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Cine sîntem?
Unde sîntem?

un editorial de Adrian Alui Gheorghe
Recent l-am avut oaspete în România, la Piatra Neamţ şi în cîteva
destinaţii din Moldova, pe scriitorul francez Franz Bartelt. Avem, trebuie
să recunoaştem, o sumă de obsesii: cum ne văd europenii, străinii,
vesticii, ţara. Cum ne percep ca oameni, ca scriitori, cît de departe sîntem
de Europa, cît de asemănători, cît de diferiţi. Tendinţa e, manifestată
adesea, fie să ne supralicităm calităţile, fie să ne subestimăm ca neam, ca
istorie, să substituim fondului nişte amănunte, anecdoticul, imaginea din
presa de scandal să devină o etichetă greu de dezlipit. Dacă în perioada
interbelică comunicam cu Europa (Parisul fiind inima ei palpitîndă!) fără
nici un complex, după aproape jumătate de secol de comunism am
căpătat un straniu sentiment de izolare, ne urcăm într-un tren, cel al
civilizaţiei europene, cu sentimentul că ni se citeşte în ochi, în gestică, în
costumaţie calitatea de intrus. Sau, tot reflex al aceleiaşi forţate
recluziuni, ni se naşte în minte adesea un sentiment de supraestimare a
calităţilor, un ciudat protocronism istoric care ne situează în postura de
primii apăruţi în Europa, descoperitorii focului, alfabetului, cu nişte
strămoşi daci care numai laserul nu-l inventaseră, dar erau cît pe ce să o
facă dacă erau lăsaţi în pace de romani, de migratori. Chiar un fost
preşedinte al ICR şi-a pornit acţiunea heirupistă de promovare a culturii
române în Europa cu un discurs în care fondul era că românii au inventat
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... caloriferul şi că această minunată faptă ar trebui să fie trecută pe
legitimaţia noastră de prezentare la întrunirea civilizaţiilor! Ce ştia Franz
Bartelt despre România? Ştia că sub stratul de jeg televizionistic, acelaşi
în mai toată lumea, care prezintă numai cazurile sociale cu români,
detectate în peisajul francez, este vorba de o cultură cu ceva vechime în
Europa, cu ceva reprezentanţi importanţi. Are în bibliotecă integrala
Cioran, integrala Ionesco, antologii Tristan Tzara, albume cu Brâncuşi. Îl
respectă pe Brauner al nostru, dar nu-i place. Literatură română
contemporană? Nu a găsit nimic în librării, toate numele pe care i le-am
avansat îi erau străine. Trăim într-o societate saturată de literatură,
numele noi şi literaturile noi se impun greu, mi-a mărturisit Franz Bartelt.
Trebuie o investiţie temeinică, făcută responsabil de nişte politicieni care
îşi iubesc naţia, investiţie care să fie cu bătaie lungă, de la o generaţie la
alta. Există două tipuri de războaie în lume acum, cele economice şi cele
culturale; dacă cele economice pot fi cîştigate periodic de unii sau de
alţii, în final numai războaiele culturilor sînt/ vor fi decisive. Cine îşi va
impune cultura, sub orice formă, va fi învingătorul absolut. Văzuse cîteva
filme româneşti, premiate pe ici-colo, pe care le-a căutat special ca să
cunoască România şi a avut surpriza să găsească o artă cinematografică
românescă care a avansează doar subiecte dintr-o stranie anormalitate, cu
bolnavi, cu ganguri kafkiene care nu duc nicăieri, cu o faună „societară”
de curve, cerşetori, hidoşi, înapoiaţi istoric şi social. În general, o
societate post-comunistă care îşi exhibă rănile purulente, în loc să le
acopere. Arta, în acest caz, e o prelungire a buletinelor de ştiri care
prezintă drojdia unei societăţi care îşi fixează şi mai temeinic locul ei
marginal.
I-au plăcut amicului francez satele în care fiecare casă are
personalitatea ei. În această multitudine de personalităţi ale caselor eu
văd, dimpotrivă, un „alandala urbanistic”, o lipsă de viziune urbanistică.
Căruţe pe drum? Cîini flenduroşi prin oraşele noastre? Cerşetori care îţi
ţin calea la intrarea în mănăstiri, la intersecţii, în piaţă? Asta nu înseamnă
sărăcie, ci o slabă implicare a administraţiilor locale, îmi spune. În
Franţa, îmi spune, aceste probleme sînt rezolvate de multă vreme.
Sistemul administrativ francez funcţionează impecabil, îmi spune.
Interzici lucrurile acestea, o dată pentru totdeauna şi gata. Dar la noi
orice e negociabil. Politic şi în funcţie de interese. La noi nimic nu e
negociabil, îmi spune. Singurul interes este interesul naţional. Dacă
Franţa funcţionează bine, orice cetăţean va fi mulţumit. Am vizitat
mănăstirile din Bucovina, Putna, Voroneţ, Suceviţa, Moldoviţa. Apoi
cele din Neamţ. Peisajele l-au impresionat pînă la emoţie. Şi oamenii pe
care i-a cunoscut. Da, zice, îi înţeleg pe africanii care fug din calea
pustiului, care le face trudnică orice coajă depîine, dar nu-i înţeleg pe
4

românii care caută o coajă de pîine cînd acasă au atîtea posibilităţi. J. A.
Vaillant, un călător francez de la mijlocul secolului al XIX-lea, spune că
românii sunt un model de ospitalitate, după ce a stat o vreme în Moldova.
„O, români! Îmi spun în sinea mea, voi sunteţi maeştrii Europei în ceea
ce priveşte ospitalitatea! Această virtute, care la noi a cedat locul
egoismului şi nu mai este exercitată decât în mare şi cu ostentaţie de către
naţie, voi o posedaţi pe deplin!“. Ai întîlnit mulţi români în Franţa?, îl
întreb. Nu prea mulţi, îmi spune, dar poveştile ţiganilor români şi a
hoţilor umplu ecranul televizorului. Din păcate nu am văzut nici o
atitudine oficială, care să inducă, cu aceeaşi agresivitate, o imagine reală
a României. Francezii sînt naţionalişti, îşi iubesc ţara şi istoria convinşi
fiind că este singura şansă să te identifici cu ceva pe lumea asta, care să
te înnobileze. Franz Bartelt trăieşte la Charleville-Mezieres, oraşul lui
Rimbaud. A scris, între altele, cîteva cărţi în care Rimbaud îi este temă,
personaj. Ultimul roman, „Femurul lui Rimbaud”, apărut la Gallimard,
este în pregătire în româneşte, la „Humanitas”. Nu te-a tentat să pleci la
Paris? Nu, îmi spune, Parisul este capitala Franţei, dar CharlevilleMezieres este centrul lumii. Prefer să fiu în Centru. Ce ţi-a plăcut în
România?, l-am întrebat la plecare. Multe, dar dacă e să rezum ar trebui
să menţionez sentimentul religios, întîlnit peste tot, care nu e nici formal,
nici ipocrit, imaginea şi comportamentul stareţului de la Mănăstirea
Putna, Melchisedec Velnic, un om cuceritor, peisajele care îmi dau
sentimentul unui acasă generic şi ... toaca auzită la mănăstirile Putna şi
Neamţ. Toaca e fascinantă, omul trezeşte nu sunetele, ci sentimentele
lemnului. Ce nu i-a plăcut în România?, îl întreb. Posomorala străzii.
Faptul că la hotel nici un chelner sau camerist nu răspunde la salut, se
ascund cu toţii după o figură acră, pe care nici măcar zîmbetul
profesional nu înfloreşte ocazional. Nici circulaţia alandala de pe drumuri
nu i-a plăcut, şoferul român are, în opinia sa, o atitudine de sinucigaş.
Îmi scrie Franz Bartelt, la cîteva zile de la plecare: „Îţi spun deloc
circumstanţial că România e o ţară minunată. M-am îndrăgostit de
această parte de Românie, Moldova, pe care am văzut-o. Sper să nu
îmbătrînim prea repede, ca să mai avem puterea şi timpul de a reveni. Îmi
revin greu după o săptămînă în România, prietenia pe care mi-au arătat-o
românii, cei pe care mi i-ai prezentat şi pe care i-am cunoscut, e mai
importantă decît orice peisaj.”
Nu degeaba sîntem interesaţi, pînă la obsesie, de cum ne văd şi
cum ne receptează ca neam, cultură, istorie. România văzută prin ochii
unui străin, care o complimentează, redevine o ţară normală.
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Un poem de
Gellu Dorian

