ şi se priveşte într-o
oglinjoară de mână/ a mai îmbătrânit puţin/ i-au apărut câteva puncte
negre/ şi parcă i-a încolţit niţel mustăcioara/ gâsca s-a aşezat cu labele/ la
coada ochilor ei/ şi n-o să-şi mai ia vreodată zborul/ de-acolo/ se pipăie/ i-a
crescut guşa/ a mai pus pe şolduri/ iaca şi pe fund/ picioarele i s-au
îngroşat şi ele/ sau poate doar i s-au umflat/ îi vine să râdă/ ce drac’ îşi face
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atâtea griji/ niciodată n-a fost altfel/ decât mică şi grasă/ o gospodină care
nu uită/ să guste/ câte puţin/ din tot ce găteşte” (Buna noastră gospodină).
Avem în carte (şi în lume) o moarte generică, stare (leneşă) a
materiei, carnea despodobită de duh, de spirit, de energie devine o marfă
într-un galantar, îngheţată de spaima morţii dar şi de „minusgradele” din
frigider: „AVEM CARNE PROASPĂTĂ/ scrie în vitrina măcelăriei/ chiar
şi-atunci când e închisă/ cineva a încercat din stradă/ să răzuiască vopseaua
literelor cu lama/ probabil unul care iubeşte animalele/ sau e vegetarian ori
e de la concurenţă/ dar n-a murdărit decât geamul/ cu amprentele şi
zgârieturile lui/ noaptea/ de afară/ se văd vitrinele frigorifice/ pline cu
bucăţi de carne roşie roz sau bordo/ una mai frumoasă ca alta/ orice s-ar
spune/ moartea are lumina ei” (Carne vie). Materia primă a poeziei,
dintotdeauna, a fost moartea, cu variantele sale. Libertatea, în acest caz,
pentru poet este chiar refuzul evocării acesteia. Munca lui Dumnezeu este,
în acelaşi timp, în concepţia poetului nostru, una extrem de cinică, de
dramatică, omoară şi inspiră moarte, dă viaţă, ia viaţă, o face după reguli
de Sine stabilite: „m-am hotărât să nu mai scriu despre moarte/ niciodată/
ce idee grozavă!/ ai exclamat/ şi ţi-ai trecut fericită palmele dintr-una în
alta/ ca atunci când nu ştii dacă e mai bine să aplauzi/ ori să mulţumeşti
cerului/ ţi-ai aşezat capul pe umărul meu/ şi ai şoptit/ ce idee grozavă/ se
vede că azi e duminică/ ziua în care Dumnezeu a fost/ în sfârşit/ liber” (Mam hotărît).
Timpul pe care îl trăim, în care am intrat cu toată fervoarea, este nu
o materie consistentă/ inconsistentă pe care o consumăm (o trecem/
petrecem), ci este „un departe” la capătul căruia se află implacabilul:
„deseori mă bucur de lucruri atât de neînsemnate/ încât mă suspectez/ că
nu prea ştiu ce vreau de la viaţă/ sunt la jumătatea ei/ şi îmi place să cred/
că ce văd departe departe departe departe/ măruntă/ ca o jucărioară de-un
leu/ e propria mea moarte” (Jucărioara de un leu). Vorba lui Heidegger:
„Nu se poate pune întrebarea ce este timpul, deoarece în cazul acesta, se
postulează, implicit, că timpul este”. Iar mai înainte, Bergson spunea că
„durata înseamnă libertate pentru viitor”. Concluzia ar fi că sîntem liberi în
măsura în care mai avem cît de cît de trăit. Chiar aşa e, dacă aş (am) şti că
mai am (avem) cîteva sute de ani de trăit (sau cîteva mii?) aş (am) avea
altă atitudine în faţa clipei care tocmai trece, total neatentă. Altfel?
Dincolo de tema/ temele cărţii, enunţată în titlu, care îţi sugerează o
cale de comentat, avem în poezia lui Robert Şerban din „Moartea parafină”
(dar şi din precedentele cărţi) un complex spectacol al imaginilor, al
poeziei care nu se supune nici unei structuri prestabilite, care îşi consumă
propria libertate, fie în complicitate cu memoria, fie în complicitate cu
datele culturale dobîndite, devenite obsesie: “în faţa mea/ neclintită/ o
femeie înaltă/ încălţată în cizme albe/ înalte şi ele/ braţele-i stau/ de-a
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dreapta/ şi de-a stânga trupului/ stângul e prins în ghips/ de la încheietura
palmei/ până sub cot/ de minute în şir o privesc din spate/ meticulos/ ca pe
zimţii unui timbru “ (O lucrare de Duane Hanson). Aici aş putea adăuga,
ca o replică poetică, la faptul că o femeie văzută din spate seamănă cu
zimţii unui timbru, un poem emblematic de la Aurel Dumitraşcu : « Privită
din spate,/ orice femeie/ seamănă/ cu o maşină de scris ». Am mai putea
spune azi că, privită din spate, o femeie seamănă cu unitatea de bază a unui
computer? Sau cu profilul unui mouse?
Iată un ingenuu spectacol al iniţierii în arta de a împărţi/ aduce
moarte, fixată în memorie: „la puţin timp după ce samantha făta/ bunica
mă punea să aleg unul dintre căţei/ pe care să-l păstrăm/ ceilalţi erau băgaţi
într-un sac/ şi duşi la râu ori în zăvoi/ câteva zile o tot lungeam/ şi îi
spuneam că mi-e foarte greu/ să aleg doar unul/ pentru că toţi sunt la fel de
frumoşi/ şi seamănă leit între ei/ o priveam în ochi/ şi o minţeam cu
seninătate/ aşa cum se cade să priveşti/ moartea/ şi să o minţi” (Fericita
zodie a cîinelui). Mai departe, într-un text care reprezintă o dată din
calendarul Revoluţiei Române, „băietanul” îşi descrie propria stare/
disperare şi faptul că şi-a pus în buzunarul de la piept, în dreptul inimii, un
pumn de monede, ca în cazul în care un glonte s-ar îndrepta spre acel loc,
acesta să ricoşeze sau să se oprească. Scena a fost tema unui film celebru,
„Un dolar găurit”, care a încîntat multă lume (Dollaro bucato; din 1966, cu
Giuliano Gemma, Ida Galli, Pierre Cressoy. Merită să-l vedeţi!). Intrarea
în istorie, chiar dacă e una sîngeroasă, e tot o intrare în poveste: „un pumn
de monede/ am pus/ în buzunarul din dreptul inimii/ iar ea îmi tresălta/
sânul de metal/ ca pe al unei femei ce se pregăteşte/ de dragoste/ cu ochii
mei văzusem un ban împuşcat/ şi era bun/ vânzătoarea l-a primit chiar dacă
înainte/ l-a întors pe-o parte şi pe alta/ de câteva ori/ glonţul nu trece peacolo/ nu trece pe-acolo/ îmi tot repetam/ şi mi se părea că inima-mi
zornăie a curaj/ pe şira spinării/ aşa cum spunea bunicul/ când îşi amintea
de pe front/ sudoarea cobora încet şi rece/ ca un fermoar cusut direct pe
piele/ în buzunarul din dreapta/ îndesasem/ o ruptură de hârtie/ pe care am
scris în pripă un rând/ convins că o să fie ultimul/ dar salvatorul paginilor/
din caietul cu spirală de sârmă/ în care povesteam/ ca orice băietan/ cum
mă pregăteam/ pentru dragoste/ ori pentru nimic” (23 decembrie 1989).
Viaţa-film, viaţa poveste apare şi în alte poeme din carte: „viaţa-mi pare o
vechitură de film rusesc/ cu cadre largi/ monotone/ prin care mai trece
câte-un personaj/ ce vorbeşte-n dodii/ se mişcă nefiresc/ şi trăsneşte a
moarte/ ce altceva aş vrea?/ nu mai sunt nici eu tânăr/ din când în când mănţeapă la inimă/ pantofii mi-au rămas la fel de boţiţi ca anii trecuţi/ fiindcă
nu ies niciunde/ nicăieri/ de mult trebuia să vină un cutremur/ care să
aducă sfârşitul/ dar nu asta mă interesează/ nu asta tot aştept/ ci replicile/
minunatele replici de după” (Minunatele replici de după). Într-un haiku
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viaţa este un reflex al poveştilor cinematografice care ne-au nutrit: „azi
Dustin Hoffman/ face şaptezeci de ani/ am îmbătrânit”.
Remarc poemele scurte, sentinţe poetice memorabile care
reverberează deopotrivă în inimă şi în minte: „vin dintr-o ţară/ în care
crucile/ nu fac/ niciodată/ păianjeni/ la/ subţiori” (Să mă prezint puţin); în
alt text, dedicat prietenului Cosmin Lungu: „mi-a murit un prieten/ e ca şi
cum aş fi rămas fără o mână/ sunt tot eu/ dar nu mai sunt eu tot”; sau o
imagine deloc stranie, suportabilă, a cimitirului: „ştiu locul/ unde vântul/
umflă/ plămânii morţilor/ şi apoi/ îi ridică/ la cer” (Locul); ca şi acest
„acatist” care încheie cartea, o rugăciune spusă la capătul lucrului făcut
bine, cu teamă şi cu speranţă, disimulînd frica de neant în disperarea de a
fi, o stare prezentă în tot volumul: „Doamne Dumnezeule/ ce bine că eşti
sus/ tot timpul/ ca să mă pot agăţa/ de Tine/ din când în când”.
Substanţa poeziei lui Robert Şerban este dramatică, fără ca
dramatismul să îţi dea frisonul extincţiei, al apropierii neantului. E un
dramatism colocvial, suportabil, poetic, mincinos. O minciună artistică,
evident. Cine trăieşte împăcat cu viaţa, se împacă şi cu moartea. Şi o face
la modul superior, fără să banalizeze intrarea în veşnicie, acolo unde la
capăt se află Dumnezeu. Şi aici fac din nou recurs la cîteva rînduri scrise
de Aurel Dumitraşcu în „Carnete maro”, la 11 septembrie 1990, ultima zi
în care mai scrie în jurnal, înainte de a muri: „Uneori te concentrezi şi te
gîndeşti la Dumnezeu. Spitalul este singurul loc în care te poţi gîndi
profund la Dumnezeu. Cînd te concentrezi înspre el, toate durerile de cap
dispar şi o linişte, cum n-ai mai încercat în alte situaţii, te inundă. La ce
echilibru universal ai acces?” Dumnezeu, deci. Şi asta o spune un poet/
om/ intelectual care în toate paginile de pînă în acel moment îl punea pe
Dumnezeu sub semnul întrebării, al negăsirii. Dacă ar mai fi trăit cîteva
zile poate că Aurel ne-ar fi spus şi acest lucru, despre chipul viziunilor sale
din acel moment.
Poezia lui Robert Şerban evoluează pe linia subţire dintre fizica
sufletului şi metafizica trupului, desfăşurînd viziunile sufletului care îşi
suportă (cu greu) condiţia de trăitor într-un singur trup. Vorba lui
Emmanuel Lévinas, pomenit mai înainte: „Viaţa se produce în timp, dar
mai ales dincolo de timp”. Ceea ce poeţii adevăraţi demonstrează
dintotdeauna.
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Antologiile de poezie între deziderat şi
performanţă
Ziduri între vii
(antologie de poezie a Clubului de lectură Zero+;
selecție de Paul Gorban & Vlad A. Gheorghiu;
prefață de Șerban Axinte; Editura Zona Publishers)
Antologiile de poezie sînt de cele mai
multe ori conjuncturale, de multe ori partizane
şi reflectă gustul celui/ celor care le întocmesc.
Au apărut, astfel, antologii “ale poeţilor români
de pretutindeni”, firesc subîntitulate “cele mai
frumoase…” iar între coperţi erau/ sînt adunate
producte care arată mai mult cazna decît
valoarea autorilor. Nu mai exemplific, am făcuto răspunzînd recent unei anchete a revistei
“Euphorion”. În acelaşi timp antologiile, dacă
respectă nişte reguli, nişte norme, reprezintă
expresia unui moment literar, sînt ca un sondaj
de opinie pe un eşantion reprezentativ. În
literatura noastră lipsesc, din păcate, antologiile care să provoace gustul
comun, pe cititorul neutru şi care să impună poezia de azi. În lipsa
antologiilor făcute pe principii credibile, de critici credibili, poezia
contemporană stă într-un con de umbră, departe de interesul public. Dacă
unii critici de poezie, precum Al. Cistelecan, Gheorghe Grigurcu sau
Nicolae Manolescu ar propune antologii după criterii/ gusturi personale,
profesioniste, sînt convins că poezia noastră ar fi bine prizată, ar avea
audienţă. Îmi vine în minte, acum, “Lista lui Manolescu”, cu cei 15 – 20 de
poeţi, care anual, de vreo cinci, şase ani încoace, susţin “gala poeziei
româneşti”, un fel de antologie vorbită a poeziei noastre şi care suscită (un
oarecare) interes plus invidie (concretizată prin negare violentă adesea,
firesc poate) din partea celor care nu se numără între protagonişti.
Merg şi pe ideea că în literatura noastră cenaclurile au jucat un rol
extrem de bine definit, au adunat energiile critice, au adus alături
individualităţi care s-au pus în valoare una pe alta (Junimea, Sburătorul,
Cenaclul de Luni, Universitas, Cenaclul Euridice etc.). Cenaclurile din
ultima vreme, apărute mai ales în oraşele centre universitare dar şi în zone
mai puţin academice, dau coerenţă unei vieţi literare, culturale frămîntată/
fragmentată de condiţiile exterioare, de centrifugarea societăţii noastre în
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curs de europenizare. La Sibiu, la Cluj Napoca, la Iaşi, la Bucureşti, la
Piatra Neamţ, la Bistriţa Năsăud, la Craiova (şi mai sînt şi altele care îmi
scapă, evident) au apărut cenaclurile care frămîntă şi fixează (poate) noile
formule lirice din literatura română. De asta, o antologie de poezie propusă
de un cenaclu “profesionist” poate fi ceea ce numeam mai sus “un sondaj
pe un eşantion reprezentativ”. Astfel, antologia de poezie a „Clubului de
lectură Zero+” de la Iaşi, “Ziduri între vii” (Editura Zona Publishers, 2014)
este una care reflectă realmente momentul poetic actual şi asta datorită
faptului că adună nume din zone diferite, promoţii diferite, autori cu
notorietate diferită, unii cu mai multe volume la activ, cu premii naţionale,
alţii aflaţi doar la început de drum. Sînt voci multiple într-un concert
reuşit. Selecţia numelor şi a textelor aparţine lui Paul Gorban, iniţiatorul
“clubului de lectură” şi lui Vlad A. Gheorghiu, ambii conectaţi la
fenomenul poetic actual, ei înşişi parte în antologie.
Impresia generală, după lectura antologiei, e că avem de a face cu
un concert „pe voci multiple”, diverse ca amplitudine, tonalitate, miză.
Dispunerea geografică a autorilor e complexă, sînt şi sibieni (Rita Chirian,
Bogdan Federeac, Anastasia Gavrilovici), suceveni (Carmen Steicuc, Ioan
Mateiciuc, Alexandra Negru, Florin Dan Prodan), botoşăneni (Manon
Piţu), constănţeni (Amelia Stănescu), bucureşteni (Andrei Zbârnea),
basarabeni (Maria Pilchin), alături de, predominant, ieşeni. Au mai citit la
şedinţele „clubului de lectură”, în ultimul an, Claudiu Komartin şi Cosmin
Perţa, însă aceştia nu au lăsat texte pentru a fi publicate în antologie.
Această „democraţie” a „clubului de lectură Zero+” dă măsura
generozităţii şi seriozităţii celor care l-au iniţiat şi îl susţin. Miza pare să
fie una singură: poezia.
*
*
*
Poezia lui Andrei Alecsa, care deschide antologia, debutat între
timp cu volumul ”un shot de Ted. două de Sylvia” (Editura Charmides,
2014), pe care îl vom analiza separat altă dată, e un amestec de
funambulesc şi melancolie, de recuperare temporală şi de risipire fizică.
Poet format la „şcoala lecturilor esenţiale” care transpar în texte, Andrei
Alecsa stăpîneşte discursul poetic, e ludic, cultivă, în general, „o gratuitate
a gratuităţii” care îi permite să delimiteze o spaţialitate proprie, în mijlocul
unor peisaje comune, banale chiar, pe care le refuză apriori, lucrurile se
sustrag, parcă, astfel devenirii temporale: “câteodată auzi clopotele
bisericii dimineața/ și nu știi dacă ești conectat la placenta lui Ion Meșter/
sau la cea a lui Pache Protopopescu/ câteodată toate podurile îți par la fel/
toate se traversează singure/ cu atâta autism/ de l-ar face mândru pe
Esculap/ uneori te culcușești în ochii vreunei femei/ ca pe un pat de beton
de la Aiud/ alteori nici măcar parchetul nu mai poate opri căderea/ sticlele
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de alcool rafinat/ bucăți sfărâmicioase de stâncă/ pe care nici laba
piciorului/ nici strânsoarea degetelor nu se mai pot bizui/ îți amintești/ din
ce în ce mai des/ în ultima vreme/ de piesa aia/ despre cum/ zborul și
căderea se îngemănează/ pentru o fracțiune de secundă/ atunci începi să
plângi mocnit/ de ciudă/ că pumnii de pastille/ te-au înșelat cu guri de
copii teribiliști/ ce nu au văzut vreodată/ chipurile celor dragi/
estompându-se/ în plină lumină de iarnă.” (Oraşe suprapuse). Poet complet
şi complex, Andrei Alecsa este pregătit pentru un parcurs spectaculos în
literatura noastră. (Grupajul lui Andrei Alecsa ca şi antologia în sine, se
deschide, din păcate, cu o expresie neinspirată, de o vulgaritate gratuită,
fără susţinere estetică şi poetică, situaţie care putea fi evitată cu eleganţă
chiar de către antologatori. Spune Andrei Alecsa în deschiderea poemului
“La pescuit de morun în deltă”, poemul de deschidere al antologiei: “Te
masturbezi de fiecare dată/ Când vrei să scapi de impresia/ Că undeva/
Cândva/ Ai văzut o spinare de sturion/ împarțind iremediabil Dunărea în
două … etc. etc.” E limpede că poetul nostru nu e pescar de meserie, nici
măcar amator, altfel nu ar fi confundat cele două practici. Pescuitul e,
totuşi, o chestiune nobilă.)
*
*
*
Poezia Cristinei Alexandrescu e un fel de poezie abţibild, autoarea
cultivă minimalismul într-o atmosferă domestică; deşi miza este deliberat
mică, respiraţia interioară a versului este cuprinzătoare, surprinzătoare.
Grupajul de faţă cuprinde notaţii scurte, autoreferenţiale, descriptive,
imaginaţia poetului/ poetei reţine amănuntele care crează/ observă
realitatea poetică secundă: “mi-era sete mi se rupea câte-un fir de păr la
fie/ -care miș-/ care a pământului din tine izvora câte-un val/ tsunami-ul
din două mii patru nu mai interesează pe nimeni” (***); sau “există viața
de după machiaj/ acolo vom fi judecați după cearcăne” (***); sau “prin
pereții ăștia subțiri prin oamenii ăștia subțiri/ prin gesturile lor subțiri/ e
ciment refolosit” (***); sau “când găsesc într-o pungă de/ semințe un/
miez murdar fără/ coajă/ îl bag în gură și aia e fericirea” (***). Cristina
Alexandrescu e un poet de urmărit, poemul aforism îşi găseşte lesne
cititori. Îi sugerez să caute şi să citească “poemele de metrou” ale lui
Jacques Jouet (Biblioteca Apostrof, 2006), o sumă de “fleşuri” ale
“imaginarului pseudo-realist” observat din goana metroului.
*
*
*
Rita Chirian e déjà un poet în consacrare, autoare de volume de
poezie intens comentate, deţinătoare de premii naţionale importante şi de
funcţii în structurile Uniunii Scriitorilor (preşedinte al Filialei Sibiu a
USR). Ca orice poet care evoluează, rebrenduirea e o condiţie a prezenţei
în actualitatea literară, Rita Chirian fiind un poet care îşi caută mereu
formula lirică adecvată, care să o reprezinte. În antologia de faţă Rita
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Chirian îmbină prozo-poemele cu poezia liberă, expresia romantică cu
dicteul suprarealist. În toate poemele sale Rita Chirian refuză locul comun,
“luptînd” împotriva banalităţii lumii înconjurătoare, împotriva unei vieţi
inerte a eului personal, împotriva banalităţii expresiei, propunînd mereu
lucruri şi evenimente dintr-o irealitate imediată: “tristețea noastră pentru
părțile încă sănătoase, și-apoi transparența acestor zile când crinii sunt
vaporașe prin sânge, tristețea ca gloanțele oarbe, și tu ești un mort din care
cresc rădăcini, am văzut râul născându-se, m-am gândit la cerul tău și l-am
urât, am stat printre lucruri, a fost de parcă am smuls aripi, ce faci?, ce vrei
să bei?, cât să înghiți din creier?, dragostea ta cere ceva de mărimea unui
atom, dar invizibil, baloane roșii plutind, plec în tăcere și nu e un lift cu
oglinzi, cercurile se fac dezastre mici, leagăne de copil, și golul e frumos,
vorbesc despre cădere și cineva merge la câțiva pași distanță, de partea
acestui om respirând foarte aproape trăiesc, și spun fericire și puțin somn
printre gheme de sfoară, și spun nume simple ca pentru insecte, și
blândețea nu-i unealta să îmblânzești, când sunt casă și nu ești acasă, și
memorez fețe & contururi câștigătoare, și-n zori muzica spânzură în cap,
un strat de gheață întinsă cât dorm, și vântul, și raze cuminți sub linia
orizontului, ce nu te ucide continuă sub sângele cald, acolo rămân
steagurile celor care renunță, cred cu mâinile și picioarele, amar este bun
& pervers.” (staub). Rita Chirian cultivă suprarealitatea cu ajutorul
analogiei, stabilind raporturi inedite între elementele acestei lumi. Iar
etalonul poeziei adevărate, în modernitate, se ştie, îl reprezintă asocierea a
două elemente total distanţate, dar care sînt receptate ca apropiate prin
forţa metaforei. Acest lucru îi reuşeşte, din plin, Ritei Chirian.
* * *
Poezia Larisei Danilov este una antiutopică, antimetaforică,
discursul este cel care preia vocile poetice şi rolurile personajelor care se
întîlnesc în peisajul arbitrar al “scenei” din interiorul textului. Poezia
Larisei Danilov este situată chiar (şi) împotriva imaginii, cea care tutelează
civilizaţia momentului, discursul liric este dinamizat de autonegaţie, logica
internă fiind lipsa de orizont explicit: “În fiecare seară un trecător îmi baten geamul de la etajul patru treizeci și unu/ mă întreabă de fiecare dată/ “ce
șanse sunt?” să nimerească de trei ori pe noapte/ exact același corp/ pe
care-l scurtase de câte-un nod/ pus în stomac/ cu/ cinci/ minute/ înainte./
întrebarea mă întrepătrunde mereu/ c-o stare/ de amorțeală/ grav-ăăăh/ pe
care-o amestec rhetoric/ scormonindu-mi pleoapele de con-cret/ două
strofe mai la dreapta de etajul întâi/ mă trezesc cu gândul că ne-am putea
trezi amandoi eu-/ foric cel puţin/ gândind/ ”Pe aici nu mai zace nimeni ”–/
doar o pieliță mai sare pe rană,/ vis-à-vis de para-noi-a de cu/ seară./ o
voce țip-țip-ațipește de la geam :/ “Moș Ene-i dealer de praf somnifer.”/
(”psssst...duduie, te pot face să visezi..”)/ mâine-l aștept cu pungile pline.”
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(Mai puțin de trei ). Larisa Danilov poate evolua pe linia suprarealismului
local sau european, are imaginaţie, are puterea de a topi “carnea
concretului în acizii irealităţii”, expresie avansată de Hugo Friedrich în
cazul multor poeţi din noua avangardă.
*
*
*
La debutul său în 2012, cu volumul “Dragoste cu acordul părinţilor”
(Editura Feed Back; redactor Daniel Corbu) l-am creditat pe Bogdan
Federeac într-o anchetă a revistei “România literară” drept unul din
debuturile semnificative ale vremii, cu posibilităţi de evoluţie pînă la a
deveni un nume de referinţă în literatura română. Din păcate debutul său
nu a fost comentat la adevărata valoare, editorul/ redactorul care coordona
la acea vreme editura, a scos un tiraj nesemnificativ, insuficient să ajungă
chiar la juriile care acordă premiile care mai încurajează debuturile literare
(Filiala USR, premiul Opera Prima de la Botoşani etc.), fără o circulaţie
firească a cărţii, fără o promovare pe măsura mizei debutului, adică
“Marele Premiu la Concursul Internaţional Grigore Vieru, ediţia a IV-a,
2012”, cum scrie pompos pe coperta a IV-a. Important e, deocamdată, că
poemele pe care le-am citit în ultima vreme, sub aceeaşi semnătură, nu
dezamăgesc, dimpotrivă. Poezia lui Bogdan Federeac relevă un realism
care (îşi) refuză orice notă magică, o despodobire făcută cu program, o
antiutopie în care banalul se substituie temelor mari, în final rezultînd o
tentativă de mitologizare a realităţii, cu concentrări şi decantări de imagini
care sînt adesea memorabile: “de la etajul 10 cutia de chibrituri/ se golește
și se umple/ un plămân când sufocat/ când sănătos/ personaje pe covorul
ars/ plămânul suntem noi/ și noi bătăile inimii/ în 22 de ani rămân la fel de
necunoscute ca vecinul de la 9/ – dacă există/ e frig în draci și aeroterma
nu mai face față/ – sigur nu există/ noi suntem existența/ acum un copac/
mai târziu eroi ce se joacă cu puța în nisipul/ de pe plaja unei mări pe care
nu vei călca/ în cutia asta de chibrituri/ nu se simte miros de pucioasă/ iar
bețele au ars/ și etajul 10 e un lift și covorul/ și turla bisericii din depărtare/
și luminile împânzind orașul tot un lift/ și patul pe care nu ajungem/ e
mâine de câteva zile și noapte deloc” (gara internaţională). În alte texte
întîlnim reflecţii şi proiecţii onirice, într-un amalgam rostit sau abia
sugerat, discursul eliptic rodind poezie şi după încheierea poemului: “chiar
nu mai am nimic de spus/ acum te voi implora/ repetă-mi toate poveștile/
trăite/ nu sunt destul/ repetă-mi toate/ pauzele/ toți copiii/ toate poveștile/
trăite/ nu sunt destul” (hard blues).
*
*
*
Anastasia Gavrilovici cultivă iconoclastia şi teribilismul, ambele
părţi ale unei drame a fiinţei, proprii sau generice. Există o vagă nostalgie
anarhică, un gust al improvizaţiei pe seama unei realităţi presimţite sub
realitatea vizibilă. Viziunile sale sînt cînd cinice, cînd duioase, textul se
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adună ca un bulgăre de zăpadă care are drept miez un bulgăre de pămînt
sau o piatră banală în fond, dar care devine importantă prin referinţa
poetică: “ca nişte sârme care nu/ îndreaptă dinţii/ în cameră tabloul electric
indică/ răsăritul. îţi întinzi spre mine braţele/ ca nişte dresuri în virtutea
celui mai/ frumos automatism strig/ prin ţevile vecinilor raşchetez/ cu
şurubelniţa/ voma uscată de pe lucruri fără/ noimă care mă aruncă peste
parapeţii zilei/ am înţeles totul şi nu/ m-am împotrivit iubirea e un/ animal
eutanasiat cu care/ trăieşti îl mângâi/ până se-mpute/ în noaptea aia ne-am
zâmbit/ glorioşi ca nişte păsări împăiate am fumat/ până la demenţă am dat
naibii aşteptarea/ oricărui sens şi a fost în regulă oricine poate/ avea o criză
spui acum când în cabluri/ creierul/ atârnă cu ochii cusuţi/ oameni/ cu
cârjele în aer se năpustesc/ din cârpa asta crezi tu că vor curge bomboane?/
loveşte cu încredere toate/ s-au întâmplat şi tăietura rămâne/ acolo/ cu sau
fără copci” (noaptea albă a poeziei, a muzicii şi alte mici dezastre
personale). În poezia Anastasiei Gavrilovici substanţa lumii este precară,
forma este grotescă, fiziologia acesteia este deturnată de la firesc.
Cuvintele însăşi devin impure în contact cu realitatea descrisă. E o voce
poetică de urmărit.
*
*
*
Vlad A. Gheorghiu are talentul de a naviga cu ajutorul ficţiunilor
printr-o lume teribil de materială şi de concisă, pe care o stăpîneşte/
supune cu o mare voluptate a verbului/ versului: “am pornit furtunul de
grădină cu mult înainte/ să te cunosc acum îmi ruginesc unghiile sub ochi/
așteptând căldura ta/ să mai poată schimba ceva în corpul meu/ din care
sufletul încearcă să scape/ la volanul unui tir plin cu dinamită noaptea/ prin
sat la bunicii mei unde e liniște și lumină/ doar de la combinatul chimic pe
care mi-l amintesc și azi/ ca pe o surpriză de ou kinder găsită în/ toaleta
personalului de 4:30am bacău piatra neamț/ dimineață fierbinte în care
revăd/ asasinarea lui kennedy la un televizor portabil/ și țiganii cântă
înainte să fie aruncați din mers/ în canalul de acumulare/ tatăl meu cu-n
revolver face curățenie-n cer/ și nu ating apa că oasele pocnesc odată cu
gheața/ și privind te întrebi cu ce folos toate astea?” (ape mother). În
textele din antologie – ca şi în cele din volumul “Fratele mut. La nord apa
e curată” (Editura Paralela 45, 2013) – sinteza dintre suprarealism şi
existenţialism conduce la realizarea unor mici scenarii care au drept fundal
absurdul existenţei privit însă cu îngăduinţa autorului care dipune
(netiranic) de lumea pe care o descrie. Unele texte au ritmul unor balade
onirice, în stilul americanilor din generaţia beat, altele sînt proiecţii ale
unui “protocol” erotic care (re-)defineşte nostalgia care preia vibraţia
clipei abia consumate: “draga mea, nu mai contează nimic/ din ceea ce
încerc să-ți spun poemul acesta/ nu a ajuns în cartea mea de debut/ pentru
că a apărut mult prea târziu între timp tu/ continui să te plimbi prin casă
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doar în cămașa uitată/ la tine când am plecat în grabă fără să-ți spun/ unde
sau de ce încă miroși cana de cafea/ din care odată băusem ce ai pregătit cu
mult/ prea mult lapte și obiceiurile tale/ nu se schimbă niciodată parcă știu/
că în fiecare dimineață te trezești greu/ și nu mai amâni alarmele nu mai
plângi/ că ți-a trecut rămâi singură și bosumflată în/ raiul tău și zgomotul
ușii de jos te îngână/ și afară plouă/ și eu doar la tine mă gândesc/ zână.”
(când vine dimineața).
*
*
*
Paul Gorban este unul din cei mai promiţători poeţi din generaţia
tînără, autor al cîtorva volume de versuri bine primite de critică (ultimul
volum “Caii din Perugia”, Editura Paralela 45, 2012). Poezia sa este un
amestec de baroc şi melancolie, de fugă din realitate şi regăsire într-o
intimitate vulnerantă, în care sentimentul îşi trăieşte umilinţa în faţa
rigidităţii/ agresivităţii vieţii: “aşa mi-a venit într-o zi [când nu mai aveam
linişte/ când mai multe lucruri mărunte şi scandaloase/ se ascundeau prin
casă respirându-mi pe întuneric/ pe lumină sentimentele cu care i-am
îndopat pe ceilalţi]/ să desenez pe parchetul negru un nud de cretă/ un nud
graţios ca o păpuşă de porţelan/ [şi privindu-l mai multe zile cum umbla
prin/ apartamentul meu cum dormea în patul meu/ cum se bălăcea în
ligheanul uriaş de plastic/ cum strălucea ca fosforul când închideam
lumina/ i-am spus că nici un om nu-i va putea desena/ chiar şi din mai
multe încercări chipul care/ i se mişcă prin aer chipul care fără îndoială/
face diferenţa între mine şi el] atunci nudul de cretă/ a aşteptat încă o zi şi
încă o noapte/ şi cât se poate de tăcut a coborât cu liftul din bloc/ [de mai
multă vreme îl aştept pe furiş să apară/ în faţa ferestrei mele ca şi când ar
veni să îşi privească/ fratele de dincolo] acum zilele precum o tornadă/ sau aşezat între noi [eu o halcă de carne/ el o nesfârșită urmă de cretă peste
amintirile/ şi lucrurile mele mărunte şi scandaloase]” (nudul de cretă).
Poemele sale sînt coerente la nivelul unei anumite epicităţi lirice, universul
sinelui se suprapune peste universul tuturor, cuvintele preiau intimitatea şi
o afişează cu ostentaţie. Am putea face, aici, un rescurs la o anecdotă mult
promovată cîndva, care reia un dialog dintre pictorul Degas şi poetul
Mallarmé. Degas, care mai scria şi poezie, i-ar fi spus lui Mallarmé:
“Meseria noastră e infernală. Nu izbutesc să fac ceea ce vreau şi totuşi sînt
plin de idei”. Răspunsul lui Mallarmé a fost fără echivoc: “Scumpe Degas,
versurile nu se fac deloc cu idei, se fac cu cuvinte”. Poezia lui Paul Gorban
nu este nici descriptivă, nici nu se încurcă în “sinceritatea afectivităţii”, ea
este expresia unei candori care se îmbracă în cuvintele potrivite: “sunt
vulnerabil dimineaţa când inima mi-e plină cu visele/ care toată noaptea au
încercat să mă disciplineze/ atât de vulnerabil sunt încât îmi tremură/ peste
nudul din oglindă lumina străfulgerată/ prin piele şi oase lumina proaspătă
de la marginea neantului/ pe lângă trup mâinile mele lungi/ atârnă ca nişte
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fire de păianjen/ şi am impresia că înăuntrul trupului meu un păianjen/ se
zvârcoleşte de mama focului ca şi când/ lumina care se strecoară prin piele
şi oase ar fi un vânat/ mă încântă ideea de a şti că/ peste trupul acestui nud
din oglindă/ noaptea când cerul calm/ intră în plămâni ca într-o gură de
şarpe/ chipul meu înţepenit în fotografiile tatălui meu/ se ridică deasupra
mea şi caută prin artere/ printre celulele albe şi roşii viaţa-mi blândă ca un
animal/ viaţa care în fiecare dimineaţă/ răsuceşte în mine un nou bărbat”
(nudul din oglindă). Asupra poeziei sale vom reveni, oricum.
*
*
*
Mădălina Ionela Grosu scrie în registru minimalist, poemele sale
sînt developări afective, jubilaţii melancolice care au drept miză o
mitologie a spaţiului comun, familiar: “desigur viaţa e o cafea tare/ negrul
ei mă ajută o barieră între mine şi tipul care îngrijeşte/ autostrada din
Milano/ scrisul ăsta mă rupe/ tată/ e o supă proastă de restaurant o uşă/
trântită în nas/ cicatricea e înăuntru cu viermele ei/ scândura patului are
rol/ de femeie mută/ de insomnie/ de vaselină grafitată/ tehnic vorbind e
mai ușor să întind pieptul/ despicat de când/ s-au relaxat mușchii/ par cutii
goale de pantofi/ te iubesc tată. o tată/ inventez pentru tine o frizerie o
rețetă culinară/ de post/ îți tricotez costumul de mire/ pleci de lângă mine
onest şi definitiv îţi/ cresc plete și o limbă bolnăvicioasă aseară țineai/
furculița între dinți mai bine/ mi-ar fi plăcut să ne întindem amândoi/ pe
asfalt să ne înghită haosul ăsta/ de provincie/ ca pe niste puișori uzi de
ploaie. dincolo/ să fim doar două trupuri înfipte într-o pâine” (schiţă de
dimineață. tata). Poemele din antologia de faţă ale Mădălinei Ionela Grosu
sînt reflecţii ale unei frici, ale unei sensibilităţi care nu intră în dialog cu
spaţiul în care vieţuieşte/ supravieţuieşte. Dacă va continua să scrie poezie,
în condiţiile în care studiile de medicină/ farmacie o trimit în zona practicii
şi a unor alte perspective socio-umane, prevăd un parcurs interesant, în
zona unei introspecţii care vor face din cuvînt cuţit care să despice (de ce
nu?) inexprimabilul.
*
*
*
Cu ceva vreme în urmă, (cred că prin 2007?) am fost între cei care au
remarcat public, laudativ, în scris, poezia unui … plagiator care furase
versurile lui Emanuel Guralivu, textul meu din “Convorbiri literare”
despre cartea incriminată fiind momentul/ prilejul în care autorul îşi
recunoscuse productele literare înhăţate de plagiator.
Poezia lui Emanuel Guralivu, care are la activ deja cîteva volume
publicate, este expresia unei captivităţi într-un sine care nu se lasă văzut,
cucerit. Conflictul dintre eu şi realitate este unul tensionat, poetul îşi lasă
propria fiinţă pradă textului care se scurge în fiinţă/ trup ca într-o cameră
vraişte: “muzica lor ca o lamă tocită/ glasurile: repezite lovituri de orb –/
au îmbătrânit cuvintele în gura lor/ laolaltă cu dinţii –/ umblă din loc în
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loc/ se lovesc de lucruri de parcă/ prin durere/ îţi mai poţi aminti –/ lamă
tocită muzica lor/ mă umple de vânătăi/ în gura lor cuvintele au îmbătrânit/
laolaltă cu dinţii –/ au aşteptat prea mult – iată/ deschid toate uşile toate
ferestrele/ ca şi cum îmi deschid/ aspra cutie toracică” (lamă tocită muzica
lor). Emanuel Guralivu poate evolua spre poezia “exteriorităţii”, chiar a
socialului, în multe texte există premise ale deschiderii discursului poetic
spre teme ale unei actualităţi care poate fi surprinsă în/ de imaginarul
poetic.
*
*
*
Poezia lui Matei Hutopilă este spontană şi eliberată din canoanele
“sublimului” estetic, are o sinceritate care se confundă cu hîtrenia, eul
poetic se expune intemperiilor clipei. Poezia lui este vitalistă,
neastîmpărată, flashbackurile preiau energia unei situaţii, a anecdoticii
cotidiene şi o imprimă cuvintelor. E mai apropiat ca ton şi retorică de
poezia optzecistă, decît de “doămiiştii” în mijlocul cărora evoluează: “îți
pui data nașterii pe un site și-ți spune/ ce zi a săptămînii era atunci/ ce
zodie ești/ a cîta zi din viața ta e azi/ cîți oameni și ce vedete s-au născut o
dată cu tine/ care-i bioritmul tău pe perioada următoare/ cît mai ai pînă la
pensionare/ cîte bătăi de inimă ai avut de la naștere pînă acum/ sau cît de
lungi ți-ar fi părul și unghiile dacă nu le-ai fi scurtat/ de ziua de naștere la
muncă trebuie să duci prăjituri și suc/ ca să primești un cadou/ acum cîteva
luni rămăsesem fără bani și totuși/ am scos 35 de lei pe toate cărțile primite
de la colegi de-a lungul timpului/ SF-uri proaste, un ghid de conversație
subțirel și vai de capul lui,/ un album foto kitschos cu ce e mai „interesant”
și „altfel” într-o țară, desigur, exotică/ acum cîteva zile albumul încă era pe
raft la anticariat, cu 180 de lei/ au zis ei în ședințe „domnu’ poet, aici se
muncește, nu se scrie poezie”/ dar au zis și „ce să-i luăm de ziua lui, cărți,
normal, luăm ceva de la tonetă că trec zilnic prin față”/ se cîntă
mulțanitrăiască, se pupă pe obraji,/ colegele sînt de la an la an mai grase și
mai nesuferite/ nu, n-o să pleci, nu de bunăvoie, ești prea laș pentru asta/
încă o căutare pe net și afli că speranța de viață a ajuns în țara ta pe la 75
de ani/ dar dedesubt scrie că-i 70 de ani la bărbați și 78 la femei/ apoi poți
face un test unde te întreabă dacă bei dacă fumezi dacă ai avut oase rupte/
dacă ai avut boli și de care cît dormi cît muncești cît alergi etc etc/ și
primești o estimare personalizată/ pe scurt, în ritmul ăsta nu prinzi pensia/
și mai pune accidentele – șanse de aproape 1%, estimare pe întreaga viață/
se pregătește un protest anti-guvern așa că o să mă uit cînd mă-ntorc pe/
rata divorțurilor/ rata criminalității/ rata poluării/ indicii de corupție/
incidența diferitelor boli/ (pe drum mă gîndesc/ care-s șansele să-ți iei un
pulan peste bot de la jandarmi/ la o astfel de manifestare/ în est” (şanse).
Matei Hutopilă este un poet de urmărit.
*
*
*
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Pe Livia Iacob o ştiu de la primii paşi poetici, de la vîrsta
şcolarităţii, cînd setea de lectură era o condiţie subînţeleasă a evoluţiei
creatoare. O regăsesc la o vreme, acum, cu cîteva cărţi la activ, scriind o
poezie confesivă, scrisori către “un nimeni” materializat, oracular, mai
mult cu stări decît cu cuvinte: “Pe laptopul meu/ o broască ţestoasă./ De la
Lidl./ Mică, fermă,/ cât o amintire: băţoasă./ Nu zice nimic./ Mă aşteaptă so mut./ Dintr-un loc în altul./ Caută casă./ Litera a, drăcoasă./ Litera e,
veninoasă./ Unde, Doamne iartă-mă,/ să-şi găsească luminiş/ în obscura
punctuaţie/ a rănilor noastre?/ Şi mă descoasă./ Îi spun povestea cu tine./
Nu prea frumoasă./ Sufletul meu plânge./ Inima coasă/ istoria de-a fir a
păr/ şi o cheamă în casă./ Odaia e plină de tine,/ e plină de noi şi-ar vrea să
ne uite,/ e-atâta durere aici că nici câinii/ nu vor să mai urle./ Însă ţestoasa
îşi vede de legile ei/ cum ar fi nemurirea:/ în unu, în doi sau în trei./ La
morgă, ştiţi cu toţii,/ ploua în ciuda ei.”(Amintire peste care ploaia în
genunchi se aşază). Multe poeme ale Liviei Iacob se constituie într-o
metaexistenţă, retorica poetică este parte a unui exerciţiu de deziluzionare
a faptului cotidian: “De unde oare aş putea începe/ o ceartă cu tine?/ Unii
ar zice că mă iubeşti prea mult,/ alţii că mă suni prea insistent,/ alţii, cei
mai aproape de adevăr,/ adevăraţii, în fine,/ ar susţine că inimile noastre
bat la unison/ şi că, de fapt, eu nu am inimă pentru tine,/ alta decât aceea
care se consumase stând la rând// la atâtea cantine spitaliceşti/ încât nu-şi
mai dorea să mănânce vreodată/ grătar cu cartofi prăjiţi/ şi totuşi cantinele
spitalelor/ nu sunt chiar atât de rele,/ şi totuşi în ele/ te poţi întâlni cu câte
cineva,/ uneori chiar cu moartea ta,/ sper să mă fi înşelat, sper ca ea/ să nu
fi fost trecătoarea aceea încărcată/ cu bonuri de masă/ şi mai sper ca ea să
fi lăsat acasă/ toate desagile cu fotografii despre tine şi tata/ care, trebuie să
recunoşti şi tu,/ pentru o bucătăreasă gurmandă/ erau un desert/ cu trufe
de-a gata.” (Amintire în doi părinţi pierduţi).
*
*
*
Poet al unor notaţii auto-proiective se dovedeşte a fi Laurenţiu
Gabriel Istrate, poezia este un seismograf al propriilor eşecuri, autorul se
ceartă deseori cu lumea înconjurătoare, inclusiv cu hîrtia pe care scrie.
Viaţa însăşi este efectul secundar al unei boli nevindecate/ nevindecabile:
“îţi simt respiraţia/ tu ştii că nimic nu durează/ mai mult de-o clipă/ în
afară de/ celebrele sporovăieli și locvacităţi/ despre guvernările
autoimpuse” (untitled); sau: “vine vremea când stocul de/ soluţii
argumente repere se/ epuizează/ câini și pisici ne vor/ citi/ operele scrise
cu/ membrele și mădularele amputate” (untitled); sau: “gesturile tale sunt/
ale mele/ pentru asta nu ai nevoie de justficări/ trebuie să te simţi/ liberă şi
să crezi că toate/ disputele și controversele minţii noastre se vor/ strânge
într-un punct fix/ fără/ mâncarea rece din dimineaţa trecută” (toate
gîndurile răsuflate). Unele texte, deşi condensate, au ceva din atmosfera
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ostil-amară a prozelor unor Palahniuk sau Kerouac: “îmi amintesc/ zilele
de sub/ pasaj în care/ nu îmi aminteam nimic/ noaptea aceea/ îmbrăcat cu
un tricou Slipknot puțind/ a iarbă cosită/ pluteam printre cutii de bere
spuma mi se imprima pe tricou/ zeii noștri erau oameni și nu aveam nicio
grijă/ aveau bani cît aveam și noi/ mîncau și borau de la nopțile nedormite/
zeitățile de la periferia societății/ cu mallurile și teatrele și filarmonicile
lăsate în urmă/ ne scufundam în mlaștini călare pe animalele lor/ noapte
adîncă nu mai vedeam nimic/ tricoul meu imprimat cu frunze moarte/ udat
de sângele celor pe care nu i-am ucis/ zeii morți pe care moartea nu i-a
putut ucide niciodată/ hoiturile animalelor de care corbii hienele nu s-au
putut atinge/ zilele pe care nu mi le mai amintesc/ scufundate în
transpirație/ tricoul mirosind a iarbă cosită/ zeii merg călare pe animalele
lor/ noaptea deplină a animalelor moarte” (zei şi animale celebre).
*
*
*
Naiv – sentimental în ceea ce ne propune acum, Anton Lascu poate
miza în perspectivă pe coarda sincerităţii, dar după o necesară baie de
lectură în apele mereu tulburate ale poeziei congenerilor, a poeziei de bună
calitate de la şaizeciştii noştri încoace. Îi lipseşte “răutatea” în ceea ce
priveşte abordarea “subiectului poetic”, poate depăşi această stare prin
exerciţiu, mult exerciţiu. Şi multă lectură. Iată un fragment care probează
inconsistenţa poetică a textelor din antologie: “O singură şi Mare Dragoste
pentru viaţa mea./ Am citit pe undeva că după stele stă ascuns/ un neştiut
de sine plâns./ Credinţa în Iubire nu e rea, e creaţia Lui/ şi mereu ne
aminteşte de cu totul altceva./ De imaginea ta, acolo unde trupurile/ ni se
întâlnesc în linii feline,/ mai sublime decât tăinuirea arşiţei mele,/ din arta
de a nu te vedea/ în arta, arta de a nu te uita,/ Ne îmbrăţişam noi pe un
astru,/ iar pe faţa mea se zvârcoleşte/ o subţire carne de sihastru./ De ce îmi
obligi sângele să fiarbă/ precum o flacără de foc albastru? etc. etc. “
(Poemul sfârşitului de august pentru GabrieLeila).
*
*
*
Poezia lui Ioan Mateiciuc se constituie în scenarii dramatice dintr-o
lume a cărei rosturi sînt minimalizate, obiectele şi oamenii se întîlnesc
doar ca să se respingă, cerul şi-a vărsat pe pămînt misterele, îngerii,
deasupra e un gol în care orice orizont se îneacă: “dacă în loc de inimă miar crește un măr/ probabil nici fluturii nu ar mai bate la ușă/ bărcile nu ar
mai zbura atât de des alb-negru/ sigur prin ceruri un bătrânel s-ar plimba/
trăgând un cărucior cu sticle de bere/ dacă în loc de brațe mi-ar crește un
înger/ probabil străzile vor avea nume de poeți/ eu cu ilarie vom evada pe
zidurile psaltice/ sigur prin ceruri un bătrânel s-ar plimba/ trăgând un
cărucior cu sticle goale” (yesterday poate fi joi sau oricine se ispitește cu
îngeri, III). O atmosferă de carnaval bîntuie această lume din texte şi dacă
tot e carnaval chiar şi incongruenţele sînt iertate, imaginile kitschioase fac
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şi ele parte din acest peisaj în care nici apocalipsa nu mai are ce rezolva:
“tot timpul pe calea ferată cu tălpile ude/ îngerul încearcă să se recompună
ca un lego/ înainte de a veni trenul cu deținuți ai păcii,/ bătrâni legați la
ochi cu șină de cale ferată/ încununați până sub carne cu crini de os,/
păsările călătoare răstignite peste dumnezeu/ cu suflare de duh te leagănă
și te piaptănă/ până când, până când va trece ca în vest/ glonțul prin
mâinile pianistului nebun/ planeta se va opri trenul o să tacă/ bătrânii vor
bea votcă pe neștiute/ vor face dragoste ghemuiți în prăpăstiile pașilor goi”
(ca în vest pianistul se împușcă ultimul). O decantare a limbajului poate da
un sens mai precis discursului poetic, textului. E un poet de urmărit.
*
*
*
O poezie a solemnităţilor, uneori vane, scrie un veteran al spaţiului
public, traducător, poet, jurnalist, Friedrich Michael, cu o retorică uşor
desuetă, dar frumoasă exact prin răspărul pe care îl aduce în contextul
tonului generaţiilor şi promoţiilor actuale: “Pe Insula Morţilor îţi odihneşti/
trupul bătrân, fericitule, tu care/ adesea ai stat la masă împreună cu zeii cei
mari./ Plin de flori roşii şi albe/ este mormântul trecerii tale/ nevinovate
prin lume,/ pe insula stâncoasă/ unde doar păsările mării/ îţi ţin tandră
tovărăşie./ O, mai puţin de o clipă a durat/ fericirea şederii în aspre
ţinuturi/ ale exilului tău voluntar,/ departe de patria-ţi dragă,/ de care doar
polifonia cântecelor/ îţi mai amintea uneori./ Dar prin moarte ai ajuns iar
acasă/ Acum eşti din nou împreună cu zeii, invitat de onoare la ospeţele
lor,/ în Tian-Şan-ul celest de dincolo de fiinţă./ Colo jos, între ape, doar un
mormânt/ îmbrăcat în flori albe –/ ca sufletul tău –/ şi roşii, ca sângele
Domnului,/ mai aminteşte drumeţilor/ că te-ai bucurat împreună cu noi,/
muritorii, şi, generos ca un rege/ ne-ai dăruit, din sufletu-ţi larg,/ poezia.”
(La mormântul poetului Ezra Pound). Insula Morţilor este, probabil, San
Michele, din apropierea Veneţiei, acolo unde sînt îngropaţi, între alţii, Ezra
Pound, Joseph Brodsky şi Igor Stravinski. Giuseppe Ungaretti dedica şi el
o poemă acestei insule, apărută în româneşte sub titlul „Sunt o creatură":
„Ca această piatră/ din San Michele/ atât de rece/ atât de seacă/ atât de
respingătoare/ atât de total/ lipsită de suflet.// Ca această piatră/ este
plânsul meu/ care nu se vede.// Moartea/ se plăteşte/ trăind". Alte texte ale
lui Friedrich Michael sînt cogitaţii pe seama sorţii greu de consolat, de
îndurat, a omului-individ: “Cele zece mii de lucruri/ cresc în tihnă/ sub
cerul înstelat./ Omul e doar unul dintre ele./ Dar lucrul perfect/ topit este în
celelalte fiinţe/ precum apa gheţurilor primăvara/ în toate cele zece mii de
râuri.” (Identitate)
*
*
*
Între lucrurile şi locurile comune din poezia Ioanei Miron
descoperim şi imagini care ne determină să credem că evoluţia este
posibilă. O imagine-expresie precum “desfăcându-mi sânii pe masa
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săracilor” este promiţătoare în mijlocul unui text care nu duce prea
departe: “De-abia născută/ şi cîteodată/ trecătoare/ vechile versuri/ mănzestrară cu ochelari/ în jurul unui/ nimb de întuneric/ îmi voi plăti datoria
faţă de toţi cei ai mei/ cu daruri terestre,/ petală cu petală,/ sepală cu
sepală,/ solz cu solz/ desfăcându-mi sânii/ pe masa săracilor/ tu ieşi din
ţărînă/ fără durere,/ fără de ţintă,/ azi dimineaţă/ m-am trezit/ cu numele
tău/ pe buze/ mi-am amintit/ un nume de piatră/ frumos la vedere/ cu
vocalele alcătuind la bază/ un crin metalic,/ strălucind spre soarele şi luna/
de la-nceputuri.” (***). Alt text începe bine: “trebuia să-mi iau adio de la
cuvinte:/ ca şi cum ar fi fost un mineral radioactiv” dar continuă într-o
vorbărie fără şir şi fără rost: “… pe care atunci îl descopeream/ gata să
încolţească şi să se nască,/ la căldură/ numai mişcarea lor/ a descifrat
enigme,/ a rupt în bucăţi,/ a zămislit omul/ astfel,/ mintea ta n-a mai ştiut
ce-i odihna,/ până când/ o nouă alcătuire/ însîngerată,/ biruitoare/ a
schimbat totul” etc. etc. etc.
*
*
*
Destul de vioaie textele Alexandrei Negru, un limbaj ca o recuzită
poetică bine articulată, în text se întîmplă lucruri dramatice, grozăvii,
“patul sărac e un abator de dragoste şi teroare”, miza poeziei nu e, totuşi,
să o transformăm într-un bau-bau, ci să umplem cu ea distanţele dintre
oameni: “Aşa se simte oraşul acum/ în culori tari paralizante de opium/
înţepături de insecte pe piele apoi întinderi de muşchi/ guri toxice de
îndrăgostiţi muşcându-se între ziduri/ - şi-i vară chiar şi în adâncul
mortului./ când patul meu sărac e un abator de dragoste şi teroare/ din care
coborâm la final în perfuzii/ cu trupurile roase cu organele slăbite/ - ezităm
la fiecare încercare de a tăia cusăturile dintre noi/ pentru că asta ar însemna
să ne lăsăm sângele pe întuneric./ când împărţim aceeaşi demenţă a taţilor
noştri/ pe care o urâm atât de mult/ şi ne purtăm armele pe dinăuntru şi
frumuseţea/ - nu a mai rămas nimic sănătos aici/ iubitule/ nimic de salvat/
stăm cu gâturile prinse în aceeaşi funie.” (aşa se simte oraşul acum). Deşi
nu întotdeauna ştie ce spune, sînt posibilităţi de evoluţie.
*
*
*
Un poet format este Lucian Parfene al cărui cinism liric îmi
aminteşte de poezia lui Dorin Spineanu, din anii `80, cînd un poem precum
“Faruri negre” (de regăsit în revista “Opinia studenţească, nr 3-4/ 1981; o
spun pentru rigoare) făcea carieră printre cititorii vremii. Iată poemul lui
Dorin Spineanu, nu mă pot abţine să nu-l caut şi să-l pun în circulaţie,
copiat atunci în jurnal de către Aurel Dumitraşcu: „Ucigător de trist, bluesul atunci/ Uitasem totul, totul, totul.../ Lanţuri de fier, aripi murdare, urme/
De sînge. Ploua. Veni// Femeia înecată, spuse. Nu, nu/ I-am răspuns. Nu
mai era/ Nimic de răspuns. Ploua. Ei/ Măturau strada cu farurile lor//
Negre. Strălucitoare erau/ Şi... “Confesiunea ta frîntă,/ Imaginea, jocul
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subtil de cuvinte/ O adevărată orgie de aer, de”// Nemişcaţi, în ploaia
neagră/ Bărbaţi şi femei. Lanţuri de fier/ Aripi murdare, urme de sînge.//
Uitaserăm totul. Totul. Totul.../ Şi nu mai ploua şi nu mai veni/ Femeia
înecată. Altă dată, da,/ Altă dată... Niciodată, nu, niciodată! " (Faruri
negre). Iată, acum, un poem de-al lui Lucian Parfene, un bacovian care nu
îşi reprimă cinismul şi imaginaţia : “Ea are ţîţe tari de oţel şi pîntec laminat
sudăm, sudăm… electrozii aruncă scîntei în jurul nostru totul e inflamabil
suntem o bombă cu ceas, nebunia ne cuprinde, muncim din instinct, cu
patimă, ca nişte caracatiţe care scurmă fundul oceanului în căutarea unui
loc unde să moară… sudăm... o inimă de tablă de altă inimă de tablă ne
place munca asta derizorie, simplă ne place să vedem cum liniile se unesc
cum din ţîţele ei blegi se înalţă catedrale sudăm ce puta madre!” (***). În
alte texte complexe meditaţii au la bază viziuni suprarealiste, Lucian
Parfene se substituie unui personaj, Parffy, o creatură care se naşte la
intersecţia dintre ţeva puştii şi pocnetul care se naşte: “Sunt un sălbatic,
crestătură pe ţeava pistolului, mă dau şi eu după glonţ, îmi accept soarta,
inerţia, stau şi privesc pe gaură... mortul de la capătul ţevii... v-am spus
eu... am ochi pentru tot, am ambiţie, da... nu sunt un criminal... nu sunt
ceea ce vă imaginaţi... am o funcţie statică, inerţială, mai bine mă facea
mama pro-ie-ctil, era mai simplu. Da... acum eram departe... nici chiar aşa
departe ca un glonte fără ţintă ... da eram. Acum... mă mulţumesc cu
geamatul care se aude, din cine ştie cine... Da... Sunt un pocnet ciudat, îmi
zice Parffy... sunt fară scrupule, sunt rău, sunt... pe urmele tale negre de
fum!” (Parffy).
*
*
*
Poezia Mariei Pilchin pendulează între o tristeţe tonică şi o
melancolie care recuperează datele memoriei, între un spectacol burlesc în
care totul este scos în stradă şi o rostire incantatorie, reţinută, în sottovoce: “în oraşul acesta mâncat de cari/ în târgul acesta de la margine de
lumi/ timpul are frumoasa proprietate/ de a se domoli în lucruri/ oamenii
fiindcă Heidegger/ s-a născut în altă parte/ îşi trăiesc istoria în lucruri/
toate evenimentele se consumă în mici/ bagatele care pot fi ţinute în mâini/
indivizii în acest oraş/ au mâinile foarte frumoase/ aşa cum tot ce fac ei se
reflectă/ în aceste membre superioare/ ale existenţei lor/ au fost câţiva care
au încurcat/ susul cu josul şi au umblat în cap/ în faţa orăşenilor miraţi/ în
oraşul acesta arlechinii/ îşi au reşedinţa circul e închis/ iar showul a ieşit în
stradă/ arta toată a fugit afară/ şi acum face trotuarul/ în oraşul acesta
zăpezile/ au proprietatea de a nu veni uneori/ păcat căci savanţii au
descoperit că/ timpul are o legătură ascunsă/ una ce ţine de cantitatea
troienelor/ pe cap de locuitor” (oraş fără zăpezi). În alte texte sînt
recuperate datele arhetipale ale unei lumi rămasă în cenuşa istoriei şi a
vremii, portretele sînt anecdotice, amintind de Marin Sorescu, din “La
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Lilieci”: “nicolae boboc venind într-o zi de la târg/ unde-şi vânduse
seminţele de porumb/ îi spusese unei gospodine cu ochi frumoşi/ că
vânduse icoane un car plin/ de sfinţi pictaţi şi înrămaţi/ altă duminică
dimineaţa bunica se trezise/ trăsnită cu femeia la poartă care venise/ să
cumpere chipuri sfinte şi înrămate/ altă dată la un pahar de vorbe cu un
prieten/ zicea că l-a văzut pe dumnezeu/ murdar de fasole făcăluite pe la
gură/ la poarta cimitirului din sat/ când a murit l-au îngropat la poartă/ nu
era loc şi l-a luat dumnezeu lângă el pe/ iconarul nicolae să mănânce fasole
împreună” (nicolae iconarul).
*
*
*
Poemul care dă titlul antologiei aparţine, observ, lui Manon Piţu, o
poetă care glosează pe marginea libertăţii în interiorul textului poetic,
lucru probat cu destulă fantezie a dicteului automat de altfel: “Un
interlocutor,/ unul mai neinteresat de lozul/ de sub ultima matrioşkă./ Un
ghem de sânge în coşul pieptului./ Sub scobitura suprasternală, un delfin
cannibal/ îmi zgârie vocea spre-a mă face/ binevenită la o cafea într-un
oraş străin./ Nu m-ai iubit pe mine nicio clipă./ Mâinile unui adult/
înghesuie sub o căciulă tricotată/ un păr de nestăvilit./ O reclamă însoţeşte
graba îmbrăcatului,/ braţe obraznice îngână toamna/ şi răstoarnă vremea,
uimind vântul…/ ”Tonight we are young/ & we ll put the world on fire”./
Nu am avut niciodată douăzeci de ani./ Oamenii sunt arareori atât de
liberi.” (Ziduri între vii). Poezia sa poate fi încadrată în ceea ce numea
Hugo Friedrich “poezie alogică”, o ipostaziere a fanteziei care îşi primeşte
conţinuturile pasiv, fără a le ordona: “Ca un specialist în duminici,/
Cântăresc/ Nonşalanţa cu care pierd fumătorii vremea/ Şi calcarul dupăamiezelor/ Ce împunge timpanele şi tulbură soarele./ Îmi plesnesc
degetele./ Îmi fumegă ochii./ Mai binele meu – doar cafeaua./ Mă-nvelesc
cu o piele amară/ Să-mi pot prinde-ntre pumni/ Ţeasta zbârcită şi în
flăcări./ Liniştea/ Se târăşte pe un perete curb./ Învaţă înotul cuminte/ Pe
culoarul/ Grinzii ce va stropşi/ Tandreţea înnodată a funiei.” (Trei părţi
umbră).
*
*
*
O poezie a stărilor limită scrie Nicoleta Popa, autoare a cîtorva cărţi
de poezie, premiate unele. Poezia sa merge pe două planuri, unul dintre
acestea este cel al unei afectivităţi ultragiate, care îşi găseşte limanul întrun univers minimalist, minimalizator: “pentru că mi-ai spart cutiuţa cu
fard de obraz nu te iert./ te iert pentru că m-ai lăsat singură în momentele
cele mai grele ale vieţii te iert pentru beţii, infidelităţi, ură, indiferenţă te
iert pentru că n-ai pus umărul să mă ajuţi când eram împovărată pentru
toate te iert. dar pentru cutiuţa aceea nu te pot ierta. era prima rază de soare
după mult timp abia ce o cumpărasem ca pe o speranţă pentru o viaţă mai
bună. din secunda în care am luat-o m-am legat afectiv de ea cutiuţa aceea
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eram eu.” (***). O plictiseală cronicizată pleacă dinspre text spre univers,
reflecţia înlocuieşte trăirea: “nu lăsa spaţiu fă ca viaţa să tropăie în inima ta
am muşcat din tristeţea în care trăieşti am simţit femeia invadându-ţi
creierul şi lipsa de sens a durerii de unde vii tu oamenii mor pe capete dar
şi noi murim în împreunări plictisite din care nici măcar un prunc nu se
poate naşte.” (***)
*
*
*
Un poet căruia i-am citit cîteva grupaje risipite prin reviste, de
fiecare dată descoperind faptul că stăpîneşte cîteva lucruri elementare dar
definitorii pentru un început în poezie, adică proprietatea cuvintelor şi a
discursului poetic, este Florin Dan Prodan, despre al cărui ultim volum,
“Poeme şi note informative” (2014), poate că ar merita să se scrie mai
mult. În text, din cîte am văzut din cele cîteva fragmente din presă, este o
combinaţie de act trăit şi interpretare tîrzie, despre “intimitatea” din
lagărele de exterminare din perioada comunistă. În antologia de faţă cîteva
texte par să fie secvenţe dintr-o experienţă “psychedelic trance”: “ooo,
sezoane ale verișoarelor americane/ ale vînătorilor indieni cu ochi galbeni./
as noapte am căzut pe treptele/ wigwam-ului sacru./ și patru tinere m-au
dus la motoare/ ca pe o pradă ufo./ pe masa ca pe o bere/ ne-am sorbit./ leam spus totul/ despre tantra,/ teatru./ fum împărţit./ cîteva buze nesigure./
mi-au luat carne/ și strigam maidanezi./ ooo, zori de septembrie prea
puțini/ pentru cele 21 de mîini ale Zeiței” (alexandra). Alte poeme sînt
mici universuri în care încap şi sentimentele, în nobila lor rostuire dar şi
elementele unei mini-mitologii care să le susţină şi totul în tonul poeziei
care înfioară: “generaţii de fluturi şi sute de mii de păsării au trecut pe
deasupra/ de atunci din aceea seară de februarie în care ţi-am dăruit/
merele verzi ale iernii şi tu m-ai întrebat/ cum de ştiai că îmi plac/ de
atunci s-au topit nopţi firave şi zile uscate/ cu furnici şi alte insecte ce
rostogolesc o inimă spre/ casa timpului de iarnă/ vara aproape a trecut/ alte
mere verzi, dulci şi proaspete/ se rostogolesc prin lumina lui august/ către
palmele tale şi amintire/ sau doar spre casa furtunii/ unde toate inimile
trebuie să ajungă/ să stea unele lîngă altele/ ca nişte seminţe” (mere verzi.
To Andere). În “Poezie şi modă poetică”, Ştefan Augustin Doinaş spunea:
“Profunzimea unei poezii nu ţine, deci, nici de adîncimea filosofică a
ideilor pe care le conţine, nici de cantitatea observaţiei exacte asupra
realului, nici de caracterul brut , necontrafăcut, sincer, al afectelor ce le
vehiculează. Adevărata adîncime poetică se măsoară cu drumul pretins
iniţiatic pe care spiritul nostrum îl parcurge, ca în transă, sub imperiul unor
cuvinte care – lepădîndu-şi conţinutul lor précis – intră într-un fel de stare
de graţie: încearcă să comunice ceea ce nu poate fi comunicat. Ea este
egală cu cantitatea de inefabil produsă de vers”. Am reluat acest citat
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tocmai pentru că poetul nostru, Florin Dan Prodan, pare să ştie sau măcar
să simtă acest lucru.
*
*
*
Un delir de imagini produce Carmen Stanciu, efect al unei erupţii a
lumii concrete din preajmă: “în ultimul apel mi-ai răsturnat paleta de culori
rămasă-n frigider să îngheţe vise în dacia printre gunoaie şi fiori de jeg am
propria capelă sixtină care sprijină tavanul din bucătărie în ringuri rock. azi
mai rămâi fixat în ecouri peste care arunc tonuri închise nu sunt femeia
care adună flori în vaze sau iubeşte frumosul colecţionând în dormitor
figurine din lut. cineva îmi spune şuierând o sticlă de bere că îmi stă mai
bine când iubesc cu palme şi...atât eu zâmbesc savurând o lămâie dintr-un
ceai de „de nu mă-interesează ce fruct şi mă gândesc la străinul din tine aş
putea încerca să te dezgheţ la o cana de vin dar ştiu că îmi apari numai pe
fundul unui shot de tequilla privesc telefonul care nu mai sună să mă
prefacă artist sau un amator dintr-un cartier în care nici lupii nu mai au
curaj să urle la lună” (numeşte-mă da vinci sau buonarotti). Uneori în
interiorul textului se produc “rostuiri” cît de cît coerente în ordine poetică,
unele ciocniri de imagini dau rezultate interesante: numeşte-mă da vinci
sau buonarotti când din sunete îţi desenez chipu-n tavan am nevoie de voce
să te pictez în culori de când m-ai învăţat cum să-mi adun genele-n
pensoane astăzi taci iar eu aştept să-şi deschidă cerul trusa...vreau să-mi
aleg alte pensoane din umeri de înger încă te proiectez în camera unde o
femeie normală nu şi-ar scoate merele pentru o salata cu roşii uneori
zâmbeşti alteori te-ncrunţi şi-mi strângi fisuri în var până-ţi devin în
oglindă jumătatea ta de giocondă” (***). Poeta în discuţie, ca şi alţi poeţi
care adoptă aceeaşi tehnică a delirului şi a textului alogic, ar putea spune,
motivant, precum Paul Valery, de altfel: “Versurile mele au sensul care li
se atribuie”. Totul e ca la capătul celălalt să fie un receptor dispus să îi ia
în seamă.
*
*
*
Amelia Stănescu este un nume bine cunoscut lumii literare din
România, autoare a multor volume de versuri, iniţiatoare a unor proiecte
de promovare a poeziei în relaţia cu muzica. Poezia Ameliei Stănescu, mai
ales în volumele de pînă acum, ar putea fi circumscrisă unei obsesii
formulată cîndva de Pierre Emmanuel, care spunea: “Cum să învingem
muţenia acestei fiinţe care sîntem noi pe dinlăuntru? Căci, în fiecare dintre
noi, o fiinţă suferă, în primejdie de a se pietrifica”. În textele din această
antologie descoperim, însă, secvenţe dintr-o angoasă a erosului, un eu
luxurios îşi trăieşte dramele: “Serenadă ploii care curge doar 1mp deasupra
mea mă circondează ideile de scorţişoară sunt o colivie pe care s-au pus la
uscat versuri de ceară rondeluri de cocarde blonde mă legi de pat mă doare
aşternutul e-o găselniţă care-mi fură imaginaţia până când plezneşte din
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nou de asfalt lumina în montmartre.” (Poezie pentru I. P.). Apoi o
baudeleriană teamă de lut, de extincţie, doar fiinţa din interior rămîne
pietrificată, martor al unui infinit presimţit: “Ce larve şi-or face loc în
trupul nostru îmbrăţişat după moarte? Mă strângi mă doare orgasmul
nostru muribund dar vocea în lumea asta fără de cuvinte e ca un nud
pietrificat şi răguşit se-aude doar zumzetul... sau paşii buzelor pedestre
avem atâta timp şi-atâta trudă împreună de ne-am cunoaşte.” (Pământ,
insecte şi larve). În final luxura este abandonată în favoarea scrisului,
singurul viciu nepedepsit, nehulit: “pentru că majoritatea bărbaţilor sunt
inutili (E. V.) pentru că m-am săturat să mimez orgasmul pentru că
publicitatea ţine mai mult decât copulaţia pentru că a venit primăvara şi am
primit un A de tinichea pentru că joc într-o piesă pe care nu o înţeleg
pentru că m-am îndepărtat de mine şi nu mă mai regăsesc pentru că mă
obsedează timpul care trece indecent pentru că nu te mai văd pentru că nu
te mai aud pentru că nu mai eşti.” (M-am reapucat de scris).
*
*
*
Un poet cu operă şi destin este deja Carmen Veronica Steiciuc, care
aduce în antologie cîteva probe de poezie personală, în care aceeaşi
conştiinţă a neantului, prezentă în toate cărţile ei, marchează inexorabilul
“face à face” dintre om şi lume, chiar dacă lumea este adesea o stare de
absenţă: „azi am făcut cunoştinţă cu oglinda mea cea mai intimă/ am
discutat despre modul visceral în care cuvintele/ răstignite în noi devin
ţipete oarbe la celălalt mal/ cuvintele răsunau în mine profund atât de
profund/ încât m-am aruncat în freamătul oglinzii pentru tot/ restul
călătoriei prin trupul virgin al dimineţii/ tu deghizat în hainele oglinzii îmi
pregăteai cireşe/ de barbados, rodii şi maracuja când mă luai în braţe/
înfloreau pomii în toate livezile lumii” (cireşe de barbados, rodii şi
maracuja). Există în poezia semnată de Carmen Veronica Steiciuc o
imposibilitate a comunicării faţă în faţă cu o urgenţă a comunicării, din
această dublă necesitate rezultînd un discurs metaforic, un şir de capcane,
în fond, pentru “fratele meu, ipocrit cititor”. Dar cum “metafora este cea
mai mare putere pe care o posedă omul, un adevărat instrument al
creaţiunii” (Ortega y Gasset), recunoaştem poeziei semnată de Carmen
Veronica Steiciuc poeticitatea, inefabilul, calităţi care fac valabil un text în
orice moment al evoluţiei unei literaturi, dincolo de mode sau orientări de
moment: “mierla neagră vine până lângă visele mele/ priveşte înăuntrul lor
cu un ochi, apoi cu/ celălalt, visele mele sunt rotunde/ în interiorul lor
mâinile noastre subţiri/ aranjează culorile pe aripa fluturelui uneori se
ating/ mâinile noastre subţiri în acel moment/ inima fluturelui zvâcneşte cu
emoţie când începe/ să cânte mierla neagră poate deja să te recunoască/ în
somnul ei îţi poartă gândurile peste dealuri” (mierla neagră). Bogăţia
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semantică a unei imagini este pe măsura cosmicităţii sale, spunea
aproximativ Mikel Dufrenne.
*
*
*
Cătălin Mihai Ştefan pune la cale mici scenarii poetice, aparent
borgesiene, în care elementele intimităţii se intersectează cu date culturale
mai mult sau mai puţin relevante: “De câte ori Borealul juca şah în vis cu
Lasvu/ sesiza că partenerul său muta piesele în aşa fel/ încât mereu câştiga,
de parcă muta doar el cu rost,/ iar celălalt juca într-un vis diferit cu
altcineva./ În faţa terenului aflat în acea situaţie/ Borealul era sustras în
acel timp/ pe care şi-l inventase pentru a uita amintirile proaste,/ astfel că
nu distingea conturul obiectelor,/ totul în jurul lui pierdea respiraţie până la
sufocarea şi sucombarea culorilor./ Trezirea semăna cu impresia că urcă/
într-un lift purtat pe scări/ şi la deschiderea uşii atingea firea cu ochii/ şi o
purta pe unde vroia el/-i era voia.” (Visul despre cum e să pierzi la şah la
modul cel mai mat). Două personaje, Borealul şi Lasvu, ultimul probabil
un nume anagramat al cuiva din intimitatea autorului, mai spun cîte ceva,
intră şi ies din scenă după o logică personală, greu de descifrat de către un
posibil cititor: “Se pare că nu oricine înţelegea şi vedea/ scaunul purtat de
E. Lasvu în fiecare vis creat tot de el/ pe suprafaţa intimă a fiecărei făpturi
pregătite./ Se afla prins undeva în dreptul cefei,/ nu era spaţios dar sigur, /
cu nişte picioare ramificate/ în adâncul stării de fapt al oricărui moment cu
totul dat,/ cu totul dăruit de-o persoană deloc străină lui./ Nu era neapărat
să şezi pe el ca să-i simţi comfortul/ imediat ce începea discuţia în acel
confesional plutitor/ unde făceau cu rândul când unul când celălalt./ Mi-a
spus Borealul cu puţin timp înainte/ să dăruiască lumii a treia sa preţioasă
suflare. (Scaunul la cap).
*
*
*
Interesant ca discurs poetic este Andrei Zbîrnea, poet pe care l-am
mai citit pe ici, colo, de fiecare dată remarcînd disponibilitatea de a emite
semnale poetice dintr-o intimitate pe al cărei teren se confruntă elementele
biografice, traumele din abisul memoriei, cu o absorbţie lejeră a
cotidianului barbarizat: “L-am privit cu prudenţă/ i-am deschis ochii/ l-am
pus în faţa faptului împlinit/ Am adoptat poziţia cea mai comodă/ să fiu
acel copil pierdut şi găsit/ pe plaja din eforie nord (5 iulie 1992)/ chiar în
ziua în care împlinisem cinci anişori/ Acelaşi copil care la cincisprezece/
fuge de casă în căutarea independenţei/ sau măcar a unei forme de
absenţă/(cel puţin) convenabilă/ Între cele două momente/ pluteşte
confuzia dintre etichetă şi ambalaj/ sau poate că e antractul/ dar asta nu
ajută pe nimeni/ Între timp:/ pisica îmi scanează fiecare pas greşit/ fratele
siamez ornează torturi când se/ plictiseşte de poezia contemporană/ alteori
tot el se camuflează în costumele vechi/ lady gaga îngânând alejandro
alejandro/ Nici măcar după douăzeci şi sapte de ani/ rescrierea
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evangheliilor nu arată ca o opţiune/ cel mult seamănă cu un menuet/ venit
după o cădere de calciu” (menuet). O altă voce din grupajul din antologie
este cea care “contabilizează” stări sub titlul de “Remene II”: “1 continuă
să/ - livrezi portrete de familie cu final incert/ - fii ceea ce numim
abordarea corectă în situaţiile de criză;// 2 continuă să/ - mergi pe aceeaşi
partitură ca şi cum ai fi propriul tău auditoriu/ - alergi prin ploaie mimând
scene de un erotism exacerbate// 3 continuă să/ - priveşti mamele de 32 cu
multă candoare/ - amesteci discriminările punctuale cu tentaţiile de
moment// 4 continuă să/ - diminuezi importanţa ecranului albastru înaintea
unei predări importante/ - construieşti societăţi post-industriale din boabe
lungi de orez// 5 continuă să/ - striveşti cetăţile fortificate ce stau printre
rafurile supermarket-ului/ - vorbeşti limba mandarinilor şi vei obţine un
semnal cibernetic de înaltă ţinută …” etc. etc. Cred că Andrei Zbîrnea
poate evolua cu succes pe linia “fanteziei sociale”, spiritul său de
observaţie recomandîndu-l pentru această abordare.
*
*
*
O notă aparte pentru prefaţa semnată de Şerban Axinte, care spune
justificat: “Lucrurile stau în felul următor, decît o privire înţelegătoare,
indulgentă, care nu duce nicăieri, mai bine o exacerbare tăioasă a spiritului
critic. Lucrurile căldicele nu sînt bune decît pentru menajarea unor indivizi
slabi de înger, care rar izbutesc să facă figură bună în literatură”.
Subscriem.
*
*
*
Se impun, cred şi cîteva note de final, după un marathon critic pe
seama unei antologii realizată la intersecţia oferită de un cenaclu, “Clubul
de lectură Zero+”. Am abordat prezenţa în antologie, nume cu nume,
plecînd de la premisa că orice grupare literară este o sumă de
individualităţi. O abordare globală, „cu grupul”, e favorabilă adesea doar
celor care se ascund în pluton, fără să aibă calităţi definite. Pe unii autori iam abordat drept cunoştinţe vechi, pe alţii i-am salutat şi chiar încurajat la
intrare în terenul destul de inconsistent, de fantasmatic al poeziei.
Amabilitatea este contraproductivă în literatură, de asta nu am făcut uz/
abuz de ea. Printr-o antologie, care cuprinde nume din zone diferite, din
generaţii şi promoţii diferite, putem desprinde, la un moment dat, o
simptomatologie a poezie româneşti actuale. Pentru unii poezia pare să fie
o condiţie a existenţei, pentru alţii un scop; lucrul se observă de la primele
versuri. Spunea Jean Cocteau: „Un poet care procedează numai prin
imagini poate să ne distreze, aşa cum un comis-voiajor îşi amuză invitaţii
confecţionînd la masă un iepuraş dintr-o migdală şi cîteva chibrituri; dar el
nu ne va emoţiona niciodată. El se ocupă de poezie. El îşi parfumează
trandafirii. Dacă trandafirii lui sînt falşi, el îi amăgeşte pe cei naivi. Dacă
posedă într-adevăr trandafiri, el îi strică” (Le secret professionnel). Ce am
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mai remarcat? Mimetism adesea, contaminări din teritoriul unuia în
teritoriul celuilalt, o slabă aderenţă la generaţiile solide poeticeşte din
preajmă, generaţiile `60, `70, `80. În multe cazuri se vede precaritatea
culturii, acest lucru fiind un risc personal. Spunea recent „un cristian”, întrun mesaj public, pe facebook: tinerii poeţi şi autori prea se tămîiază ei între
ei, fără să fie conştienţi că în preajma lor s-a scris o literatură importantă,
pe care ei nefrecventînd-o înoată într-o mare fără orizont.
Am mai abordat cu migală şi răbdare această antologie, recunoscînd
că şi noi, la rîndul nostru, am avut parte cîndva de lecturi atente, de
„certitudini critice” din partea unor confraţi mai maturi, în exerciţiul de
rodare şi fixare a unor noi promoţii literare. Îi amintesc aici, în ce mă
priveşte, pe Constanţa Buzea, Ion Gheorghe, Laurenţiu Ulici, Mircea
Martin, Cezar Ivănescu, alţii. Dintotdeauna, un autor tînăr vine în teritoriul
poeziei cu orgoliul sinelui, uneori exacerbat, alteori ultragiat, dar nimereşte
prea adesea în indiferenţa generală care ucide fără milă; şi fără să fie
considerată vreodată vinovată cu adevărat de crimele pe care le comite.
Dincolo de asta, o spun pentru tinerii autori, iluzionaţi, deziluzionaţi,
poezia a rămas aceeaşi inutilitate frumoasă, fără de care scopul în sine
ajunge un adevărat scop fără de sine…! Pentru că poezia este sinele
scopului, nu-i aşa? Poezia nu îndeplineşte nici un rol în societate, de asta e
bine să ne bucurăm că este, încă, tolerată. Poezia, ca orice artă în general,
reprezintă foaia de temperatură a unei epoci, a lumii în procesul ei de tîrîre
spre un orizont presimţit, niciodată atins. Să nu ne plîngem că poezia nu
mai are cititori. Dimpotrivă. Poetul trebuie să se bucure cu fiecare cititor
pe care îl pierde pe drum, acesta ar fi (este) semnul sigur că se îndreaptă pe
o cale numai a lui…!
Recent am fost chestionat despre ce este, ce reprezintă poezia pentru
mine şi recunosc că am avut cîteva nopţi de somn incert. Răspunsul pe
care l-am dat îl reproduc în continuare, nu cred că e definitiv, dar poate că
şi altcineva se va regăsi în formularea mea. Spuneam: “Poezia e atunci
cînd femeia care naşte în durerile specifice aude fanfara militară care
intonează marşuri în parcul din centrul oraşului, în timp ce brutarul tocmai
ciupeşte de obraz o pîine pe care a scos-o din cuptor, iar alpinistul utilitar,
tot urcînd, a părăsit spaţiul posibilului dînd nas în nas cu Dumnezeu …! Şi
în timp ce femeia care naşte simte că din pîntecele ei va apărea un
curcubeu, o mierlă îşi ascute ciocul de o piatră ca să încerce intonarea unei
Missa solemnis, cum nu s-a mai auzit niciodată. Mai putem adăuga aici şi
varianta în care pisica papă mierla iar fanfara militară este dirijată de un
pitic îmbrăcat în straie de claun. Mai mult, copiii din parc rîd de pitic şi
aruncă în el cu cocoloaşe de hîrtie. Un cocoloş de hîrtie loveşte în cap pe
judecătorul oraşului care decide ca toată lumea să fie arestată, inclusiv
mierla care tocmai este înfulecată de pisică. Preocupaţi de această
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degenerare a evenimentelor, mai nimeni nu este atent la faptul că femeia
tocmai a născut un prunc care o ia de-a buşilea spre orizontul său trăgînd
după el viscerele mamei, deşirîndu-le... Tot deşirîndu-le, în scurt timp
femeia dispare. Probabil că şi asta e poezia …!? Ce e poezia pentru mine?
E un truc, e un mod de a-i ţine pe ceilalţi de vorbă ca să nu vadă ce
tragedie se întîmplă dincolo de realitatea (lor) vizibilă. Poezie e şi faptul că
noi vorbim acum despre poezie. Ne prefacem că nu ştim că sub coaja oului
viaţa rodeşte déjà moarte.”

Un puseu suprarealist şi consecinţele sale
Marin Mălaicu-Hondrari - La două zile distanță
(Editura Charmides, 2011)
Tocmai cînd credeam că poezia a intrat într-o
zonă (păguboasă, plicticoasă) a conformismului,
cînd poeţii (prea) îşi dispută locurile (lor) în
clasamente pe generaţii şi promoţii, topuri, grupuri
şi zone de influenţă, în loc să provoace limitele
comunicării artistice, iată că mai apar şi insurgenţi
care par neatenţi la ceea ce se petrece pe
“fronturile” literare de la noi. Un serios puseu
avangardist/ suprarealist produce în poezia
momentului volumul « La două zile distanță »
semnat de Marin Mălaicu-Hondrari, din păcate prea
puţin comentat în spaţiul nostru public. Dintr-un
capăt în altul avem asociaţii de imagini şi cuvinte
de un insolit savuros care i-ar fi făcut invidioşi pe
avangardiştii noştri de frunte, de la Saşa Pană la
Ştefan Roll sau Ilarie Voronca, ca să dau doar
cîteva exemple. Iată un poem, luat la întîmplare din carte, care poate fi
totodată un adevărat manifest avangardist/ suprarealist, adaptat la noua
sensibilitate, a poeziei de azi (minus ultimile două versuri, cred, la care se
observă lipitura): “locuiesc într-o casă cu două femei./ nopţile nu-s nopţi/
zilele-s ca iarba cea rară./ întreaga hardughie dă iz de mucegai./ altfel
bunăstare/ nici un fir de praf.// una mă ademeneşte cu biciul/ cu cătuşe curele
şi măşti/ îi e teamă de aur/ şi de absoluta paragină./ prin dreptul meu când
trece,/ trece şi aerul dintr-un scrin ferecat.// cealaltă femeie a adus o sobiţă/ şi
e gata oricând să prepare un ceai./ are la cină pe şarpele mâncător de zăpadă/
şi se întâlneşte cu un roi de musculiţe/ pe podul de afară.// şoaptele lor
acoperă vuietul oceanului./ pe trepte numai de ele văzute se duc la pădure./ se
147