Cînd scriu o poezie
Cînd scriu o poezie, las totul în seama nimănui
care stă pitit peste tot şi-mi pune toate lucrurile în dezordine,
treburile neterminate, moţăie
ca un pisoi în preajma unei sobe imaginare,
nu-mi fac griji că nu va fi totul rezolvat
cînd voi ridica ochii de pe coala de hîrtie
lăsată acolo de o vreme pe care am decis să o pierd
prin oraş cu tot felul de inşi care habar n-au că scriu poezii –
prea mult timp albit în faţa ochilor,
prea multe poezii nescrise,
restul vieţii poate să mai aştepte,
deşi de fiecare dată cînd scriu,
trebuie să am tot confortul necesar unei bune dispoziţii,
biroul trebuie să fie curat, fără cărţi lăsate deschise
cu faţa în jos, fără cocoloaşe de hîrtie,
fără pixuri,
patul din care m-am trezit cu ceva timp în urmă,
6

trebuie să fie făcut, covorul aspirat,
camera aerisită,
în aşa fel încît tot ceea ce a mai rămas de făcut
să las în seama nimănui, care stă pitit peste tot
şi nu-mi atrage atenţia cu nimic;
primul pahar cu vin se goleşte încet,
celui de-al doilea îi fac plinul
şi privesc lung coala de hîrtie în care va urma să zacă
pentru totdeauna poezia
pe care am cărat-o după mine toată viaţa
pînă acum cînd sunt gata să încep să scriu cu atenţie
primul cuvînd care nu vrea să se arate
decît la al treilea pahar cînd dintr-o dată se face
lumină în jur şi nu mai văd nimic,
gata să observ că din restul întenericului din univers
iese un ins ostenit
care începe să deretice prin casă
şi astfel se termină totul –
poate mîine, îmi zic, mîngîind faţa albă a colii de hîrtie
care răsuflă ca o femeie după o zi de aşteptare
într-un dormitor plin cu flori,
dar mîine
femeia nu mai este acolo, iar pe coala de hîrtie apare
primul vers care-l aşteaptă pe ultimul
ca pe o binecuvîntare.

7

Nora Iuga: ”Acele cărţi care m-au
impresionat toată viaţa foarte
profund au fost mai degrabă cărţile
autorilor pe care nu i-am cunoscut
sau care erau deja morţi demult…”

- Nora Iuga și Angela Baciu
într-o convorbire cu Emil Nicolae - Doamnă Nora Iuga, v-aţi întors recent de la Târgul de carte de
la Leipzig. Cum a fost acolo?
Nora Iuga: A fost nesperat de bine şi spun asta în cunoştinţă de
cauză. Pentru că am fost până acum la vreo cinci târguri în Germania,
atât la Frankfurt cât şi la Leipzig. Şi spun că a fost foarte bine
deoarece niciodată, până acum, nu am avut un stand românesc atât de
vizitat de germani. În general eram obişnuiţi să vină foarte puţină
lume la standul nostru şi mai ales români stabiliţi în Germania. De
data au venit chiar germani veritabili. A fost nu numai atracţia
târgului, dar standul românesc a avut o viziune originală care a reuşit
să pună în valoare cărţile şi autorii şi, în plus, lecturile noastre au
8