plimbă încolo şi-ncoace în halate descheiate/ şi se plâng de putoare-n odăi la
amiază.// cât despre mine:/ îmi fac zilnic baia vesperală/ stropesc cu stiloul
covoarele grele./ am şi eu o poveste// pentru care la lume o voi repeta” (Patru
tălpi cîteva glezne)
Suprarealismul a însemnat, în literatura noastră (dar şi în cea de aiurea),
o zonă şi un timp al primenirilor reale şi accelerate, un (soi de) modernism
dus la extrem. E de reţinut că însuşi Andre Breton decreta, la un moment dat,
cunoscîndu-i pe avangardiştii români, că Parisul a cedat poziţia de capitală a
suprarealismului în favoarea Bucureştiului. Generaţia lui Nichita Stănescu a
fost (din plin) tributară suprarealismului/ avangardismului, probe ale
contaminării se găsesc la mai toţi poeţii şaizecişti şi chiar de mai încoace. Ar
fi fost nefiresc, de altfel, ca un curent (complex de tendinţe şi de manifeste
literare) atît de “concret” în planul reprezentării să nu revină, ciclic, în prim
prim-planul literaturii. Francezul Sarane Alexandrian, prieten şi promotor al
lui Victor Brauner, exeget al suprarealismului european, caracteriza grupul de
poeţi de la Bucureşti (Gherasim Luca, D. Trost, Gellu Naum, Paul Păun etc.)
drept "grupul cel mai exuberant, cel mai aventuros și chiar cel mai delirant din
suprarealismul internațional". “Hazardul obiectiv”, altă latură a
suprarealismului, se regăseşte, mai apoi, în poeticile unor Virgil Mazilescu,
Mircea Ivănescu, Emil Hurezeanu, Eugen Suciu, Aurel Dumitraşcu, Nichita
Danilov, Ion Mureşan sau Mariana Marin (ca să dau doar cîteva exemple, ele
sînt mai multe) promovînd, în formule diferite, o desolemnizare a lirismului, o
reiterare a “automatismului psihic pur” mergînd pînă la metoda “paranoidcritică” avansată de Salvador Dali. Un alt poet român, Andrei Codrescu, a dus
pînă în America formula suprarealismului dîmboviţeano-european, cu mult
succes de altfel. Vom face, poate, la un moment dat, demonstraţii pe versurile
celor numiţi aici.
Venind în aceeaşi linie, Marin Mălaicu-Hondrari ne propune o viziune
lirică proprie în care răstoarnă raporturile dintre concret şi abstract, psihismul
produce realitate, oniricul transformă obiectele în stări de spirit, individul este
al lumii şi al nimănui într-o acţiune deliberată de refuz al unui loc anume. Să
ne amintim că în anul 1945, „grupul“ suprarealist/ avangardist format din
Gherasim Luca şi D. Trost a lansat „manifestul“ Dialectique de la dialectique,
în care, între altele, declară «că ne naștem fără să vrem, într-o familie pe care
n-o cerem, și-ntr-o țară pe care n-o alegem, devenind în viață robii unor
convenții», trăgînd concluzia potrivit căreia «prin desființarea dragostei de
mamă, de familie și de patrie devenim liberi în mod absolut». E un deziderat?
Sau e o constatare, consecinţa unei disperări? Experienţa spaniolă, de cîţiva
ani, a lui Marin Mălaicu-Hondrari a lăsat urme adînci în poezia sa care a fost
marcată atît la nivelul “epicităţii”, cît şi la cel al sensibilităţii, situîndu-l pe
poetul nostru în miezul acelei “libertăţi absolute” cînd eşti, în mijlocul
celorlalţi, “un nimeni”. Dar “un nimeni” care îşi e sieşi suficient, “limbajul
autocomunicativ” creind o mitologie proprie în care amănuntele sînt parte al
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unui cod al vieţuirii/ supravieţuirii accesibil celor care au trăit aceeaşi
realitate. Reluăm aici, spre ilustrare, integral, excelentul poem “Animalul
Ocult” care poate fi oricînd parte în antologiile de poezie română
contemporană. Citările mai lungi pot fi obositoare la un moment dat, într-o
cronică de carte, dar considerăm că ele pot furniza eventualului cititor
interesat de poezie sau de subiect “proiecţiile poetice” ale autorului în
discuţie, în condiţiile în care e greu de găsit volumul în cauză din motive care
ţin de circulaţia cărţii de poezie: “« prietene/ să nu ne amăgim/ ceea ce căutăm
noi nu se află/ în sandaua de piele ce merge la mare/ cuprinzând piciorul mic
şi glezna subţire/ nici în ţiuitul urechilor dinaintea detunăturii/ ori în Cordoba
de las tres culturas/ şi toate trei muribunde/ mai degrabă în frică în spaime în
contemplare/ aceste ţinuturi oarecum învecinate coapselor// (animalul ocult nu
părăseşte aşternutul odată cu mine/ stă în capul oaselor/ nu-l loveşte strechea/
torăie ca o moara stricată/ îmi arată sufletul care nu te lasă să faci ce vrei/ şi
vorbeşte despre trup ca limită a entuziasmului)// prietene să nu ne amăgim/
ceea ce căutăm noi nu se află/ nici la această femeie gravidă de sute de ani/
degeaba dezesperantele încercări de a fi la îndemâna ploii/ şi iată sora noastră
geamănă/ noaptea/ iubita incestuoasă şi amândurora amantă/ fără încetare
plânge şi suspină/ caută înnebunită un loc/ CEVA UNDE să ne bem cafeaua//
s-ar zice ca trăiesc printre morţi/ aici la marginea acestui câmp/ mă preumblu
printre morţii mei dragi/ (eram câţiva prieteni/ încercam să nu ne ruşinăm prea
mult de vorbele noastre/ locuisem un ţinut adânc pe care cu greu îl cucerisem/
şi se dovedise a fi de neînţeles/ eram cinci dar eram trei şi fiecare singur/ o
clipă dacă m-aş opri din scris/ totul s-ar surpa:/ e o modalitate înnebunitoare
de a mâna norii pe cer)// uneori liniştea macină pereţii/ când mă izbesc cu
capul de ei/ se aude un chicotit ca prin pâslă// prietene prietene să nu ne
amăgim/ dincolo de pereţi stă presimţirea clară a vidului/ sunt la 400 de km de
Madrid/ dar sângele negru al câinelui nu-mi dă pace/ treceam atent pe sub
copaci/ căutam o umbră de care nimeni nu auzise niciodată/ treceau ore în şir/
nu mă săturam să prefir printre degete fiinţele mici clorotice/ adăpostite
îndeobşte după perdele/ cineva îşi clătina capul/ stâlcea păsările cântătoare
incomoda traficul/ îşi ţinea faţa umflată de plâns în palmele umflate de boală/
(totul e atât de simplu/ recunoaştere cunoaştere/ preamărire a celor purtătoare
de mister/ iartă-ne Câine, tu Diogene, pentru aceste momente de slăbiciune/
împreună am văzut soarele răsărind din soare/ am auzit cum ţiuie oasele
morţilor şi cum scrâşnesc oasele viilor/ totul se poate curma dintr-o dată/ e de
ajuns o lamă bine ascuţită/ un stilet înfipt adânc în locul potrivit/ sau un glonţ
ce intră şi iese în aceeaşi secundă/ o precizie muzicală)// prietene/ prietene să
nu ne amăgim/ cunoaştem două ori trei bulevarde pline de morţi/ nu-i nimeni
să se plimbe pe acolo/ doar noi alergând de la paroxismul artistului la tinereţe/
la măiestria artistului la bătrâneţe/ fără-ncetare repetând că/ un crâmpei de
suflet ar ajunge pentru toată această harababură/ (frumos se mai legănau
grădinile Mari-Juanei/ pe drumul pe care-l străbăteam cu bicicleta Sapho/ dar
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animalul ocult pândea şi acolo/ şi fecioara pe care-ai ţinut-o de mână/ luna/
are acum pântecul colcăind de omizi)/ şi nu-i nimeni să ne scoată din cumplita
zidire numită/ ACOLO UNDE ÎNSUŞI POETUL STĂ DE VORBĂ CU
SINE ÎNSUŞI/ vieţuim la limită/ cu disperarea pe disperare călcând. »
Şi dacă tot am adus în discuţie, motivat, suprarealismul, să mai
întîrziem niţel în aceeaşi sferă, să ne amintim că în 1945, grupul suprarealist
Gellu Naum – Paul Păun – Virgil Teodorescu a lansat manifestul «Critica
mizeriei», manifest în care este abordată «eliberarea expresiei umane prin
eliberarea totală a omului». Eliberare, de ce? De unde? Răspunsul pare să-l
dea chiar Marin Mălaicu-Hondrari care propune o eliberare a omului/
individului nu dintr-un loc, nu dintr-o situaţie, ci chiar din chingile propriilor
atribute: “la feeria de suflete zburam cu copacul./ pe malul lacului Wansee mă
ţineam deoparte,/ aşteptam tragica pereche./ de doi ani tatăl meu nu părăseşte
costişa,/ de doi ani i-au pus o cruce la cap/ şi l-au lăsat în plata Domnului,/ de
doi ani textele mele sunt formele diferite/ ale aceluiaşi ţipăt.// mă căuta
iubita./ îşi apropia de mine albul grav al ochilor./ îmi lingea coastele şi
lacrimile cu limba/ şlefuită ca limba unui clopot./ o lăsam să înveţe câte ceva
de la tunet./ “nu mă despărţi de tine”/ zicea/ “am trupul plin de vânătăi/ de la
stropii de ploaie mari cât pumnul / şi tari ca patul puştii “// se lăsa înserarea şi
eu nu mai ştiam zice altceva/ decât că se lasă înserarea./ desigur Kleist ar fi
preferat Corvette/ oricum, ceva cât mai apropiat de viteza glonţului.//ca un
nebun adormit în cămaşă de forţă/ visam la rochia miresei/ care era întocmai
defuncta Vogel./ “Henrietta”,/ şopteam trăgând peste mine giulgiul fierbinte./
de trei ori îi ştergeam fruntea/ şi de fiecare dată paloarea răzbea./ “Henrietta,
sunt eu Marin/ născut în Năsăud/ anume ca în moarte să te ador.” (Kleist ar fi
preferat Corvette)
Criza limbajului provoacă o criză a identităţii, resimţită puternic de
poezia “noului avangardism” pe care trebuie să îl reconsiderăm. Ideile devin
astfel obscure şi se îneacă în realitatea magmatică. Conştiinţa se radicalizează
încît ceea ce spusese Karl Rosenkranz cîndva, în „Estetica urîtului”, pare să
fie peremptoriu şi în poezia lui Mălaicu-Hondrari: „Iadul nu este numai de
natură religios-etică, ci şi estetică. Noi ne aflăm în mijlocul răului şi
suferinţei, dar şi al urîtului”. Lucrul este valabil şi e de urmărit şi la alţi poeţi
(tineri), de la Ştefan Manasia la Vasile Leac, de la Paul Gorban la Matei
Hutopila, de la Dan Coman la Constantin Acosmei. Iată cum o spune
(traduce) această criză Marin Mălaicu-Hondrari: “ţie care iubeşti marile oraşe/
acest poem al unui mare oraş/ de la picioarele cinice ale acelui ce cântă:/ amor
de flori/ amor de umbră/ că nu-i dragoste mai tăinuită ca dragostea/ începutăntre măslini// tu stai înlăuntrul focului/ şezi turceşte pe o rogojină/ bei cu
ceşcuţa apa Guadalquivir/ lângă tine şi de o parte şi de cealaltă se află iubita/
mireasa cu zâmbet sardonic (cu propriile-i puteri/ a învins miile de mirese
dinlăuntrul tău)// eu ies din hotelul Albucasis şi intru/ în hotelul Maimonides/
sau nu/ intru din hotelul Averroes/ îmi golesc buzunarele de tutun/ îmi clatin
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barba/ cum se clătinau porţile caselor/ când treceau tancurile războiului civil//
tu stai înlăuntrul focului/ şezi lungit pe o rogojină/ toată noapte incomodezi
traficul de pe Puente San Rafael/ şi vin şoferii şi te înjură te scuipă/ te alungă
jandarmii/ acolo ai înlemnit/ acolo te înşurubezi în asfalt/ acolo se adună
praful şi pulberea/ acolo este ştiut:/ cine cere bani primeşte/ cine cere îndurare
este lăsat să plece// şi vine cel care te face sa nu te mai suporţi/ şi vine însoţit
de cel lângă care nu se poate tăcea/ şi vine clopotarul mănăstirii Sfânta Lună/
şi vin pe cer ca nişte ugere tulburate/ clopotele bisericii Maica Selena/ şi vii şi
tu cel care ceri dragoste/ şi singur te înzestrezi cu singurătate” (La două zile
distanţă).
Pot aluneca în metarealitate cu ajutorul metalimbajului doar autorii care
au un accentuat simţ al limbii, care „deţin” proprietatea cuvintelor. Aceştia
pot „desfăşura” o coerenţă proprie, dînd impresia deţinerii unui nou limbaj.
Cred că acesta este un deziderat al oricărui autor, unii „o ştiu”, alţii doar o
simt, important e să poată ajunge în teritoriul „metarealităţii” aşa cum o
făcuse Arthur Rimbaud cîndva, pătrunzînd „un anotimp” în inima infernului
(„Une saison en Enfer”). Iată o probă de „fugă din realitate” realizată cu tot
firescul din lume, auzi şi „materia plîngînd” (Bacovia), vezi şi cum „se izbesc
de geamuri razele de lună” (Blaga) atunci cînd asculţi cuţitele de bucătărie
trecînd pe întuneric dintr-un sertar în altul: “ar fi trebuit să o alung./ să îi rup
unghiile./ să o uit într-o măcelărie.// prefera să rămână cu mine.// uşa
dormitorului era fereastra care dă spre zid./ paloarea noastră se mutase pe
feţele de pernă./ muţenia îngloda toată casa,/ umplea de furie viscerele.//
căzuse zăpadă./ aveam un obiect imaculat/ şi ne sileam să nu îl răsturnăm.// ea
stătea cu burta în sus/ ca un peşte mort/ în mijlocul covorului/ unde fermentau
nişte pere.// ascultam cuţitele de bucătărie/ cum treceau pe întuneric/ din sertar
în sertar.” (Meteahna)
Speriat de recrudescenţa suprarealismului în poezia română, atunci cînd
apăruse în scenă generaţia lui Nichita Stănescu, un critic cu oarecare autoritate
în epocă, care venea, totuşi cu experienţele perioadei interbelice, e vorba de
Vladimir Streinu, derutat complet de “dezordinea” din poezia timpului, scria
în revista „Contemporanul“ din 16 decembrie 1966: „Această impresie vine
de la cohorta de poeți care-și robesc lăudabila voință de noutate a tinereții
unui ezoterism nivelant, acelei industrii comune de imagini abstruze, idee
neajunsă la exprimare, vrăjitorie fără vrajă și incantație fără cântec. Paradoxul
conformismului în inconformism le subminează fatal tinerețea și poezia. Și
mirarea cea mai legitimă este că mai toate revistele de literatură, după ce au
cultivat proza rimată, ritmată sau doar ușor metaforizată, cultivă de câțiva ani
această poezie, în uniformă, de data asta europeană. (…) Poesis nu este însă
Pythia care deliră în fumigații toxice, după cum nu este nici clovnesă
modernă, oricât de năstrușnică“» (după Eugeniu Speranția, Inițiere în poetică,
ediția a II-a, București, Editura Albatros, 1972, p. 165). Această negare, rod al
pierderii cadenţei critice în faţa noutăţii, îmi apare astăzi ca o adevărată
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pledoarie pro domo, Poesis s-a substituit destul de mult Pythiei în vremea din
urmă, lucru care nu poate scăpa cititorului avizat de poezie, iar “clovnesa
modernă” face tumbe incredibile în arenă. E, de altfel, condiţia evoluţiei ei.
Fără (puţină) nebunie poezia îşi pierde sensul. Poate şi cititorii ? Dar pentru
poezie cititorii sînt, deseori, un balast. Poetul care scrie pentru un cititor
generic, aşteptînd eventual consimţămîntul acestuia, e pierdut. De asta, ce ar
însemna recuperarea suprarealismului în poezia de azi, mai ales printre tineri?
O şansă pentru « revizitarea » spaţiului poetic văzut într-o nouă înfăţişare.
Biografismul în exces şi jurnalul ca descriere poetică a unor stări care merg de
la banalul absolut la descrierea laxă a unor peisaje urbane sau naturale, au
umplut prea mult spaţiul consacrat al poeziei de azi. Excesul de biografism
din poezia tînără şi foarte tînără, relatarea voit « tîmpă » a copilăriei văzută ca
o icoană cu culorile amestecate, caricatural, nu (mai) duce nicăieri, poate, cel
mult, să stîrnească un zîmbet condescendent. Şi dacă în acel sos se mai adugă
şi cîte un sîmbure de vulgaritate, plus povestiri infantile despre experienţele
erotice de pe vremea cînd poetul îşi descoperise cu uimire pilozitatea intimă, «
galeria » aplaudă excedată/ excitată. Nu spun că nu se poate scoate poezie şi
din aceste experienţe, dar trebuie să avertizez pe mai tinerii « condeieri »
(sună bine cuvîntul, deşi ştiu că niciunul dintre ei nu ştie ce e un condei !) că
poezia nu se rezumă numai la atît. Punct.
Marin Mălaicu-Hondrari stăpîneşte « dicteul suprarealist », acesta îi
controlează fluxul şi refluxul a ceea ce suprarealismul definea ca « haos
interior ». Dar dacă accentele suprarealiste se răsfrîng asupra unei lumi care
cade/ decade continuu, o temă este cea care nu le permite nici avangardiştilor/
suprarealiştilor mult căutata dezumanizare, mult descîntata impersonalizare. E
vorba de tema iubirii, a erotismului care oricît ar fi de abscons, încă îşi relevă
concupiscenţele, chiar în « situaţii lexicale dramatice ». Iată un poem al lui
Marin Mălaicu-Hondrari în care atmosfera e de sfîrşit de lume şi se (ne)
situează undeva pe „centura Europei”: « o văd la ea acasă./ aceeaşi privire
înălţată peste bariera evantaiului,/ numai umerii par spălaţi într-un hârdău cu
apă stătută./ vorbea atât de încet încât/ abia o auzeam din cauza ploii// „sunt o
curvă bătrână, dragul meu/ şi am ajuns ca la-nceput:/ o mare masturbatoare./
şi-mi place să beau. asta este./ băutura mă încântă./ vinul îmi dă mărinimie./
duc paharul la gură cum aş duce/ crucifixul la buze./ mă îndop cu bere şi
rachiu de anason,/ băuturi triviale, e drept,/ dar ce vrei,// suntem ai pământului
şi ai întunericului. din stirpea şobolanilor cârtiţelor vampirilor. / locuim odăiţe
magherniţe gropniţe. viermuim. frigul şi umezeala nu ne dăunează,/ asta da.
bodogănim prin liniştea lutului. ne închinăm la scursori şi alb ne-a mai rămas
numai părul bărbatului ce zicea la răstimpuri : eu sunt tatăl vostru şi am venit
să vă arăt un petic de cer.// desigur,/ sunt cazne cumplite/ cum ar fi să
supravieţuieşti unei beţii cu lichior/ dar trupul duce şi greul acesta.// să
mergem la măsuţă./ am preparat cele mai negre cafele./ de acum – gata , nu
voi avea nimic mai bun de oferit”// bem din ceşti a căror toartă micuţă ne
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obligă la o delicateţe a gesturilor care merge de minune cu sporovăiala ei
molcomă// „şi nu ştiu cum se face că e mereu dimineaţă/ o dimineaţă
întunecată, rece/ cu ceaţa ridicându-se de pe lac alene/ ori neverosimil de
repede, aspirată de un plămân uriaş/ cu cafeaua răcindu-se dinaintea mea/ şi
cu nevoia de băutură./ masturbarea vine mai târziu./ partea proastă e că rezist
tot mai greu frigului,/ dar nici nu pot suporta pledul acesta care pare de
carne.”// odată cu tăcerea ei se lasă şi soarele în Păcurariul Vechi./ acolo
iubita mea trebuie că încă mă aşteaptă.// „acum du-te./ se întunecă./ nimic din
ce-aş mai spune acum n-ai înţelege./ ori ai înţelege, dar în felul tău/ care e al
morţii.” (Portretul altei doamne)
Sînt reluate, în volumul de faţă, cîteva poeme din prima carte a lui
Marin Mălaicu-Hondrari, « Zborul femeii deasupra bărbatului », în care
talentul e crud, exprimarea e directă, poezia iese prin porii cuvintelor : «
luntraşule negru luntraşule orb/ se stinge căpeţelul de ceară/ pe-aproape se
zbat pescăruşii de foi/ valuri de sânge iubita-mi absorb/ în barca nebună e loc
doar/ de un mort » (O traversare cu barca). Dar iată şi un splendid «
autoportret », care încheie volumul, metaforic, eliptic: « un om stă în
bibliotecă/ cu gândul să-şi ia viaţa// cărţile sunt mute/ autorii au aţipit//
desigur nemuritor nu înseamnă atotputernic// e seară/ fumul ţigării
somnolează în lente volute// mâine dimineaţă femeia va şterge praful ».
Nu am citit (încă) cărţile de proză ale lui Marin Mălaicu-Hondrari, dar
presupun că şi acolo există o acută « conştiinţă a scriiturii », cea care face ca
un scriitor să fie sumă a unor obsesii exprimate sau nu.
Cititori (cîţi mai sînteţi ! cîţi mai ştiţi să citiţi poezie !), staţi cu ochii pe
Marin Mălaicu-Hondrari : următoarea sa carte de versuri va pune benzină (o
canistră ? două ? trei ?) pe focul sacru al poeziei române !
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Poezii de
Val Mănescu

Tentativă de asasinat

călătoare fără bilet prin viaţa Mea
aşa cum eu voi fi curând călător clandestin spre altă planetă
căci Molecula de om e hoinară prin timp
ea e acolo unde sunt eu când Nimeni nu e
uneori o iubesc alteori mi-aş dori să ies
din Viaţa ei ca un raid Aerian
ca un bombardament cu tandreţuri Brizante
ştie că e frumoasă şi stă Nemişcată
să-i laud în imn Volutele din noaptea trecută
să-i nemuresc Acoladele de profil
şi mă-ndeamnă să-i savurez Sângele inoxidabil
ca pe-o dulce agheasmă
de dragul trecutului.
nici Dumnezeu şi
nicio fiinţă nu suportă asemenea perfecţiune
fără să-şi dorească să poată cânta
mă gândesc s-o leg şi s-o mutilez
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să-i tai degetul mic şi să scriu cu unghia lui înflorată pe Zid
prima iubire e bună Atât cât ţine
apoi devine Otrăvitoare

În centru pe trotuar la închidere
ce face bărbatul macho în miezul de Noapte
atât de adânc
că nici câinii nu mai respiră la lună
ce face Poetul Macho
când tasta shift se blochează
Şi zadarnic încearcă să schimbe destinul
blocat în intersecţiile Lumii
doctorand în zone fierbinţi
în amoruri deşarte
pentru el viaţa e un sport Sângeros
de aceea
recomandă arena Metaforei vii
dar uite că vine ameţitoarea notă de Plată
lângă scrumieră
deodată cu Dansatoarea cu sânii de grepfrut
de la cafe du Theatre
din centrul rozei cu ţepi
se ivesc degetele ei de Artistă
în spălatul parchetului
şi Oglinzilor
cu fruntea ei lată cât o Beţie
pentru cei învăţaţi să nu aibă
suta de votcă pe care n-o poate plăti
cât se mai poate ascunde poetul macho
de dragostea asta Contra naturii
de diavolul care-l pândeşte de după bar
ce să mai facă poetul macho la închidere
decât să iasă în Centru
să-şi pocnească Destinul în faţă
şi să îngâne ca pentru el modulând
din umbră nu se mai face Trup
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Când se întoarce pictorul în mine
Când n-au mai ţinut frânele şi m-am izbit de Parapetul plantat de
tine în mijlocul căii de rulare ca din senin a apărut Il Pittore Chiar
când eram mai revoltat că nu-mi mai găseam ochelarii de admirat
a apărut Era chiar el cel care în urmă cu treizeci de ani îmi făcuse
portetul Zicea că am trăsături interesante de învingător deprimat
de povara victoriei Şi că lucrarea asta va rămâne la fel şi peste o
mie de ani Eu însă nu
Îţi scriu toate astea pentru că m-am bucurat să-l văd deşi impactul
îmi dădea peste cap tot planul pe cuvântul meu Cu barba lui
roşcovană însoţit de un câine de luptă orb şi de doi scalari
polifemici se număra şi el printre prietenii mei Mirosea de la
barieră a ambră argintată şi avea burdihanul plin cu vin deşi un
stent de aur îi strălucea pe aortă inspirându-L iar în locul tiroidei
operate se iţea o alhambră roşie ca o tiribombă incrustată cu
diamante arăbeşti fireşte Avea şi el de peste juma de Veac un
mers agale de om care ştie că trebuie să se ţină pe terasament ca
să ajungă unde îi este ţelul
Pe umăr purta o desagă de alea scumpe din pielea unei tinere
Antilope din care scoase la rugăminţile noastre ca pe-o
legitimaţie pe care nu punea mare preţ un Dosar Flendurit Dintre
coperţile lui se iviră sfinţi mulţi sfinţi dar şi varani călugăriţe
monştri zmei Acvile armăsari inorogi şi pătule Wow Dar mai
erau şi ceva păianjeni otrăvitori şi câteva călugăriţe care nu
conteneau să-şi devoreze iubirile Nu ştiam de ce să ne înfricoşăm
mai întâi înainte de a vedea ultima planşă în creion: Obsesia şi
Speranţa două silfide care te ating şi te prefac imediat în
vilbrochen Şi apoi toată viaţa ai să fii când sus când jos de o mie
de ori pe minut Până rămâi odată fără ulei sau ţi se tocesc
semeringurile Şi atunci poţi să fii sigur că te-ai dus pe copcă
Dar iată că Il Pittore mai cotrobăieşte prin sacul lui soldăţesc şi
scoate din el un Peşte începând a-l tranşa cu linii voluptuoase ca
un măcelar îndrăgostit.
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Dialoguri neconvenţionale

„Inteligența și sensibilitatea
sunt în proporții tot mai mici
pe măsură ce oamenii
progresează tehnologic”
Claudiu Komartin este redactor-șef al revistei
„Poesis internațional” și al Casei de editură
Max Blecher. A publicat patru volume de
poezie (cel mai recent, cobalt, în 2013) și a
tradus din limba franceză romane de JMG Le
Clézio, Tahar Ben Jellounși Philippe Claudel.
O antologie din poezia sa (Und wirwerden
die Maschinenfürunsweinenlassen) a fost
tradusă de Georg Aescht în limba germană în
2012. A editat, împreună cu Radu Vancu,
antologiile Cele mai frumoase poeme din
2010, Cele mai frumoase poeme din 2011
şiCele mai frumoase poeme din 2012.

Claudiu Komartin în dialog cu Adrian G. Romila

„Din punctul meu de vedere, de la o carte la alta
am fost tot mai bun,
mai coerent și mai stăpân pe expresia mea”
- Dragă Claudiu Komartin, poezia ta e puternică expresiv, toată
lumea știe asta, și sună la fel când o performezi personal. Cum vezi relația
între textul poetic citit și cel rostit? Textul își revelează alte esențe, când e
spus? Poetul capătă o altă imagine publică, când își performează textele?

157

Tu ai organizat multe ateliere poetice, ai participat la lecturi publice,
conduci un cenaclu, în București, cred că ești în măsură să spui.
- Claudiu Komartin: Pe de o parte, scrisul și performarea textelor
tale sunt două lucruri diferite, darnu cred că poți face performance fără să
te afli în miezul lucrului pe care îl ai de rostit, și să-l trimiți către public
exact așa cum îl simți. Cu timpul, am înțeles că trebuie să fiu cât mai puțin
teatral, să fiu precis și concentrat, dar nu excesiv sau locvace, că forța
poeziei vine tocmai din suprimări și tăceri, din pauze și respirații
întretăiate, din înălțări și căderi ale vocii care traduc mișcări lăuntrice
similare. Apoi au intervenit alte lucruri la care am ajuns, poezia sonoră, tot
felul de experimente de graniță, am lucrat cu un artist care face muzică
electronică, am ajuns să facem mici spectacole în care am început și eu să
mă joc „la butoane”. E important pentru mine că am reușit să aduc muzica
și poezia la un loc, într-un fel care nu seamănă cu nimic din ce se face la
noi sau în altă parte. Am avut în anii ăștia peste o sută de lecturi publice și
câteva spectacole (anul trecut au fost cinci, într-o serie intitulată Chill Pill,
înregistrarea ultimului concert, din 20 iunie 2014, poate fi văzută pe
youtube) din care am rămas mereu cu câte ceva.
- Te percepi ca ecou al vreunei generații? Vii de undeva, ești
undeva, istoric vorbind? Asta fiindcă ai publicat un manifest generaționist,
în 2000. Crezi că ai schimbat ceva, prin poezia ta, în literatura română?
Mai poate schimba ceva poezia, în literatură și în cotidianul obișnuit?
- Sunt un om care trăiește, respiră, se mișcă exact ca toți ceilalți, cu
un ușor șchiopătat după ce cad pe gheață, iarna visez să vină mai repede
vara, pe când vara îmi spun că la iarnă o să fie mai suportabil, sunt tot mai
lăsat de spate, mă puteți vedea aproape zilnic trecând pe niște străzi, atunci
când e vreme frumoasă în București și se deschid terasele, mă mai așez sub
câte o umbreluță și beau cafele sau licori care mă fac visător... Aici vine un
smiley face care să-ți dea de-nțeles că nu sunt senil, dar că întrebările tale
sunt prea complicate pentru a răspunde altfel decât așa: vedeți cu ce mă
ocup, cum și ce am scris și tradus până acum, în ce fel am editat o serie de
cărți și antologii, cam ce se întâmplă la Clubul de lectură Institutul Blecher
de 5 ani și jumătate încoace:toate astea ar trebui să alcătuiască singurul
răspuns credibil și necompromițător (în primul rând față de mine însumi).
- Ai debutat în 2003, ai luat premiul „Mihai Eminescu”, la debut,
cu Păpușarul și alte insomnii, apoi ai publicat 3 volume foarte bune: Un
anotimp în Berceni, Circul domestic și Cobalt, ultimul, în 2013. Mie mi sau părut constante în valoare și sound cărțile tale, adică ești recognoscibil
relativ ușor. Tu cum îți apreciezi evoluția? Există una, de la un volum la
altul?
- Mulțumesc pentru aprecieri, nu știu dacă sunt chiar meritate, dar
te știu ca pe un bun cititor și ca pe un critic onest și echilibrat, sper să nu
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faci tocmai acum o excepție de la buna ta judecată critică. După cum
probabil știi, cărțile mele au fost receptate foarte diferit, dintr-o extremă în
alta, aș spune. N-am avut niciodată o critică neutră, „căldicică”: ori am fost
considerat un vârf al poeziei românești din ultimul deceniu, ori un
răpciugos vetust și inautentic. Din punctul meu de vedere, de la o carte la
alta am fost tot mai bun, mai coerent și mai stăpân pe expresia mea (dar
asta e partea strict meșteșugărească a poveștii). Însă am în fiecare carte
scăderi și puncte de intensitate maximă. Revăzându-mi sever poezia pentru
o antologie bilingvă (tradusă în germană de Georg Aescht) care mi-a
apărut la Viena, am tăiat drastic din poemele de început, ceva mai puțin
din Circul domestic, o parte mai neînchegată din Un anotimp în Berceni și
cel mai puțin dincobalt. Cu cât mă apropiam de momentul prezent, găseam
mai multe lucruri imprevizibile, reușite mai clare, lucruri pe care le-aș
putea arăta și altora. Una peste alta, a ieșit o antologie de 60 de poeme care
a fost destul de bine primită de câțiva comentatori din spațiul de expresie
germană. Eu zic așa: dacă am reușit, în doisprezece ani, să scriu 50-60 de
poeme rezistente, cu care nu mi-e rușine nici azi, înseamnă că m-am
descurcat onorabil. Iar acum, lăsând la o parte modestia, știu că am scris
câteva poeme lungi (sau cicluri de poeme, luați-o cum vreți) care sunt
bune &adevărate, intense, trăite pe pielea mea, așa cum cred eu că trebuie
să fie cu poezia. Și mai am câteva texte scurte, ca niște lovituri de
toporișcă, sau ca niște zvâcneteprin vis (în general poeme de dragoste și de
disperare) în care cred că am încapsulat stări, emoții & viziuni greu, dacă
nu imposibil de re-produs.