beneficiat de traducători foarte buni. Astfel publicul a fost atras şi
pentru că înţelegea fiecare cuvânt rostit de un autor român.
- Eu cred că şi prezenţa unui autor precum Nora Iuga, tradus şi
publicat de mulţi ani de editurile germane, a constituit un motiv al
prezenţei cititorilor de acolo.
Nora Iuga: Fără falsă modestie, vreau să spun că sunt absolut de
acord cu afirmaţia dvs., pentru că am rămas uimită de câţi prieteni, pe
care nu-i mai văzusem de mulţi ani – jurnalişti, critici, scriitori –, au
venit la stand ca să mă întâlnească. Cu ocazia asta mi-am lămurit un
lucru: noi îi considerăm pe germani foarte reci, aroganţi sau distanţi,
pe când acum s-au dovedit extraordinar de statornici în prietenie.
Dacă se ataşează de cineva, îl păstrează o viaţă întreagă. Asta denotă
şi caracter…
- Doamnă Angela Baciu, cum aţi reuşit să faceţi să încapă o
personalitate atât de complexă, ca Nora Iuga, în doar „patru zile”,
conform titlului cărţii dvs. Patru zile cu Nora?
Angela Baciu: Titlul e o metaforă, desigur, nu au fost numai
patru zile. Găsiţi acolo, în cele patru capitole, o viaţă întreagă, un
destin, prietenii literare, amintiri, familie, stări, fapte… E o carte
spumoasă, sinceră, corectă, uşor de citit. Dialogurile se îmbină cu
pagini de jurnal, cu legende din zona oraşelor Galaţi şi Brăila, este
expresia unei prietenii literare.
- Doamnă Nora, urmărindu-vă apariţiile publice şi citindu-vă dea lungul vremii, am constatat autenticitatea care vă caracterizează în
fiecare moment, o calitate din ce în ce mai greu de găsit în lumea
artistică de azi…
Nora Iuga: Îmi pare foarte bine că aţi remarcat firescul şi
naturaleţea prezenţei mele. Vreau să vă fac o mărturisire. De mulţi
ani, în singurătatea mea, îmi pun întrebarea: de ce mă iubesc oamenii
care nu sunt neapărat şi scriitori? Sunt iubită de cititori, mă opresc pe
stradă, în magazine, şi mă întreb prin ce putere se întâmplă asta? Prin
faptul că sunt naturală sau din cauză că am oarecare talent scenic? De
multe ori ajung să mă îndoiesc de valoarea mea ca scriitor şi încep să
cred că succesul îl datorez mai degrabă acestei trăsături a naturaleţii.
- Mă obligaţi să vă contrazic, desigur. Şi totodată să constat că –
pe lângă firescul / autenticitatea despre care vorbim, ori ca o
consecinţă – întreaga dvs. operă, indiferent dacă e vorba despre
poezie, proză, eseu etc., stă sub semnul autobiograficului.
Nora Iuga: E adevărat, eu nu scriu decât despre mine.
- Risc să afirm că o faceţi chiar şi în traduceri…
Nora Iuga: Stilistic, probabil că da.
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- Concret, vă rog să ne
oprim puţin la poetul german
Paul Celan, pe care l-aţi
tradus pentru Editura Est. Din
binecunoscutul lui volum de
versuri Trandafirul nimănui,
a apărut sub semnătura dvs. o
primă traducere în 2007, chiar
cu acest titlu, iar peste doi ani
o alta, cu titlul Roza nimănui
şi multe modificări în interior.
Aceste diferenţe se explică
printr-o revizuire sau altfel?
Nora Iuga: Este ceva care
mă pune pe gânduri… Dar dacă e să vorbim cinstit, şi eu nu pot să fiu
altfel decât cinstită, atunci vă spun că nu am văzut a doua ediţie, nu
mi-a fost trimisă pentru că Est-ul s-a dizolvat imediat după apariţia
primei ediţii din Celan, din care dl Samuel Tastet nu a scos decât cel
mult 50 de exemplare, din care eu am doar unul! După aceea editura
s-a dizolvat şi el a dispărut. Apoi a scos a doua ediţie când eu eram în
Germania, fără să mă anunţe, fără să-mi spună absolut nimic. Iar dacă
dvs. le-aţi pus alături şi aţi constatat că există diferenţe între cele două
ediţii, precizez acum că ele nu-mi aparţin! Îmi pare îngrozitor de rău,
eu nu ştiu nimic, am văzut la cineva ediţia a doua însă numai în
exterior, coperta, fără să-mi închipui că altcineva a intervenit în
traducerea mea…
- De fapt, eu vroiam să vă întreb de ce l-aţi ales pe Paul Celan?
Nora Iuga: O, Dumnezeule!
- A fost propunerea editurii?
Nora Iuga: Nici vorbă! Eu îl iubesc foarte mult pe Paul Celan.
După opinia mea este unul dintre cei mai mari scriitori şi asta dincolo
de amprenta puternică a credinţei lui, a religiei, a fondului, a
încărcăturii ebraice pe care o avea în rădăcinile sale, a structurii
mistice. Necunoscând foarte bine aceste detalii, e posibil ca
traducerea mea să fie uşor exterioară… Eu m-am apropiat de poetul
Celan fără să-i ştiu sursele şi formaţia interioară, deşi până la urmă
stilul e omul, cu sufletul său, cu tot ce are el mai profund. Am scris
un fel de postfaţă în care explic lucrurile astea, la ediţia I, şi am
înţeles că ea nu mai apare în ediţia a doua…
- E adevărat, nu mai apare, în schimb a fost tradus şi inserat un
studiu de Barbara Wirdemann…
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Nora Iuga: Vedeţi?! Totul a fost făcut fără ştirea mea. Eu nu
recunosc această a doua ediţie! În orice caz, eu am optat pentru Paul
Celan şi pentru toţi poeţii pe care i-am tradus. Dar mai vreau să adaug
că la Cernăuţi, locul natal al lui Celan, a fost o grupă întreagă de poeţi
cum noi n-am mai avut în perioada interbelică. Mă gândesc la Rose
Ausländer, Margul Sperber şi la alţii.
- La această alegere e posibil să fi contribuit şi o anume afinitate
(subtilă, ascunsă) care există între poezia dvs. şi poezia lui Celan?
Nora Iuga: Cred că aveţi dreptate, eu nu pot să-mi dau foarte
bine seama. Dar dacă din afară se observă asta, mă simt măgulită!
- Deşi Celan s-a supărat foarte tare când cineva l-a apropiat de
suprarealism…
Nora Iuga: Avea dreptate. Nu este suprarealist deloc. Dar ce am
descoperit, cu o bucurie enormă, e că are foarte mult ludic în poezia
lui. Paul Celan se joacă cu cuvintele şi limba germană i-a ajutat
uluitor prin construcţia acelor cuvinte compuse interminabile, care te
trimit la o multitudine de sensuri.
- Pe de altă parte, aţi scos o antologie extraordinară din opera
poetică a lui George Almosnino, Fotoliul verde (Edit. Paralela 45,
Piteşti, 2013). În comparaţie cu alte asemenea recuperări, unde
iniţiativa e menită să-i servească mai degrabă supravieţuitorului, în
acest caz se vede clar că aţi acţionat în folosul regretatului dvs. soţ.
Nora Iuga: Vă mulţumesc pentru această observaţie…
- De fapt am vrut să fac o trecere spre ultima dvs. carte, Harald
şi luna verde (Edit. Polirom, 2014), unde cititorul poate „să
străvadă”, în structura epică, alte detalii autobiografice, inclusiv din
familia soţului. Unele apar şi în cartea doamnei Angela Baciu, Patru
zile cu Nora.