„Treaba asta cu „generațiile de creație”, care a
obsedat atâta vreme literatura română, nu cred că-și
mai are niciun fel de justificare
și niciun sens în lumea de astăzi”
- Ai editat, împreună cu Radu Vancu, excelente antologii lirice, cu
o selecție a celor mai bune texte din poeți reprezentativi, într-o anumită
perioadă. Ești prezent în antologii ale altora, ai fost tradus în antologii
străine. În condițiile hiperfragmentării geografice și stilistice a poeziei
contemporane, crezi că asemenea antologii mai spun ceva? Nu cumva e
greu să mai găsești un mesaj distinct?
- Exact aceste antologii pot să mai spună ceva. Ele au luat practic
locul istoriilor literare, care și-au pierdut caracterul monolitic și
atotcuprinzător. Antologiile pot să ofere perspective asupra scrisului, să
creioneze panorame subiective, să adune la un loc texte sau scriitori care
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stau bine la un loc sau care, dimpotrivă, se resping, nu se tolereazăunii pe
alții. Frumusețea constă în surpriza acestor jocuri combinatorii. Îmi
imaginam asta când am terminat Cele mai frumoase poeme din 2011: o
lectură personalizată pentru fiecare poet din acea carte de la fiecare cititor
în parte. Ca o călătorie printr-un teritoriu necunoscut, în care nu știi ce-ți
poate dezvălui următorul pas pe care-l vei face.
- Există postmodernism? Dar douămiism?
- Întrebările scurte și concise sunt adesea cele care te încuie. Da,
există postmodernism (nu pot să-mi rețin un zâmbet când dau răspunsul
acesta banal pe care n-o să-l dezvolt acum), poate că mai justă
(comportând, însă, un răspuns mai complex, imposibil de dat în câteva
cuvinte) era întrebarea „Mai există postmodernism”? Mi-ar fi fost mai greu
să dau un răspuns clar la asta, fie el afirmativ, fie negativ. E clar că lumea
în care trăim are cu totul alte trăsături și a fost modificată radical de
tehnologie față de epoca în care a apărut, a fost teoretizat și a dat atâtea
nume și cărți mari postmodernismul, începând din anii ’60 și până către
sfârșitul secolului trecut.
Cu „douămiismul” e altă poveste, poate mai ușor de rezumat. A
fost, dacă vreți, un cal troian pe care l-am strecurat în literatura română de
la începutul noului mileniu. Autori cu orientări, ideologii și poietici foarte
diferite, cam de aceeași vârstă (născuți, să spunem, cam între 1973 și
1986), au fost vârâți sub umbrela unei mișcări foarte pestrițe, prin care au
fost acceptați, de voie, de nevoie, de către un establishment osificat și în
general ostil noutății. După aceea, fiecare a luat-o pe drumul lui, cred că
așa-zisa „insurecție 2000-istă” nu a durat mai mult de cinci ani (20002005), după care toată povestea s-a pulverizat de la sine și fiecare și-a
văzut de literatura pe care o avea de scris. Oricum, treaba asta cu
„generațiile de creație”, care a obsedat atâta vreme literatura română, nu
cred că-și mai are niciun fel de justificare și niciun sens în lumea de astăzi.
Sunt mulțumit că cei care au debutat în ultimii cinci ani nici nu se gândesc
la așa ceva. Firește, între ei există unele afinități, cum există și puternice
rivalități, dar poezia și proza scrise azi nu mai sunt judecate dintr-o
perspectivă restrictiv-generaționistă, și asta poate că-i supără pe
teoreticieni, universitari și istorici literari, dar e o „liberalizare” care face
mult bine scrisului.

„Cenaclul, atelierul, clubul de lectură pot fi esențiale
pentru transformările de la tinerețe ale unui scriitor”
- Vorbește-mi puțin de activitatea ta revuistică și editorială. Ce
face un poet cu rezonanța ta la o publicație ca Poesis internațional și la
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Casa de Editură Max Blecher? Nu cumva se risipește, ca poet? Tu ești
poet, în primul rând, unul care trăiește și scrie poezie la cote maximale.
- Îndeplinesc funcția de redactor-șef, atât al revistei, cât și al
editurii. Întâmplător sau nu, ambele (revista Poesis internațional și
editura) au pornit în același ani, 2010. Pentru câțiva ani, am făcut naveta
București-Satu Mare, cam o dată la două-trei luni petreceam o săptămână
în extremitatea nord-vestică a țării și pregăteam revista pentru tipar. Între
timp, cel care a susținut-ovreme de trei ani, directorul-fondator Dumitru
Păcuraru, a renunțat la proiect, pe care l-am preluat și l-am adus în
proximitatea editurii puse pe picioare împreună cu graficiana Ana Toma.
În acest timp au apărut 14 numere din revistă (însumând cam 2000 de
pagini de literatură din zeci de țări) și patruzeci și una de cărți, cele mai
recente fiind: o nouă ediție Florile răului de Charles Baudelaire, în
traducerea lui Octavian Soviany, o antologie de poezie flamandă, o
antologie din poezia regretatului Iustin Panța (care ar fi împlinit 50 de ani
în 2014) și două debuturi excelente,mila schimbă gustul cărnii, de Ștefan
Ivas șiîn lipsa unor lucruri importante,de Victor Țvetov (primul a primit
deja Premiul Național „Mihai Eminescu” pentru debut pe 2014, al doilea
cred că are șanse mari să ia același premiu pe 2015).
Cine urmărește pariurile pe care și le asumă Poesis internațional și Casa
de Editură Max Blecher (amândouă au site-uri bine făcute și „prietenoase”,
pe care le veți găsi la o căutare simplă pe internet), cred că poate înțelege
care sunt preocupările noastre: de la descoperirea și publicarea celor mai
promițători scriitori tineri, până la prezentarea în România a literaturii
mondiale recente și contemporane.
- Mai vin autori la cenaclu? Cum scriu? Se mai scrie azi?
Literatura mai joacă vreun rol în viața unor oameni, tineri ori ba?
Cenaclul e important, ca atelier poetic, ca evoluție în interiorul literaturii?
- Vin, cred că nu am avut niciodată, în aproape 6 ani de cenaclu,
mai puțin de 20 de participanți la Institutul Blecher. Dar au fost și dupăamieze sau seri în care locurile care ne găzduiau (subsolul cafenelei în care
am început, în 2009, apoi rotonda Muzeului Literaturii, prin 2011, Clubul
El Comandante Primer în 2012,Cafeneaua „Tramvaiul 26” în 2013-2014)
au fost neîncăpătoare. Să vezi în astfel de spații câte 50-70 de oameni
devotați literaturii care se face aici și acum nedă suficientă forță să
mergem mai departe. Cenaclul, atelierul, clubul de lectură pot fi esențiale
pentru transformările de la tinerețe ale unui scriitor, acolo circulă cărți,
idei, au loc discuții, întreceri, dezbateri, se nasc prietenii, iar unii învață să
vorbească profesionist și coerent despre literatură, care poate să devină
scutul sau mantia lor de invizibilitate într-o lume plină de contradicții.
Ascultându-i citind pe alții, apropiindu-te de scrisul lor, înțelegând ce vă
desparte, poți ajunge la tine însuți, fie că e vorba de o invidie constructivă
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care te face la un moment dat să „sari peste propria-ți umbră”, sau de
exerciții de admirație, de admirație reală. Da, așa ceva poate fi determinant
pentru un tânăr care începe să scrie. Au trecut pe la „Blecher”, pe vremea
când erau încă foarte tineri și încă departe de a debuta în volum, câteva
zeci de poeți și câțiva prozatori. O parte dintre ei mi-au confirmat pe
deplin așteptările.
- Te îmbogățește intelectual activitatea de traducător? Ai transpus
din franceză câteva cărți.
CK: Da, am transpus în românește cinci cărți din literatura
franceză, cam 1400 de pagini de proză. Astăzi nu mai am suficient timp să
traduc romane (în comparație cu hărnicia și zelul pe care le arătam în acest
domeniu acum 7-8 ani).Am tradus și traduc în continuare multă poezie, în
special din engleză, dar și din franceză și italiană. Pentru fiecare rând,
pentru fiecare vers pe care l-am „mutat” în limba în care scriu, am dat tot
ce aveam mai bun. Nu am nici cea mai mică îndoială că a meritat.

„Când mă năpădesc îndoielile, mă întorc la Kafka,
Blecher, Pavese, Pessoa, Rilke, Sylvia Plath,
Virgil Mazilescu sau Cristian Popescu”
- Poți trăi din literatură, din scris, la noi? Știu că răspunsul negativ
e previzibil, dar măcar susține, în vreun fel, scrisul, viața de zi cu zi?
Financiar, interior?
- Asta e o chestiune pe care n-o poți rezolva decât printr-un răspuns
foarte scurt sau printr-o Carte a neliniștirii sau printr-un jurnal splendid ca
Meseria de a trăi. Să spunem că, cel puțin pentru unii, scrisul e acel lucru
care conține și otrava, și antidotul. Au scris alții despre asta mai
convingător decât aș putea eu să o fac în câteva cuvinte. Când mă
năpădesc îndoielile, mă întorc la ei, fie că-i vorba dee Kafka, de Blecher,
Pavese, Pessoa, Rilke, Sylvia Plath, Virgil Mazilescu sau Cristian Popescu.
Unii dintre ei au dus-o foarte greu, și nu mă refer aici la privațiunile
materiale. Dar ce cărți fabuloase ne-au lăsat...
- Cu riscul de-a face discriminări, ai putea numi câțiva poeți tineri
pe care mizezi, care-ți plac? Există mari promisiuni?
CK: Sigur că există. Dacă l-aș numi doar pe Radu Nițescu, un poet
extraordinar de talentat, one of a kind, și a cărui poezie e de fiecare dată
proaspătă și uimitoare, aș fi nedrept față de Alex Văsieș, Matei Hutopila,
Victor Țvetov, Aleksandar Stoicovici, Florentin Popa, Alexandra Turcu și
alți câțiva poeți de 20, hai 20 și ceva de ani care îmi plac, fiindcă în ei
lucrează ceva misterios și sălbatic, iar textele lor emană un câmp de forță
pe care nu îl simți decât în prezența literaturii adevărate. Intrați pe site-ul
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subcapitol.ro să vedeți câte lucruri excelente (poezie și proză scurtă) scrise
de oameni tineri și foarte tineri – pentru care eu, la nici 32 de ani, sunt un
fel de veteran – veți găsi acolo.
- Dragă Claudiu, îți mulțumesc de amabilitatea de a-mi răspunde!
O ultimă chestiune: ce răspuns dai ideii că literatura și mai ales poezia
sunt din ce în ce mai elitare, mai enclavizate, între celelalte domenii ale
realului? Sau mă înșel?
- Nu sunt mai elitiste, dar sunt mai enclavizate, da, fiindcă
inteligența și sensibilitatea sunt în proporții tot mai mici pe măsură ce
oamenii progresează tehnologic, o duc (global vorbind) tot mai bine, cred
că știu totul și nu se mai chestionează îndeajuns în legătură cu lucrurile
care dau sens unei vieți omenești. Într-o lume „civilizată” alcătuită din
identități interșanjabile și din zombies, poezia pătrunde mai greu, dar
tocmai asediul acesta alforțelor care plafonează și egalizează(fără nicio
urmă de violență) țin în viață literatura. E o vreme de consumerism și de
masificare în care oamenii care se ocupă cu revelarea traumelor sau a
pasiunilor, a îndoielilor cele mai negre, dar și a unei interiorități în
continuă ebuliție,le par celorlalți niște ciudățenii cu idei și exprimări
„inadmisibile”. E un fel de nou puritanism: alteritatea a fost acceptată cu
condiția să se conformeze, să devină parte integrantă a sistemului. O piesă
din marele puzzle al fericirii și bunăstării generale. Dar poeții pur și simplu
nu pot să facă asta. Ei sunt greu, dacă nu imposibil de integrat. De aceea,
nu le rămâne decât să se găsească între ei și să-și folosească împreună
superputerile. X-Men poate fi o metaforă bună pentru felul în care îi văd eu
pe cei care scriu în ziua de astăzi.

163

Inedit

Dan David:
scrisori către Nicolae Sava
În
acest
început
de
primăvară se împlinesc 25 de ani
de când poetul Dan David nu mai
este printre noi. Cu Dan David am
avut o prietenie scurtă şi
frumoasă. Scurtă nu din cauza
unuia dintre noi, ci datorită
grabei cu care prietenul meu din
Slănic Prahova a plecat Dincolo,
înainte de împlini 38 de ani, cu
jumătate de an înaintea altui poet
şi prieten drag, Aurel Dumitraşcu.
Ne-am cunoscut la cenaclul “Confluenţe” al SLAST, unde el era vedetă. Debutase cu
câţiva ani ani înainte în presa literară cu versuri, era lăudat la superlativ de Cezar
Ivănescu, Constantin Ţoiu, Eugen Barbu, Adrian Păunescu, Laurenţiu Ulici, elogiile
criticii literare găsind similitudini ale debutului său (volumul “Eu vă iubesc pe toţi”) cu
Labiş sau Dinescu. Era poetul zilei. La o şedinţă de cenaclu, văzându-mă speriat şi timid
s-a apropiat de mine, mi-a întins mâna şi am rămas prieteni pe viaţă. Unul din cei mai
dragi pe care i-am avut.Poet necomun şi incomod, “talent puternic şi febril” (Laurenţiu
Ulici), Dan David, pe numele său adevărat Dan Constantinoiu (n. 11 octombrie 1952,
Bertea, Prahova; d. 24 martie 1990), deşi plecat mult prea repede în eternitate din cauza
unei boli incurabile, a lăsat în urma sa câteva cărţi de versuri şi proză memorabile şi
despre care s-a scris mult: Eu vă iubesc pe toţi, Baladă pentru copilărie, Lorelei, Şarpele
cu clopoţeii furaţi, Podul cu fân, Concert pentru fericire şi suferinţă. Am aflat că i-au mai
apărut şi alte volume, postum: Soare cu dinţi de lupoaică, Lacrima de câine, Bună
dimineaţa, America!De la el am circa 30 de scrisori, multe dintre ele adevărate poeme în
proză. Le-am pus într-o ordine cronologică şi le voi publica. Amintiri cu el am şi mai
multe. Împreună cu Adrian Alui Gheorghe şi Daniel Corbu, în câteva rânduri ne-am
văzut la Slănic Prahova (eu nu am ajuns niciodată, din păcate, la Bertea lui dragă, deşi
îşi dorea atât de mult să mi-o arate), ne-am văzut la mai multe ediţii ale Colocviilor de
poezie de la Târgu Neamţ, am zăbovit cu el o noapte la Borca, la Aurel Dumitraşcu, a
fost alături de mine în puţinele mele ieşiri la cenaclurile literare din Capitală. Cele şase
scrisori pe care le public mai jos sunt printre primele primite, două din 1981 (una fiind o
felicitare de Anul Nou), celelalte trei fiind de la început de an 1982, pe când mă aflam la
Agigea. (Nicolae Sava)

***
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La mulţi, la foarte mulţi ani! / 23 decembrie 1981 / Cu o zi după
“aniversarea” stranie a prinţului, a trandafirului roşu al literelor române,
fratele nostru şi al lui Iisus, Nicolae Labiş / - Acest răboj gândit încă / De
pe cocoaşa unui bob (sanie!), în plin final de mileniu –
Nicule, Poetule Sfânt şi Trist şi Minunat de Sorginte Divină,
am să înnebunesc de spaimă că n-am
puterea biblică şi instrucţiune pe la
Şcolile Cele Atât de Înalte ale Raiului
Cunoaşterii Sufletului Uman (Numai
Lev Tolstoi este Dumnezeul acestui
sector diabolic, tonifiant, psihologicesc
etc), aşa încât vorbele mele atât de
modeste (de o modestie genială!) nu
pot înfăţişa o comunicare (fie ea şi
epistolară!) frumoasă, curată şi
omenească, încât să se potrivească
mult nebun şi mult frumos cu Moldova
blajină a sufletului tău de om bun şi
înţelept în bunătatea lui:
1.Mi-e dor fraged, rotund şi dulce de
sufletul tău.
2.Mi-e dor şi drag de poemele tale
foarte frumoase (În acest sens am o
galeşă, suavă, simpluţă rugăminte: când îţi baţi la maşină poemele mai noi,
trimite-mi şi mie în copie vreo câteva, aşa aş ceti nişte versuri de tine;
ironia tristă, caldă, prietenoasă a poemelor tale-mi merge direct la
inimioară).
3. Transmite salutări nebunatice colegilor noştri Daniel şi Adrian.
4.Am primit ambele scrisori – mare bucurie a fost pentru mine primirea
scrisorilor de la voi, mai ales cea colectivă, unde rândurile destrăbălate ale
lui Adrian m-au încântat până la demenţă. Scrisoarea ta este un splendid
poem. Se simte că ai poezia în sânge. Şi asta-i minunat. Poemele din
“Supliment” – foarte bune. Să-mi trimiţi şi mie poemele care-ţi apar în
“Convorbiri literare”.
5.În iarna asta o să plec cu colindul, poate ajung şi în comuna Vânători. Să
vedem ce mai face colegul nostru Mihail Sadoveanu. Cred că după
sărbători, mai exact când mi-o ieşi cartea de sub tipar, o să-mi arunc fiinţa
mea de lup turbat, hămesit şi ordinar, în Moldova sufletului tău, al vostru,
Crailor de curte... nouă! (Au fost Paşadia, Pârgu şi Pantazi... Acum
urmează N. Sava, Adrian Alui Gheorghe şi Daniel Corbu ...)
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6. Atâta timp cât pe acest dulce şi îngrozitor şi suav şi barbar pământ se
mai poate bea un vin roşu şi se mai poate publica un vers, merită, zău
merită, să mai sperăm.
7. Meseria noastră-i Speranţa!
8. Ce mai face Cornelia Ichim, frumuşica prozatoare din Piatra Neamţ?
Dar fetele care au cântat atât de suav şi de scump despre frumuseţea vieţii
şi despre încrederea în oameni? Ce mai fac aceste sublime vieţuitoare?
Dacă ai prilejul, transmite-le salutările mele de inimă albastră.
9. Îţi trimit alăturat un poem dedicat îngerului smerit al al poeziei
româneşti (Emil Brumaru), poetul meu preferat, după Eminescu, Emil
Botta, George Bacovia şi Cezar Ivănescu.
10. După cum vezi, am luat o hotărâre drastică (matematică!) în această
misivă către tine: a trebuit să sistematizez nebuloasa mea de gânduri
(recunosc că sunt o “maşină infernală de produs gingăşii”, cum zicea
Marian Popa despre mine într-un cenaclu, dar asta nu mă încălzeşte mai
mult ca prietenia dintre oameni), trebuia să-ţi scriu pe puncte, nu e doar o
înclinaţie, vai!, spre ordine a unui dezordonat cumplit, ci şi o subliniere a
frumoaselor sentimente ce le trimit către voi.
Sărut sufletul tău şi sufletul versurilor tale şi te rog să mă laşi să semnez:
Un monstru tandru / înfierat pe şale cu două demenţe amare: Dan şi David.
Pentru sufletul de poet al lui Emil Brumaru şi pentru sufletul de poet al
prietenului meu drag Nicolae Sava, de la Dan David (decembrie 1981),
aceste modeste versete de inimă albastră şi dor frumos.

elegie dansantă scrisă sub influenţa colegilor mei viezurii
-se dedică îngerului smerit al poesiei emil brumaru –
şopârlă senzuală tulburică melanie
ce ţi-am mai frăgezit eu ţie
de noaptea până dimineaţa
visul tău ciufulit şi viaţa
dumneavoastră flavia tătaru
mi-aţi cetit fluturi de emil brumaru
şi m-aţi violat cu sfioşenie
într-un şanţ când veneam de la denie
allen ginsberg fugea de la şcoală
se pitea la mine-n Podul cu Fân
ana tu-mi tremurai în iesle elegia camerală
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cărăbuşul ispitei lăcrima flori de iarbă dulce lângă sân
mariana mi-ai vorbit de nicolae sava de ursachi de emil
eu ţi-am zis de frate-miu sartre de nichita şi de freud
şi m-ai îmbrăţişat corect cibernetic ritmic şi vernil
în PODUL grajdului zburau metafore nebunatice cânta pink floyd
miruna mea blondă şi fierbinte
şi ileană şi brunetă şi silvie trecătoare
eu vă cânt cu gingăşie durere şi cuvinte
să vă spună flavia fosta mea suavă directoare
cu amicii dali bandac păunescu gide şi goya
am terminat abacedarul practic fără profesor şi lăutari
despre cruzimea dulce a fecioarelor despre sfânta paranoia
laura lavric de ce nu mă răpeşti dintre barbari
ah cât îmi este dor de voi mirele şi sabine şi angele păcătoase
îmi umblă draci pestriţi şi răi prin sânge
fierestraiele secolului XX mă furnică-n oase
un amor trufaş zdrobitor torenţial în mine plânge
marie şi mai ştiu să visez fraged naiv frumos
să mai vin la jeni pe un tanc cu roţi de fragi
pe anastasia s-o iubesc amarnic electric bine şi noduros
până când elena va răsări-ntre trunchii blânzi de fagi
daniel corbu ca să închei acest sensibil ciripit dansant
ca să putem trece la cursul de logică tam tam
am să vin în lumea voastră cu domnişoara kant
călare pe situaţie pe viitor pe hipopotam
să auzim de bine vă spun eu şi cu viezurii mei
şi nu râvniţi la dulcea inexistenta mea ţigancă cu cercei...
Dan David
***
(Carte poştală)
Nicule,
Destrăbălatul meu suflet de culoarea vinului, speranţei şi dragostei, se
anunţă la Dumnezeul General al Fabricii de Zăpăcit Sărbători că este
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neasemuit de fericit şi primeşte cu satisfacţie trandafirie ordinul dulceamărui ce i l-am dat: să-ţi zică La mulţi ani! Fericire ţie şi familiei tale! La
mulţi ani colegilor Daniel, Aurel şi Adrian! Şi şi şi... numai poezie
excepţională.
23 decembrie 1981. Eu vă iubesc pe toţi şi vă sărut frunţile arse de poezie,
nesomn, vise şi prietenie. Un şacal duios, alias Dan David
***
11 ianuarie 1982 (Dintr-o provincie a speranţelor amare)
Bătrâne lup cumsecade,
I.Am primit plicul tău de la Agigea. Viaţă...
II.Şi eu am lucrat la Canal, prin 77 mi se pare, vreo 9 luni, mecanic de
atelier, mecanic pe buldozer, tehnician... La Poarta Albă şi Basarabi. Deci,
tot viaţă... experienţă de viaţă (Examenele mi le dădeam pe la F.F.)
III.Am terminat o carte, „Manualul prieteniei”, de când mă chinui eu la ea,
am prins curaj s-o termin acum, după ce v-am cunoscut pe voi, prieteni
scumpi şi poeţi de suflet. Când vei veni pe la mine o să-ţi cetesc din ea
portrete de poeţi tineri – cu haz, cu sânge, cu demenţă... (Păstrez copia). E
o carte de portrete, eseuri etc. Trebuie să caut un prefaţator şi să o duc la
Editura „Sport-Turism”, pentru colecţia „Cartea de vacanţă”.
IV.Cartea „Manualul prieteniei” are următorul cuprins:
Cap. 1. 21 de propuneri pentru tinereţe fără bătrâneţe în literatura
contemporană
1.Nicolae Sava; 2. Nichita Danilov; 3. Iustin Panţa; 4.Adrian Alui
Gheorghe; 5. Nicolae Alexandru Vest; 6.Daniel Corbu; 7.Lucian Vasiliu;
8. Liviu Antonesei; 9. Magdalena Ghica; 10. Liviu Ioan Stoiciu; 11. Ioana
Crăciun; 12. Carolina Ilica; 13. Marin Lupşanu; 14. George Stanca; 15.
Lucian Avramescu; 16. Traian T. Coşovei; 17. Dan Verona; 18. Aurel
Dumitraşcu; 19. Ion Burnar; 20. Ioana Crăciunescu; 21. George Voica.
Cap. 2. Însemnări jigărite
Cap. 3. Sistemul eticii kantiene
Cap.4. Cum ar trebui să fie un poem (câteva din sfaturile naive ale unui
ţărănoi nebun)
Cap. 5. Şapte fenomene
1.Noi vom ţopăi râzând
2.Providenţa a rânjit deasupra Spaniei
3.Un FLUTURE în poezia românească de azi
4.Eu sunt din ţara lui foaie verde
5.Un Beethoven al literaturii universale
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6.Cu puşca de vânătoare a prietenului Sadoveanu
7.Scrisoare către fratele nostru Nicolae Labiş
Cap.6. 15 ianuarie şi 15 pamfletopoemescuri pe această temă
Şi atât. Te îmbrăţişez. Abia aştept să te-ntorci în Moldova să vin pe la voi.
În orice caz, când treci de la Constanţa spre Moldova treci şi pe la mine,
prin Slănic, te aştept cu drag. Dan David
***
23 ianuarie 1982 / De pe grijania dulce a neantului, de pe cocoaşa unei
înjurături de Kafka şi Rimbaud
Dragule,
Hai s-o luom tot calculat, pe puncte, precum contabilii; altfel nu cred că maş putea descurca prin avalanşa de idei care dau buzna peste mine:
1.Am primit şi vederea de la tine şi cele două scrisori. Mulţumesc naiv!
2.Abia aştept să-mi iasă cartea (peste maxim o lună şi jumătate – cam pe la
sfârşitul lui februarie, începutul lui martie). De ce? Păi am să vă chem pe
toţi prietenii mei la sabatul intrării (la modul cel mai torenţial şi mai
criminal) în literatură, deci scriitor profesionist, după aia. O să facem un
chef monstru, unde (la mine în Prahova) am să vă dau nişte autografe
mânjite cu vin, speranţe roşii şi
halucinaţii bahice, sexperimentale,
homosenzuale (noţiunea am inventato mergând cu Daniel Corbu prin
Bucureşti la un vin – ne-am întâlnit
întâmplător la Casa Scânteii).
3.Prin urmare, imediat ce oi lua
„semnalul” de la editură, o să vă
anunţ cam cu o săptămână, două,
înainte de a intra cartea în librării.
4. Cred că Marea e mortală iarna. E o
nebunie, aşa-i? Dar, ai dreptate, îţi
trebuie şi timp pentru asta.
5.Prietenia e şarpele meu de serviciu.
Şarpe cu clopoţeii furaţi, evident.
6.Ce mai faci? Mi-e dor de tine! Mi-e
dor rău! Tare mi-ar place să ne
îmbătăm şi să dansăm, să zburăm, să
minţim frumos, să ne pupăm, să murim niţel, să înviem mai mult. Ah,
dulce beţie! Viaţă! Cât de curând, băiete, o facem lată!
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7.Acum să-ţi zic câteva vorbe să lămurim nedumeririle tale: Liviu
Antonesei e la numărul 8 al cuprinsului. Ordinea asta, de ce? Aşa a vrut
sufletul meu! Dan Verona e un poet foarte bun prin cele trei cărţi ale sale
(e mai bun ca Dinescu şi ca mulţi alţii). Care cărţi? „Nopţile migratoare”
(o carte uluitor de frumoasă), „Zodia măslinului” şi „Viaţa la treizeci şi trei
de ani”. Alte cărţi la el, slabe. Despre Emil Brumaru vorbesc în capitolul 5
(la „Şapte fenomene...”), el este „Fluturele din poezia românească de azi”.
Deci nu pot s-o dau lui s-o prefaţeze. Despre „Însemnările jigărite”, sunt
nişte „maxime”. Cât despre schimbat...
8. Cred că mi-ar fi şi mie drag de prietenul tău Niţă. Am şi eu un prieten
minunat (Popescu), care lucrează la Poştă, iar în timpul liber face
fotografii, e minunat, are un suflet...
9. Ţi-au apărut nişte poeme excelente în „Convorbiri”. Despre celelalte
reviste, nimic negru, rahat cu apă rece.
10. Amin.
Te îmbrăţişez şi abia aştept să ne vedem. Dan David, un cristozaur ars de
cancerul duioşiei.
PS. Transmite-i salutări lui Niţă.

***
1 martie 1982, înaintea erei noastre
Dragule Drag,
I.meseria mea de omcomputercâine
şobolan, aşteptarea unor veşti de la
Editura „Eminescu” (în curând o să
chefuim Cartea!), lecturile mele
halucinante,
epuizante,
uluitoare
(citesc într-un ritm infernal, bătrâne, o
carte pe zi – roman, sau eseistică, sau
critică literară, sau filozofie, cărţi de
poezie citesc 4-5 pe zi, la noi nu se mai
scrie, sau traduce, poezie puternică,
profundă,
mare,
extenuantă,
ucigătoare), cred că într-o bună
(diavolească!?) zi o să plesnesc,
înnebunesc, sau altceva de acest gen,
dar nu-i nimic, arta mare înseamnă, pe
lângă har, jertfă, nebunie-n sânge,
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chin, dureri torenţiale, crucificări, cultură, inteligenţă puternică, experienţă
de viaţă. Chefurile duminicale cu prietenii vii, necazurile zilnice şi multe
altele m-au împiedicat să mai scriu vreo epistolă, dar dragul meu prieten şi
poet mirabil, te rog naiv şi din tot sufletul meu de
omcomputercâineşobolan să nu te superi pe sufletul meu chinuit, torturat
de eşecuri, aşteptări, promisiuni, te rog bătrâne lup cumsecade, nu te
supăra pe mine, uite, am să-ţi promit că o să răspund cu promptitudine
epistolelor tale...
II.ce mai faci? Cum e marea? Ce-ţi mai face sufletul, bătrâne lup
cumsecade?! Cum mai ţi-este Sufletul? Ce-ţi mai fac Poemele? Trimite-mi
şi mie nişte poeme de-alea scrise la Canal, cred că-s mortale...
III.abia aştept să vă chem la sabatul cărţii!
Te îmbrăţişez şi sărut sufletul tău frumos, Dan David (un tigru tandru).

***
(Carte poştală)
martie 1982.
Mă, Nicule, cât mai ai de gând să stai acolo? Spune-mi când te întorci în
Neamţ? În aprilie am cartea în librării. Abia aştept să facem marele chef.
Când treci de la Constanţa spre Neamţ, treci pe la mine! Te aştept cu drag!
Când o să facem lansarea cărţii în Slănic o să vă anunţ eu. Abia aştept să
ne vedem! Al tău, îngândurat, Dan David
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Proză de
Cornel Nistea

În căutarea absolutului
- Iubitule, m-am întors acasă. Absolutul nu există...
- ...
- Cum?, nu mă iei în braţe? Nu te bucuri că am revenit acasă?
- ...
Îl privea mirată. Ştia cât de mult o iubea. Cum el tăcea, a încetat să
mai fie atât de entuziasmată după brambureala ei de trei luni şi jumătate.
Nu că i-ar fi cerut îndurarea, nu pe asta conta ea, ci pe altceva, pe un ceva
pe care încă n-avea cum să i-l explice.
- Chiar aşa, iubitule, chiar aşa? Cum adică să nu-mi apreciezi
gestul?...
Nu ştia ce să creadă, doar de atâtea ori după vreo năzbâtie de-a ei îi
acordase clemenţă, iar el îi spunea: Nu mai fă asta, nu mă mai fă să sufăr,
iar ea se declara de acord cu el. Da, greşise. Nu avea să se mai întâmple.
Va avea grijă. Numai că acum o privea parcă altfel, iar zâmbetul acela
înduioşat de pe faţa lui o descumpănea. Se gândi: Oare nu cumva am întins
prea mult coarda? Ce-o să mă fac acum?...
Şi-a aruncat geanta roşie cu dungi aurii pe un fotoliu, apoi şi-a luat
ochelarii de soare de pe nas, de parcă ar fi dorit ca el să-i poată verifica
autenticitatea, că era ea şi nu alta, că nu se metamorfozase, decât poate îi
apăruse o neînsemnată cută pe frunte, iar pe bărbie i se intersectau câteva
vinişoare vişinii.
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- Dragule, am trăit o experienţă tristă. Tu nu înţelegi asta?
Înduioşarea de pe faţa lui parcă nu scăzuse, ba zâmbetul îi devenise
maliţios. Asta îi părea cu adevărat o noutate.
- Chiar aşa, Şimon, chiar aşa? Măcar spune ceva...
Şimon parcă se minuna de apariţia ei. Tot nu-i venea să creadă că
Dina se întorsese acasă fără să fie prea sigură că era vinovată de ceva, doar
că avusese o experienţă nenorocită, de care lui Şimon părea să nu-i pese.
A încetat s-o mai privească, de parcă nu s-ar fi aflat acolo, la doi
paşi de el.
- Du-te în baie şi te spală, apoi om mai vedea...
Om vedea ăsta nu-i fu pe plac Marcelei. Se puse în faţa lui şi-l
avertiză:
- Şimon, tu nu vezi că sunt aici?
- Tocmai încerc să-mi dau seama că eşti tu în realitate şi încă nu
reuşesc. Îmi pare atât de rău de ce ţi s-a întâmplat. În ultima vreme prea sau înmulţit poveştile triste. Gata, am treabă. Sunt aşteptat la şedinţa de
bilanţ a fabricii. Mă tem că ne vom declara insolvenţa...
În lipsa lui, Dina îi urmă sfatul. Intră în baie, dădu drumul la duş,
se săpuni bine şi lăsă apa să curgă îndelung peste ea. Era ca o ploaie de
vară din vara aceea când urcase pe munte cu el, de avusese surpriza să-i
pună ineluşul acela cu smaralde pe deget. Zâmbi: A fost frumos, chiar
foarte frumos, dar orice lucru, cât ar fi de frumos, e sortit pieirii. I se păru
că aude cheia în uşa de la intrare şi tresări. Opri apa, luă halatul pe ea şi se
duse să vadă cine era acolo. Nu se-aştepta la asta. Era o femeie mai tânără
decât ea, cu ochi negri şi buzele cărnoase. Mai că se impacientă.
- Sunt Teodora. Am convenit cu domnul Şimon ca la sfârşit de
săptămână să-i fac curat în casă.
- Da, da... Nu cred însă că mai e nevoie, s-a grăbit Dina să-i spună.
O să vorbesc cu soţul meu despre chestiunea asta.
- E în regulă. Domnul Şimon trebuie totuşi să afle că am fost aici.
- Desigur, desigur. Îi voi spune de îndată ce se va întoarce de la
fabrică.
- La revedere.
- La revedere.
În holul de la intrare, Dina se văzu întâmplător în oglindă.
- Doamne, dar halatul ăsta?... Nu-mi aduc aminte să fi fost al meu.
Ticălosul! Sigur, în lipsa mea, a adus alte femei în casă, şopti ea.
Se impacientă, ba de-o vreme începu să trepideze de ciudă. Se duse
repede în baie, aruncă halatul străin de pe ea şi începu să se vaiete:
- Of, of, ce viaţă nenorocită! Of, of! Şimone, Şimone, n-o să ţi-o
iert asta niciodată!, îşi zise în vreme ce ştergea cu palma abureala de pe
oglinda din baie pentru a se vedea şi pieptăna.
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Reveni în living. Era încă agitată. Dar dacă Teodora aceea?... Nu,
nu. Mai întâi trebuie să-l întreb pe Şimon. Prea mult timp am fost plecată
de acasă şi-i posibil să fi pierdut în parte legătura cu realitatea de aici. Aşa
e când altul te revendică şi te ţine în captivitate. Dracu să-l ia de italian!
Un mascalţone. O făcea bine, dar... Cum dracu m-am lăsat atât de uşor
sedusă de mocofanul ăla care după ce a fost dispus să fim parteneri de
viaţă a început să mă abuzeze. Îi voi mărturisi toate astea lui Şimon al meu
şi el va înţelege.
A stat mai o oră în fotoliul ei preferat din apropierea ferestrei ce da
spre curtea interioară cu faţa inundată de soare, pilindu-şi unghiile cu mare
atenţie, de parcă s-ar fi pregătit pentru o răzbunare teribilă. Ce caută
halatul acela înflorat în baia noastră? Lasă, va veni el acasă!...
Şimon întârzia să revină de la serviciu, probabil analiza economică
şi comercială se prelungea, apoi mai avea şi obiceiul să mai stea în drum
spre casă cu prietenii la o cafenea.
Dina spumega de furie. Îi va cere negreşit socoteală.
Abia spre şapte şi jumătate seara Şimon a intrat în casă. Dina era
încă în acelaşi fotoliu de lângă fereastră ce da spre curtea interioară.
- Bună, Dina, iartă-mă, te rog, că am întârziat. A fost o şedinţă de
analiză lungă. Se pare că vom scăpa de insolvenţă.
- Nu-ţi fă griji. Sunt obişnuită cu întârzierile tale, în parte
justificate...
- Aşa. Sunt flămând. Ai pregătit ceva de mâncare?
- Nu, dragule. Doar de obicei iei masa la restaurant. Îţi mai făceam
eu uneori câte o surpriză...
- Aşa, aşa, văd că ţi-ai adus aminte...
- Dar oare nu-i normal asta?
- E normal. Până ce şi ucigaşii spun că e normal să comită o
crimă...
- Nu-mi dau seama ce vrei să spui cu asta. Normalitatea e aceea pe
care şi-o doreşte şi şi-o stabileşte omul, parcă aşa spuneai cândva.
- Nu spuneam chiar aşa, draga nea. Toată viaţa am simţit
normalitatea ca pe-o libertate ce asigură armonia cuplului. Dizarmoniile
fac omul nefericit.
- Şi-n lipsa mea, ia spune, ai fost fericit sau nefericit?
- La început, într-o primă fază a lipsei tale, m-am simţit teribil de
nefericit, apoi, reanalizându-mi situaţia, am început să-mi revin, fără să-mi
descopăr vina teribilă care te-a determinat să mă părăseşti.
- Asta, vremelnic, nu-i aşa?
- De unde să bănuiesc eu că n-ai făcut-o pentru totdeauna? Ai
plecat pur şi simplu fără să-mi fi dat explicaţii, să-mi fi spus la revedere.
- Şimon, ce puteam să-ţi spun? Când pe o femeie o apucă dracii...
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- Dracii? Asta era? Dina dragă, doar atât? Nu eram eu nemernicul
de care voiai să scapi?
- E complicat, degeaba o să-ţi explic că n-ai să înţelegi.
- Cum adică, distinsă doamnă, când pe o femeie o apucă dracii?...
- Uite, cred că m-am exprimat într-un mod nefericit. Ar fi fost mai
nimerit să spun: când pe o femeie o apucă disperarea, când are motivele ei
ascunse s-o ia razna... Voi bărbaţii nu veţi putea înţelege niciodată starea
asta a femeilor. E un fel de nebunie cel mai adesea provocată de frustrare...
- Cincisprezece ani cât am trăit împreună nu mi-ai mărturisit
vreodată starea asta...
- Şi ce-aş fi rezolvat dacă ţi-aş fi mărturisit-o. Tot n-ai fi putut
înţelege…
- Ei, sunt de acord cu tine, dar nici n-ai încercat să-mi vorbeşti de
suferinţa ta.
- E adevărat, poate ar fi fost mai corect să-ţi spun...
- Să-mi spui ce?
- Nu ştiu, nu pot nici eu pricepe ce s-a întâmplat...
- Uite, renunţ să te mai întreb, pentru că mi se pare incorect să
insist într-o chestiune care te priveşte de vreme ce e o problemă de
intimitate absolută.
- Bine faci, numai ne-am amărî şi mai mult, or acum nu mai
suntem tineri...
- Şi dacă nu mai suntem tineri, putem să ne acceptăm orice?
- Nu chiar. Sunt chestii care nu mai e nevoie să le acceptăm, ca şi
vinile trecute...
- Vinile trecute? Uite, cu asta sunt de acord. Am stabilit de atâtea
ori împreună: chestia asta s-o dăm uitării şi de cele mai multe ori am
reuşit, măcar că ştiam că în noi vor rămâne reziduuri care oricând se pot
reactiva.
- Aşa e. Ai dreptate.
L-a fixat cu privirea.
- Dragule, la insistenţele tale, pe la zece am făcut un duş şi, spre
surprinderea mea, după ce am ieşit din cadă şi m-am privit în oglindă, am
constatat că am pe mine un halat străin. Ai adus în lipsa mea femei în
casă?
Şimon a zâmbit din nou cu oarecare maliţie.
- Dina, halatul acela ţi l-am cumpărat de ziua ta. N-ai apucat să-l
îmbraci pentru că ai plecat cu italianul la Roma în chiar ziua aceea...
- De unde ştii tu că am plecat cu italianul şi nu cu neamţul?
- Ei, Dina, am şi eu informaţiile mele confidenţiale...
- Şi Teodora ce căuta azi să vină aici?
- E menajera mea. Trebuia să facă cineva curat în casă.
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- Nu cred, prea era rujată, coafată, fandosită!...
- Ei, asta-i. De ce aş avea eu nevoie să crezi sau să nu crezi cine e
Teodora...
- Cum?, îţi sunt indiferentă? N-am trăit cincisprezece ani
împreună?
- Cincisprezece ani fără patru luni, draga mea...
- Ia uită-te la el ce ţinere de minte are...
- Ţin minte, Dina. Pe toate le ţin minte. Şi plecările şi iertările, şi că
în tinereţe ne-am iubit nebuneşte...
- Da, da, ne-am iubit...
- Şi-apoi a intervenit obişnuinţa, căreia de obicei îi urmează
plictisul, la unele femei starea aceea vecină cu nebunia de care vorbeşti tu
şi pleacă în lume în căutarea absolutului. Parcă aşa spuneai.
- Spuneam şi sunt convinsă că am dreptate.
- În cazul acesta, de ce te-ai întors aici, de ce n-ai căutat absolutul
mai departe?
- Ţi-am spus. Pentru că am înţeles că absolutul nu există...
- Te înşeli, Dina. Absolutul e ascuns în noi, zace asemeni unui
înger în toate fibrele noastre. E adormit acolo doar că noi nu ştim, ori nu
suntem în stare să-l aflăm, să-l trăim. Nu-mi spuneai tu uneori când făceam
dragoste: E absolut extraordinar! Ce zici de asta?
- Nu zic nimic, doar că...
- Doar că pe la patruzeci de ani intervine uzura sentimentelor. Uite,
ţi-au apărut câteva fire de păr alb în cele patru luni cât ai lipsit de-acasă...
- Nu se poate! Cu siguranţă te înşeli!, a izbucnit ea contrariată.
- Dacă te-ai uita mai bine în oglindă, negreşit ai să-mi dai dreptate,
apoi mai e şi cuta aceea din obraz pe care o văd pentru prima dată.
- Ţi-ai propus, desigur, să mă necăjeşti şi nu te învinovăţesc de
asta. Totuşi, femeia aceea, Teodora...
- Femeia care a venit să-mi facă menajul şi pe care tu ai alungato...
- N-am alungat-o, i-am spus doar să plece, că nu mai este nevoie...
- Dragă, dar n-am avut noi mereu menajeră în casă, asta şi când tu
erai acasă?
- Am avut, dar nu era Teodora.
- Şi-atunci?
- Nu ştiu. Am descoperit că halatul ce-l luasem pe mine nu era al
meu.
- Ai crezut că era al Teodorei?
- Am crezut că era al unei femei pe care o bagi în baie şi-n aşternut.
- Chestia pe care desigur tu nu mi-ai putea-o ierta.
- Da, nu ţi-aş putea-o ierta.
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- În cazul ăsta ce urmează să facem?
- Nu ştiu, tu hotărăşti.
- Dina, am şi hotărât. Vom divorţa. Pe patru septembrie avem
primul termen de judecată...
- Nu se poate. Ce-i cu mârşăvia asta?! În patru septembrie e ziua
noastră de cununie...
- Nu eu am stabilit data asta, ziua de judecată au stabilit-o
magistraţii.
- Nu te cred. Este o mârşăvie ce se întâmplă, o mare mârşăvie!...
- Nu, Dina, este o pură întâmplare, tot aşa cum tu ai plecat la Roma
cu Riccarrdo pe nouă mai. Din întâmplare aveai geanta deschisă şi mi-a
atras atenţia biletul tău de avion.
- Nu se poate!...
- Chiar să nu fi ştiu tu că nouă mai e ziua ta de naştere?
- Nu m-am gândit nici o clipă la asta.
- Timpul, iubito, timpul de acum va fi generos cu noi. Nu o dată ne
amăgeşte, dar acum e aliatul nostru. După divorţ, vom avea destul timp să
medităm la viaţa noastră, la împliniri şi eşecuri, mai ales la eşecuri.
- Să medităm la ce?
- La tot, Dina, dar mai ales la şirul plăcerilor, neplăcerilor şi
iertărilor. Oho, de câte ori vom fi intrat în dizarmonie... Poate vei înţelege
cândva că absolutul există, dar trebuie să ştim să-l aflăm...
Alba Iulia, 6 noiembrie, 2014
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Poezii de
Liviu Vişan

Poet la oraş
mai fierbite decât ţărâna câmpului
asfaltul se leapădă greu de trecători
calc prin intersecţii ca pe clapele unui
imens pian insensibil
cei care mă privesc în ochi nici nu ştiu
ce tristă e viaţa omului de la ţară ajuns la oraş
lungul prizonierat al metaforei
optimismul tembel micile bucurii fără motiv
am uitat ce pagină grea e întorsul fânului
dar ştiu că iarba tânără cade greu în genunchi
îmi amintesc de izvorul aflat în inima pădurii
când calc pe asfaltul fierbinte precum fachirii
nicio veste despre plata colaborărilor prin redacţii
prietenii mei infestaţi cu fum de ţigară
s-au refugiat în cochilii de facebook
nu mai au cerneala vinovăţiei pe degete
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Tarot
poetului Octavian Mihalcea
ca să trăiască
poetul vinde iluzii
dureros de ieftine
amanetează metafore
sclipitoare peniţe de aur
de la frânte stilouri vechi chinezeşti
călimări de cristal
murdare la gură
de păcatul cuvântului
amanetează versuri
poeme
uriaşe roiuri
de musculiţe beţive
litere îmbălsămate
hieroglife care îţi fac semn cu degetul
să te aproprii
bine-aţi venit în raiul oniric
poetul a deschis pentru noi
cartea cărţilor
uriaşul tarot
al pierzaniei

Flăcări de iarbă
împleteam turbane din verzi
mlădiţe de salcie
cu ciucuri îngălbeniţi de polen
în anotimpul învierii
porneam aventura copilăriei
spre malul unui pârâu înecat în trestii
viu pâlpâit de candelă
aripile cărăbuşilor ardeau în iarbă
nu exista bucurie mai mare
ca ciocnitul cu ouă vopsite
aproape am uitat că acest obicei
era pe atunci interzis
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ca şi cum ai putea să ucizi copilăria
n-aveam voie să vorbim despre lucruri sfinte
ciocneam ouă pe luate până se înroşea iarba
uitarea e un fel de nemărturisită iertare

Piele de şarpe
în piele de şarpe constrinctor
urcă umbra piciorului de femeie
în cer fantastică reptilă
încolăcită pe grumazul visului
piele de şarpe care se leapădă de şarpe
cum se leapădă ziua de noapte
umbra piciorului de femeie
coloană de templu capitel din fruct confiat

Poem la imprimantă
lui Ion Bogdan Ştefănescu
sunetul surd şi înfiorat
al clapei care trezeşte litera în calculator
urmă de şarpe în iarba de iască
taie pântecul întunericului liniştea nopţii
sunet de clape de flaut
topit în aurul cine mai ştie cărui poem
literă apăsată cu cele trei degete de închinăciune
sunet pe hârtie sfântă prescură
lumină din lumină auzită cu ochii închişi
e naşterea poemului pe hârtie
semnul crucii
făcut pe un viu piept de flaut
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Polemici

Sunt născut în
1989 și sunt
dezgustat
de tot ceea ce
se înâmplă la
începutul lui
2015
un eseu de Bogdan Federeac
Lupta pentru putere este una dintre cele mai naturale acțiuni pe care le
poți observa. Societatea nu este nimic diferită de regnul animal: unii latră, alții
mușcă, unii se simt protejați, alții conduc. Iar o luptă tot mai virulentă (a se
citi zgomotoasă) se dă de la începutul anului 2015 în lumea literară
românească. Mai ales in mediul online. Premisa a contituit-o Premiul Național
„Mihai Eminescu” Opera Omnia de la Botoșani, considerat a fi cea mai mare
distincție românească pe care o poate primi un poet. S-au creat cel puțin trei
tabere: cei care au protestat vocal împotriva câștigătorului și a juriului, cei
care au susținut alegerea juriului și cei care aparent au tăcut. Lucrurile s-au
complicat ulterior, ca într-un roman cavaleresc din Evul Mediu: au apărut
conspirații, s-au cerut capete tăiate, bătrânii satului i-au mustrat pe tineri.
Premiul de la Botoșani a fost catalizator și pentru a atrage atenția asupra unei
uniuni de creație. Peste noapte USR-ul s-a transformat într-o creatură
monstruoasă, cu numeroase tentacole otrăvite și otrăvitoare. Apoi s-a adus în
discuție și o lege a timbrului cultural. În luptele amintite au sărit ca arși și
reprezentanții sau echipele de PR ale editurilor.
Un început de an în care scriitorii au început să fie invitați în studiourile
de televiziune, în care ziarele de mare tiraj (dacă se mai poate vorbi de un
mare tiraj în presa românească) alocă pagini întregi scriitorilor și conflictelor
dintre ei. Ce mai contează că războiul bate la ușă în Ucraina, că episodul
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început la Charlie Hebdo este departe de a se fi încheiat, că DNA-ul creează
un guvern, de dată aceasta nu din umbră, ci în închisoare, punând chiar și un
candidat la președinție în persoana Elenei Udrea (care a ajuns după gratii,
chiar și pentru câteva zile, fiind singurul român, în afară de Adrian Năstase,
care a reușit această „performanță” după ce a fost votat de 493.376 de
cetățeni), că săptămânal se mai scutură scaunului unui ales local din cauza
problemelor penale, că Educația și Sănătatea sunt la un pas de colaps din
cauza proastei guvernări? Important este ca scriitorii să își dea în cap unul
celuilalt.
Prin ochii celor care conduc acum USR-ul, revolta confraților întru
literatură îi face să se întrebe: „Pe cine să puneți în locul lui X, nu vedeți că nu
aveți pe cine?”. Și eu sunt de acord: așa ar fi trebuit să se întrebe și românii în
toamnă: pe cine să punem în locul lui Băsescu, nu avem pe cine, nu mai bine
îi mai dăm un mandat? Pe urmă poate apare cineva.” Nu de oameni capabili
ducem lipsa, ci de curaj și de frica de a ne asuma propriile alegeri. Dacă de
cumva greșim? De ce să fim trași la răspundere?
Sunt în cultura română oameni care au funcții primite imediat după
decembrie 1989. Erau tineri atunci. Cineva fie a avut încredere în ei, fie și-a
bătut joc de ei crezând că nu vor face față, fie tinerii de atunci au preluat ei
singuri acele funcții. Problema este că unii dintre tinerii de atunci sunt cei care
se apropie de vârsta de pensionare. Dar mirajul puterii este prea mare. Și mă
gândesc la cei care conduc anumite reviste literare, reviste înființate cu mult
înainte ca ei să vadă lumina zilei. Numai că astăzi ei se văd acolo, în scaunul
confortabil așteptând ieșirea la pensie și îngroparea revistei. Și multe dintre
revistele de la noi vor dispărea și nu pentru că ies la pensie cei care le conduc,
ci pentru că ei nu mai sunt racordați la anumite realități, iar revistele sunt deja
moarte. Exemplul revistelor se aplică și asupra unor instituții. Dar odată ce ai
puterea în mână, nu vrei să o lași. Sunt mult prea puține cazurile când s-a
întâmplat asta. „Păi cum să îl lăsăm pe scriitorul Y să conducă _________ (a
se completa după propriile doleanțe)? Nu are experiență!”. Este exact aceeași
mentalitate stupidă care îi spune absolventului de facultate că nu îl poate
angaja nici ca vânzător la chișcul de ziare pentru că nu are experiență. E
numai și numai problema absolventului că nu are experiență? Nu cumva mare
parte din vină o are sistemul?
Sunt născut în iunie 1989. Nu mă interesează luptele dintre grupările de
literați pentru că nu este războiul meu și pentru că mi-este greață de tot ceea
ce se întâmplă, mai ales când mă gândesc că peste 40 de ani eu și prietenii mei
am putea face aceleași greșeli pe care le fac cei care au acum funcțiile. Nu
mă trimiteți să-mi scriu opera, dacă va fi să o scriu, o voi scrie, nu o am în
buzunar acum la 25 de ani, cum nici voi nu ați avut-o când aveați vârsta mea.
Dar nici nu reproșați generației mele că toate merg prost în țara asta din cauza
noastră. Noi încercăm să facem ceva, voi nu ne lăsați. Vă e frică să nu fiți
„aruncați la gunoi” de cei tineri. Dar asta o faceți singuri.
182

Adrian G. Romila
vă recomandă
Prin
nanabozo
(Cartea
Românească, 2014), un volum greu încadrabil,
ca gen și ca expresie, O. Nimigean pare că se
reinventează mereu, refuzând asimilarea într-o
paradigmă generaționistă sau formală. Placheta
confirmă vocația sa experimentală și intens
vizionară prin trei cicluri de texte originale,
dintre care numai primele două pot fi numite
”poeme”. Al treilea e un fel de happening
prozastic/diaristic, în orice caz, plasabil în
afara oricărei taxonomii imediate. Deopotrivă
estetică, psihanalitică și biografică (n-am
epuizat deloc etichetele și nici nu sunt, poate,
cele mai potrivite), poetica lui Nimigean
dovedește din plin inconsistența prejudecății că un scriitor trebuie să fie
mereu consecvent unei maniere sau unor structuri.
Aura efemeridelor, primul și cel mai întins dintre ciclurile
volumului, alătură egografiei minimalismul urban și domestic. Avem aici
obiecte și ființe cotidiene, de la ode închinate sobei de tablă și frigiderului,
până la evocarea melancolică a unor spații rurale, cu explozia lor vegetală.
Gesturile sunt simple, săvârșite cu o sobrietate de ritual: să hrănești un
câine, să cari lemne, să inspiri aer proaspăt, să culegi nuci, să duci o
sacoșă. Fascinația pentru ființe și obiecte ce încarnează experiențe primare,
dar de neatins (o puberă asistentă medicală, un câine credincios, o pisică
ivită de sub zăpadă, o iubită grijulie) se împletește cu cea pentru eroii
macho, pentru sportivi performeri sau pentru ipostazele inedite ale unei
eventuale partenere. Paleta existențială e foarte generoasă, trecând de la
simplele experiențe terestre la viziunile Paradisului, de la concretețea
lucrurilor tactile la starea nedefinită de rugăciune. Ceea ce dovedește că,
într-adevăr, efemeridele, chiar perisabile fiind, exhală aura lor nevăzută.Al
doila ciclu, Eu, unul, aș prefera, intelectualizează discursul poetic, cu miză
pe oscilații metaliterare și cosmogonice, pe autoscopii estetice și
psihanalitice. Improvizația dă caracterul halucinatoriu al versificării, care e
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criptică tot așa de mult pe cât e prolifică, dacă se păstrează dramul necesar
de sinceritate, de autenticitate, de consecvență cu sine, de ”preferință”
personală.În fine, Studio cu vedere spre poienița druidică încheie placheta
cu invocarea spațiului simbolic al celebrărilor arhetipale. ”Poienița
druidică”, des pomenită, e locul unde genul hibrid al cuvântărilor de orice
fel (religioase, poetice, biografice, intertextuale etc.) tensionează extrem
puterea limbajului de a face referințe distinct auctoriale sau de-a exprima
conturul clar al unui eu. Avem flash-uri prozastice asemănătoare notațiilor
de jurnal, fragmente care amestecă, aproape automat, visceralitatea,
speculațiile fizice și spiritualiste, intertextele literare și muzicale,
evenimențialul socio-politic și personal, gândurile, peisajele și obiectele.
Aș sugera că cele trei cicluri ale volumului înregistrează o
progresie de ton: de la clasicitatea relativă a imaginarului, în primul, prin
cerebral, în al doilea, până la încordarea cvasi-inteligibilă a unor notații ”la
cald”, psihedelice, libere de constrângeri formale, în ultimul. Ceea ce
înseamnă refuzul autopastișei, al înregimentării și al condiționărilor de
orice fel.
Despre nerăbdarea de a fi răbdător
(Humanitas, 2014) e un dialog cvasi-spontan
între Dan C. Mihăilescu și Ciprian Măceșaru,
care pune, întâi de toate, față în față doi scriitori
contemporani cunoscuți. Exact diferențele dintre
ei sunt cele care dau substanță textului: diferențe
de anvergură publică, de vârstă, de gen, de
atitudine. Avem, pe de o parte, sexagenarul
eseist, critic și istoric literar, consacrat inclusiv
mediatic; de cealaltă parte e mai tânărul poet,
prozator și jurnalist, un autor sub 40 de ani, în
plină perioadă de afirmare. Apoi, cartea pariază
pe genul mixt al discuției libere, rezultate dintrun schimb de mesaje electronice, concentrate pe relația dintre două calități
foarte prolifice intelectual. Astfel, nerăbdarea și răbdarea, însușite,
alternativ, de ambii colocutori (deși se presupune că cel tânăr, provocatorul
discuției, ar fi nerăbdătorul, și cel mai în vârstă, de la care se așteaptă
consiliile, ar fi răbdătorul), dau prilejul unui periplu epistolar prin varii
domenii biografice și culturale. Fără capitole, fără delimitări tematice, fără
ordine prestabilită. Singurele opriri sunt cele firești, ale dialogului, adică
intervențiile succesive ale celor doi participanți, plus câteva foarte vagi
subtitluri. În condițiile unui ”volum de deliberări”, ale unei ”sume de
scrisori febrile, indecise între centripet și centrifug, între datoria
pedagogică, răspărul referențial și nesațiul scriiturii de sine” (Dan C.
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Mihăilescu), o abordare a cărții nu poate decât să se organizeze luând în
vizor, pe rând, pozițiile lor. Adică spicuind din replici și încercând să
reconstituie câte o poziție coerentă, în amalgamul de răspunsuri doldora de
volute referențiale pe cât de disparate, pe-atât de captivante.
Aventură a comunicării și a cunoașterii reciproce, epistolarul
dintre Dan C. Mihăilescu și Ciprian Măceșaru dovedește încă o dată
valabilitatea schimbului liber de idei, între prieteni care-și prețuiesc
alteritățile. Răbdarea și nerăbdarea sunt problematizate, iată, în mediul
virtual, într-un dialog cuceritor, deloc zgârcit cu limbajul și ideile.
Tu n-ai trăit nimic (Cartea
Românească, 2014), experimentul epic al lui
Gabriel H. Decuble, e un dosar de existență
camilpetrescian, care ascunde, printre formule, o
poveste cu multiple etaje clasice: dragoste
neîmplinită,
dramă
familială,
prietenie
adolescentină, fragmentarium epistolar. Cu
spectrul fatal al culpei plutind deasupra eroului,
avem în roman o perspectivă kafkiană, o
parabolă a vinei și a sistemului social care
ucide. Numai că, ajustată post-modern, povestea
devine una beat. De o parte sunt poliție,droguri,
psihanaliză, rockꞌn roll, literatură, puștani,
puștoaice, revoltă, călătorie, înstrăinare,
cimitire, liceu, salvare, iubire. De cealaltă observăm o antologie de
discursuri contemporane, o colecție de autoreferențialități și registre
lingvistice: de la șabloanele rapoartelor juridice, la confesiunea lungă, pe
mail; de la înregistrările ambientale, la exhibarea intelectual-poetică pe
blog; de la comentariile internautice brutale, din subsol, la delirul verbal
halucinogen al personajului; de la eboșele unei povestiri nepublicate, la
ramele unui presupus narator principal.
Conceput drept relatare a unui procuror respins de propriul
sistem și, de aceea, predispus la a-i denunța tarele, romanul reduplică
marginalizarea, proiectând-o asupra unui adolescent, Emil Blaj, victimă, la
rându-i, a unei lumi indiferente la profunzimi. Exinderile nominale sunt la
vedere: Emil, adică Emo sau pasărea Emu, ambele embleme ale fragilității,
și Blaj, de la blajin, blând. El e obiectul unui dosar instrumentat cu intenții
malefice de către un alt procuror, îndrăgostit de fata de care e îndrăgostit și
obiectivul său (iarăși, cu un nume transparent — Selena). Dosarul cade în
mâna primului procuror, care, citind corect, printre rânduri,
tendențiozitatea și falsitatea acuzațiilor colegului său, le pune cap la cap,
alcătuind ”romanul” blajinului tânăr Emil. În intenția de a-i salva reputația,
185

de a demonta culpa și de a se împotrivi curentului parvenirii în carieră,
procurorul ”bun” reface traseul biografic al tânărului Emil Blaj și
demonstrează cinismul ambelor sisteme, cel de justiție și cel social.
Romanul e, deci, mai întâi, unul al tinereții contemporane. E
vorba de un adolescent fragil, preocupat de scris și de sensul vieții, în
căutarea unei stabilități existențiale. Privit sub aspectul metaliteraturii și al
mecanicii textuale, romanul e un raport asupra relațiilor dintre
imponderabilitatea umană și procustianismul sistemului: redactat cu
precizie juridică, dar într-o simfonie stilistică. Obișnuit cu expresia rigidă a
textelor juridice și prins în deontologia obiectivității profesionale,
naratorul-procuror nu intervine în dosarul pe care l-a alcătuit. Doar la
început și la sfârșit trasează liniile directoare ale propriului discurs,
lămurind de ce și cum l-a alcătuit și devoalându-și, strategic, simbolurile.
Original, în formulă, dramatic, în referințe, experimentul
epic al lui Gabriel H. Decuble confirmă valoarea unui ficționar. Căci nu e
ușor să scrii despre singurătate, viață, moarte, eternitate și literatură,
pornind exact de la faptul că n-ai trăit nimic. Romanul acesta dovedește,
până la urmă, că scrisul nu e un surogat al vieții, ci viața, însăși.
Pline de haz, unele, altele și de
absurd, ”povestirile” din Lumea ca literatură.
Amintiri (Polirom, 2014) dau seamă nu numai
despre evenimente inedite din biografia lui Ioan
Groșan. E vorba de veritabile schițe ”realiste”,
profilate, în majoritate (cu excepția notabilă a
bucății Jeune comédien la Cannes, cu
incredibilele aventuri ale naratorului pe riviera
franceză, odată cu proiecția filmului ”Balanța”,
în 1992), în decorul românesc, atât de ofertant
scenografic și tipologic. E greu să nu presupui o
minimă prelucrare ficțională, în multe dintre
cazuri, fie și pentru că e prea bine cunoscută
ambiguitatea egoprozastică a ethosului optzecist. ”Amintirile” sunt prea
coerente, prea bine croite epic, cu progresie și descărcare finală (uneori și
cu morală!), cu replici antologice și scene pe măsură, fără hiatusurile pe
care le-ar implica un decupaj biografic brut, originar. Nu că ar fi
inautentice, dimpotrivă, cu sau fără denunțarea pactului autoficțional, ele
se citesc cu mare plăcere și cu mare folos literar.
Doi țărani află, în jurul unui pahar prelungit, în gară, că sunt
consăteni. Un general de aviație e rănit de taurul comunal, după ce a
aterizat cu o parașută roșie, pe islaz. Un poet veterinar dă consultații prin
telefon, la nașterea unui vițel, exact când își citește poemul public, pe
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scenă. Un student e chemat zadarnic acasă de bunica, căci viitoarea soție e
foarte urâtă. Tatăl unui regizor aranjează să se transmită la Radio Moscova
(de fapt, la un tranzistor asezonat profesionist, cu fire, din pod în
bucătărie), în fiecare săptămână, știri despre poznele făcute de copiii lui, în
ultimele zile. ”Joia tineretului”, organizată ca discotecă, de primărie, la
țară, în comunism, asigură, prin sexualitatea dezlănțuită pe întuneric,
”continua etnogeneză a poporului român”. Favorurile amoroase ale unei
bursiere mexicane troțkiste, în București, sunt pierdute când povestitorul
are o criză de râs, în fața ei, la auzul așa-zisului complot anti-imperialist,
pe care îl pregătea în țara ei. Un tânăr mănâncă în neștire farfurii de supă,
la petrecerea de logodnă, ca să șocheze asistența și să scape, astfel, de
nedorita-i aleasă. Un primar incult are o reacție necontrolată, la o
cuvântare tovărășească, atunci când citește, despărțit în silabe, cuvântul
”scru-pule”. Am rezumat numai câteva din textele cărții, fără a putea
prelua harul inegalabil al relatării. Chiar dacă unele dintre personaje sunt
pomenite cu numele lor public (regizorii Moscu Copel și Lucian Pintilie,
actorii Maia Morgenstern și Răzvan Vasilescu, scriitorii Ioan Buduca,
Mariana Marin, Eugen Suciu, Ion Mureșan și alții), chiar dacă locurile și
anii sunt trecuți literal, chiar dacă împrejurările întâmplărilor sunt
detaliate, textele lui Ioan Groșan respiră, din plin, aerul tare al ficțiunii.
Patru bucăți mi-au plăcut, din toate cele 26, în mod deosebit:
ramificata Jeune comédien la Cannes, un fel de ”comédii de câteva zile la
Porțile Occidentului”; Ioan Buduca și biftecul tartar, o întâmplare hazlie
cu scriitori mult prea politicoși, prea simpli în opțiunile culinare și prea
atenți la propria-le imagine; Cele șapte vorbe memorabile ale lui Ion
Mureșan, o pescărească la limita fantasticului; Poporul ilir, o
extraordinară schiță absurdă, cu valabilitatea estetică direct proporțională
cu umorul sec, de impact.
Trăite de el sau auzite de la alții, ”amintirile” lui Ioan Groșan
creează un puternic efect de real. Căci nu numai literatura construiește o
lume, ci și lumea poate deveni literatură, atunci când e reconstruită din
cuvinte, cu har de povestitor.
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Poezii de
Iulian Grigoriu

poema caselor bătrâne
poema mea nu-ncape într-o carte
şi vreau s-o spun
până şi provincia mea sărăcită
are o mulţime de case cu poduri în care
aş putea să-mi las scrierile
cum somnul îşi depune icrele
dar mai ales!
o, aş scrie tot timpul
dacă aş locui în casa văduvei
mereu cu rufele la uscat
dar în spate, cu o grădină de care
se freacă însăşi mişcarea pământului
şi un aer de liliac primăvara,
pe o băncuţă, printre pulpele-i albe;
ori în livada de vişini a lui Riehl
desigur, dacă aş fi invizibil,
precum un suflet înaripat de poet
aş scrie până şi aici
în provincia mea uitată de lume
unde destul de mulţi o duc bine, dar şi mai mulţi, prost.
Pe aceste străzi pe care m-am răzgândit de o mie de ori
şi unde pot mărturisi: nimeni încă nu a păşit
boturi lungi de câini se împreunează cu mirosul adânc
de câmp duios printre trestii şi bălţi
de pe unde nimeni nu moare
ci pleacă în călătoria în jurul lumii
şi întâlnindu-se deodată se recunosc:
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în ilustrata veche pe aceeaşi faleză
damele simandicoase cu pampoane şi corseturi coboară din birje
iar castanii mai subţiri ce-i drept,
ca nişte domni cu mustăcioara răsucită
în dagherotipuri...
dar nu! Nu am locul! poemul meu/ s-ar scrie cu totul altfel!
Cât poate să se desfăşoare un val? până la pagina 100 sau 1000?
cum să rămână metafora mea puternică, virilă între nişte coperte
şi să nu devină o prelungire a inimii, astfel,
Inima Lumii din care să se desfire soarele,
pământul, înţelepciunea şi împilările noastre.
E simplu, dar nu evident:
tristeţea şi bucuria nu se însumează, ci se impun
fiindcă sunt ale unuia singur
şi de aceea nu se scrie pentru fantome,
cu toate că ele sunt cele mai fidele cititoare:
când în sfârşit au timp, dar nu mai au substanţă,
se apucă să citească!

Io, existenţa
Cel mai bine am stat cu ceasurile sparte
nu am avut o viaţă de autor
am trăit fără drepturi, aşa cum mi-am dorit.
Mi-a plăcut să-mi fac de lucru în domeniul condamnaţilor
(cu studii) pe viaţă/ de la distanţă.
Cele mai simple lucruri mi-ar fi luat o veşnicie să le înfăptuiesc
şi nici să scriu nu scriam ca oamenii ci/ osândit la muncă silnică
surghiunit în cea mai îndepărtată închisoare
la capătul norilor piatră spărgeam
m-am răsucit după fiecare fibră a lumii
am urcat golul din coşul de fum suitor
ca o jertfă din cuvânt în cuvânt;
Pot zice că lumea asta e un furt al identităţii sfârşiturilor
în lipsa unei ştiinţe decisive
şi în prezenţa ceremoniilor abrutizante
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eu recunosc ca o mamă, poemul
La 4 dimineaţa
la un moment dat poliţistul care a lucrat de
noapte în compartiment
şi acum merge la Bucureşti
cam de pe când e trecut de Brăila
şi nişte capre ling mâna sărată a unei prostituate
chiar în faţa blocurilor tricolore ANL
a rostit: W i t t g e n s t e i n
nu-i a bine, mi-am zis
mi s-o fi părut/ precum iubitului lu Lenore
când vorbea cu sburătoarea de eben, dar nu!
Wittgenstein wittgenstein a spus şi
l-a repezit pe vânzătorul ambulant care o făcea pe mutu
(proaspăt penalizat cu 9 luni interdicţie în uterul matern)
wittgenstein wittgenstein
păpădia abia a ieşit
cimitirele joacă hora în mersul trenului
în trecerea trecerii
alunecă-n clar pe nişte vagoane albastre
un scris mare boldat GFR
şi o vacă paşte lucerna grasă şi rapiţa
iată, deja înflorită
printre linii tranformatoarele de înaltă tensiune
ca nişte sonde şi micile pâlcuri de care se scutură câinii aşa
cum tremură uşile de apă ale vagonului
am speranţa că Acela într-un anume fel răspunzător
de toate astea/ e un artist
şi că va reuşi să ne poarte într-un final atât de neaşteptat încât
liniştea singurătatea demenţa
să ne devină cele mai tandre slujitoare
şi casa năpădită de ierburi
păzită de acelaşi căţel negru călcat de maşină
în ultima zi a şederii noastre acolo
să se ieftinească subit
pământul oamenii bogăţiile
să reverse din buzunarele mele întoarse pe dos
cu totul ne-începute...
prima amintire din cutia cu bijuterii false a mamei
să strălucească din nou
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România
de la capătul
gîndului
(fragmente)

un eseu de Dimitrie Grama
1. Păcatul despre care ar trebui să vorbim
Eu nu sunt un credincios care poate fi catalogat, un credincios cu o
relaţie clară, bine definită cu Dumnezeu şi cu reprezentanţii lui pământeşti
şi dacă ar fi să mă auto-expun sincer criticii, mai ales criticii sufletului şi
cugetului propriu, atunci eu sunt “cel care doreşte să creadă”, “cel care,
disperat, încearcă să-l descopere pe Dumnezeu şi creaţia lui, omul”.
Dilema mea nu este acceptarea divinităţii, ci acceptarea umanităţii în
descrierile bombastic-fanteziste care acreditează omului însuşiri mai
nobile decât acesta le merită, acceptarea ipocriziei spirituale bazată pe o
construcţie intelectuală, bazată pe un ritual, care din păcate întreţine şi
binecuvântează imoralitatea umană. Recunosc, aici eu generalizez, încerc
să explic cum majoritatea fiinţelor umane, pentru că există şi excepţii, se
auto-amăgesc, se complac în participarea activă la întreţinerea unor
compromisuri obscure, compromisuri care ne oglindesc imaginea în faţa
lui Dumnezeu. Bănuiesc că în acest compromis de acceptare a “răului”, cu
“promisiunea iertării” sălăşluieşte esenţa Păcatului.
Omul, fără nicio rezervă sau ezitare, poate să comită cele mai
înfiorătoare crime şi nu o singură dată, ci repetitiv sau chiar fără
întrerupere, deoarece omul ştie că va fi iertat! Trebuie doar să se
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spovedească, să-şi mărturisească crimele, şi ca o consecinţă a unui ritual, o
fiinţă umană se poate simţi uşurată de toate păcatele anterioare şi în fond
poate să-şi continue activităţile criminale cu fruntea sus. Omul bun se
auto-amăgeşte mereu în speranţă, în crez, dar să fie bine lămurit faptul că
majoritatea criminalilor vor continua să fie criminali. Formele de exersare,
formele de expresie ale “răului” se schimbă, dar cei care le generează nu se
schimbă, ei rămân aceiaşi pentru totdeauna. Cu rare şi mici excepţii.
Spinoza a susţinut că toate lucrurile doresc să-şi păstreze natura lor
proprie: “Piatra doreşte să fie etern piatră, tigrul să fie tigru”. Spinoza nu
aminteşte şi pe om, poate în acest fel dându-i omului posibilitatea de
alegere, deoarece omul îşi alege o cale şi chiar destul de devreme în
evoluţia lui pământească. Cred că mulţi dintre noi ne putem aminti de
relaţiile pe care le-am avut cu alţi oameni deja la o vârstă mai fragedă, deja
în copilărie şi amintindu-ne diverse persoane şi analizându-le, cred că fără
prea mare greutate am descoperi “tendinţe” de comportament, care cu
vârsta s-au adâncit şi au format un anumit individ matur.
Eu, unul, îmi aduc bine aminte de mai mulţi copii cu care am crescut
împreună, cu care am fost şi prieten, câteodată prieten de nevoie şi acum,
la maturitate, privind în timp “evoluţia” spirituală a acestor oameni, îmi
dau seama că unii erau deja de atunci ceea ce aveau să devină. Unele fiinţe
umane sunt “formate”, “definitivate” deja la o vârstă fragedă. Astfel, fără
prea mare greutate, îmi amintesc de copii răi, de copii sadici, de “îngeri”
pârâtori, de copii falşi şi mincinoşi şi de cei lipsiţi de compasiune. Poate că
nu este ciudat faptul că majoritatea acelor copii au continuat să fie la fel şi
când au ajuns indivizi adulţi, atunci când maturi şi înzestraţi cu o mai mare
putere de discriminare între bine şi rău ar fi fost capabili să se schimbe.
Dar majoritatea lor nu s-au schimbat, ba din contra, si-au dezvoltat şi
perfecţionat caracterul putred pe care, cum am spus, îl aveau deja din
copilărie. Nu ştiu, poate că primii ani de convieţuire cu părinţii au mare
importanţă în dezvoltarea spirituală ulterioară a copiilor şi deci o parte din
răspunderea la depravarea fiinţei umane trebuie atribuită şi celor care se
decid să dea viaţă altor fiinţe umane. Actul de copulaţie nu este de ajuns şi
nu promite nimic altceva decât o plăcere trecătoare. Bănuiesc că o
grămadă de părinţi iubitori vor sari ca arşi în apărarea tuturor copiilor,
scutindu-i de vreo răspundere umană şi indirect auto-scutindu-se de
răspundere, dar ca părinte a cel puţin trei copii, îmi expun nejenat şi
curajos opinia, deoarece nimeni nu mă poate cataloga în grupul celor care
vorbesc fără să aibă vreo experienţă proprie sau urăsc copiii pentru că nu
au avut parte de ei. Nu, eu vorbesc despre atitudine, despre trezire şi mai
ales despre răspundere umană. Atât individuală cât şi colectivă.
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Iisus Cristos a încercat să trezească omenirea, obligând-o să-l
asculte. Şi o parte din omenire sau o parte din om l-a ascultat şi a văzut cât
de teribilă era realitatea în care lumea se complăcea să trăiască. Nu era
lipsă de preoţi în Judeea, nu era lipsă de temple şi de ritualuri, ci era o
înfricoşătoare lipsă de omenie, de empatie şi înţelegere. Isus Cristos a
încercat să ne domesticească, să ne facă să iubim cu adevărat, a încercat să
ne facă să descoperim acel Dumnezeu care sălăşluieşte în fiecare din noi,
în fiecare lucru care ne înconjoară. Şi pentru acest fapt, a fost omorât. A
fost omorât de acei copii, care au crescut mari şi puternici în minciună şi
violenţă, mari şi puternici în indiferenţă şi iresponsabilitate. Preoţii şi
templele Israelului au continuat să existe şi alte noi temple s-au ridicat şi în
numele lui Isus Cristos, cum şi alte forme de camuflare a mizeriei umane
au fost repede “descoperite” şi expuse omului ca “adevăruri
dumnezeieşti”, de o nouă generaţie de preoţi. Preoţii de azi nu se
deosebesc cu nimic faţă de cei ai Judeii de acum două mii de ani, cei care
l-au omorât pe Iisus Cristos şi care preoţime ar face la fel ca înaintaşii lor
judaici, dacă supremaţia lor ar fi supusă, cumva, vreunui pericol aşa de
mare, ca “Pericolul Iisus Cristos” de acum două mii de ani.
Se spune că Iisus Cristos avea puterea de a face minuni, dar toate
minunile lui “documentate” de istoria religioasă, cum ar fi vindecarea
bolnavilor, să faci din apă vin, etc. nu se pot compara cu minunea
supravieţuirii mitului “Înălţării”. Nu are nicio importanţă dacă Iisus Cristos
s-a ridicat sau nu fizic la Dumnezeu, în cer, ci important este faptul că
simbolismul Înălţării a supravieţuit în timp, cu toată corupţia umană, din
care, Înălţarea lui Cristos, ca o pasăre Phoenix, se ridică în fiecare an,
obligându-ne să reflectăm.
Să reflectăm la adevărata condiţie umană, să reflectăm la relaţia cu
semenul nostru şi să reflectăm la sinceritatea relaţiei cu Dumnezeu. Iisus
Christos reînvie în fiecare an cu speranţa că ne va trezi, cu speranţa că de
acum, din acest an, fiinţa umană o să-ţi asume o responsabilitate de
existenţă şi de co-existenţă. Iisus Christos moare în fiecare an când vede
cât de simplu şi de uşor fiinţa umană se complace în eşecul ei spiritual.
Acesta este Păcatul despre care ar trebui vorbit! Despre această suferinţă
repetată, despre această jertfă! Dar atâta timp cât nimeni nu se sinchiseşte
să reflecteze, Isus Cristos va fi omorât de noi prin răstignire şi va reveni să
ne amintească de acel lucru simplu, pe care fiinţa umană cu disperare
încearcă să-l uite: IUBIREA.
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2. Despre „metoda vicleană”
Am scris, cîndva, un scurt comentariu la adresa acelei farse
naţionale zisă “Raportul Tismăneanu”. Toată mascarada aceea este de
domeniul absurdului, gândindu-ne că foşti comunişti şi vlăstare comuniste
au fost aleşi să producă un document în care să se autodemaşte şi să-şi
condamne trecutul comunist odios şi criminal. Ce valoare ar fi avut
procesul naziştilor, de la Nurnberg şi din alte părţi, dacă comisia juridică ar
fi fost constituită din foşti nazişti sau feciorii lor, foşti activi în mişcarea
tinerilor nazişti?
Pe lângă absurditate, „Raportul Tismăneanu”, reprezintă
incompetenţa crasă a guvernantului de a judeca cele mai banale şi de la
sine înţelese chestiuni, cu decenţă şi cunoaştere. Nu pot să nu trag
concluzia că o adunătură de secături şi corupţi manipulează cum vor o
adunătură de incompetenţi care nu ştiu prin ce mijloace au ajuns
“reprezentanţii poporului”. Dar se pare că aceasta este soarta poporului
român, ca rând pe rând să fie trişat şi înjosit de cei care ar trebui să-l
servească cu demnitate. Am mai spus şi repet: românii în era modernă, şi
mai ales cea de după 23 August 1944, au fost conduşi de străini, de grupuri
etnice fără sentiment faţă de poporul român, fiinţe umane, români sau nu,
dar sigur fără caracter şi care cu metode viclene au acaparat atât puterea
economică cât şi cea politică. Au nume româneşti, mulţi dintre ei, dar nu-s
români! Ei folosesc români get-beget, de ţinută morală slabă, în interese
proprii, corupându-i cu titluri şi cumpărându-i cu bani mărunţi. Aceşti
români sunt şi mai vinovaţi de mizeria spirituală şi morală a neamului,
deoarece ei ar trebui să fie alături de neamul lor în primul rând. Acum, toţi
laşii, proştii şi hoţii se pot ascunde după frumoase formulări de cuvinte
goale, cum ar fi: Europa comună, globalizare, internaţionalism, etc. Mircea
cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi alţi înaintaşi ca ei, nu se
puteau ascunde după altceva decât mândria naţională şi dragostea faţă de
ţară, pământ şi oamenii de pe acel pământ comun.
Trebuie să ne obişnuim că aşa este acum şi aşa va fi la români de
acum încolo: venetici şi trădători la conducere, trâmbiţaţi acolo de o
adunătură de mojici corupţi, amorali şi de o adunătură de naivi
incompetenţi, uşor de manipulat, de minţit. Asta în ciuda eforturilor unora
din Asociaţia Civic Media şi altele ca ea. Am ciudata impresie sau
presimţire că şi diversele asociaţii române de orişiunde, au ambiţia de
autopromovare în primul rând, de “etablare” şi de câştigare de faimă. Sunt
“găşti” de oameni care cumva se cunosc dinainte, se auto-flatează, etc. şi
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nu sunt sincer angajate în lupta împotriva indecenţei şi deteriorării
naţionale. Eu cred că am contactat vreo două asociaţii “libere” române,
scriind la adresa celor care le conduc, dar nu am primit nici un răspuns.
Nimeni nu a fost nici măcar curios să vadă cine sunt, sau ce vreau să spun.
Deci…?