Angela Baciu: Normal să apară, v-am spus: este o carte netrucată
şi lucrată „pe viu”. Are un capitol special despre Nino (George
Almosnino), dar el apare şi în alte pagini.
Nora Iuga: Vreau să adaug că multe dintre discuţiile mele cu
Angela nu au fost „planificate”; ele s-au petrecut pe stradă, în tren, în
alte locuri, spontan, aşa cum se scrie poezia, care vine de la sine…
- Doamnă Nora Iuga, este evident că, după 1990, autorii români
au început şi ei să se acomodeze unui fenomen de piaţă occidental,
constând în frecvente ieşiri la public (sub forma „lansărilor”,
„lecturilor” etc.). Credeţi că această modă ajută cu adevărat cartea /
textul literar, sau poate deveni un bumerang cu efect invers, mai ales
în cazul autorilor mai puţin agreabili, volubili, „simpatici”?
Nora Iuga: E foarte interesantă problema asta… Cum e mai
bine? Eu trebuie să vă mărturisesc că acele cărţi care m-au
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impresionat toată viaţa foarte profund, şi pe care nu le-am uitat
niciodată, au fost mai degrabă cărţile autorilor pe care nu i-am
cunoscut sau care erau deja morţi demult. Autorii pe care-i cunosc,
vii, cu care mă întâlnesc la diferite manifestări, mă impresionează
mult mai puţin sau aproape îmi vine să nu-i citesc! Nu ştiu de ce –
prezenţa fizică a omului îţi dă senzaţia că ştii suficient sau ai impresia
că, aha, cam ştiu la ce să mă aştept… În schimb, cartea unui scriitor
care nu mai există, pe care nu l-ai cunoscut în viaţa ta, e foarte
incitantă. Adică te cheamă, îţi stârneşte mai multă curiozitate. Aş mai
adăuga ceva, foarte pe scurt. Am observat un lucru: cărţile foarte mari
din literatură, unele dintre ele, m-au plictisit îngrozitor în primele 50
de pagini, încât îmi venea să le arunc cât acolo! Dar, mi-am zis, nu se
poate ca autorul acesta să nu vrea să spună un lucru extraordinar şi
mi-am impus răbdarea de a le citi până la capăt. Iar acelea au fost,
într-adevăr, cele mai mari cărţi pe care le-am citit vreodată. Mi s-a
întâmplat asta cu Procesul lui Kafka, cu Ulise al lui Joyce, cu
romanele lui Th. Mann şi, dacă vreţi, chiar cu Toba de tinichea a lui
Grass (deşi începe cu o imagine uluitoare: mama aceea care stă pe
câmpul de cartofi şi care e simbolul întregii cărţi).
- V-am citit răspunsul pe care l-aţi dat la întrebarea „La ce bun
criticii?”, în cadrul anchetei iniţiate de revista Discobol. Aş reveni la
acest subiect, reformulând: la ce bun criticii azi, dacă autorii înşişi
se plimbă cu cărţile lor; în plus, mai există „funcţia criticii literare”?
Nora Iuga: S-ar putea ca şi criticii să nu mai fie tentaţi să scrie
despre o carte, sau chiar s-o citească. Îi suspectez pe critici, pe unii
dintre ei, că sunt interesaţi să scrie doar despre anumiţi scriitori, care
sunt la modă sau care au cine ştie ce alte avantaje… Că se întâmplă
asta: interesul a dominat şi domină dintotdeauna lumea, pentru că
fiecare vrea să ajungă undeva mai sus, să se pună bine cu cel care este
foarte apreciat, există un drum spre „înalta societate”, totuşi! Dar ce e
formidabil prin această emulaţie care se face, cu lecturi, cu întâlniri,
cu lansări etc., e faptul că reuşeşti astfel să pătrunzi mult mai profund
în masa de oameni de pe stradă. Aproape că ei nici nu mai au nevoie
să te citească! Căci omul de pe stradă nu e totdeauna interesat să
citească o carte, dar el tot vine la eveniment, poate să cunoască mult
din personalitatea ta când te vede pe scenă, când te ascultă vorbind…
Şi până la urmă e bine. Orice cale prin care cultura şi personalităţile
ei pătrund spre public e binevenită.
Angela Baciu: Se mai petrece un fenomen care ar trebui să ne
pună pe gânduri, deşi trăim într-o eră a uneltelor IT. Cu ceva timp în
urmă – şi ştiu asta din interviurile pe care le-am făcut în lumea
literară –, o carte nou apărută era primită cu interes, citită atent şi
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chiar comentată. Astăzi, cu toate mijloacele electronice de care
dispunem, cartea nu mai „trece” atât de repede spre condeiul
criticilor…
- E posibil să fi dispărut ceea ce spuneam mai sus, funcţia
criticii…
Nora Iuga: Da. Dar e interesant de ştiut care ar fi cauza?
- O explicaţie, deja discutată, se referă la schimbarea de
paradigmă culturală, literatura nemaifiind în centrul atenţiei.
Nora Iuga: S-ar putea să fie şi Internetul de vină. Şi aşa moare
revista literară!
Angela Baciu: Asta-i o mare durere!
Nora Iuga: Desigur, în curând o să moară şi Galaxia Gutenberg!
Eu văd că oamenii nu mai ştiu să scrie… Dar poate că n-ar trebui să
rămânem aşa de încremeniţi în proiect. Iată, eu, care sunt cea mai în
vârstă dintre noi, mă gândesc totuşi că lumea se va învăţa aşa de tare
cu scrierea digitală, încât va ajunge să perceapă la fel de profund
mesajul, ritmul, atmosfera unei cărţi ca pe hârtie. Am citit recent o
carte a unui scriitor sas, rămas în România, care are un pasaj foarte
frumos unde povesteşte prima lui vizită în Germania. Se întâmpla
încă în timpul comunismului. Şi el a fost surprins să vadă că uşile
magazinelor se deschideau singure când te apropiai. Apoi s-a gândit
cu groază la lumea aceea, în care nu mai poţi să dai mâna cu clanţa
uşii! Concluzia e că nu mai vedem obiectele din jur însufleţite, ca în
trecut… Au dispărut de pe mese tacâmurile vechi, frumos lucrate,
linguriţele speciale pentru dulceţuri… Lucrurile aveau suflet!
- Doamnă Nora, ca să (ne) revenim, cum e critica literară în
Germania, ţară în care aţi petrecut multă vreme?
Nora Iuga: În afară de târgurile literare, despre care vorbeam la
început, eu nu am mai fost acolo de mai bine de cinci ani. Dar când
am stat mai mult, pe parcursul unui deceniu, am constatat că marile
cotidiane (care, în weekend, au între 50 şi 70 de pagini şi nu sunt
reviste literare), rezervă un spaţiu generos culturii şi literaturii (cam
jumătate!) şi critica funcţionează normal. Şi au o critică
extraordinară! Dar şi felul criticii diferă de critica noastră. Acolo
criticul nu vrea să facă paradă de cultura şi de superioritatea lui, vrea
pur şi simplu să ajute cititorul, să-l ghideze.
Angela Baciu: Pe de altă parte, să nu omitem că şi la noi vin
criticii din generaţiile noi…
Nora Iuga: Da, dar şi ei se îndreaptă spre alte zone şi mai puţin
spre beletristică. Critica de întâmpinare, de exemplu, mai există doar
în revistele de provincie. Observ, totuşi, implicarea în critică a
scriitorilor tineri…
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Un poem de
Ion Zubaşcu

Mama şi Securitatea
„Susnumitul preot a fost constrâns de a fi colaboratorul nostru
prin faptul că a avut legături sexuale cu mai multe femei din
comună, dintre care sunt şi femeile fugarilor condamnaţi,
precum şi a fugarului Zubaşcu”
ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 64432, vol. 3, pag. 27-30
Din Arhivele CNSAS reiese că mama „a avut legături sexuale”
cu protopopul greco-catolic T., doctor în matematică şi teologie la Roma
racolat de Securitate ca „informator de valoare cu mare credibilitate în
popor”
în timp ce tata era fugar în munţi şi mânca cir de ghindă şi jir de sub fagi.
Dragă soră Ileana, să fi fost mama noastră ţiitoarea protopopului securist
să fi fost România noastră amanta legionarilor, a KGB-ului şi apoi a
Securităţii
curviştina popoarelor migratoare din primul şi al doilea mileniu creştin
care-au trecut ca norii de vară peste Munţii Carpaţi?
Să nu-şi fi putut creşte altfel copiii decât prostituându-se pe sub garduri
cu cei ce-i hăituiau în păduri tânărul soţ şi tatăl copiilor ei
fugit în munţi să reziste până trece năvala istoriei
după ce şi-a îngropat plugul şi grăunţele de sămânţă în pământul din
şură?
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Să-şi fi plătit bărbaţii acestui popor libertatea de-a lungul vremurilor
tulburi
cu preţul sacrificării nevestelor şi a propriilor copii
şi doar în acest fel s-a putut face şi la noi istoria?
Dar chiar dacă mama noastră ar fi fost o astfel de femeie căzută
cred că s-ar cuveni ca noi, fiii ei, să ne-o asumăm aşa cum a fost
aşa cum a putut săraca de ea să răzbească în lume
înconjurată din toate părţile de forţe ostile
cu doi copii mici în braţe la răscrucea unor vremuri sălbatice
pe care nu le-a înţeles niciodată şi cu care nu avea nici o legătură.
A făcut şi ea ce-a putut să-şi salveze coconii
dar asta ar însemna că noi suntem născuţi
dintr-un „duşman al poporului” şi o curvă ordinară?
Asta reiese, dragă soră Ileana, din arhivele fostei Securităţi.
Peste 50-100 de ani oricine va putea merge la urmaşii noştri
cu „documentele” din Arhivele CNSAS să le arate negru pe alb
că moşii şi strămoşii lor au fost nişte trădători odioşi
duşmani înrăiţi şi netrebnici ai propriului popor român.
Putem accepta la vârsta pe care-o avem acum această falsă realitate
când avem copii mari şi nepoţi, asta să le povestim urmaşilor noştri
din America, Anglia, Franţa şi celor ce-au rămas încă în ţară?
Tu chiar ai putea crede că mama noastră s-a culcat cu odiosul popă
securist
ziua să-i fi dus tatii haine şi de mâncare, riscându-şi viaţa
pe cărări ocolite, pe dealuri şi văi, ferindu-se de ochii pânditori ai lumii
iar noaptea să se culce cu afemeiatul popă racolat de Securitate
s-o descoasă în pat printre săruturi şi dezmierdări fierbinţi
cum s-a străduit să facă şi cu soţiile celorlaţi fugari în munţi
trăgând-o de limbă pe mama unde e ascuns soţul ei, Ilie
împreună cu ceilalţi şase fugari în Munţii Ţibleş,
crezi c-a putut face mama noastră un astfel de lucru înfiorător?
Suporţi adevărul ăsta crud despre mama?
Şi le spunem copiilor noştri şi nepoţilor cine-a fost moaşa lor, Maria?
Cine-au fost cu adevărat moşii şi strămoşii lor?
Vom avea vreodată puterea teribilă, aproape de neînţeles acum
a celor din Vechiul Testament care-au copiat pe suluri fragile
generaţie de generaţie toate atrocităţile
săvârşite de patriarhii întemeietori ai celor 12 seminţii preistorice
şi au transmis timp de mii de ani adevărul crud despre propriile lor
rădăcini?
Dar când a putut mama şi unde, în ce loc, să se culce cu popa T.?
Casa făcută cu tata a rămas neterminată şi mama era gravidă cu tine
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iar în cei doi ani când tata a fost fugar pe păduri
mama s-a refugiat cu mine în braţe la moşul Ion
şi trăia împreună cu socrii, părinţii tatălui nostru, Gafie şi Ion.
Unde s-a putut întâlni mama cu popa, m-a lăsat pe mine
când aveam un an şi ceva în grija socrilor ei doar să fugă de-acasă
la întâlnirea cu turnătorul Securităţii pe vreun deal sau muncel
într-un lan de porumb sau de grâu, în vreo şură sau şopru din câmp?
E atât de puţin plauzibil într-un sat în care se cunoaşte fiecare pas
de zi şi de noapte, de om sau de pasăre, în care se vede şi se ştie totul
ca şi cum acea comunitate întreagă ar trăi într-un acvariu ceresc
cu toate mişcările vieţuitoarelor ei la vedere.
Specialiştii Securităţii l-au instruit pe curvarul de popă
să meargă cât mai des pe la nevestele tinere ale celor fugari
să-l vadă lumea din sat căutându-le, intrând şi ieşind de la ele „să le
spovedească”,
apoi lansau zvonul că trăiesc cu popa, toţi ştiau cât de afemeiat e
părintele
să afle în cele din urmă şi cei din munţi că nevestele lor îi înşală
astfel voiau să le distrugă nucleul lor cel mai intim de rezistenţă
lovindu-i acolo unde îi durea mai rău, în propria familie părăsită,
simţindu-se abandonaţi dinafară de americanii care nu mai veneau
şi dinăuntru de propriile lor familii, de părinţi, neveste şi copii
să cedeze în cele din urmă şi să se predea singuri.
Cât la sută putem crede în ce-a rămas din viaţa părinţilor noştri şi a
noastră
strecurat prin sita odioasă a arhivelor Securităţii?
Cu ce procent de sinceritate, adevăr şi temeinicie istorică
putem să-i credităm pe securiştii aproape analfabeţi
care au întocmit acele acte şi dovezi doar în profitul lor personal?
Dacă ar fi să ne luăm după Arhivele CNSAS, tata a dispărut brusc din
istorie
la trei zile după ce s-a predat în octombrie 1950 şi l-au omorât în torturi,
din clipa aceea nu mai apare în nici un act, ca şi cum n-ar fi existat
niciodată.
Voind să ascundă crima, apar în Arhivele CNSAS
doar declaraţiile celor şase fugari „din banda lui Ilie Zubaşcu”
torturaţi de Securitatea din Sighet, dar lipseşte tocmai declaraţia tatii
judecat şi condamnat în contumacie şi, colac peste pupăză,
în nici un act nu apare c-a fost căsătorit şi c-a avut copii.
Aşadar, actele securiştilor au fisuri grave de informaţie, ani de zile
l-au confundat intenţionat în hârtiile lor, doar să ascundă crima
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cu un alt Zubaşcu Ilie, „al lui Codiţă”, legionar, mai tânăr cu zece ani ca
tata
care nu era însurat şi nici nu avea copii.
Dragă soră Ileana, după actele Securităţii noi doi nu existăm cum nu
există
nici poporul român în izvoare scrise
timp de o mie de ani de istorie, un mileniu tăcut
de care au profitat Eder, Sulzer şi Engel pe vremea Şcolii Ardelene
şi Roesler mai târziu în secolul XIX, susţinând că hoardele lui Atilla
năvălind peste munţi şi păduri din Asia au găsit Transilvania pustie
şi noi am fi emigrat aici după ei, din Balcani
dar noi, dragă soră Ileana, cum vezi suntem încă vii
şi existăm înafara dovezilor scrise de ei, în folosul lor
dovezile noastre imbatabile sunt propriile noastre vieţi care curg
neîntrerupt, în cotinuare, în cei şase urmaşi ai noştri vii,
cu urmaşii lor de acum şi cu cei viitori.
Poate veni cineva dinăuntrul sau dinafara ţării
cu o hârtie lacunară şi mincinoasă a Securităţii în mână
să dovedească peste vieţile noastre că n-am existat şi că nu suntem vii?
Pe noi ne-au crescut viaţa mamei şi moartea tatălui nostru, deopotrivă,
bune, rele, aşa cum au fost, nu arhivele lor.
Securitatea a făcut tot ce-a putut să ne suprime din viaţă
şi să ne scoată din istorie, nici nu figurăm, dragă soră Ileana,
în analele şi arhivele lor din 1950, suntem cât suntem doar împotriva lor.
Dar freamătă încă în sângele nostru viu invincibila forţă şi căldură umană
a mamei şi tatălui nostru venind din imemoriale adâncuri istorice
oricât de puţin ne-ar fi mângâiat şi ţinut părinţii noştri în braţe.
Din volumul „Omul, pomul şi fântâna. O tragedie românească”