3. Să nu uităm că purtăm o mare răspundere!
Societatea umană s-a dezvoltat lent şi organizarea socială se bazează
pe o experienţă de convieţuire şi de supravieţuire îndelungată, de cel puţin
cincizeci de mii, poate chiar o sută de mii de ani. Fiinţa umană, spre
deosebire de alte animale, a putut să transmită urmaşilor, generaţiilor
viitoare, experienţe acumulate atât inconştient, arhaic-genetice, cât şi
experienţe noi, de învăţătură conştientă, dezvoltate şi acumulate într-o
perioadă limitată de timp, de exemplu o singură generaţie umană. Acesta a
fost şi este în continuare, meritul unui intelect superior, cu care fiinţa
umană este înzestrată şi procesul de transmitere directă a tuturor
învăţăturilor s-ar putea denumi ”educaţie”. Se poate trage concluzia ca
educaţia nu este o activitate nouă, modernă, ci un proces vechi, început
acum zeci de mii de ani şi care având la îndemână obiceiurile şi tradiţiile
ca fundament incontestabil, nu numai că a contribuit dar aş putea spune
chiar că a forţat omenirea spre evoluţie socială şi prosperitate materială.
Din această strădanie imemorială de a duce mai departe tot mai bogata şi
variata experienţă şi învăţătură umană, s-au dezvoltat în timp instituţiile de
educare, instituţii care la început erau doar simple întruniri în care
”profesorii” erau oameni cu anumite cunoştinţe sau calităţi practice sau
spirituale; bătrâni înţelepţi, războinici, preoţi şi vraci, iar mai târziu, şi în
zilele noastre, instituţii academice făloase, exclusive, conduse de ”experţi”.
În trecut, în acele simple, chiar primitive centre de educaţie,
învăţătorii făceau parte, ca şi elevii de altfel, din acelaşi neam, din aceiaşi
experienţă şi tradiţie umană, iar scopul educaţiei era un ”interes reciproc”,
bazat pe un ţel comun, bazat pe ideea fundamentală şi democratică de
prosperitate a întregii societăţi. Educarea individului, ca să poată deveni un
cetăţean funcţionabil şi folositor societăţii în care trăia, era asigurată, în
cea mai mare parte, de angajamentul social şi altruist al tuturor membrilor
acelei societăţi, şi de aceea orişicine şi orişicând putea deveni un dascăl,
dacă avea cunoştinţe abstracte sau experienţe practice din care şi alţii
puteau trage foloase. Toată lumea era angajată în toate activităţile
societăţii şi de aceea, toate atitudinile sau tendinţele extravagante şi
dăunătoare societăţii respective, puteau fi direct controlate şi corectate de
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orişicine, fără angajarea unor intermediari obscuri şi, din diverse motive
strict personale, corupţi. Şi acum în diverse societăţi ”primitive” noţiunea
de ”TABU”, are un rol decisiv în formarea unei atitudini favorabile
dezvoltării armonioase a tuturor membrilor societăţii respective.
Nu cred că greşesc prea tare atunci când afirm că aşa stăteau, în
mare, lucrurile până acum vreo sută de ani, ca apoi, ca ciupercile să apară
sute şi mii de ”învăţători” revoluţionari, fiinţe umane care sub umbrela
unei noţiuni violate şi terfelite:”democraţie”, să intimideze şi în mare parte
să distrugă strădanii de învăţătură milenară.
Şcoala modernă, răspunzătoare de educarea copiilor noştri, a devenit
un organ indiferent, neangajat şi câteodată direct dăunător evoluţiei atât
intelectuale cât şi spirituale a generaţiilor viitoare. False teorii psihologice,
promovate de adepţi incompetenţi şi simplistici, creează o barieră atât între
elev şi profesor, cât şi între părinte-copil-şi-profesor. Atitudinea de
indiferenţă, neangajare şi până la urmă chiar frică domină atmosfera
lăcaşurilor unde se formează ”omul nou”, acel om pe umerii căruia se
sprijină viitorul omenirii. În ambiţia prostească de ”globalizare” şi de
”corectitudine politică”, se distrug, prin interdicţie, în mod activ, religia,
obiceiurile şi tradiţiile milenare. Copiii noştri, ”omul nou”, creşte fizic, dar
rămâne imatur filozofic şi spiritual deoarece el este, în fond, o fiinţă umană
depersonalizată, fără o identitate clară.
Statul, societatea actuală, sînt dirijate, conduse, de aşa-zişii
reprezentanţi aleşi în mod democratic dar care, în mod consecvent, îşi
reprezintă doar interesele lor proprii, constituind o noua clică, o nouă clasă
dominantă, coruptă de putere şi interesată să-şi menţină privilegiile. Acest
fenomen, din păcate, este universal şi se pare că fiinţa umană devine tot
mai indiferentă la atitudinea etică şi morală la care sunt înflăcăraţi adepţi,
”în mod teoretic” adepţi, pentru că realitatea îi divulgă la adevărata lor
valoare.
Îndemnul meu este: Să deschidem ochii şi cu ei larg deschişi să
vedem şi să judecăm situaţia în care am ajuns. Să judecăm, nu numai ca
martori, ci şi ca făuritori, contribuitori la formarea viitorului omenirii. Să
nu uităm că purtăm o mare răspundere!
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Tineri poeţi

Radu Niţescu

Radu Nițescu a debutat cu volumul ”Gringo” în 2012. Trăiește &
scrie la București. A scris despre muzica rap, a tradus poeme de Mark
Strand. Apropie-te, cititorule, de textele de mai jos și … ”lasă orașul să
vină să te lingă pe mîini.” (Vlad A. Gheorghiu)

mîinile
îți citesc şi atât de frumos, ca un fard glossy,
îți sclipeşte la ochi nebunia. a trecut vara,
ca lanul de porumb văzut din maşină,
a trecut ziua, ca musca amețită de soare,
un somn de lăcustă, drogurile din Haga
în penarul-văcuță, telecomanda,
antologia poeților din Insulele Canare
Hermano mar, he vuelto – şi dacă prin
Santa Cruz de La Palma n-o să te plimbi
niciodată, când vii acasă culege o pietricică
dintr-un loc de primejdie, oraşul abundă
şi poate că e bucurie în asta.
îți citesc şi atât de frumos îți sclipeşte la ochi
nebunia. ții mâinile pe genunchi, aş vrea
să te văd adunând racii sălbatici
din răgălie, cât mai departe de parcurile
de-aici, unde spre ziuă îmboboceşte la
băncuță tristețea, ne face mici şi ne
înghesuie unul în altul.
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ce treabă şi asta, să creşti îndesând
în plămân şi în inimă, să descoperi că
încape mai mult ca-ntr-un 747
&
ce treabă şi asta, să nu ştii dacă ceața
vine din Londra sau dinăuntru, să-ți
întrebi vecinul, nea Petrică, spune-mi
şi mie, afară e ceață? şi dacă e, să te bucuri,
şi dacă nu, să te bucuri mai tare.
Dacă te uiți mult în bec, pata diformă
se subțiază încet într-o sîrmă incandescentă,
și la fel se-ntîmplă dacă te uiți atent în dragoste.
Ai vrut să-ți trimit prin poștă pijamaua mea
să dormi lîngă ea și n-am trimis-o,
cît de ușor să rănești ce iubești,
cît de frumos că nu scapă nimeni din asta,
pare fundamental, ca gravitația,
electromagnetismul sau forțele nucleare.
Cînd se întîmplă, ceva moare, dar e ok,
mereu găsim de omorît cu grămada în noi.
Nu dispera, rîzi puțin, mănîncă ceva,
aruncă resturile la cîini și înainte să adormi
lasă orașul să vină să te lingă pe mîini.

E frig și jumătatea ei de covrig
seamănă cu stația spațială. Mergem aiurea,
pe nu știu ce stradă, fiecare în
tăcerea lui, adidași jegoși și sandale mici
jonglînd prin băltoace, cum se face
cînd nu mai e nimic de făcut.
Vreau s-o iau de mînă și mă răzgîndesc,
vreau să fug și mă răzgîndesc, asta e,
o mică parte din viață te uiți
cum se schimbă modelul pavajului,
pentru că n-ai cum să trișezi,
pentru că aștepți fără să știi
autobuzul care vă stropește, rupe filmul
și vă trimite acasă. Cînd liniștea
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devine rea cer cuiva o brichetă,
dar tipul trece cometă, chitit pe
ultimul metrou. Copacii se-nclină la vînt
și rîd pe rînd de neputința noastră,
întîi cei de pe lîngă, apoi ceilalți,
la sfîrșit, tîrziu și hîrîit, din gît,
platanii mai vechi din Cișmigiu și Berzei.
Telegrafiștii micuți din noi sunt în pauză,
au obosit, au nevoie să rîdă și ei.
N-au decît la 330 și ceva pișcă aproape
de inima sapiențială, comună, cînd vorbește
cu sticla: o tu, pui de bere, fă ce ți se cere.
Sunt pești care se-nghesuie unul în altul,
să pară o dihanie rea, să prostească rechinul,
ca sticlele din bar, care tresar cînd te uiți.
Păcat că nu suntem doi țigănuși desculți
rătăciți într-o șatră, umblînd aiurea prin
orașe și enervînd lumea. Păcat că
soarele se holbează la noi și rîde tîmpit ca
muțunachele gras din clipurile orange,
cînd facem copăcei din cutele cearceafului
care se pierd imediat. O gîză planează pe covor,
dar mai ușor de urmărit rămîn copăceii.
Sunt și pești care îndeplinesc dorințe și
nu-i prinde nimeni, poate că nici nu sunt.
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Alexandra Turcu

Alexandra Turcu s-a desprins din trunchiul cenaclului ”SubNorD”
condus de Dan Coman la Bistrița. Trăiește, scrie & studiază la Cluj. În
finalul grupajului de texte de mai jos, ea spune ”love will save you/ but it
won’t save me.” Cred că ar putea fi completat cu: ”poetry will save me
but it won’t save you”. (Vlad A. Gheorghiu)

rezistența/ tot mai scăzută
am învățat să ne coordonăm mișcările
doar în paturi de o persoană
stăm strânși unul în altul,
ca și cum am trăi pe o insulă mică și pustie
și am aștepta în fiecare zi
fluxul și refluxul
totul se întâmplă cu blândețe
îmi acoperi omoplații cu palmele
mâinile mele nu știu ce e voie și ce nu
mâinile tale caută pe sub haine, apoi
departe, sub piele
umezeala din jurul gurii, de după sărut
canale prin care plăcerea circulă până la creier
spatele pe care căldura-l face din ce în ce mai greu
de fiecare dată când mi se face rușine
îmi împing fața în stomacul tău
respiri de două ori mai rar decât mine
aici somnul nu ajunge niciodată până la capăt
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serile noastre
te conduc pe coridoarele căminului cum
la spital rudele își conduc bolnavii până la baie
intimitate în camera de cinci
mă bagi sub plapumă și
pe sub plapumă atingi fiecare punct important
râzi când mâna ta atinge un loc nepregătit
încep să tremur
și le spunem celorlalți că mi-e frig
mă ridic
deschid frigiderul
plăcerea ciudată pe care o simt
când împart cu tine mâncarea gătită de mama
în weekend
plăcerea ciudată pe care o simt
după ce pleci și trebuie să spăl farfuria
din care ai mâncat
mângâi cu vârful degetelor fiecare rană nouă,
de după antrenament
repet de vreo câteva ori mișcarea
și rănile dispar

etapa3
nu am reușit să scăpăm de fricile de peste zi
teama că e o a treia persoană pe fir
teama că cineva o să observe când
mâna ta coboară prea jos pe sub plapumă
teama că bucuria constantă
poate da lucrurile peste cap
ne vedem din ce în ce mai rar
nu mai stăm lipiți
mă îmbrățișezi doar la început și la sfârșit
mă ții de mână doar pentru că sunt rece
încerc să țin lucrurile sub control
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nu știu ce să fac cu locul acela
care e mereu umed
nu știu ce să fac când îmi vine să plâng
și nu sunt singură în cameră
ascult muzică tare în căști
îmi fac un joc în cap
în care eu mă ascund sub masa ta
și tu trebuie să mă găsești

Costel Onofraş

Costel Onofraș este poate unul dintre cei mai interesanți poeți
nedebutați încă de pe la noi. Trăiește la Sibiu și frecventează întâlnirile
grupului de la ”Zona Nouă”. Scrie de ceva timp și o face foarte bine. A
auzit că poezia îți schimbă viața și trage tare să ajungă să realizeze și el
asta. (Vlad A. Gheorghiu)

"mind is a razorblade"
închide toate ușile
teama că altcineva ar putea citi mesajele
crește.
mâinile unui străin obsedat de iertare
se apropie de tine
(spre dimineață, dumnezeu ca o lamă de ras ne va vorbi despre oamenii
care stau la coadă să cumpere covrigi. trebuie să facem o hartă cu locurile
unde ne place să simțim atingerile.
este un exercițiu de încredere să mâncăm singuri. repetăm motto-ul zilei de
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azi: ai atâția prieteni printre tăietorii de lemne. un alb plimbă un câine
negru. fiecare obiect ocupă locul celuilalt)
fratele tău poartă șosete cu spiderman
își dorește să primească scrisori și cd-uri cu bob dylan
frica de a scrie despre ecrane mentale
și devotamentul nostru în fața tabletelor de serotonină
urmărești paznicul care se apropie – pe strada
unde locuia colegul tău din generală
doi copii cântă “shine bright like a diamond”– luminile orașului
sunt semnul că nu ai ajuns destul de sus

exact. warm & unholy
vorbeşte-mi despre mesajele scrise
după doişpe noaptea coridoarele largi şi întinse
vorbeşte-mi despre semnele de viaţă
sub pătură
teama de a mângâia pisicile din faţa uşii
& poeţii care au scris despre Calea Lactee
aproape: sângele tău e o femeie tânără:
zâmbeşte printr-un geam aburit
numărăm oamenii aşezaţi ca nişte ursuleţi haribo
în faţa luminilor verzi de la semafor
la marginea teraselor sunt toţi
cei cărora le-am arătat afişele cu câini dispăruţi
apropie-te de mine te rog apropie-te

sights
dumnezeu e o roşcată. pe dianei patru. ne amintim zilele
când mângâiam câinele mort, cum au intrat hoţii peste noi
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vara trecută. amenda ta la ratb. mirosul portocalelor de crăciun
când vii aici, ai grijă. îţi vor arăta
încercările de a defini depresia: posterul cu maimuţe
semnele unui psihopat în autobuz & eforturile bătrânelor
(un plan concret şi foarte fix)
aşa cum visezi feţe învelite în staniol. la doişpe noaptea
mâinile întinse spun o poveste despre copii care se întind
pe podeaua din bucătărie. o femeie duce
un copil într-un cărucior pe plajă.
aici poţi găsi bilete de metrou din întâmplare
aici personajele noastre preferate se îneacă în cadă

elbow. this blue world
aici de obicei e întuneric și cald animalul se zbate
în mâinile tale toate lucrurile pe care nu vrei să le auzi
benzile desenate cu robbin hood: sângele cald.
frica de trenuri și melodia asta pe repeat. vreo trei săptămâni
plângi pentru că nu vrei să fii singur în cameră. vrei să pleci noaptea
pe stradă, vrei să ai o cățea pe care s-o cheme carrie. să fie cald și să citești
afară se aude apocalipsa românească. poezie suedeză. discursurile mamei
despre tbc. clișeele exagerate despre blonde. știrile despre oameni morți
și ultimele refrene din elderbrook. cu bucuria că poți privi printscreen-uri
până când simți mâinile întinse. în spatele ecranului, podeaua de lemn
ne arată urmele. aprinde-mi o țigară și fă-mă fericit. am putea scrie
un poem cu noi într-o mașină roșie și filmele hd pe fsplay
& asta e dovada noastră de nebunie, de charlie sau de gingsberg.
singurul lucru care mă liniștește acum
sunt conversațiile lungi cu străinii
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copii negri se joacă în autobuz
cu dinozauri de jucărie. am încercat să scriu despre ei și înainte.

happy tree friends
felul nostru de a privi lumina de pe stradă ușile închise noaptea am văzut o
femeie cum aștepta pe banca din fața parcului pumnii pe care îi dai în masă
când ești nervos de ce ne-am dus pe dianei patru recunoaște că-ți plac
poveștile despre psihopați se purtau ceasurile albastre când erai tu printr-a
patra femei înalte fără creier coboară-ncet din autobuz conceptul de poezie
optzecistă îmi face rău să văd copii cu mâinile legate la spate când vine în
cameră și stinge lumina dormi băi securistule dormi
tata vorbeste despre ruși. la tv o mumie se plimbă
pe străzile berlinului. am desenat cinci oameni
cu brațe gigantice
imaginile cu noi într-o mașină roșie
atunci când mergi acasă la prietena ta
întinzi mâinile
și aștepți.
acolo am văzut un boschetar care se plângea unei babe
asta nu are legătură cu felul în care stăm dimineaţa
în faţa oglinzii din baie & ne numărăm coşurile de pe faţă.
într-un fel trebuie să dansezi în faţa televizorului. putem aduce
trei paturi în cameră şi tot atâtea pachete de ţigări. părinţii noştri
ne vor spune poveşti seara. vom locui în aceeaşi casă, vom merge
la psiholog de trei ori pe lună. o să facem multe pauze
în drum spre piatra neamţ am să-ţi arăt tot felul de desene cu
eu, frankenstein
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Iulia Hălăucescu:
„Uleiul se
munceşte
mai mult…
Acuarela
e foarte
spontană…”
În biografia artistică a "Doamnei acuarelei româneşti", cum a fost
supranumită Iulia Hălăucescu – de la a cărei naştere se vor împlini 91 de
ani la 31 martie 2015 (m. la 18 decembrie 2007) –, două evenimente din
anul 2005 vor rămâne memorabile şi-mi propun să le evoc în continuare.
Primul se leagă de îndepărtata peninsulă coreeană unde, la Seul, în
luna iulie, fusese organizată o expoziţie personală (cu 33 de lucrări),
menită să marcheze împlinirea a 15 ani de la stabilirea relaţiilor
diplomatice între statul român şi Coreea de Sud. Răsfoind foarte frumosul
catalog editat atunci de Ambasada României la Seul, am întrebat-o pe
artistă unde se află acuarelele respective în momentul discuţiei noastre?
Iulia Hălăucescu: "Sunt tot acolo, pentru că domnul ambasador
Artenie, care este originar din Neamţ, vrea să itinereze expoziţia în alte
două oraşe coreene, unul dintre ele urmând să se înfrăţească cu PiatraNeamţ. Cei de acolo iubesc foarte mult acuarela, o tehnică tradiţională în
Orientul îndepărtat şi care a influenţat mult arta europeană."
- Iată, văd aici o acuarelă, din 1959, în care chiar apar două
personaje masculine asiatice...
Răspuns: "Da, sunt doi pictori coreeni. Cu mulţi ani în urmă, au
venit la mine nişte artişti coreeni, trimişi de ministerul culturii din acea
vreme. I-am plimbat pe Valea Bistriţei şi, bineînţeles, i-am şi pictat! Ei au
lucrat aici şi cu ei am lucrat şi eu. Ca să vă spun sincer, am avut emoţii
când am trimis acest tablou la expoziţia de la Seul, pentru că artiştii
respectivi erau din Coreea comunistă şi m-am gândit că n-o să le placă. Cu
toate astea le-a plăcut foarte mult, pentru că tabloul nu are nici o conotaţie
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politică, iar arta are un limbaj comun, indiferent de opţiunile
conjuncturale. Dar vreau să vă mai spun ceva interesant. Domnul
ambasador mi-a adus şi o casetă video de la vernisaj şi am constatat că
acolo lumea nu vine cu flori la o astfel de manifestare, ci cu jerbe din flori
şi panglici pe care scrie din partea cui sunt, ca la noi la cimitir!"
- Bine, dar în cazul expoziţiei dvs., unde erau atâtea tablouri cu
flori minunate, era greu de găsit un buchet care să le întreacă...
Iulia Hălăucescu: "Totuşi, mi-au plăcut nişte orhidee pe care leam văzut în câteva jerbe."
Să trecem acum la cel de-al doilea eveniment în care era implicată
creaţia Iuliei Hălăucescu. Cu numai o zi înaintea dialogului nostru (adică
în 26 noiembrie 2005), la Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ fusese lansat
frumosul album Iulia Hălăucescu – O încercare de efigie (Princeps Edit,
Iaşi, 2005) de Grigore Ilisei. Trebuie să precizez că binecunoscutul
realizator tv, scriitor şi critic de artă avea un precedent în domeniu, pentru
că în anul 1999 a mai realizat un album-catalog dedicat Iuliei Hălăucescu
(publicat la Editura A'92, tot din Iaşi), marcând, atunci, împlinirea vârstei
de 75 de ani de către artistă şi realizarea expoziţiei retrospective găzduită
de Muzeul de Artă Piatra-Neamţ. De astă dată documentarea acoperea o
plajă mai largă, mergând de la un profil detaliat al "doamnei acuarelei
româneşti" până la o atentă selecţie a principalelor referinţe critice (Amelia
Pavel, Constantin Ciopraga, Dan Grigorescu, C.R. Constantinescu, Mircea
Deac ş.a.), documente foto, bio-bibliografie, ca să nu mai spun de cele 135
de tablouri reproduse în condiţii excelente, plus rezumatele în limbile
franceză şi engleză. Pe scurt: o carte impresionantă!
- Cum se simte un artist când are în mână o asemenea lucrare
despre viaţa şi opera lui?
Iulia Hălăucescu: "Să ştiţi că sunt foarte emoţionată şi am fost aşa
în toată perioada cât s-a lucrat la acest album! Fiindcă e foarte 'muncit'.
Am lucrat împreună, s-au făcut o mulţime de drumuri de la Iaşi la PiatraNeamţ, şi de aici la Suceava, la tipografie, pentru ca să iasă culorile cât
mai aproape de realitate. Deoarece la un album de artă contează extrem de
mult calitatea reproducerilor, în special culoarea. Referitor la texte, vreau
să spun că aici m-a ajutat foarte mult soţul meu, Petronius Hălăucescu
('nenea Luky', pentru prieteni - n.m.). El a lucrat la documentare, zi şi
noapte, a strâns tot materialul de presă, fotografiile de familie şi
documentele, eu fiind cam neglijentă în privinţa asta."
- Da, răsfoiesc albumul şi descopăr un portret al d-lui Hălăucescu,
pe care l-aţi intitulat "Intransigentul"... De ce?
Răspuns: "Să ştiţi că el este un om de o corectitudine extraordinară
şi din cauza asta le cere celorlalţi, din jurul său, să fie la fel! Acest portret e
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făcut în 1949. Tot atunci mi-am făcut şi eu un autoportret, pe care l-am
expus la Muzeul de Artă, în expoziţia cu oraşul Piatra-Neamţ."
- Înţeleg că, până la urmă, sub coordonarea lui Grigore Ilisei, o
întreagă echipă a lucrat la această carte.
Iulia Hălăucescu: "Da, a fost
un colectiv, din care nu a lipsit
pritenul nostru Gheorghe Bunghez,
artistul fotograf Valentin Popa şi alţii.
Împreună am făcut şi selecţia
tablourilor reproduse."
- Unde se află originalele?
Răspuns: "Majoritatea, la
Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ.
Altele sunt la Muzeul din Tarcău
(comuna natală a artistei, unde a fost
organizat - printr-o mare donaţie a dnei Hălăucescu - primul muzeu din
România dedicat acuarelei - n.m.),
altele la Muzeul de Istorie Bicaz
(marea
expoziţie
"Epopeea
Bicazului" - n.m.) şi altele în colecţii
particulare. Peste tot am făcut
diapozitive, după care au fost tipărite reproducerile."
Cu ocazia lansării albumului despre care vorbeam, la etajul
Muzeului de Artă, în Sala tapiseriilor, a fost organizată expoziţia "PiatraNeamţ - de ieri, de azi şi de mâine", cuprinzând o serie de tablouri pe care
artista le-a făcut în diferite momente din istoria oraşului nostru.
- Cum v-a venit această idee?
Iulia Hălăucescu: "Am adunat aceste lucrări cu Piatra-Neamţ în
semn de mulţumire, pentru că oraşul m-a ajutat foarte mult la realizarea
acestui album. Pe de altă parte, îmi place această zonă, unde locuiesc de o
viaţă. Eram tânără când a început demolarea oraşului vechi, de pildă, mă
aşezam pe jos, unde apucam, şi-mi lucram în grabă acuarelele!"
- Într-adevăr, dincolo de aspectul artistic, unele sunt adevărate
documente. Iată, de exemplu, acuarela cu vechiul teatru, pe care aţi
reprodus-o şi-n album...
Răspuns: "Eram legată de clădirea aceea, pentru că în copilărie am
participat acolo la un bal!".
- Să revenim la album. Cum era firesc, majoritatea lucrărilor
reproduse sunt acuarele. Din acest motiv vreau să vă întreb pe dvs., ca
specialistă / maestră în tehnica acuarelei, de ce persistă prejudecata că ea
ar fi inferioară uleiului, că ar fi mai perisabilă etc.?
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Iulia Hălăucescu: "E vorba de ignoranţă sau de rea intenţie. Iar
această prejudecată mai există doar aici, în România. Trebuie să ştii cum
să faci acuarela, ca să reziste. În definitiv, culorile de apă s-au menţinut din
timpurile cele mai vechi. Dacă te uiţi în istoria artei, vei constata că
primele picturi din peşteri erau realizate tot cu culori de apă şi s-au păstrat
foarte bine. Pictura în ulei e un procedeu mai nou, ea are o vechime de
secole, a început în pre-renaştere. Pictura în culori de apă e mult mai
veche. Şi frescele murale din biserici sunt făcute tot cu culori de apă..."
- Dar, din punct de vedere strict plastic, e adevărat că uleiul oferă
artistului şansa de se exprima mai complex, mai profund? Dvs. aţi lucrat
şi în ulei, şi trebuie să ştiţi...
Răspuns: "După opinia mea, uleiul 'se munceşte' mai mult. Trebuie
să cunoşti o tehnică pe care să poţi reveni, să suprapui, să corectezi.
Acuarela e foarte spontană. Trebuie să mergi la sigur. Dacă faci o lucrare
şi nu-ţi place, nu ai cum să revii, o arunci sau o întorci pe partea cealaltă.
Eu am multe foi care sunt lucrate pe ambele feţe. Un pictor chinez din
Canton, care m-a vizitat, mi-a spus că el a făcut pentru o lucrare o sută de
variante, lăsându-l apoi pe comanditar să şi-o aleagă pe aceea care-i place.
Eu nu fac chiar o sută de încercări pentru o lucrare care vreau să-mi placă,
dar câteva tot fac! Încerc şi, dacă nu-mi place, iau altă foaie şi o refac. Aşa
că, dacă vreţi să ştiţi, şi la acuarelă se munceşte, când eşti exigent. Eu am
lucrat multă vreme cu Schweitzer-Cumpăna, care a fost un excelent
acuarelist. Şi el mi-a spus aşa: 'Să munceşti atât de mult, încât să se vadă
că n-ai muncit deloc!'. Asta e acuarela: trebuie să fii mereu spontan..."
Emil Nicolae
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Andrei Zbârnea prezintă
două cărţi de succes
Patti Smith – Pe când eram doar niște puști
Patti Smith şi Clubul 27
Mă întreb adesea cum ar fi arătat muzica
secolului al XX-lea fără Clubul 27. Cum ar fi evoluat
chitara electrică fără Jimi Hendrix sau cum ar fi fost
performance-ul poetic de astăzi fără Jim Morrison?
Rolling Stones ar mai fi depăşit cinci decenii de
carieră avându-l alături pe Brian Jones? Şi, poate cea
mai amuzantă chestie care îmi trece prin minte, este
modul în care ar fi arătat copiii şi nepoţii lui Janis
Joplin.
Acestui grup, aproape la fel de exclusivist precum All England Lawn
Tennis and Croquet Club, i s-au alăturat, în anii ce au urmat, şi alte nume
sonore precum: Jacob Miller (celebru artist reggae jamaican), Kurt Cobain
(se pare că şi-a dorit accederea în Clubul 27), dar şi Amy Winehouse, una
dintre puţinele voci inconfundabile din muzica mainstream a ultimilor zece
ani. Revenind la membrii grupului ce au decedat în preajma sau chiar în
anii ´70 (Brian Jones în 1969, Janis Joplin şi Jimi Hendrix în 1970, Jim
Morrison în 1971), putem spune că era nevoie de continuitate. Lumea nu
se putea opri la 27. Era nevoie de cineva care să asigure perpetuarea
spiritului Woodstock şi în acelaşi timp să reziste malaxorului timpului.
Cred că cea mai potrivită pentru această descriere nu putea fi decât
Patricia Lee "Patti" Smith: Uitându-mă la Jim Morrison, am simţit că aş
putea şi eu să fac acelaşi lucru. Nu ştiu de ce am gândit aşa. Nu făcusem
nimic care să-mi dea vreun motiv să cred că aşa ceva ar fi posibil, dar
aveam trufia asta. Simţeam şi că semănam cu el şi că-l dispreţuiam.
Simţeam că era timid, dar şi extraordinar de sigur pe el. Emana un
amestec de frumuseţe şi de scârbă de sine, o durere mistică, întocmai ca
un Sfânt Sebastian de pe Coasta de Vest. (p.62-63)
Pe când eram doar nişte puşti (Polirom 2014, traducere de Casiana
Ioniţă) nu este doar o autobiografie scrisă de un star rock. Cartea poate fi
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citită atât ca o poveste de dragoste tumultoasă între doi artişti din New
York (Patti & Robert), cât şi ca o modalitate prin care un outsider poate
ajunge să îşi facă un nume pe această imensă scenă. Înainte de a deveni un
precurosor al muzicii punk, Patti Smith aterizează în marele oraş fără a fi
sigură de nimic. Dăduse naştere unui copil dat spre adopţie, lucrase într-o
fabrică şi se hotărâse subit să încerce marea cu sarea. Mai mult, în primii
ani nici măcar nu se gândeşte că ar putea deveni muzician, fiind mai
degrabă interesată de poezie, desen şi fotografie. Adaptarea la viaţa din
New York îi este uşurată de întâlnirea cu Robert Mapplethorpe, cel care
avea să îi fie iubit, prieten, muză, dar şi partener în anumite proiecte
artistice. Chiar în primele pagini ale cărţii, găsim un portret minunat al
fotografului, semn că această carte e mai mult decât o unealtă de
marketing pentru un artist internaţional: LSD-ul i s-a părut slab la început
şi a fost dezamăgit, pentru că luase mai mult decât de obicei. Trecuse prin
faza de anticipare şi agitaţie nervoasă. Îi plăcea sentimentul ăla. A
urmărit fiorul şi frica înflorindu-i în stomac. Acelaşi lucru ăl simţea şi
când era băiat de altar în spatele perdelelor de catifea, îmbrăcat cu roba
lui mică, ţinând crucea, gata să defileze. (p.27)
Literatura lui Patti Smith este cel puţin la fel de provocatoare
precum muzica sa. Aşa că aşezaţi-vă comod în fotoliu şi citiţi această
frumoasă poveste. Dacă veţi adăuga acestei călătorii şi albumul Easter
(1978), aveţi toate şansele să vă relaxaţi. Nu v-am spus nimic despre
sexualitatea din fotografiile lui Robert Mapplethorpe şi nici despre micile
gesturi dintre cei doi protagonişti. Vă las plăcerea să le descoperiţi.
Lectură plăcută!
PS: Cum ar fi arătat un duet Patti Smith – Jim Morrison, trecuţi
amândoi de patruzeci de ani?

Scadența distopiilor mai aproape ca niciodată
I do not need a cause for my rage
I just despise the nature of the human race
When all I see is repulsion and hate
Violence becomes my only friend, my saving grace
(Kreator – Violent Revolution)
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Trăim într-o societate din ce în ce mai violentă, în care
brutalitatea primește adepți în fiecare zi. Și, cum
lucrurile devin serioase de-abia în momentul în care
violența îți invadează propria ograda sau, în cel mai
bun caz, strada, pot spune că 2014 a fost din plin un an
horrorshow (termen împrumutat din argoul construit
de Anthony Burgess pentru romanul Portocala
Mecanică). Nu e nevoie să mă refer decât la ceea ce s-a
întâmplat în Crimeea și mai apoi în estul Ucrainei,
pentru a-mi susține argumentația. Dacă adăugăm și conflictele tradiționale
(Israel vs Palestina, Irak, Afganistan etc.), dar și apariția Statului Islamic,
chestiunea ar trebui deja extrapolată într-un alt context.
Update: Chiar la ora la care scriu acest text, la Paris, a avut loc un
atentat la sediul revistei de satiră Charlie Hebdo, care publicase recent o
caricatură ce îl prezenta pe unul dintre liderii Statului Islamic (ISIS), AlBaghdadi.
O dată în plus de dovedește că televiziunea și internetul
propovăduiesc, prin forța imaginii, teroarea și că acești doi vectori sunt cel
mai bun canal de difuziune pentru activitatea teroriștilor. Cu puțin cinism
am putea afirma că o televiziune de talia CNN-ului face un excelent PR
pentru al-Qaida sau pentru mai nou venitul Stat Islamic. Lucrurile
funcționează mimetic și pentru televiziunile din România.
Pentru a duce discuția pe tărâmul literaturii, îndrăznesc să afirm că
distopiile cele mai importante ale secolului al XX-lea (1984 de George
Orwell, Minunata lume nouă de Aldous Huxley, Portocala mecanică de
Anthony Burgess, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ș.a.) au ajuns sau
tind să ajungă la scadență în zilele noastre. Tot mai mulți comentatori de
politică internă și interrnațională deplâng falimentul structural al lumii
democratice, iar scriitori precum Michel Houellebecq par a anticipa
(coincidență morbidă între atentatul de la Paris și lansarea romanului
Submission) cu acuratețe mișcările importante ce se petrec zi de zi în lume.
E posibil, deși mă hazardez, ca romanul autorului francez să devină model
pentru ce va însemna distopia în secolul al XXI-lea sau măcar să imprime
o direcție în acest sens.
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Revenind la Portocala mecanică, voi evita să vorbesc prea mult
despre acțiunea cărții și mă voi axa pe dimensiunile ce au transformat-o
într-un volum cult al multora dintre generațiile ce i-au urmat. Sunt patru
direcții pe care Anthony Burgess mizează: necesitatea existenței liberului
arbitru, limbajul argotic folosit de Alex, antieroul romanului și de gășkarii
lui, principiul conform căruia violența poate fi contracarată doar prin
violență și muzica folosită ca pandantiv al brutalității.
Despre libertatea de a alege, cel mai clar se exprimă capelanul
închisorii în care protagonistul romanului și naratorul la persoana I este
închis, după ce comisese două crime oribile prin gradul de violență
implicat, alături de grupul său de huligani. Cum Alex fusese acceptat în
programul Ludovico prin care criminalilor le era anulat instinctul
criminogen prin metode rapide și violente, capelanul, reprezentant al
moralei creștine, vine cu următoarea afirmație:
- Oare ce vrea Dumnezeu? Vrea să fii bun sau să alegi să fii bun?
Oare un om care alege să fie rău ar putea fi într-un fel mai bun decât un
om căruia i se impune să fie bun? (p.120)
În plus, chiar umilul nostru povestitor are un moment în care pare să
înțeleagă că drumul prevăzut de Ludovico este unul ireversibil, revenind la
metafora portocalei mecanice: Ce voi fi? Doar o portocală mecanică?
((p.150)
Un alt aspect peste care nu putem trece este contracararea violenței
printr-o violență chiar mai profundă. Pentru a simți un rău organic atunci
când se află în fața comiterii unor acte de vandalism dar nu numai, Alex
este inclus în programul Ludovico. Aici este obligat să vadă scene de o
brutalitate extremă, de la violuri colective la atrocități din cel de-Al Doilea
Război Mondial. Vizionarea acestor filme este însoțită de injectarea unei
substanțe rămase necunoscută cititorului. Prin anularea liberului arbitru,
Alex este evacuat din dihotomia creștină de tip bine – rău, iar umilințele la
care este supus la revenirea în societate sunt o consecință firească,
conducându-l chiar către sinucidere (ratată sau nu, citiți cartea :P).
Revenind asupra ideii că violența poate fi contracarată doar prin violență,
Burgess spunea în 1982 că toți ne-am obișnuit cu violența și că ea este
jurnalul nostru zilnic de știri și divertismentul de fiecare seară. Profeție?
Simț acut de anticipație sau scadență a distopiei?
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Totuși, cea mai spectaculoasă componentă, pe care mizează autorul
britanic, este asocierea criminalității cu muzica de înaltă ținută. Fie că
vorbim de Ludwig van (Beethoven), de G.F. Händel, de Mozart sau de
Bach lucrurile merg după aceeași regulă. Cum experimentul Ludovico a
asociat filmele brutale cu muzica preferată a lui Alex, lucrurile au
degenerat și în singurul domeniu în care acesta păstra o anumită noblețe.
Iată de exemplu un vis al lui Alex din penitenciar, la aproape doi ani de la
încarcerare: Și am visat, O, Fra, că eram într-un fel de orchestră foarte
mare, cu sute și sute de oameni, iar dirijorul era un amestec de Ludwig
van și G.F. Händel, și părea surd și orb și tare sătul de lume. Eu eram cu
instrumentele de suflat și cântam la un fel de fagot lucitor și rrozaliu, făcut
din carne șicrescând din propriul meu hoit, chiar din mijlocul burții și de
fiecare dată când suflam în el îmi venea să smehăiesc ha, ha, ha foarte
tare, căci era ca și cum m-arr fi gâdilat, iar apoi Ludwig van a devenit
foarte răzdrăcit și bezmetik. După care s-a apropiat foate mult de lițofața
mea și a răknit în a mea uha, așa că m-am ttrezit lac de sudoare (p.114)
Și acum, la final, câteva cuvinte despre filmul lui Kubrick. Deși
modifică finalul, deși elimină scene cât se poate de relevante în
dezvoltarea personajului principal, cu toate că îl transformă pe Alex din
antierou în erou (s-a scris foarte mult pe tema asta, vezi Horror show de
Christopher Ricks inclus în ediția aniversară publicată la noi de
Humanitas Fiction), regizorul american scoate la lumină o capodoperă a
cinematografiei mondiale. Cele două elemente, cartea și filmul, realizează
o simbioză extraordinară pe care nu o regăsim la celelalte distopii care au
fost ecranizate. Personal nu am văzut nicio ecranizare care să poată sta
lângă volumul lui Orwell, iar ecranizarea după Fahrenheit 451, realizată
de extraordinarul regizor francez François Truffaut, cred că reprezintă cel
mai slab film al acestuia. Un lucru este cert: filmul Portocala Mecanică
capătă o altă dimensiune după o lectură atentă a romanului omonim. Nu
îmi rămâne decât să vă invit la citit și să felicit grupul Humanitas pentru o
ediție absolut minunată.
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Dinu Flămând
traduce din
Horațiu