Ion Zubaşcu s-a născut pe 18 iunie 1948, la Dragomireşti, Maramureş. Şi-a
încheiat cariera ca redactor la revista Viaţa Românească. Ion Zubaşcu a publicat
volumele de versuri "Gesturi şi personaje", debutul său la editura Albatros, în 1982,
"Copilării" (antologie de scriere creatoare,1982), "Omul de Cuvânt" (1991),
"Întoarcerea la Dumnezeu" (1995), "Omul disponibil (I)" (1999), "Omul disponibil (II)"
(2009). Ultima sa carte, "Moarte de om. O poveste de viaţă", a apărut în 2010. Ion
Zubaşcu a murit pe 29 mai, 2011. Este înmormântat la Cimitirul Privat din Comuna
Bragadiru.
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O proză de
Florin Irimia

Sfârșit de program
S-a dus să-l ia de la cabinet, la sfârșit de program, în timp ce ea a
rămas cu muribundul acasă. Au convenit să aștepte să se întunece ca să
poată fi cât mai discreți. Vorbiseră din timp ca, la țară, groapa să fie
făcută. Planificările fuseseră insuportabile, dar în același timp, cât se
poate de firești. Se știa de ceva vreme că n-avea s-o mai ducă prea mult.
La cabinet, veterinarul i-a cerut câteva informații despre pacient,
vârsta, talia, greutatea, ceea ce lui i s-a părut un pic ciudat, dar i le-a dat
iar doctorul și le-a notat conștiincios într-o agendă, după care a pregătit
dozajul pe care l-a tras în burta unei seringi. Apoi au plecat. Drumul a
fost scurt, poate prea scurt. În 10 minute erau înapoi acasă. Nu-și
amintește să fi făcut careva conversație.
Mai conveniseră să lase câinele acolo unde era, urmând ca după
aceea să-l mute pe o pătură. Pătura pe post de giulgiu. Doctorul îl mai
examină odată, ca și cum s-ar mai fi putut face ceva. Încercase tot timpul
să mai facă ceva, chiar și atunci când ei nu mai sperau că se mai poate
face ceva. Și totuși se înșelaseră. Cu câteva luni în urmă, când i se făcuse
din nou rău și nu se mai putea ține pe picioare, doctorul le-a recomandat
să-i pună o perfuzie, ceea ce, aproape miraculos, a dus la o revenire a
câinelui. Doar că revenirea a fost de scurtă durată iar apoi degradarea n-a
mai putut fi oprită. E o priveliște tristă de contemplat, cum stă așa, pe o
parte, slab, cu ochii închiși, aproape în comă, dar cu o inimă încă
puternică care continuă să bată metodic, regulat, aproape enervant de
exact. Dacă și creierul ar fi fost ca inima, ar mai fi trăit câțiva ani buni,
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le-a spus doctorul. Creierul, dar și picioarele care nu-l mai țineau.
Avusese ca un fel de atacuri cerebrale? Ca un fel, da, pentru că ei nu pot
să aibă propriu-zis atacuri cerebrale. Dar Alzheimer, sau demență senilă,
asta cu siguranță avea, altfel cum explicai dezorientarea, perplexitatea în
fața unor situații altădată familiare, ca să nu mai vorbim de tremuratul
acela al botului și pierderea echilibrului, când se ducea într-o parte și
dacă nu îl țineai cu un fular trecut pe sub picioare, sau chiar cu câte două
în ultima vreme, unul pentru cele din față și altul pentru cele din spate, se
prăbușea pur și simplu în gardul viu. Asta când încă mai reușea să
ajungă până afară, căci în ultima vreme se scăpa în bloc, până să ajungă
la lift.
Și totuși, au fost dispuși să accepte toate umilințele, toată corvoada
și suferința pentru că în țesătura neîndurătoare a zilelor mai existau și
ochiuri, spații de lumină și speranță, când viermii din creier se mai
domoleau iar câinele se întorcea la un fel de normalitate și rar, din ce în
ce mai rar, aproape c-ai fi zis că nu mai are nimic. Acum însă totul
devenise ireversibil.
Când ajung, câinele face ce făcea și cu zece minute în urmă. Adică
scâncește și se bâțâie, ca și cum ar sughița tot timpul. El se apleacă
asupra lui, îl mângâie, îi mângâie blana care parcă nu a îmbătrânit deloc,
deși de când nu mai mănâncă nu mai e la fel de strălucitoare, dar încă
arată bine, ceea ce e puțin frustrant pentru că oferă câinelui o imagine
eronată, ca și cum ar fi încă tânăr și neputința de a sta în picioare s-ar
datora unei conjuncturi temporare. Se gândește că, probabil și când va fi
mort, ceea ce tocmai urmează să se petreacă, dar nu mort de o zi sau de o
săptămână, ci poate chiar de ani buni, blana câinelui va arată în
continuare așa, sau dacă nu chiar așa, în orice caz mai bine decât pielea
unui om după ce moare.
Își ia rămas bun acum, se apleacă la urechea lui și-i spune că nu-l
va uita niciodată, îi pupă botul, care e umed și nu miroase urât (de ce-ar
mirosi?), îl mângâie iar, îi spune cât de mult l-a iubit, cât de mult îl
iubește. Răbdător, doctorul așteaptă ca ceremonia de adio să ia sfârșit. Nu
e prima dată când face asta, dar recunoaște că niciodată nu îi este ușor.
Femeia, cu ochii în lacrimi, spune că ea nu poate să-și ia rămas bun. Nu
în felul acesta, cel puțin, dar atinge și ea câinele, îi pune mâna pe blană și
o ține acolo,o secundă, două, ca și cum s-ar atinge de ceva fierbinte.
Bărbatul se ridică, se mai uită odată la câine, pentru ultima dată se uită la
el viu, deși viața acum e doar un aspect tehnic. Și-ar dori să nu plece de
lângă el când seringa îl va înțepa, trimițându-i otrava spre inimă, dar își
dă și el seama că nu ar fi în stare să asiste la un asemenea moment.
Doctorul i-a spus deja că mai bine așteaptă în camera cealaltă, bărbatul
chiar se gândește că poate vrea și el să rămână pentru o clipă singur cu
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câinele, poate vrea și el să-și ia rămas bun de la el, poate că are chiar un
ritual pe care vrea să-l îndeplinească, până la urmă îl știe pe pacient de
când era foarte tânăr, un adolescent.
Bărbatul a citit pe Internet că la anumite tipuri de otravă s-au
observat reacții violente, că au fost cazuri în care muribundul s-a zbătut,
a urinat, a scos niște urlete sfâșietoare. Ar vrea să se asigure că măcar în
ultimele secunde de viață, câinele nu va pătimi și mai mult, că va avea o
trecere lină și demnă, cum i-a fost cea mai mare parte din viață. Să nu-și
facă probleme, îl liniștește doctorul, nu se va întâmpla nimic de genul
ăsta.
Mai departe nu-și amintește mare lucru, decât că s-au dus în
cameră și au tras ușa după ei, încercând să nu se gândească la ce se
întâmplă pe hol, dar neputând au început să plângă în hohote, iar el la un
moment dat a simțit cum îi vine să urle și să-și smulgă părul din cap de
disperare și de deznădejde, dar chiar în clipa aia ușa s-a deschis și
doctorul le-a spus că e gata, iar ei au trebuit, de voie de nevoie, să se
calmeze și aproape au reușit, au reușit chiar să se uite la câine care acum
era liniștit și nu mai scotea nici un sunet și nu se mai bâțâia și părea
împăcat, așa cum stătea nemișcat și cu ochii închiși, și cu limba frumos
vârâtă în gură și nu atârnând dizgrațios într-o parte cum își imaginau ei,
iar doctorul, vizibil mai puțin apăsat, le-a spus că totul a decurs normal și
că acum ar trebui poate să mai petreacă câteva minute cu câinele, numai
ei doi, ca într-un fel de priveghi, pentru că după aceea n-aveau să-l mai
vadă niciodată.
Afară începuse să ningă, nu mai ninsese până atunci toată iarna, ca
și cum zăpada ar fi așteptat moartea câinelui ca să poată începe, iar ei sau gândit ca nu cumva la întoarcere să rămână înzăpeziți în sat, sau chiar
să nu mai ajungă deloc, să trebuiască, Doamne-ferește, să se întoarcă din
drum sau, și mai rău, să se înzăpezească cu câinele în portbagaj și să-și
petreacă toată noaptea în mașină, așa că i-au mulțumit doctorului, l-au
condus până la lift după care s-au întors în casă și-au început să se
pregătească. Au ridicat câinele de pe jos și l-au mutat pe pătură, după
care au făcut câte un nod la ambele capete și așa l-au cărat așa până jos,
în parcare, cum, pe vremuri, oamenii își cărau televizoarele la reparat, iar
corpul era greu, mai greu chiar decât era când îl duceau, viu, în brațe pe
scări și începuse să-i doară spatele din cauza asta, l-au urcat în portbagaj,
unu, doi, trei, și, l-au acoperit bine pentru că el nu suporta ideea să i se
răcească corpul înainte de a-l așeza în groapă, după care au plecat. Pe
drum a continuat să ningă, din ce în ce mai tare și mai viscolit, dar el
intrase într-o stare de apatie totală și nu se gândea decât la cum se vor
întoarce acasă fără el, și cât de pustie li se va părea casa, poate nu
imediat, pentru că imediat nu vor sesiza decât liniștea binevenită,
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dispariția scâncetelor pe care le scotea aproape neîncetat câinele, care
probabil avea dureri sau, așa cum zicea doctorul, erau tot un efect al
deteriorării celulelor nervoase, deși n-a fost așa pentru că mult timp după
aceea au tot auzit cum scâncește, niște scâncete-fantomă venite de la un
câine-fantomă care îi trezea noaptea și în confuzia aceea dintre o lume și
alta, aveau impresia că tot ce-și aminteau că s-a-ntâmplat n-a fost decât o
închipuire.
În cele din urmă au ajuns și în sat, apoi în curtea casei unde imediat
pe dreapta îi aștepta groapa săpată cu vreo două săptămâni înainte pentru
că mai existase o încercare de a-i curma suferința, până la urmă
contramandată la insistențele lui, și în care au pus câinele, l-au așezat pe
o parte la fel cum stătuse și acasă când încă mai era în viață, și el s-a
bucurat că groapa era suficient de lată și corpul câinelui nu avea să stea
chircit, cum la fel s-a bucurat și când nu au aruncat pământul direct peste
pătură, ci mai întâi au așezat două bucăți de scândură pe deasupra, care
făcea ca mormântul să pară mai degrabă un adăpost, un fel de cușcă sau
de bârlog care avea să-l protejeze de zăpadă, umezeală și frig.
După ce au terminat de astupat groapa, el a început să tremure, ca
și cum i-ar fi fost frig deși nu-i era. Ar fi luat cu plăcere o gură de țuică,
poate chiar mai multe, vreo zece, douăzeci, dacă n-ar fi trebuit să facă
drumul înapoi pe o vreme ca aia, când șoselele se acopereau de polei și
deveneau nesigure. I-a trecut prin minte că și pe maică-sa, fix cu un an
înainte, o îngropaseră tot pe ninsoare, după ce se chinuise cam la fel de
mult ca și câinele, deși ei nu-i făcuse nimeni injecție letală și, spre
deosebire de câine, stătuse trei zile expusă pe catafalc, și că nu mai ținea
minte dacă blana câinelui mai era sau nu caldă când l-au pus în groapă,
ceea ce însemna că probabil uitase să mai verifice, nu că ar mai fi avut
vreo importanță.
Că nu va mai fi niciodată același, nu și-a spus pentru că era prea
evident și în același timp destul de patetic. Că nu-și vor mai lua vreodată
un alt câine, nici asta, pentru că ar fi putut fi o minciună. Totuși până azi,
și au trecut patru ani de-atunci, nu și-au luat. Au continuat să trăiască așa,
într-un fel de doliu, într-un fel de convalescență, într-un fel de toropeală,
pe jumătate amnezici, vrând și în același timp refuzând să-și amintească
de el. Ca niște escare, rănile lor se încăpățânează să nu se închidă, în
pofida trecerii timpului. Posibil că n-a trecut destul. Deși e la fel de
posibil ca în cazul lor, un cuplu atât de traumatizat de greșelile părinților
încât să nu-și fi dorit să experimenteze efectelor lor asupra propriilor
copii, să nu se închidă niciodată. Numai pentru că nu ți-ai dorit un copil,
nu înseamnă că ești incapabil de iubire, sau că nu poți să-ți transferi
dragostea către o altă ființă, să-i oferi ei toată gama de emoții și
vulnerabilitate cu care vine la pachet. De fapt, la cuplurile fără copii,
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atașamentul ăsta e chiar mai puternic. Iar în momentul în care ființa de
care te-ai atașat dispare, te blochezi pur și simplu nemaiștiind ce să faci
cu toată iubirea aceea, pentru că pe ea n-o poți realoca sau reinvesti în
altcineva, așa cum procedezi cu niște sume de bani. Așa că Timpul, cel
care trece și le vindecă pe toate, din punctul lor de vedere trece degeaba.
Sau, mai bine zis, trece fără ei. Ei au rămas tot acolo, stuck in an
emotional limbo, cum ar fi tentați unii să spună. De fapt, nu chiar acolo
pentru că, de la momentul acela, cei doi s-au deplasat, doar că nu înainte
ci înapoi. Pe vremea când câinele era el însuși o întrupare canină de
blândețe, tandrețe, inteligență și bună dispoziție. Când îi pregăteau tot
felul de bunătăți, numai ca să-i facă plăcere iar bucuria lui era fericirea
lor. Când se urcau în mașină toți trei și plecau undeva, oriunde, numai să
scape de căldura din casă. Când ieșeau iarna să se bată cu zăpadă și
câinele se întorcea cu țurțuri în blană. Când se cocoțau toți trei în pat și
citeau. Ei cărți, iar câinele dragostea din privirile lor.
Și retrăind clipele acelea, toată iubirea care le-a rămas
neconsumată li se îngrămădește în piept, făcându-le inima să se umfle și
apoi să pleznească, râuri de sânge șiroind periodic din ei ca și cum cineva
le-ar străpunge cu-un cuțit însăși vena aortă.
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Invitatul revistei

Florin Irimia: ”Cred, totuși, că e mult
mai bine dacă te detașezi de lumea
literară românească. Sunt prea multe
orgolii și prea puțină recunoaștere, prea
multe umori și prea puțin umor”

Florin Irimia în dialog cu Adrian G. Romila

„E foarte posibil ca țara asta să nu poată înghiți mai mult de
5-6 scriitori odată”
- Dragă Florin Irimia, te știu de ceva timp, mai mult din scris
decât personal, e drept, chiar dacă ne-am văzut în câteva ocazii, la Iași,
pe la tot felul de evenimente. Nu mai spun că te cunosc încă din
studenție, când am fost colegi de an, eu la română-latină, tu la română23

engleză (mi se părea că semănai grozav de bine, atunci, cu Jim
Morrison, de la The Doors), și că am fost concitadini, pentru o perioadă.
Cu toate acestea, n-aș putea spune că te simt foarte prezent public, foarte
aproape. Ești discret în apariții și, totodată, ești un universitar și un
prozator cunoscut. Te deranjează ceva în lumea literară autohtonă, e
ceva ce nu-ți place? Sau pur și simplu ești un discret, by excellence?
- Hai să zicem că îmi place să-mi văd de treabă și, cumva, am
treabă tot timpul. Sau dacă nu am, îmi văd de timpul meu liber. Nu mai
urmăresc lumea literară românească foarte îndeaproape. Știu cam ce se
întâmplă (încercările de reformare a Uniunii Scriitorilor, scandalul
timbrului literar, noua și deja foarte bizara conducere a ICR, dar și
premiile internaționale pe care le-a primit de curând Mircea Cărtărescu),
dar asta nu înseamnă că automat trebuie să scriu undeva ce părere am
despre toate astea. Deși, uneori am mai scris. Cred, totuși, că e mult mai
bine dacă te detașezi de lumea literară românească. Sunt prea multe
orgolii și prea puțină recunoaștere, prea multe umori și prea puțin umor.
Și un miros urât plutește peste toate.
- Ar trebui ca piața literară românească să ia modelul funcțional
al celei occidentale, cu târguri dinamice, lecturi publice plătite, burse de
creație, manageriat auctorial? Se întâmplă deja asta? Ai umblat mult în
afară, cum vezi lucrurile? Ce e bine la ei, ce nu e bine la noi? E ceva bun
la noi?
- Sincer, nu știu ce ar trebui. Târguri se organizează, cărți se
publică, se mai fac și lecturi publice din când în când, la MLR Iași
tocmai s-a dat drumul unui program de burse de creație, unii oameni
chiar par să-și dea silința, dar pe ansamblu sentimentul meu este că trăim
într-o țară destul de apatică, cultural și nu numai. Poate ce ar trebui să se
întâmple, ar fi ca pentru doi sau trei ani să nu mai apară nici o carte, nici
un roman, nimic. Ca un fel de grevă. Să vedem dacă se sesizează cineva,
să vedem dacă apar marșuri de protest, sau de susținere a scriitorilor.
Cumva, însă, sunt sceptic. Nu cred că s-ar întâmpla mare lucru. Scriitorii
nu sunt Roșia Montană. Dincolo de asta, da, cred c-ar trebui să existe
agenți literari și la noi. Editurile nu fac față singure, nu pot promova la
fel toți scriitorii, și chiar dacă ar face-o, tot n-ar fi de-ajuns. Apoi oamenii
nu citesc. Apar cărți excelente în fiecare an pe care nu le cumpăra
nimeni. De ce? Pentru că nu există interes? Pentru că nu se știe de ele? E
foarte posibil ca țara asta să nu poată înghiți mai mult de 5-6 scriitori
odată. În același timp vreau să cred că e vorba de altceva, de o lipsă de
educație, de o lipsă de viziune care au făcut din România țara je-m'enfoutismeului absolut.
- Ești un învederat articlier, ai debutat în roman în 2011, cu
Defekt, la Brumar, ai publicat proză scurtă ici-colo, ai scos încă două
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romane, O fereastră întunecată, în 2012, și Câteva lucruri despre tine,
în 2014, ambele la Polirom. Ce-ți place mai mult, jurnalismul sau scrisul
de cărți? Unde te simți mai bine, ce e una, ce e cealaltă, pentru tine?
- Sincer, de ceva vreme n-am mai scris cronici literare. Este o
îndeletnicire nu lipsită de un anumit farmec, dar am constatat că nu mai
am timp să le fac pe amândouă, adică să scriu despre cărțile altora și apoi
să scriu la ale mele. Așa că a trebuit să prioritizez, vorba englezului.
Altfel, le-aș face pe amândouă cu aceeași plăcere. Pentru că fără să știu
prea bine ce e una și ce e cealaltă, pot să-ți spun că sunt fără îndoială
complementare.
- Cele trei romane ale tale sunt foarte diferite. Defekt tratează
ratarea și succesul unui cuplu tânăr cu ironie și cu un pregnant
background social. O fereastră întunecată e o distopie care implică și
pogromul de la Iași, din 1941. În sfârșit, Câteva lucruri despre tine e o
poveste psihanalitică, erotico-parentală, la prima vedere. De unde
disparitatea asta tematică? Te-au preocupat anumite lucruri, la un
moment dat, apoi altele?
- E un lucru firesc să vrei să variezi, să te preocupe tot timpul
altceva, deși cele trei romane de mai sus nu sunt chiar atât de disparate
precum crezi. Bunăoară, toate au de-a face cu România, cu efectul
România, dacă vrei, și felul nociv în care se repercutează el asupra
individului. Trăim într-o țară care parcă te îndeamnă permanent la
sinucidere sau la a-ți face bagajul. Prea multă nepăsare, apatie,
complacere sau dacă nu ostilitate, eventual față de cei nepăsători, care nu
se complac. Prea mult provincialism, prea multă delăsare, prea multe
anacronisme, prea mult grobianism, prea mult praf, prea multă Securitate,
prea multă corupție. E foarte ușor să o iei razna în țara asta în care
aproape nimeni nu pare să se poată bucura sincer pentru realizările
celuilalt. Dar să știi că nu mă preocupă numai România. Uite, de
exemplu, următorul meu roman va avea foarte puțin de-a face cu
România.
- Crezi că un scriitor, un prozator trebuie să aibă un univers
tematic coerent sau că, dimpotrivă, își manifestă autenticitatea tocmai
prin diversitatea obsesiilor pe care le trece în scris?
- Tot ce trebuie să aibă un scriitor este suficientă putere de
convingere. Iar asta înseamnă stil, forța narativă, o anumită adâncime a
frazei. În rest nu prea contează despre ce scrie, dacă o face într-un mod
convingător. Sunt scriitori foarte versatili, ca Margaret Atwood de
exemplu, care se simte în apele ei indiferent de genul și stilul pe care îl
abordează și apoi sunt cei obsedați de una și aceeași idee, ca Philip Roth,
de exemplu, dar care îmbracă obsesia asta în atâtea veșminte încât nu te
plictisești niciodată.
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- E o relație între biografia ta și proză? Te folosești de experiența
personală, de ce vezi și trăiești, acum și în trecut, ca să scrii? Sau
inventezi, în cea mai mare parte? Scuză-mi indiscreția sau tentația
șablonardă, dar chiar e o chestie care mă interesează! Poți să-mi spui și
la modul general, pentru orice scriitor, nu neapărat pentru tine.
- Da, n-are cum să nu existe și cu siguranță mă folosesc. Uneori
conștient, uneori probabil inconștient. Orice scriitor o face într-o mai
mică sau mai mare măsură. Experiența personală, aici intrând și ceea ce
vezi, auzi sau citești că li s-a întâmplat altora, dar totul filtrat prin
subiectivitatea ta, este imposibil de evitat. Când am scris în O fereastră
întunecată despre Pogrom de exemplu, despre Pogromul din 1941 de la
Iași, evident nu am scris despre ce mi s-a-ntâmplat mie, dar am scris ca și
cum mi s-ar fi întâmplat mie. Dacă în Defekt, protagonistul pleacă în
Germania și apoi în Canada, este pentru că eu însumi am dezvoltat de-a
lungul timpului anumite afinități culturale, sentimentale pentru aceste
țări, iar în cazul celor Câteva lucruri, am spus-o chiar în carte, interesul,
curiozitatea, fascinația chiar față de viețile celor doi regizori, Woody
Allen și Roman Polanski, au jucat un rol foarte important în construcția
romanului care în același timp se vrea și un fel de omagiu adus lui Philip
Roth, un scriitor foarte apropiat de sufletul meu. Dincolo de toate
acestea, fascinant mi se pare felul în care memoria și idiosincraziile
autorului se combină cu imprevizibilitatea imaginației dând naștere, în
final, cărții. Foarte multe lucruri pe care le-am scris nu au fost
conștientizate până în momentul în care s-au așezat pe foaia de hârtie.
Am tresărit de multe ori pe parcursul scrierii acestor cărți și asta mi se
pare mult mai interesant decât orice inserție autobiografică.