A celebra imposibilul
De peste două mii de ani o misterioasă odă scrisă de Horațiu
rezistă la asalturile celor mai dibaci hermeneuți, părând că le dă tuturor
dreptate și nici unuia. Perplexitatea decurge mai întâi din constarea că
este singura odă în care acest uriaș autor latin nu pare să mai vorbească
în numele său, deși în toate celelalte îi simțim chiar prezența fizică.
Nedumeririle sporesc pe măsură ce observăm că două sau trei voci
auctoriale preiau treptat regia discursului, alternând tonul elegiac cu
sarcasmul, ușor ironic, spre a sfârși ca unepitaf absent,pe care oda pare
că îl cerșește. Confuzia nu face decât să sporească atunci când încercăm
să pricepem cine cui i se adresează. Ar fi vorba de spiritul insepult și
neliniștint al unui marinar înecat,fantomă abisală care de la bun început
apostrofează dar și consolează spiritului altui mort: pe cel al unui celebru
geometru pitagoreic – Archytas. Numai că acesta din urmă, după un ciclul
de metempsihoze, își odihnește, totuși, trupul sub o piatră tombală pe
țărmul apulian. Câtă vreme spiritul marinarului mort în ape nu-și găsește
liniștea fiidcă a rămas ne îngropat. Iată de ce el se adresează, începând
cu cel de al 23 vers, odată cu apelativul „At tu, nauta”... și unui marinar
viu, drumeț care tocmai străbate pe uscat acele ținuturi unde se află
mormântul arpentorului pitagoreic. Pricepem spre sfârșit, dacă e să
credem că aceeași voce revine, că mortul ne îngropat i-ar cerși
marinarului terestru câțiva pumi de țărână aruncați peste ape, astfel ca
sufletul său să-și găsească liniștea în adevărata și singura moarte demnă,
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pentru un om, cea a trupului restituit gliei. Dar nici aici nu ne dăm seama
dacă țărâna ar trebui aruncată peste apele mării în acel loc, sau pur și
simplu în abisul marin abstract unde s-ar afla oasele și tigva celui înghițit
într-un un posibil naufragiu? Nu știm fiindcă nici nu e nevoie să știm.Tot
așa cum nu ne dăm seama dacă ni se propune un singur monolog sau o
suită de dialoguri în care un mort îl consolează pe alt mort; sau tot el îl
apostrofează pe un om viu să se oprească din mersul lui grăbit spre a
îndeplini un ritual spre cinstirea defuncților. Nu ne dăm seama fiidcă este
un fel de confuzie inevitabilă. Vocile apar din mai multe părți și dispar, e o
hărmălaie dar și un fel de amnezie capricioasă, scoasă în evidență doar de
schimarea direcției în dicurs.Superbul pasaj ce evocă „aceeași noapte
care pe toți ne așteaptă” – Sed omnis una manent nox... poate fi gândul
intim al autorului, unul terifiant pe care rareori îl rostești sau ți-l spui ție
însuți. El apare și dispare în „pomelnicul” morților, dar nu e tema
centrală. Alte psaje cu aspect de monolog pot fi identificate pe parcurs.
Așa că trebuie să ne întrebăm: ce poate însemna acest lucru?
Cuvintele se încumetă să străbată aceste presupuse interstiții ce
par să comunice între lumea vieții și cea a morții, dar înțelesul ascuns al
acestei căutării ne sugerează că ajungem la imposibilitatea de a găsi
comunicare.1 Însă este o imposibilitate „bogată”, căci toate civilizațiile
presupun existența unui dialogul-molog înre cele două lumi,conform celei
mai tenace credințe instituită de când omul cinstește moartea și memoria
semenilor săi. Dar faptul că gândindu-ne la antecesorii noștri ne simțim în
„contact” viu cu ei, ne face să le atribuim și lor aceeași fidelitate față de
noi, să presupunem că există și un coltact al lor cu noi, vehiculat cu un alt
soi de memorie și de vorbire. Poate de aceea, pe pietrele tombale ale
vechilor greci epitaful era o spunere făcută în numele defunctului.
Oprește-te, trecătorule, cinstește numele celui care am fost eu,
cutare....Acestei inscripiții i se spunea sema, iar ea se află chiar la
începutul râvnei noastre semiotice de a descifra înțelesurile conținute în
semne și însemne. Piatra inscripționată făcea un unghi drept cu trupul
alungit, cu soma, era simbolul de „verticalitate” al acestei tâlcuiri, cum
ar spune Ion Barbu. Iar știința descifrării semnelor de la această
perpendicularitate începe, de la citirea și deslușirea mesajului lăsat de cel
plecat. Se cuvine să nu-i pierdem urma, dar și să intrăm în comunicare
spirituală cu el. Pot să facă așa ceva cuvintele noastre, să restabilească
necesara comunicare cu cei plecați dincolo? Ardența melancoliei din oda
horațiană ne demonsetrază că imposibilul poate fi celebrat. Și avem astfel

1
Evident că și această interpretare a fost fost parțial schițată - Horace and themonuments: a new interpretation of
the Archytas ode (C.1.28), Harvard studies in classical philology, Harvard University Press, 1984. Dar
interpretarea de acolo nu este și a noastră.
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muzica secretă, arta captivă ce palpită cu o incredibilă forță, în acesată
minune inventată prin cuvinte care se numește:oda! Misterioasă, în cazul
de față, și la fel de inexplicabilă, în densitatea ei umană, precum gestul
primului om de peșteră care a așezat trupul mort al tatălui său pe frunzare
și l-a înconjurat cu pietre magice.(D.F.)

HORAȚIU
Oda I, 28
(Archytas)2
Tu al mărilor și peste ținuturi și de innumerabilele nisipuri
măsurător ce erai, Archytas,
iată-te sufocat sub un strat de pulbere dat umilului tău mormânt
pe coasta de la Matinum
la ce-ți va fi fost de folos că ai străbătut cu spiritul vămile cerului
și întinsul pământului dacă
tot te pândea și pe tine moartea? Morți sunt acum tatăl lui Pelopis3,
oaspete-al zeilor,și Tithon4îmbătatul
de auroră, smuls în văzduhuri, precum și Minos5 căruia Jupiter
tainele Cretei-i împărtășise,
iar Tartar îl ține pe Panthoidis6 cel încă o dată coborât în Infern,
deși scutul său mărturie ar sta că la prăpădul
Troiei el nu pare să-i fi lăsat negrei morți decât pielea și nervii,
iar tu socoteai că el nu fusese nicidecum mai puțin înțelept
decât drept. Doar că o singură noaptepe toți ne așteaptă și o singură
dată pașii noștrii vântură colbul pe drumul fără de-ntoarcere.
2
Archiytas - om de stat și geometru (sec VI.a.c.) din Tarent, prieten cu Platon, discipol al lui Pitagora,
înmormântat lângă muntele Matinum, pe coasta Apuliei. Exegeții horațini desemnează de câteva decenii sub
acest titlu misterioasa odă, însă el nu apare în primele ediții horațiene.
3
Tantal.
4
Frate al lui Priam, soț al Aurorei.
5
Rege al Cretei despre care legenda spune că primise chiar de la Jupiter legile pentru guvernarea insulei.
6
E vorba de Euforbius, fiul lui Pantous, ucis la Troia de Menelaos. Scutul său a fost consacrat Iunonei la Argos.
Mai târziu, geometrul Pitagora, adept convins al metempsihozei, la care se referă Horațiu în această secvență, a
identificat intuitiv apartenența acestui scut. Iar faptul că ulterior s-a găsit gravat pe circumferința interioară a
scutului numele eroului homeric a devenit pentru Pitagoras dovada că în el se încarnase eroul de la Troia
(subliniată aici și de afirmația că Euforbiu și-a lăsat la Troia numai pielea și nervii, nu și spiritul, care s-a
reîncarnat). Prin moartea ulterioară a lui Pitagora, discipol al lui Euforbius, acela ajunge pentru a doua oară în
Orcus (Infern). Dar cum Arcytas a fost discipolul lui Pitagora, iar acesta s-a considerat discipol al eroului
homeric Euforbius, avem și un lanț al metempsihozei.
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Furiile pe unii îi hăcuiesc ca să-i fie crudului Marte pe plac iar pe marinar
îl bea marea până la ultima lui suflare;
de-a valma sunt împinși laolaltă bătrâni și tineri înspre funesta groapă,
nimeni de pe răbojul Proserpinei nu-și scapă capul.
Și pe mine năvalnicul Notus7 ce însoțește Orionul la asfințit
m-a acoperit sub valuri iliriene.
Dar tu, marinarule, n-ar fi bine acuma să te zgârcești, așadar
dăruiește-le oaselor mele neînhumate
și tigvei mele fără mormânt un grăunte de nisip vagabond.
Căci astfel vânturile ce învrăjbesc apele hesperide
și izbesc în pădurile dinspre Venosia8 nu te-or vătăma și pe tine,
iar Jupiter și Neptun în sacrul Tarente9 te-or răsplăti.
Vrei oare tu din pură nesăbuință să comiți un delict de care mai apoi
vor fi acuzați fiii tăi inocenți? Fastuoase
represalii te pot aștepta și pe tine și datorii numeroase pentru încă alte
nebănuite greșeli: de mă lași în izbeliște
blestemul meu te va urmări și niciun sacrificiu nu-ți va mai folosi.
Ești grăbit? N-o să-ți ia prea mult să arunci de trei ori
peste mine câte un pumn de pământ și-apoi du-te în drumul tău.

7
În noiembrie, când constelația Orion coboară sub orizont, furtunile erau deseori iscate în sudul peninsulei italice
de vântul Notus.
8
Localitate unde se născuse Horațiu.
9
Oraș la Marea Ionică fundat de Taras, fiul lui Neptun.
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Un „inamic
public”:
Poetul Michel
Houellebecq
prezentare și traducere de Emil Nicolae
Romanele lui Michel Houellebecq sunt cunoscute în România mai ales datorită
seriei de autor pe care i-a rezervat-o Editura Polirom din Iași: Platforma (2003; ed. fr.
Plateforme, 2001), Extinderea domeniului luptei (2005; ed. fr. Extension du domaine
de la lutte, 1994), Particulele elementare (2006; ed. fr. Les Particules élémentaires,
1998), Posibilitatea unei insule (2006; ed. fr. La Possibilité d’une île, 2005), Harta și
teritoriul (2011; ed. fr. La Carte et le Territoire, 2010). Urmează, probabil, Supunere
(ed. fr. Soumission, 2015). Dar trebuie făcută o precizare: există o diferență între modul
de receptare a lui Michel H. la noi, unde el a rămas un autor pentru ”inițiați”, și modul
în care a fost receptat în Franța, unde notorietatea lui se bazează pe ”scandalul” produs
de fiecare roman, adesea pe motive extra/para-literare. Este aici și vina comentatorilor
care, derutați, practică o evaluare hibridă prin care se străduiesc să împace
popularitatea scriitorului (fie și ”negativă”) cu diagnoza critică. Asta și din cauza
temelor propuse de Michel H., cu o bătaie care depășește zona strict artistică (v.
liberalismul și prostituția în Platforma, omul și animalul în Particulele elementare sau,
mai nou, religia și laicitatea în Supunere). Avem de-a face, se vede, cu un fel de romanemanifest (ca să nu spun ”teziste”), cu preocupări ”globale”, care au un impact specific și
diferit în Franța (în Occident) față de România. De aceea a fost atât de controversată
acordarea Premiului Goncourt lui Michel H. în 2010 (pentru Harta și teritoriul) și de
aceea e, astăzi, atât de acerb dezbătut romanul Supunere (în contextul asaltului
terorismului islamic).
Vom avea o surpriză, însă, dacă vom încerca să aflăm ce face Michel H. în
intervalul de 3-4 ani care se scurge între apariția romanelor sale, cu scandalurile
aferente. Scrie poezie! Adică se întoarce la prima lui pasiune, pentru că și-a început
cariera literară ca poet, publicând placheta Ceva în mine (Quelque chose en moi, 1988).
Au urmat: Dincolo de fericire (La poursuite du bohheure, 1991), Pielea (La Peau,
1995), Orașul (La Ville, 1996), Sensul luptei (Le sens du combat, 1996), A rămâne în
viață (Rester vivant, 1997), Renaștere (Renaissance, 1999), Poezii (Poésies, 2000),
Poezie (Poésie, 2010), Configurarea ultimului țărm (Configuration du dernier rivage,
2013) și Neîmpăcare (Non réconcilié, 2014; antologie personală 1991-2013). Dar
interesant e altceva: în pofida succesului romanelor sale (oricum ar fi el), Michel H.
continuă să se considere, în intimitatea sa, poet în primul rând. Explicația ne-o oferă
într-o scrisoare către Michel-Henri Lévy: ”3 iunie 2008 /.../ Cu câteva luni în urmă, am
primit antologia poeziei franceze pe care Jean Orizet a întocmit-o pentru Editura
Larousse. În notița pe care mi-o dedică, autorul semnalează, aproape în trecere, că, în
afară de poezie, am publicat mai multe romane care au prilejuit controverse aprinse. /.../
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Poate că trăim într-o lume (aceasta a fost concluzia lui
Gherasim Luca, chiar înainte să se sinucidă) în care, pur și
simplu, poezia nu-și mai are locul. Dispare astfel ceva
prețios, și piere chiar sub ochii noștri. /.../ Romanul e
altceva; înseamnă multă îmbâcseală și sudoare; înseamnă
eforturi nebunești pentru ca totul să stea, cât de cât,
laolaltă, astfel încât șuruburile să fie strânse, iar
construcția să nu se prăbușească; orice s-ar spune,
romanul e un soi de mașinărie. Nu-mi reneg romanele, țin
la ele, dar nu-i același lucru; și, orice s-ar întâmpla (...),
voi susține că romanul (...) rămâne, spre deosebire de
poezie, un gen minor. /.../ În poezie nu doar personajele
trăiesc, ci și cuvintele. Par înconjurate de un halou
radioactiv. Își redobândesc, dintr-odată, aura și vibrația
originară” (cf. Michel Houellebecq, Bernard-Henri Lévy,
Ennemis publics, 2008 / ed. rom. Polirom, Inamici
publici, 2009; un dialog epistolar). Așadar, iată-l pe
Michel H. în postura de ”inamic public”, chiar (și) împotriva propriului succes
romanesc!
Stilistic vorbind, poezia lui Michel H. ar presupune aceleași concluzii
contradictorii pe care le-au provocat romanele sale: un discurs direct, aparent ne-literar
(ne-artistic?), cu accentul pe sentiment sau idee, uneori cinic și masochist. Simplitatea /
sinceritatea lui Michel H. șochează, atât în roman cât și în poezie. Chiar dacă în cea din
urmă simulează ”literaritatea”, uneori, prin rimă (exp. ”Si douce à la caresse, / Si légère
et si fine / Entité non divine, / Animal de tendresse.”). În poemele de mai jos am preferat
o traducere care să conserve mai degrabă sensul textului originar, renunțând la cofrajul
stilistic (rimă, ritm) pe care, oricum, Michel H. nu pune mare preț și care, în limba
română, s-ar solda cu o riscantă ”supunere”, chiar dacă involuntară (asta e o discuție
lungă și separată).

***
Singur la volanul Peugeot-ului meu 104;
Cu un 205 aş fi avut un aer mai fals.
Ploua neîncetat şi mie nu-mi place să lupt;
Îmi rămâneau trei franci şi cincizeci şi cinci de centime.
Am ezitat la intersecţia Colmar:
Era mai prudent să părăsesc autostrada?
Ultima ei scrisoare spunea: „M-am săturat
De tine şi de problemele tale. Prostia ta mă dezgustă!”
Scurta noastră relaţie s-a răcit;
Prea des viaţa-i desparte pe îndrăgostiţi;
Nu-i aşa de sigur că ea mă primea cu bucurie.
Fără să mă descurajez şi pocnind din degete,
Fredonam refrenul din „Vie de bohême”.
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Atotputernicul nu e păstorul meu
Şi am pierdut aproape tot.
Locuiesc ferecat într-un bloc,
Nu mai aparţin Marelui Tot.
Afecţiunea aparţine învingătorilor,
Pământul e fiul haosului –
Lucrătorii de la ora unsprezece,
Curvari şi cartofori.
Viaţa e fiica luptei,
Şi sângele învingătorilor amestecat
Se adună pe un drum fără capăt,
Un coşmar redistribuit.
În cluburi de noapte, Dumnezeu
Veghează cu o mie de ochi
Destinul carnal al sclavilor săi
Care au pierdut simţul cerului.
***
Lumina străluceşte pe ape
Ca-n primele zile ale lumii.
Existenţa noastră e o povară,
Când mă gândesc că Pământul e rotund!
Pe plajă era o familie întreagă,
În jurul grătarului vorbeau despre carne,
Râdeau uşor şi deschideau câteva beri;
Ca să ajung la plajă, am ocolit de-a lungul mlaştinii.
Seara cade peste pâlcul de alge,
Marea urlă ca un animal;
Inima noastră e mult prea uscată,
Ne-am ales doar cu un gust amar.
Am senzaţia că oamenii ăştia chiar se cunosc,
Căci sunete coerente vin dinspre grupul lor.
Mi-ar plăcea să mă simt membru al cercului lor;
Bruiaj puternic, apoi contactul dispare.
(cf. La poursuite du bonheur, 1991)
221

Absenţă cu durată limitată
I.
Ca să fac un bilanţ al zilei de ieri îmi trebuie un curaj adevărat,
aşa de teamă mi-e să scot la lumină, scriind, lucruri oarecum teribile
care ar face mai bine să rămână în adâncul creierului meu.
Îmi doresc să fac ceva, nu are importanţă ce, pentru a ieşi
măcar câteva ore din gaura în care mă înec.
Creierul mi-e complet impregnat de vaporii ei cruzi, filamentul e murdar
şi clipeşte nesigur, intermitent ca o alarmă.
În faţa peisajului alb mă simt abstract, ţeasta golită de miez şi ochii moi
clipind ca farurile sirenei.
Ora 18: am atins o nouă cotă a groazei. Nu am decât o dorinţă:
să-i las pe toţi indivizii ăştia. Să trăiesc pe cât posibil în afara celorlalţi.

II.
Acum sufăr toată ziua, mocnit, uşor, dar cu câteva ace oribile care se înfig
în inimă, imprevizibile şi inevitabile, un moment mă schimonosesc de
durere
şi apoi revin la clănţănitul de dinţi al suferinţei normale.
Am senzaţia unei ruperi de organe dacă mă opresc din scris. Mi-aş merita
abatorul!
Victorie! Plâng ca un copil! Lacrimile curg! Curg!
…
Spre ora unsprezece am cunoscut câteva minute de concordanţă cu natura.
Ochelari de soare într-un smoc de iarbă.
Lângă un iaurt, îmbalotare pe bandă într-o centrală siderurgică.
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Aştept să treacă durerea tamponându-mă cu Betadine Scrub. *)
Aruncă un zar, domnule Snake, e destul să arunci un zar.
*) dezinfectant folosit în tratarea iritaţiilor pielii;

III.
Şi pe urmă. Nimic interesant. Ce aş putea să spun, ceva
care să nu fie personal?
Deoarece pe claviatura inteligenţei mele ecuaţiile lui Maxwell revin
în variante inutile, decid să aprind o ţigară.
În seara asta m-am hotărât să trec la trei comprimate de Halcion. *) Fără
îndoială că evoluţia este ineluctabilă.
Într-un fel, e mai degrabă agasant să constat că mi-am pierdut capacitatea
de a spera.
*) sedativ folosit pentru tratarea anxietăţii şi insomniei (v. Triazolam);

Departe de fericire
Să fii într-o stare de disperare, totodată fără să o poţi atinge.
O viaţă în acelaşi timp complicată şi neinteresantă.
Fără legătură cu lumea.
Inutile peisaje de linişte.
O iubire. Numai una. Violentă şi definitivă. Întreruptă brusc.
Lumea e dezamăgită.
Tot ce apare natural ţine de natura dispariţiei. Da. Şi atunci?
Am iubit-o. O iubesc. Din prima clipă această dragoste a fost perfectă,
completă. Nu se poate spune că iubirea apare cu adevărat; mai degrabă ea
se manifestă.
Dacă te încrezi în reîncarnare, fenomenul devine explicabil. Bucuria de a
regăsi ceva
ce deja ai întâlnit, mereu ai întâlnit, ca niciodată, într-o infinitate
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de reîncarnări anterioare.
Dacă nu crezi, rămâne un mister.
Eu nu cred în reîncarnare. Sau, mai curând, nu vreau s-o cunosc.
Pierderea iubirii este, de asemenea, o pierdere de sine. Personalitatea
dispare.
Nici măcar nu mai vrei, nu mai intenţionezi să ai o personalitate. Strict
vorbind,
Nu mai rămâne de cât o suferinţă.
Este echivalent, într-un fel, cu pierderea lumii. Legătura se rupe
imediat, în primele secunde. Mai întâi, universul e străin. Apoi, puţin câte
puţin,
devine ostil. Suferă şi el. Nu există decât suferinţă.
Şi, mereu, speranţa.
Cunoaşterea nu aduce suferinţă. Ar fi incapabilă de asta. Ea este, mai
exact,
nesemnificativă.
Din aceeaşi cauză, ea nu poate să aducă fericire.
Tot ce poate să aducă este o oarecare reţinere. Şi această reţinere, la
început
foarte slabă, devine – puţin câte puţin – nulă.
În concluzie, nu văd nici un motiv să caut cunoaşterea.
Incapacitatea bruscă – şi aparent definitivă – de a te interesa
de vreo problemă politică.
Tot ceea ce nu e strict afectiv devine nesemnificativ. Adio raţiunii.
Mai mult decât capul. Mai mult decât inima.

Dragostea, ceilalţi
Sentimentalismul ameliorează omul, chiar când e nefericit. Dar,
în acest ultim caz, îl ameliorează ucigându-l.
Există iubiri perfecte, împlinite, reciproce şi durabile. Durabile în
reciprocitatea lor.
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Acesta e un stadiu într-adevăr de invidiat, fiecare o simte; totuşi,
paradoxal,
nu trezeşte nici o gelozie. Nu provoacă nici un sentiment de excludere, nu
mai
provoacă. Pur şi simplu, aceste iubiri sunt. Şi, în acelaşi timp, pot fi toate
celelalte.
După dispariţia ei, nu mai suport ca alţii să se despartă; nu pot
să mai suport chiar ideea separării.
Mă privesc ca şi cum aş împlini cine ştie ce acte de înţelepciune. Nu
e cazul. Sunt pe cale să crăp, asta-i tot.
Celor care se tem să moară, deopotrivă le este frică să trăiască.
Mie mi-e frică de ceilalţi. Nu sunt iubit.
Moartea, atât de înţelegătoare.

HMT *)
I.
De fapt am ştiut totdeauna
Că voi atinge iubirea
Şi că asta se va întâmpla
Puţin mai devreme de moartea mea.
Am fost mereu încrezător,
Nu am renunţat
Chiar înainte ca prezenţa ta
Să-mi fie anunţată.
Iată, aşa vei fi tu
În prezenţa mea reală,
Eu voi fi în bucuria
Pielii tale non-fictive.
Atât de dulce mângâiată
Atât de uşoară şi delicată
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Entitate non-divină
Animalul tandreţii.

II.
Pentru mine, care am fost regele Boemiei,
Care am fost animalul inocent
Doritor de viaţă, vis persistent,
Demonstraţie a teoremei
Că nu există enigmă esenţială.
Eu cunosc locul şi momentul
Punctul central, absolut,
Al revelaţiei parţiale.
În noaptea care doarme fără stele,
La limitele materiei
Eu instalez o stare de veghe:
Al doilea simţ se dezvăluie.

III.
Când va trebui să plec din lumea asta
Fă să se-ntâmple în prezenţa ta
Fă ca-n ultimele mele secunde
Să te privesc cu încredere.
Tandru animal cu sâni tulburători
Pe care-i ţin în găoacea palmelor;
Închid ochii: capul tău alb
Este limita regatului.

IV.
O dimineaţa cât se poate de limpede
Plină de gânduri carnale
Şi apoi marele reflux al sângelui,
Condamnarea esenţială;
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Viaţa care trece în glumă
Se umple de prezenţe noi,
Viaţa care nu a durat prea mult,
Sfârşitul zilei e aşa de frumos.
V.
Un telefon mobil
Uitat pe plajă,
Sfârşitul ineluctabil
Al unei iubiri trecătoare.
Şi moartea care înaintează
Cu jalnice ţipete scurte,
Etalându-şi dansul caraghios
În centrul emoţiilor mele,
Care se caţără în pat,
Răstoarnă păturile;
Dragostea mea părăsită,
De ce-i totul aşa de crud?

VI.
La capătul câtorva luni
(sau al câtorva săptămâni),
Prezenţa mea te oboseşte,
După ce te-am făcut regină.
Cunoşteam riscul,
Probat mortal;
Soarele, ca un disc,
Străluceşte peste viaţa mea stinsă.

VII.
Nu există iubire
(nici adevărată, nici destulă)
Trăim neajutoraţi
Murim abandonaţi.
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Apelul la milă
Răsună în gol
Trupurile ne sunt infirme,
Dar cărnurile lacome.
Cu promisiuni dispărute
Din trupul adolescent,
Intrăm în bătrâneţe
Unde nimic nu ne-aşteaptă.
Căci din memorie au dispărut
Zilele risipite,
Un zvâcnet de ură
Şi disperarea goală.

VIII.
Viaţa mea, bătrâna mea viaţă,
Prima mea dorinţă rău primită
Prima mea dragoste anulată
Ar fi trebuit să re-înceapă
Ar fi trebuit să ştiu
Ce are viaţa mai bun,
Când două trupuri se bucură de fericire
La nesfârşit unindu-se şi renăscând.
Intrat în dependenţă totală
Cunosc tremurul fiinţei
Ezitarea în faţa dispariţiei
Soarelui care loveşte liziera.
Şi dragostea, unde totul e uşor,
Unde totul e dăruit imediat.
Există, la mijlocul timpului,
Posibilitatea unei insule.
*) „Hindustan Machine Tools” (companie), siglă folosită aici în sens ironic şi critic la
adresa societăţii industrializate care a distrus omul, sub aspect sentimental, în concepţia
autorului nostru;
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„Trezindu-se, Adam suspină, nostalgic”
La prima vedere, acest fragment de jurnal evocă paradisul pierdut, evident
Edenul; maistru într-o fabrică de ceară de ghete, cu siguranţă că Adam ar
putea să simtă blestemul biblic cu o acuitate particulară.
Ah, da, trăiesc gol, fără pantofi şi fără ceară!
Spre ora şapte dimineaţa Adam era furios.
Ori trăiesc în stil „escarpins vernis”:
Casino, calm şi bikini.
Poţi să ai nostalgia a ceva ce n-ai cunoscut niciodată? Fără îndoială, cu
condiţia să fii echipat cu un televizor. Publicitatea Volvic i-a rupt inima lui
Adam. Aceşti vulcani stinşi, pădurile, aceste izvoare… Toate erau aşa de
diferite de retragerea probabilă care-l aşteaptă, într-un azil de bătrâni din
Garges-les-Gonesse, expus răutăţii gratuite a delicvenţilor minori.
Adam se uita la tekel-ul său
Precum Maria la îngerul Gabriel.
Un Adam fără Eva nu înseamnă mare lucru,
Suspină Adam în faţa emisiunii erotice de pe TF1.
Ar fi trebuit să se însoare, să aibă copii sau altceva;
Câinii sunt fiinţe simpatice, dar un câine rămâne un câine.
(cf. Configuration du dernier rivage, 2011)
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Poeme de
Geoff
Cochrane
Noua Zeelandă
Geoff Cochrane (n 1951) este unul dintre cei mai bine cotați poeți contemporani
neo-zeelandezi. Textele traduse fac parte din volumul ”Vanilla Wine”, apărut în anul
2003, volum ce a fost distins cu numeroase premii în Noua Zeelandă și America.

prezentare şi traducere de Vlad A. Gheorghiu

Aubade
Cei morți sunt atât de slabi
încât nu pot suna. (John Updike)

O ploaie pe care nu am auzit-o a umplut drumul de cerneală
și toate păsările au zburat înapoi spre cuiburile lor,
s-au ghemuit și au adormit
așa cum fac ele, de fiecare dată când se lasă seara,
așa cum fac ele, de fiecare dată, până la ultima
când se lasă întunericul.

Pentru Anne Carson
Nici o pasăre nu mai cântă
Întunericul purpuriu
al unei cumplit de bune zi de vineri,
și iată-ne aici fără Dumnezeu
fulgerele lovesc în noi ca în ținta de darts
fulgerele în jurul nostru ca niște corzi
Cromul înghețat ne apără de șuieratul
nebun al grindinei.
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Undeva, sub vulcan
Nici o picătură de alcool
de unșpe ani,
dar încă visez
la vechea mea rușine,
la vechea mea rușine ce mă umplea de mândrie.
Locuiesc singur într-o cameră simplă
cu un reșou mic,
un radio Mantel, o cravată croșetată portocalie,
un exemplar furat din Imitații a lui Robert Lowell,
o carafă în care îmi prepar supă...
și într-o zi mă vor scoate afară mă vor
pune în genunchi și mă vor împușca.

Elementele de bază
În fiecare zi merg de la
Berhampore până Molesworth Street,
îmi cumpăr câte ceva
și mă întoc acasă cu autobuzul.
Nu sunt neapărat un vânător.
Sunt mai un om care adună lucruri,
care merge mulți kilometri pe zi
și le zâmbește copiilor pe culoarele
supermarketurilor.

Trist
Sardinele verzi ale
dezamăgirii
întotdeauna sar în fața ochilor
mei.
Și tu, dragul meu,
nu-ți dorești să-ți vezi și
tu zeii măcar
odată?
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Un poet
american
Lew Welch

Lew Welch s-a născut pe 16 august 1926 în Pheonix, Arizona. A fost crescut de
mama sa care avea obiceiul să se mute foarte des. În California a urmat cursurile a mai
multor școli, din cinci orașe. Deși cunoștea câțiva poeți beatnici încă din facultate, abia
în anul 1958 începe să fie remarcat în piesajul scenei poetice din San Francisco. În
același ani divorțează și își pierde locul de muncă. În anul 1960 începe să fie publicat în
reviste și inclus în antologii și, tot în acest an, debutează cu un volum de poezii. În anul
1965 începe să țină cursuri de poezie la filiala Universității California din Berkeley. Se
luptă cu depresiile și consumul de alcool. În anul 1971 se retrage într-o cabană izolată în
munți. Pe 23 mai 1971 Gary Syder, un alt poet beatnic, îl caută la cabana sa. Găsește un
bilet de adio în camionul lui Lew Welch. Autoritățile l-au căutat vreme îndelungată, dar
trupul lui nu a fost niciodată găsit.

prezentare şi traducere de Bogdan Federeac

N-am încă 40 de ani, barba deja mi-e albă
N-am încă 40 de ani, barba deja mi-e albă.
Nu-s încă treaz, ochii mi-s umflați și roșii,
ca un copil care a plâns prea mult.
Ce-i mai repingător
decât vinul de aseară?
Mă voi bărbieri.
Primăvara-i rece. Voi scoate capul afară și
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mă voi holba la pietricele.
Poate voi putea mânca niște compot de piersici.
După aceea voi putea să-mi termin sticla de vin,
să scriu niște poeme până mă îmbăt din nou,
și când briza de după-amiază va reveni
eu voi dormi până ce voi vedea luna
și copacii întunecați
și căprioarele ce pasc
și s-aud negroteii certându-se

***
Ieși puțin, părăsește Planeta,
Desenează un cerc cu diametrul de 100 de metri.
În interiorul cercului sunt 300 de lucruri
nimeni nu le înțelege și,
probabil, nimeni nu le-a văzut vreodată.
Tu câte găsești?

Dragă Joanne,
Noapte trecută Magda a visat că ea,
tu, Jack și eu conduceam
prin Italia.
Am parcat în Florența și am lăsat
câinele să păzească mașina.
Se temea ca nu cumva
câinele să nu înțeleagă italiana.
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M-am văzut
M-am văzut
inel de os
într-o apă curgătoare clară
de tot
și promis
să-i fiu deschis mereu
că totul
ar putea refula
și apoi s-ar auzi
„inel de os” unde
inel este ceea ce
clopotul nu

Poemele ciclice
De fiecare dată când am o zi liberă, scriu un nou poem.
Asta înseamnă cu nu ar trebui să lucrezi sau că scrii cel mai bine
în ziua ta liberă?
Spre exemplu, acesta este poemul pe care l-am scris azi.

Când avea 20 de ani înțelegea câteva din secretele
vieții și încerca să le pună pe hârtie atât de banal încât
și un tâmpit le-ar fi înțeles.
„Deci”, își spunea, „dacă nu pot face asta,
nu mă pot înțelege”.
S-a dovedit că avea dreptate.
Când a împlinit 50 de ani, nu reușea să se mai înțeleagă.
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„Cum se face”, se întreabă el, „că indiferent ce spui,
o femeie o va lua întotdeauna ca pe ceva personal?”
„Nu fac asta niciodată”, a zis ea.
*
John a spus, „Apoi l-am cunoscut pe tipul ăla mic și gras cu
barba scurtă și îngrijită, cu un nume sinonim cu zorile de zi.”
„Te referi la George Abend?”
„Da.”
”Abend înseamnă după-amiază”.
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Danny Abse
(1923-2014)
Deși a studiat medicina și a lucrat în domeniu peste 30 de ani, poetul galez de
origine evreiască este cel mai bine cunoscut pentru scrierile și premiile obținute în urma
activității sale literare. Primul volum de poezii îl publică în 1949. De atunci și premiile
încep să apară: Premiul Consiliului Galez pentru Artă (1971 și 1987), Premiul
Chomondeley(1985), etc. Membru al Societății Regale pentru Literatură, Danny Abse a
primit titlul onorific de doctor al Universității din Wales iar în 2012 este decorat cu titlul
Ordinului Imperiului Britanic. Cele mai recente colecții de poezii datează din 2006, 2009,
cu titluri ca În Întârziere și O nouă selecție de poezii 1949- 2009: Colecție Aniversară.

traducere și prezentare de Anca Romete

Miracole
Azi-noapte, preotul a visat că și-a părăsit biserica
la miezul nopții, iar apoi a văzut limpede
un curcubeu pe cerul întunecat.
I-am spus, în orice zi poți vedea pe cer astfel de configurații la fel de
bizare treaz și sănătos fiind –
cum ar fi o mandarină pe zăpadă, să zicem.
Astfel de lucruri nu sunt cu nimic mai presus decât Dumnezeu.
Astfel de lucruri, a spus preotul, nu distrug un om,
dar să vezi un curcubeu pe cerul nopții
-treaz și sănătos fiind – asta, doctore,
e ca și când ai urmări o împușcătură doborând un om.
Așa ceva nu i-ar permite să mai creadă în nimic,
nici ca să-l slăvească, nici să-l acuze. Un doctor trebuie să creadă
în miracole, însă eu, un preot, nu îndrăznesc.
Pacientul meu bolnav de un cancer incurabil,
preotul, s-a ridicat în capul oaselor în pat, s-a uitat pe geam,
și a decojit mandarina pe care o ținea în mână, în tăcere.
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Tăcerea lui Tudor Evans
Gwen Evans, interpretă și profesoară de canto,
care, în 1941, a cântat ca într-un tril,
un bis (Pomii) în pavilionul Porthcawl
era întinsă în pat, mai ușoară decât jumătate din greutatea ei firească, pe
moarte.
Soțul ei, Tudor, a tras perdelele cu zgomot.
Apoi, în întunericul artificial, ea i-a șoptit,
-Te rog trimite după profesorul Mandlebaum.
Și-a ridicat capul rugător de pe pernă,
cu ochii ei tirotoxici îngroziți.
-Pe cine? a întrebat-o Tudor , începând să-și aducă aminte iar și iar.
Nu Mandlebaum, renumitul profesor
pe care Gwen l-a întâlnit odată în vacanță;
nu acel sprinten fost jucător de tenis de la Wimbledon
și autor al Tumorilor Mediastinale;
nu cumva era chiar porcul acela din 1941?
Mandlebaum mâzgălea de unul singur în camera sa de hotel.
De ani de zile lâncezea într-o indolență taciturnă.
Însă acum, pentru Gwen și de dragul vremurilor trecute, el, un tip de primă
clasă,
mereu atent în jurul său, a părăsit Paddington-ul generos în spații
pentru o cameră de bolnav întunecată și doi ochi iscoditori.
A scos un suspin atunci când el i-a luat ușor mâna într-a lui.
-Dar draga mea, de ce plângi?
-Pentru că, Max, ești de nerecunoscut.
-Nu-ți pot reproșa că plângi pentru așa ceva,
a spus Mandlebaum care, și el, a început să plângă.
Au plâns amândoi (iar Tudor și-a închis ochii)
Gwen, interpretă și profesoră de canto,
pentru că era pe moarte; iar el, Mandlebaum,
fost medic și fost jucător de tenis,
pentru că se urâțise și îmbătrânise atât.
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Vărul Sidney
Figură ștearsă, spunea mama mea
de vărul Sidney în 1940 atunci când încercase el
să-și strice balansoarul din grădină sărind în el,
având pe-atunci mărimea 12 la pantofi – la cincisprezece era cel mai înalt
băiat
din clasă, mai înalt chiar și decât Dan Morgan care mergea sprinten
atunci când poartă jobenul tatălui său.
Figură ștearsă, spunea tatăl meu
când eroul Sidney a mințit în legătură cu vârsta lui
ca să facă rost de materialul acela aspru kaki, măgarul de el;
și curând, undeva aproape de Dunkirk,
un colț de lume străin i-a aparținut pentru totdeauna lui Sidney
deși unchiul nu voia sa creadă una ca asta.
Să fi dispărut doar, Doamne, nu să fi murit, te rog,
spunea el, și niciodată nu a mai închis ușa din față,
niciodată legătura de chei nu a mai fost luată din cutia de scrisori,
niciodată lumina din hol nu a mai fost stinsă ca nu cumva unicul lui fiu
să vină acasă chiar într-o noapte cu lapoviță
fluierând. Ne vom reîntâlni noi cândva.
Mătușa plângând și, dur în atmosfera mirosind a usturoi
din grădină (balansoarul gol nemișcat)
cuvintele ei sunau, întinse pe o zgardă tot mai strânsă
în timp ce unchiul striga: -Ai naibii nemți.
Iar pe 11 noiembrie, două urlete
de tăcere chiar și după trecerea a trei decenii
până anul trecut, utimul an din viața lor,
când și unchiul, și mătușa, au dispărut,
când și ei s-au dus, astfel că acum vecinii
au bătut ușa în cuie și au tăiat sfoara legăturii de chei
și nimeni de data asta (holul era așa de întunecat)
nu l-a mai așteptat pe Sidney, măgarul de el.
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Întoarcerea în Cardiff
„Acasă” ; iată, mulți recunosc că simt o anumită afecțiune pentru un oraș:
cenușii, străzile întortocheate pe care pedalam în drum spre școală, prima
țigară
din aleea din spate, și, prostul de mine, prima poveste de iubire ratată.
Prima dată pentru multe lucruri. Suferințe șterse de timp; milă în care mă
complac.
Călătoria până la Cardiff a părut mai puțin o întoarcere decât un raid
al identităților rătăcite. Bineînțeles, tot locul părea micșorat:
Taff-ul larg cât o milă, acum nu e decât un șuvoi mărunt, castelul, nu ca în
vreun vis gotic întunecat, ci o spoială acceptabilă, fațada de
jucărie a unui bufon.
Voci ce se pierd pe în vânt, asocieri, indicii,
nimicuri, bretoane prinse din zbor, ca și când, după ce doctorul a plecat,
o ușă s-a deschis iar eu am surprins imaginea albei, imensei fețe
a bunicului meu, înspăimântat de veștile primite.
Incapabil să definesc orice în jurul meu de-abia mai pot vorbi,
și încă iubesc locul pentru ceea ce mi-am dorit să fie
la fel de mult ca și pentru ceea ce în chip nerușinat înseamnă
pentru mine, un oraș de străini, străin mie, pustiu.
Incapabil să comunic sunt cu ușurință trădat,
cu greu atenția fiindu-mi distrasă de simple reflecții senzoriale
ca acele peisaje din zonele cu ape, ancorate, ce hoinăresc, se transformă, în
Taff, oră de oră, pe măsură ce lumina dezvăluie o nouă nuanță.
Iluzoriu este și terenul de joacă, întunecat și izolat după ploaie,
zgomotul tramvaielor, al împușcăturilor din ceea ce odată ei numeau
Golful
Tigrului.
Real mai este doar mirosul acesta de pământ copt, umed, atunci când
soarele
apare,
un amestec de arome, pe jumătate încântătoare, pe cealaltă, șterse.
Nici nu am sosit bine că vechiul Cardiff a și dispărut,
fum în memoria mea, aceste asemănări îmbrăcate nici măcar în staniol,
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unde băiatul care nu am fost și bărbatul care nu sunt,
s-au întâlnit, au ezitat unul în fața celuilalt, au lăsat urme duble pe jos, iar
apoi
au mers mai departe.

Un Jurnal Nou
Munca asta de contabil, corvoada asta de la început de ianuarie
despre cine rămâne și cine nu. O listă la care să te gândești
atunci când spațiile goale par să strige. Scandal! Nelegiuire!
Așa că, întorcându-te la foaia goală, pentru început, o ciornă
Trec marea parte a numelor și numerelor lor de telefon
Din agenda de anul trecut. Adevărat, Meadway, Speedwell,
Mountview, sunt schimbate de calculator în numere,
și deja măruntele lor nume încep să dispară
ca Morwenna, Julie, Kate-Nu-Mă-Uita,
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LITERA – TURA – VURA
De la protecţia anticritică, la arca lui nea Noe
Domnul Alex Ştefănescu este foarte activ pe reţelele de
socializare, lucru de apreciat, evident. Dacă îl contrazici, cumva, te taxează
iute drept fără talent, resentimentar, au păţit-o destui. Cîţiva cred că îşi
evaluează deja viaţa vană şi se gîndesc la, Doamne, fereşte!, ce e mai rău.
Da, viaţa de scriitor prezintă şi riscuri. Fără o protecţie anticritică nici nu
ar trebui să te apuci de treabă, de altfel. Cu fişă semnată la zi, un fel de
protecţia muncii. Dacă pe prozatorul Dumitru Ungureanu l-a executat fără
milă, pe Facebook, în schimb domnul Alex Ştefănescu a descoperit recent
că literatura română are rezerve nebănuite, acolo unde nici nu te aştepţi: în
lumea mondenă. După epocalele apariţii editoriale semnate de Mihaela
Rădulescu şi Andreea Marin (ambele conjudeţene de-ale noastre, firesc!),
domnul Alex Ştefănescu l-a descoperit pe Codin Maticiuc, alintat Poponeţ,
alt scriitor smuls lumii mondene, care a semnat o carte, „Consumatorul de
suflete”, bogat prefaţată de criticul nostru. Iată cum am ajuns să avem şi
noi un F. Scott Fitzgerald cu iz greu, greu de Dîmboviţa: ”Codin Maticiuc
este imediat recognoscibil prin stilul său decis-bărbătesc şi printr-un
patetism de om puternic, dar vulnerabil afectiv, ca Marele Gatsby, al lui F.
Scott Fitzgerald. Codin foloseşte cuvinte licenţioase dintr-un fel de furie
lingvistică, exhibându-şi lipsa de curtoazie faţă de cititor. Tot el descrie
fugitiv cele mai exotice locuri de pe planetă – plaje, cluburi, cazinouri,
baruri de noapte – pe care le frecventează în căutare de victime pentru
actele sale de vampirism sufletesc”.
În acest moment fast, cînd criticul îşi savurează descoperirea care va
face gaură în stratul de ozon al universului nostru literar, mi-am amintit de
un text mai vechiuţ, pe care l-am scris, într-un context mai larg, al
discuţiilor despre “istoriile literare recente”, în care vorbesc despre “istoria
lui Ştefănescu”, supranumită de însuşi autorul ei o “arcă a literaturii
române”. Iată un fragmentuţ din textul publicat în volumul “Contribuţii la
estetica umbrei” (Editura Tracus Arte, 2012):
O istorie a literaturii române mult discutată, dar iute lepădată la
coşul comentariilor, este cea a lui Alex Ştefănescu. Mult prea imaginativul
critic şi-a atins ţinta: nu a convins pe nimeni că a scris o istorie. Fie ea şi a
literaturii, că parcă la asta se referea. Eu nu sînt pomenit în „istoria” lui
Alex Ştefănescu, aşa că nu pot să ştiu care e confortul celor aburcaţi pe
(în) arcă de către noul „tata Noe” al literaturii noastre contemporane. Dacă
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nu mă pot agăţa de „arca lui Alex”, mă voi agăţa de firul de pai al
propriului talent, încercînd să traversez potopul cu ramura de măslin pusă
şmechereşte după ureche. Dacă mă voi îneca, sper ca nemilosul Alex
Ştefănescu să aibă o lacrimă de compasiune în colţul pleoapei stîngi (sau
al celei drepte?) şi să spună cu voce îndurerată lui Mihail Gălăţanu care va
fi fiind prin preajmă: „Îmi pare rău, că doar mai era ceva loc pe fundul
arcăi, printre măgari şi asini, printre dulăi şi catîri, am fi putut să-l
îmbarcăm şi pe el, numai să nu ajungă înaintea noastră în loc cu verdeaţă,
unde nu este întristare, nici suspin...”. Adică în „istoria” lui Manolescu,
acolo unde deja sînt? Mă bucur (sau mă întristez?) că Alex Ştefănescu a
avut inspiraţia să ia pe „arcă” tot ce e mai frumos, semnificativ şi demn de
salvat din literatura română contemporană, lăsîndu-ne pe noi ceilalţi pradă
deriziunii, mîncaţi de îndoieli ca de viermi, agăţaţi de vreun ciot de pe
copastia corabiei. În felul acesta am garanţia că literatura română va dăinui
necondiţionat şi ca să pot muri liniştit, vorba poetului, pe mine mă redau
nimicniciei.
Îmi şi imaginez, de altfel, trăgînd cu ochiul la Biblie, cam cum a fost
dialogul lui Alex Ştefănescu cu Dumnezeu, atunci cînd punea la cale
„Arca Literaturii Române. 1941 – 2000”.
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Alex Ştefănescu:
13. " (....) Sosit-a înaintea feţei Mele sfîrşitul a toată literatura română,
căci s-au umplut bibliotecile de operele scribălăilor, şi iată Eu îi voi
pierde de pe pământ.
14. Tu însă fă-ţi o corabie de lemn de salcîm, ca un fel de bibliotecă
esenţială a literaturii române actuale iar în bibliotecă să faci despărţituri
şi smoleşte-o cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară ca să nu tragă cu
ochiul înăuntru famenii, mediocrii şi nesuferiţii.
15. Biblioteca-arcă însă să o faci aşa: lungimea bibliotecii-arcă să fie de
trei sute de coţi, lăţimea ei de cincizeci de coţi, iar înălţimea de treizeci de
coţi.
16. Să faci bibliotecii-arcă o fereastră la un cot de la acoperiş, iar uşa
bibliotecii-arcă să o faci într-o parte a ei. De asemenea să faci într-însa
trei rînduri de cămări: jos, la mijloc şi sus, după cîte generaţii par să fie în
literatura română din 1941 încoace.
17. Şi iată Eu voi aduce asupra pămîntului potop de apă, ca să pierd tot
trupul de scribălău de sub cer, în care este suflu de viaţă şi dorinţă de a
scrie, şi tot ce este pe pămînt şi scrie în limba română va pieri.
18. Iar cu tine voi face legămîntul Meu; şi vei intra în corabia-bibliotecă
tu şi împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta şi femeile fiilor tăi.
19. Să intre în corabie din toate animalele scriitoare, din toate tîrîtoarele
poeticeşti, din toate fiarele critice şi din tot trupul de prozator, cîte două,
parte bărbătească şi parte femeiască, ca să rămînă cu tine în viaţă.
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20. Din toate soiurile de talente înaripate după fel, din toate soiurile de
poeţi după fel şi din toate soiurile de prozatori după fel, din toate să intre
la tine cîte două, parte bărbătească şi parte femeiască, ca să rămînă în
viaţă împreună cu tine.
21. Iar tu ia cu tine din tot felul de mîncare, hîrtie de scris şi cerneală cu
care vă hrăniţi; îngrijeşte-te ca să fie aceasta de mîncare şi de scris
continuu pentru tine şi pentru acelea" etc.
Ceea ce se şi întîmplă, probabil. Ca muritori generoşi şi înţelegători cu
condiţia precară a literaturii române, nu ne rămîne decît să le urăm
pasagerilor de pe arcă vînt din pupa! (AAG)

Concursul naţional de poezie „Aurel Dumitraşcu”
(debut în volum, ediţia a XI-a, serie nouă)
Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ în colaborare cu
Consiliul Judeţean Neamţ şi şi Asociaţia Culturală „Conta”, iniţiază şi
organizează seria nouă a Concursului Naţional de Poezie (debut în volum)
„Aurel Dumitraşcu”. Prima serie de zece ediţii a concursului s-a desfăşurat
la Neamţ în perioada 1994 – 2003. Premianţii celor zece ediţii au fost
Florin Oancea (Sibiu) si Vasile Baghiu (Piatra Neamt) în 1994; Mihai
Ignat (Braşov) în 1995; Ana Maria Zlăvog (Iaşi) în 1996; Cristian Galeriu
(Bucureşti) în 1997; Sorin Gherguţ (Bucureşti) în 1998; Daniel Moşoiu
(Cluj Napoca) şi Constantin Virgil Bănescu (Tîrgovişte) în 1999; Cătălin
Chelaru (Iaşi) în anul 2000; Elena Vlădăreanu (Bucureşti) în anul 2001;
Dan Coman (Bistriţa Năsăud) în anul 2002; Mihai Curtean (Sibiu) în anul
2003.
Concursul a fost întrerupt după ce trei ediţii, consecutiv, organizatorii
şi juriul nu şi-au dat acordul pentru a premia şi publica volume care nu se
suţineau valoric, după excelenta serie de autori debutaţi în acest context.
Din juriu au făcut parte, la primele zece ediţii, între alţii, Cezar Ivănescu,
Cristian Simionescu, Liviu Ioan Stoiciu, Radu Săplăcan, Cassian Maria
Spiridon, Gellu Dorian, Nicolae Sava, Radu Florescu, Cristian Livescu,
Emil Nicolae, Lucian Vasiliu, Vasile Spiridon, Adrian Alui Gheorghe,
iniţiator şi organizator al celor zece ediţii.
Iniţierea noii serii a concursului este prilejuită de comemorarea a 25
de ani de la moartea poetului Aurel Dumitraşcu (16 septembrie 1990) şi de
împlinirea a 60 de ani de la naştere (21 noiembrie 1955).
Manuscrisele, bine constituite, cu diacritice, vor fi trimise/ depuse
într-un exemplar printat dar şi în format electronic (CD, DVD, altele) pînă
la data de 1 iunie 2015 pe adresa Biblioteca Judeţeană „G. T.
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Kirileanu” Piatra Neamţ, strada Republicii, Nr. 15, judeţul Neamţ (cu
menţiunea Pentru concursul naţional de poezie „Aurel Dumitraşcu”).
Manuscrisele pot fi semnate cu numele autorilor în concurs, cu datele de
contact (telefon, adresă mail) acest lucru nu poate influenţa decizia juriului
care premiază manuscrise şi nu liste de nume. Manuscrisul trebuie să aibă
(recomandabil; sînt acceptate şi alte variante, dacă e vorba de un proiect
scriitoricesc sau editorial) minimum 60 de pagini, maximum 100 de
pagini.
Manuscrisele vor fi însoţite de o fişă personală a concurentului:
nume, prenume, data naşterii, adresă, telefon, e-mail, studii, activitate
literară.
Concursul este deschis autorilor români nedebutaţi în volum, din
ţară şi din diaspora, a căror vîrstă nu depăşeşte 35 de ani pînă la data de 21
noiembrie 2015.
Juriul va fi constituit din scriitori, personalităţi ale vieţii literare din
România.
Pînă pe data de 16 septembrie 2015 va fi făcut public manuscrisul
cîştigător şi numele autorului.
Pînă pe data de 21 noiembrie 2015 manuscrisul cîştigător va fi
publicat de organizatori la o editură prestigioasă din România (minimum
trei sute de exemplare) şi va fi lansat la Piatra Neamţ, la manifestarea
prilejuită de aniversarea poetului Aurel Dumitraşcu.
Autorul va primi o sută de exemplare din tirajul cărţii.
Alte informaţii pe adresa de mail adrianvlad@ambra.ro sau la
telefon 0233/ 210379.

„Obliteraţii”-le lui Constantin Ardeleanu,
la librăria „Sadoveanu”
Luni, 2 februarie 2015, la librăria „Mihail Sadoveanu” din
Bucureşti, a fost lansat volumul lui Constantin Ardeleanu, „Obliteraţii",
apărut la Editura „Detectiv Literar”, 2014. Despre amplul volum, ce
surprinde „spectacolul literaturii” dincolo de coperţile operelor atâtor
literaţi români consacraţi, au vorbit, remarcând ineditul abordării, criticul
literar Theodor Codreanu, poetul Liviu Vişan, Firiţă Carp, directorul
Editurii „Detectiv literar" şi Corneliu Ostahie. Următoarele două volume
din „Obliteraţii" sunt programate a apărea în acest an. Autorul, născut la
Tazlău-Neamţ, despre eveniment: „S-a întâmplat într-o zi zgribulită de
februarie a anului 2015 după Cristos, respectiv 165 după Eminescu.
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Pentru mine a fost un triumf pe care-l aşteptam de-o viaţă. Întâmple-se
tuturor asemenea evadări din cenuşiul existenţei cotidiene”. (NS)

Ce se întîmplă?
Ritmul în care se produc arestările şi anchetările, în această
perioadă, ne dau imaginea unei Românii total defazată istoriceşte. Dacă ne
uităm mai atent şi scormonim în trecutul istoric, descoperim că în toţi anii
din urmă am trăit în plin fanariotism. Mecanismele au fost cele folosite, cu
mare succes, de domnii fanarioţi. Adică domnii de la centru pretind de la
cei (domnii) de la margine biruri continuu pentru funcţii, dregătorii,
poziţii, afaceri. Cei de la margine (judeţe, municipii, comune) spoliază
propriile comunităţi ca să dea bani la centru, plus să le rămână şi lor din
plin. Fumăritul, dijmăritul erau “parfum de roze” faţă de modalitatea în
care noii fanarioţi au dus ţara şi societatea în zona unui ev mediu prelungit
şi cu atât mai greu de suportat, cu cît ne-a împins într-o impardonabilă
inadecvare istorică: fără drumuri la nivelul secolului XXI european, cu
căruţe pe străzi, cu câini flenduroşi la orice colţ de stradă, cu crâşme
împânzite peste tot, în care alcoolul contrafăcut ţine în stare de
mahmureală o populaţie conectată la televiziuni de gang în care abjecţia
ţine loc de informaţie, cultură, educaţie, pastă de dinţi, deodorant, istorie,
europenitate, civilizaţie etc. Că şi Grigorie Ureche zice: „Iară di pe acéle
vrémi să cunoaște paharul lui Dumnedzău aproape de schimbare și
curundŭ spre alte mai cumplite vrémi. Că era la mare zburdăciune țărîle
aceste. Şi care țări să suie pre la mare bivșuguri, zburdeadză hirea
omenească peste măsură, și zburdăciunea naște păcatul și pre păcatul
urmadză mînia lui Dumnedzău. Așea Ţara Léșască era la mare
zburdăciune, așea și aicea țara și singur domnulŭ Vasilie-vodă, cu silă a
cîteva case de boieri, luîndu-le fetele peste voia părinților la țietorie.”
Nasol! (Cronicar)

Atelier de cultură civică
Începând cu luna ianuarie 2015, Biblioteca Judeţeană “G. T.
Kirileanu” organizează un Atelier de cultură civică, dezbaterile
desfăşurându-se sub genericul „Cult & cultură”. Întâlnirile au loc bilunar,
lunea, între orele 17.00 - 19.00, în Sala Atelier „Veronica Micle”. În cadrul
atelierului vor fi invitate personalităţi ale vieţii culturale şi spirituale din
judeţul Neamţ şi din ţară. Moderatorul întâlnirilor va fi bibliotecarul şi
scriitorul Dan Iacob. Adrian Alui Gheorghe, directorul Bibliotecii: „Un
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club destinat discuţiilor pe teme ale actualităţii este mai mult decît necesar
într-o comunitate. Sunt multe teme care incită, care necesită discuţii
nuanţate, cultura civică, civismul culturii sunt provocări pentru tineri şi nu
numai. Vom propune teme de dezbateri, dar vom primi şi sugestii de la
participanţi. Vom avea în discuţie teme din cultură, din religie, din
politică, din mediul ştiinţific. Mizăm pe participarea unui public interesat
dar şi pe participarea unor personalităţi ale zonei sau din afară, care să
susţină conferinţe, prelegeri, să intre în dialog cu publicul. Vom avea,
astfel, un circuit al ideilor în spaţiul public”. Primele întâlniri au avut drept
teme “Cult şi cultură” (invitat scriitorul Adrian G. Romila), “Părintele
Iustin Pârvu - o misiune creştină şi românească” (au conferenţiat prof.
preot Vasile Păvăleanu, preotul şi scriitorul Dorin Ploscaru şi scriitorul
Adrian Alui Gheorghe), “Cărţi mutilate, cărţi cenzurate” (invitaţi ing.
Gheorghe Baghiu şi scriitorul Adrian Alui Gheorghe). (NS)

Eminescu - 165
Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” a omagiat marţi, 13 ianuarie
2015 pe Mihai Eminescu printr-o întâlnire dedicată poeziei. Un numeros
public a participat în Sala „Victor Brauner”, alături de scriitorii Dinu
Flămând (Bucureşti), Ion Mureşan (Cluj Napoca), George Vulturescu
(Satu Mare), Al. Cistelecan (Târgu Mureş) şi Gavril Ţărmure (Bistriţa) la o
întâlnire cu poezia, cu poeţii, cu şi despre cărţi, întru Eminescu. Atmosfera
momentului a fost întregită de un recital muzical oferit de elevi ai Liceului
de Arte „Victor Brauner” (Ovidiu Pintilie - chitară clasică, Marcela
Iluchianu - vioară, Delia Tărcăoanu şi Radu Moroşanu - nai) coordonaţi
de prof. Iulian Stoica, Mioara Prisada şi Leonid Ciobanu. Adrian Alui
Gheorghe, iniţiatorul şi moderatorul evenimentului: „Ne bucurăm să avem
la Piatra Neamţ personalităţi marcante ale literaturii române actuale. S-a
vorbit despre Eminescu şi despre frumuseţea limbii române, o lecţie de
firesc. Să ai în faţă scriitori de talia lui Dinu Flămând, Ion Mureşan,
George Vulturescu sau Al Cistelecan e, vă asigur, un privilegiu”. (NS)

Cine n-are bune „manere”, la şcoală!
Muzeul Literaturii Române Iași a dat startul înscrierilor pentru ediția
din anul 2015 a Școlii de bune maniere literare, cu o ofertă de cursuri
interesantă și mentori pe măsură, în următoarele genuri: poezie, proză, text
dramatic, povești, scenariu de film. Participarea la curs costă 250 de lei
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pentru angajaţi şi 150 de lei pentru elevi sau studenţi. Nu există limită de
vârstă nici locuri limitate. Cei ce doresc să facă parte din promoția 2015 se
pot înscrie până la data de 15 aprilie. Dacă precizăm că între profesori sunt
mari scriitori români – Emil Brumaru (curs poezie), Lucian Dan
Teodorovici (proză), Oltiţa Cântec (dramaturgie), Carmelia Leonte
(poveşti), Ioan Antoci (scenarii film) – credem că vă vom stârni şi mai
mult interesul. Pentru înscrieri se poate apela telefonul, 0232213210 de la
Muzeul Literaturii Române Iaşi.

Concurs de poveşti pentru copii
Muzeul Literaturii Române Iaşi dă startul înscrierilor pentru
Concursului Naţional „Ion Creangă” de creaţie literară – POVEŞTI, aflat
la cea de a XXIII-a ediție și care va desfășura în perioada 18-19 aprilie
2015, la Muzeul „Ion Creangă” (Bojdeuca din Țicău). Creatorii, indiferent
de vârstă, își pot înscrie lucrările până pe data de 30 martie 2015. La
concurs pot participa români de pretutindeni, care nu sunt membri ai
Uniunii Scriitorilor (inclusiv din Republica Moldova și Ucraina).
Manuscrisele (maximum 15 pagini), dactilografiate la 2 rânduri, în 5
exemplare, vor fi însoţite de un motto. Numele autorului, vârsta, adresa,
numărul de telefon, e-mail-ul se vor afla într-un plic sigilat, pe care va fi
scris acelaşi motto şi menţiunea „Poveşti scrise de copii” sau „Poveşti
scrise de adulţi”. Textele care nu vor respecta aceste rigori vor fi
descalificate. Concurenţii vor expedia lucrările în plic timbrat (imprimate),
până la data de 30 martie 2015 (data poştei) pe adresa: Muzeul „Ion
Creangă” (Bojdeuca), str. Simion Bărnuţiu, nr. 4, Iaşi, cod 700118, tel.
0747/499488. De asemenea, în plic va trebui inserat formatul electronic al
lucrărilor. Juriul profesionist va acorda câștigătorilor o serie de premii în
ziua de 19 aprilie 2015, astfel: Premiul Muzeului Literaturii Române Iași;
Premiul „Ion Creangă” al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Iaşi;
Premiul Editurii Muzeelor Literare; Premiul revistei „Dacia literară”;
Premiul revistei „Convorbiri literare”; Premiul Bojdeucii „Ion Creangă”;
Premiul Studioului de Radio Iaşi; Premiul Teatrului „Luceafărul” Iaşi;
Menţiuni la Secţiunea copii. De asemenea, poveştile premiate la această
ediţie vor fi publicate în volumul Poveştile de la Bojdeucă care va fi lansat
în aprilie 2016. Anul acesta se va lansa volumul al XVI-lea al Poveştilor
de la Bojdeucă, cuprinzând textele autorilor premiați la ediția din anul
anterior. În anul 2014 au fost înscrise 116 lucrări la concurs. Concursul
Naţional „Ion Creangă” de creaţie literară – POVEŞTI este un eveniment
de tradiție organizat de Muzeul Literaturii Române Iaşi. De-a lungul
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anilor, mii de de persoane au răspuns invitației de participare, iar textele
selectate de jurii specializate au fost valorificate. Mai multe detalii se
regăsesc pe www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

„Ultimul dans al libelulei”, la Atelierul de teatru-lectură
Joi, 19 februarie 2015, ora 17.00, în Sala „Info-Club” a Bibliotecii
judeţene, a avut loc premiera spectacolului „Ultimul dans al libelulei”,
adaptare după un text de Cornel Mihai Ungureanu, în regia bibliotecarului
Dan Iacob. Spectacolul, a cărei premieră este propusă acum publicului
nemţean, reprezintă rodul activităţii din ultimele patru luni a Atelierului de
teatru-lectură, atelier ce funcţionează de şase ani în cadrul Bibliotecii
Judeţene. În distribuţia spectacolului vor evolua Dorina Macovei, Elena
Ivan, Elena Solomon, Roxana Ivănescu şi Dan Iacob.

Gabriel Chifu – Laureatul Premiului Naţional de poezie
„Mihai Eminescu”
Pe 15 ianuarie 2015, pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din
Botoşani, într-un spectacol de gală, în care a avut loc şi un recital
extraordinar susţinut de actorul Constantin Chiriac, s-a decernat Premiul
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia pe anul 2014.
Juriul, format din Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Cornel Ungureanu,
Ion Pop, Al. Cistelecan, Mircea A. Diaconu şi Ioan Holban, a decis ca
premiul să fie acordat poetului Gaabriel Chifu. Premiul se află la a XXIVa ediţie. Au fost nominalizaţii poeţii: Mircea Cărtărescu, Liviu Ioan
Stoiciu, Marta Petreu, Aurel Pantea, Ioan Moldovan, Lucian Vasiliu,
Gabriel Chifu. De asemenea, a fost acordat şi Premiul Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu” – Opus Prumum pe anul 2014. Juriul, format din Al.
Cistelecan, Mircea A Diaconu, Daniel Cristea-Enache, Andrei Terian şi
Vasile Spiridon, a ales din cei şase poeţi nominalizaţi pe Ştefan Ivas,
pentru cartea Mila schimbă gustul cărnii, Editura Max Blecher, şi pe
Merlich Saia, pentru cartea Garda de corp, Editura Tracus Arte.

Eugen Nicolae Vrăjitoru,
un autor de cărţi despre sfinţi şi locurile sfinte
Născut în comuna Brusturi din judeţul Neamţ în anul 1958, Eugen
Nicolae Vrăjitoru a scris o serie de cărţi cu subiecte din lumea ortodoxiei,
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deosebit de interesante, toate apărute în anul 2014: Mari duhovnici ai
Ortodoxiei contemporane, Pe urmele lui Daniil Sihastru, Cuvinte de
înţelepciune şi învăţătură: de vorbă cu stareţul mănăstirii Rarău,
protosinghelul Veniamin Baican, Un sfânt al Rarăului: Părintele Daniil
Sandu Tudor, Mănăstirea Bogdăneşti, speranţă şi mângâiere.
Marea dramă a adevăratei şi sfintei Ortodoxii, observă autorul, este
lipsa ţipătoare a duhovnicilor şi ierarhilor. Duhul Sfânt ţine locul
tuturor… ca nici un trup să nu se mândrească, să nu se laude în faţa lui
Dumnezeu. Să ne bucurăm duhovniceşte, pentru că dumnezeu îngăduie să
vină antihrist înainte de sfârşitul lumii, ca să ne încerce credinţa şi să ne
ajute să ne mântuim. Întreaga viaţă a creştinului ortodox este o luptă cu
trupul, cu oamenii păcătoşi şi cu diavolii.
Dintre volumele amintite mă voi opri puţin asupra celui intitulat
Mari duhovnici ai Ortodoxiei contemporane. Pe lângă duhovnicii
cunoscuţi, amintiţi în toate întocmirile de acest fel (Sfântul Ioan Iacob
Hozevitul, Părintele Ilarion Argatu, Părintele Iustin Pârvu, Părintele
Gheorghe Calciu Dumitreasa, Părintele Ilie Cleopa, Părintele Arsenie
Papacioc, Părintele Paisie Olaru, Părintele Arsenie Boca, Părintele Teofil
Părăianu, Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Constantin Galeriu,
Părintele Daniil Sandu Tudor) sunt amintiţi doi duhovnici mai puţin
întâlniţi în cărţile de acest fel publicate după anul 1989, şi anume Părintele
Ioanichie Pârăială şi Părintele Ilie Lăcătuşu.
Despre primul aflăm că s-a născut într-o localitate din apropierea
oraşului Râmnicu Sărat, ajungând, la începutul secolului XX frate la
mănăstirea Ciolanu din judeţul Buzău. Pe când avea 28 de ani a făcut un
pelerinaj în Ţara Sfântă, oprindu-se la mănăstirea Sfântului Sava cel
Sfinţit, unde vieţuia pe atunci şi cuviosul Ioan Iacob de la Neamţ.
Împrietenindu-se, a rămas lângă el până la moartea cuviosului. Retras întro peşteră numită Colomona, aproape de valea Iordanului. În timpul celui
De-al Doilea Război Mondial monahii români, germani şi italieni au fost
închişi de către englezi într-un lagăr special, amenajat într-o mănăstire
catolică, printre ei aflându-se şi cuviosul Ioan Iacob şi Ioanichie Pârâială.
După război, râvnind la o viaţă aspră, cei doi monahi se vor retrage
iar în pustiu, în peştera Sfânta Ana unde, după tradiţie, a fost înmormântată
mama Maicii Domnului.
Deşi făcea ascultare la mănăstirea mare, părintele Ioanichie venea
des la peştera cuviosului, aducându-i pesmet, ulei pentru candelă şi apă.
Îmbolnăvindu-se cuviosul, părintele Ioanichie a avut grijă de el până la
adormirea acestuia întru Domnul, în anul 1960.
În Ţara Sfântă cuviosul Ioanichie a trăit 57 de ani, ostenindu-se şi
cu editarea scrierilor rămase de la Sfântul Ioan Iacob Hozevitul.
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În multe vise părintelui Ioanichie i-a apărut sfântul, spunându-i: Să
vii la mine, părinte Ioanichie, să mă scoţi afară, să mă dezgropi.
Aşa s-a descoperit, la un moment dat, minunea neputrezirii trupului
părintelui Ioan. Cuviosul Ioanichie a stat lângă moaştele mult iubitului său
frate întru Hristos, până de a adormit şi el întru Domnul, în anul 1992, la o
venerabilă vârstă.
Cât despre celălalt mare duhovnic, părintele Ilie Lăcătuşu, aflăm că
s-a născut pe 6 decembrie 1909 într-un sat din judeţul Vâlcea, în familia
unui cântăreţ bisericesc, fapt ce l-a ajutat să se apropie de mic de Biserică.
S-a înscris la Seminarul Teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea iar
apoi, între anii 1930-1934 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie din
Bucureşti, s-a căsătorit şi a avut cinci copii.
Stabilindu-se într-o mică parohie din judeţul Olt, ani de zile viaţa sa
a curs lin, între misiunea creştină şi grija pentru creşterea celor cinci copii,
dar în anul 1942 a fost detaşat în cadrul Misiunii Ortodoxe Române din
Transnistria, încheindu-şi activitatea de preot misionar în anul 1943. Din
păcate, după 1944, puterea comunistă i-a arestat pe toţi cei ce participaseră
la acea misiune (susţinută de Mareşalul Ioan Antonescu) şi astfel părintele
ajunge în colonia de muncă Galeşu, până în luna octombrie a anului 1952,
când a fost mutat în colonia de muncă M.A.I. Peninsula, făcând parte din
celebra brigadă a preoţilor. După un an, din cauza înrăutăţirii strării de
sănătate, este mutat în închisoarea din Târgu Jiu (unde era şi Valeriu
Gafencu, supranumit sfântul închisorilor).
Eliberat în anul 1954 revine la parohia Buiceşti, unde a slujit până
la data de 1 iulie 1959 când este iar arestat, pentru cinci ani. Din nefericire,
în toţi aceşti ani familia Lăcătuşu a pierdut patru copii. Ajuns la colonia de
muncă de la Periprava, în Delta Dunării, îl întâlneşte pe părintele Iustin
(viitorul ctitor de la Petru Vodă şi duhovnic al Moldovei).
După eliberare i se stabileşte domiciliul forţat la Bolintinu, Raionul
Titu, fiind obligat să muncească ca zidar. Începând cu anul 1964 slujeşte
ca preot într-o parohie din judeţul Teleorman, iar din anul 1970 este
transferat într-un sat din judeţul Giugiu de unde, în anul 1978, este
pensionat la cerere. Anii de temniţă i-au afectat starea de sănătate, ultimii
ani ai vieţii petrecându-i mai mult prin spitale. Ca un testament, i-a cerut
soţiei ca în momentul când va muri să fie înmormântată lângă el. Trecut în
veşnicie pe 22 iulie 1983, într-un spital din Bucureşti a fost înmormântat în
cripta familiei din cimitirul Adormirea Maicii Domnului din capitală, iar
după cincisprezece ani, când soţia sa a fost înhumată lângă el s-a
descoperit minunea lui Dumnezeu: trupul părintelui, neputrezit, în greutate
de 7-8 kilograme, emana o bună mireasmă, semn al sfinţeniei, dând
privitorului sentimentul că se află în faţa unui om care doarme. Deşi a stat
mai multe săptămâni în contact cu aerul trupul nu a fost afectat; familia a
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înaintat, în octombrie 1998, un memoriu Patriarhiei Române, anunţând
această minune şi, peste doi ani, după ce doi ierarhi au făcut slujbe
speciale de dezlegare pentru eventualele păcate mari sau anateme care ar
împiedica trupul să putrezească, în anul 2000 Patriarhia i-a deschis
părintelui Lăcătuşu un dosar de canonizare, dând şi o binecuvântare pentru
a se deschide cripta ce-i adăposteşte trupul. (Dan D. Iacob)

Mihai Agape şi „Eşecul fatidic”
Prezent cu lucrări de pictură şi grafică în muzee şi colecţii
particulare de artă, din ţară şi străinătate: S.U.A., Germania, Israel, Belgia,
Anglia, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi al Asociaţiei
Artiştilor Fotografi din România, Mihai Agape, ne-a făcut surpriza de a
scrie şi proză. În romanul pe care ni-l propune, cu o anume tentă
biografică, cu titlul Eşecul fatidic (Editura "Nona", 2014) regăsim aceeaşi
sensibilitate, care-i sunt recunoscute pictorului Mihai Agape, dar şi
calităţile de fin psiholog cu care se apropie de personajele sale până la
detaliu, un principiu (l-am putea numi fotografic) folosit de pictor tocmai
pentru a da culoare ansamblului. Dar care e povestea propriu zisă? Într-o
curte, aşezată pe o masă şubredă, se află o lampă pe care justiţia o găseşte
vinovată de ... crimă. Însufleţită de petrolul din ea, iritată, incitată, excitată
de mirosul de vin, lampa sare în spinarea celui mai ameţit dintre meseni
care ia foc şi arde. Aşa de surprinzător a fost atacul, atât de rapidă
execuţia, încât nimeni n-a putut să-l scape de la moarte. Nimeni nu i-a sărit
în ajutor. Nu-i aşa că pare un scenariu ştiinţifico-fantastic? Tocmai aşa l-a
văzut şi procurorul Gavril Ambruş când a primit „dosarul lămpii”, în anul
1981, un fapt real petrecut în anul 1967 şi judecat atunci după cum au
dictat interesele ... lămpii. Toţi ştiu cum s-a întâmplat, toţi ştiu adevărul,
dar nimeni nu l-a spus atât de frumos ca Mihai Agape, proaspăt convertit
la proză. Gavril Ambruş, personajul central al cărţii, este numit procuror la
Procuratura Bucureşti. Ar fi putut avea o carieră strălucită, dar alunecă cu
ajutorul anturajului pe panta alcoolului. Părăsit de soţie, de fiică, la care se
adaugă moartea suspectă a tatălui, apoi decesul fulgerător al mamei, dat
afară din partidul unic, decade într-un paria, acceptat cu îngăduinţă de
colegi. Numai că soarta îi surâde ca un soare cu dinţi. În anul 1981, este
transferat la Iaşi unde preia un dosar vechi cu o moarte suspectă şi trei
încriminaţi care au scăpat nepedepsiţi, dosar redeschis la cererea rudelor
celui decedat. Era nevoie de un rechizitoriu beton, cu declaraţii ale
martorilor, cu probe, cu expertize, confruntări şi reconstituri care au durat
câţiva ani buni. În tot acest timp viaţa îşi urmează cursul. Cartea se umple
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de personaje feminine şi masculine care se-nvârt în jurul lui Gavrilă
Ambruş, se umple de întâmplări şi descrieri pline de culoare. Mâna
pictorului se simte, fiindcă Mihai Agape ştie să schiţeze personaje exotice
nu lipsite de erotism, să facă portrete. Sfârşitul cărţii este neaşteptat.
Lectura este plăcută, cartea se citeşte cu sufletul la gură, povestea, care are
o cheie, captivează prin modul în care este spusă. (Bică Nelu Căciuleanu)

Scriitorii care au participat, în anul 2014, la
manifestările de la Biblioteca „G. T. Kirileanu”
Manifestările
„Antologia
scriitorilor
români”,
„Sadoveniana”, „Zilele Ion Creangă”, Zilele Bibliotecii, Zilele
„Daniil Sandu Tudor” ş.a. au adus în faţa publicului din Piatra
Neamţ şi din judeţ, în ultimul an, o serie de scriitori români
contemporani. Lista este „în dezordine”, evident. Parte dintre
manifestări se regăsesc în filmele „de arhivă” postate pe site-ul
bibliotecii. Au participat: Nicolae Manolescu, Eugen Suciu, Emil
Nicolae, acad. Valeriu Cotea, IPS. Calinic al Argeşului, Eugen
Simion, Ioan Es. Pop, Gheorghe Hibovski, Lucian Vasiliu, Mihai
Merticaru, Pavel Şuşară, Doris Mironescu, Dorin Ploscaru, Dinu
Olăraşu, Grigore Caraza, Cassian Maria Spiridon, Cosmin Perţa,
Adrian G. Romila, Antonio Patraş, Bogdan Creţu, Vasile Baghiu,
Pr. Elefterie Păduraru, Nicolae Sava, Valentin Ajder, Pr. Cosma
Giosanu, Vlad A. Gheorghiu, Claudiu Komartin, Gissele Vanhese,
Ioan Radu Văcărescu, Viorel Savin, Nicolae Boghian, Dumitru
Augustin Doman, Giuseppe Masavo, Vasile Spiridon, Dan Mircea
Cipariu, Irina Horia, Mircea Diaconu, Val Mănescu, Gellu Dorian,
Radu Florescu, Răzvan Voncu, Liviu Ioan Stoiciu, Ioan Mureşan,
Magda Ursache, Mircea A. Diaconu, Marius Vasileanu, Ioan
Groşan, Ioan Cristescu, Constantin Dram, Paul Gorban, Daniel
Cristea-Enache, Liviu Pendefunda, Adrian Bezna, Florin Săsărman,
Radu Vancu, Dan D. Iacob, George Vulturescu, Bogdan Federeac,
Tudor Cicu, Dan Coman, Rita Chirian, Aurel Pantea, Radu
Aldulescu, Nicolae Stan, Varujan Vosganian, Pr. Siluan Antoci,
Nicolae Scurtu, Ioana Ursu, Ioan Holban, Dragoş Ursu, Gavril
Ţărmure, Dan Cristea, Gabriel Chifu, George Enache, Dinu
Flămând, Al. Cistelecan …
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