” Să nu poți fi mândru de țara ta e o dramă cumplită, un
sentiment profund traumatizant, cu care eu, și mulți alții
ca mine, trăim din ’90 încoace”
- Ai spus într-un interviu că simți (sau ai simțit, cândva) că țara
asta îți vrea răul? Cum adică? Din ce punct de vedere? Mai simți asta?
- Nu numai mie, eu am individualizat afirmația, dar vorbim de e o
țară care ne vrea tuturor răul, aproape fără discriminare. E suficient să te
gândești la ce se întâmplă în spitale, e suficient să te gândești la ce sentâmplă în școli, e suficient să te gândești la ce se-ntâmplă în case și pe
stradă. Există o pictură a lui Géricault care mă obsedează cumva, Pluta
Meduzei, se numește. E transpunerea în artă a unui fapt real, poate tu îl
cunoști mai în amănunt decât mine, e vorba de naufragiul fregatei
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franceze Meduza în 1816 pe coastele Africii. Ei bine, căpitanul și alți
ofițeri de rang superior abandonează vasul lăsându-i pe ceilalți
naufragiați de izbeliște. Oamenilor le-au fost luate toate bărcile de
salvare, așa că nu au altă șansă să se salveze decât încropind o plută pe
care se „îmbarcă” 149 de persoane. Plutesc în derivă timp de treisprezece
zile la finalul cărora doar cincisprezece oameni supraviețuiesc. Iar ăștia
sunt, practic, cei care au fost dispuși (sau suficient de disperați) să-i
mănânce pe ceilalți. Ei bine, România, după părerea mea, este asemenea
unei plute în derivă. Cine a trebuit să se salveze, s-a salvat. Restul,
Dumnezeu cu mila. De câte ori mă uit la pictura asta, văd fețele
deznădăjduite, disperate sau resemnate ale românilor. Cu toții
îngrămădiți pe o plută a damnaților. În timp ce guvernanții au ajuns
demult în vilele lor somptuoase, și, sorbind din paharul de whisky, dau
meditativi din cap: „ce ‚ți-e și cu soarta asta, dom’le!” Dincolo de
comparație, vreau să-ți mai spun un lucru, Adrian. Să nu poți fi mândru
de țara ta e o dramă cumplită, un sentiment profund traumatizant, cu care
eu, și mulți alții ca mine, trăim din ’90 încoace. Am intrat în NATO și în
Uniunea Europeană, dar din punctul meu de vedere am intrat degeaba.
Deriva continuă.
- Cum scrii? Oricând, oriunde, sau numai în anumite locuri și
perioade? Ai tabieturi de scris? Scrii cu pixul, pe laptop, direct, în
liniște, pe muzică, cu o cafea? Rescrii mult ciornele sau lași
spontaneitatea neîngrădită?
- Scriu când pot, ori de câte ori îmi găsesc ceva timp pentru asta,
dar cu preponderență în weekenduri sau în concediu. N-am avut niciodată
o bursă de scris, e un lux pe care nu l-am cunoscut deocamdată, dar sper
să-l cunosc la un moment dat. Scriu tot timpul direct pe laptop, (dar n-aș
refuza nici un Royal, dacă aș avea unde să-l țin), fără muzică, fără cafea
și țigară, dar cu mult ceai negru și ciocolată. Rescriu la nesfârșit, aproape
obsesiv, pentru mine un first draft e de fapt un “manuscris” peste care am
intervenit deja de cel puțin zece ori.
- Ești în echipa Filit. Ce înseamnă asta, pentru tine, ca scriitor?
Cum vezi festivalul ăsta care, de la Iași, a prins în scurt timp așa o
anvergură internațională?
- Sincer, când sunt în echipa FILIT, de multe ori încerc să nu mă
gândesc că sunt scriitor. Poate te surprinde, dar dacă mă gândesc că sunt
scriitor, și uneori n-am cum să mă gândesc, îmi dau seama cât de mărunt
și irelevant sunt în comparație cu, „confrații” de peste hotare și nu numai.
Un scriitor cu sau fără de care nu se face nici mai frig și nici mai cald în
casa literaturii. Dincolo de asta, am spus-o și-o mai spun, îmi place la
FILIT. E ceva unic în România. Sper să dăinuiască. Altfel, din nou, totul
a fost degeaba.
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- Te vezi prins în vreo generație? Tu scrii destul de diferit de
prietenii tăi, Lucian Dan Teodorovici și Florin Lăzărescu, de pildă... Te
poți revendica de la o anume grupare, club, revistă?
- Nu mă văd (prins) și nu pot (să mă revendic), deși recunosc că
mi-ar fi plăcut. Mi-au plăcut tot timpul Suprarealiștii, de exemplu. Faptul
că oamenii aceia, Breton, Éluard, au redactat un manifest cu valențe aș
zice aproape sociale, nu doar culturale. Voiau să schimbe lumea, credeau
că o pot schimba. Lumea s-a schimbat, într-adevăr, dar nu așa cum am
vrut ei. Lumea nu se schimbă niciodată cum vrei tu. În ziua de azi nu mai
există curente, grupări, mișcări literare, toate s-au perimat. Cât despre
generații, nu știu ce să spun. Există generația X și există Milenarii, dar nu
știu cum se reflectă lucrul acesta asupra scriitorilor. În ceea ce mă
privește, am impresia că sunt mai degrabă un lup singuratec. Ceea ce nu-i
prea bine. Lupii singurateci sunt sortiți pieirii.
- Zi-mi câțiva autori români recenți care-ți plac! Și câțiva din
literatura străină. Și vreau să îmi spui dacă avem, într-adevăr, autori
eligibili și în afară, alții decât branduri ca Mircea Cărtărescu sau Dan
Lungu, deja cu binemeritat renume.
- Îmi plac foarte mulți, și mai tineri și mai puțin tineri, și băieți și
fete, chiar nu știu la cine să mă opresc. Am citit suficientă literatură
română contemporană și ce pot să spun e că e foarte bună și românii o
citesc foarte puțin. Asta e realitatea. Cât despre branduri, problema e că
gândim în continuare așa. Creăm un brand, două, și gata, considerăm că
e suficient. Culturile serioase nu au branduri. Culturile serioase au autori
care scriu și care apoi circulă în toată lumea. Avem pe puțin treizeci de
scriitori care ar merita să fie promovați peste tot în Europa, dacă nu și pe
alte continente. Din păcate, ei sunt români iar România nu e, în general, o
țară cu miză. Prin urmare, nici literatura română nu are o miză prea mare.
Și să nu uităm de existența ICR-ului care pare din nou hotărât să
promoveze alandala, valoarea și non-valoarea deopotrivă, ca să nu se
supere nimeni.
- Sunt importante cronicile la cărțile tale, pentru tine? Le iei în
seamă, îți spun ceva? Te bucuri la cele pozitive, te afectează cele
negative?
- Sunt importante dacă ești curios cum se reflectă în ochii altora
ceea ce ai scris tu. Ce a înțeles fiecare. Cine a scris despre cărțile mele
(destul de puțini oameni, de altfel), în general a scris pozitiv. Și m-am
bucurat, normal. Mai ales în vremurile astea, când, cum spuneam, apatia
e în floare. Dincolo de asta, o cronică literară, fie ea pozitivă sau
negativă, nu te poate face nici mai bun, nici mai rău ca scriitor. Asta ține
de efortul și resursele fiecăruia.
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- Ești anglist, cu patalama oficială, adică universitar la litere,
cum de cele mai multe și mai cunoscute texte ale tale sunt ficționale? Vei
rămâne pe ficțiune, vei scrie și ”științific”? E imprevizibilă situația asta?
- Deocamdată simt nevoia să mai scriu câteva romane. Măcar încă
vreo patru, cinci. Bineînțeles, dacă nu vreau să rămân lector până la
pensie, va trebui să scriu și câteva cărți academice. Am și aici câteva
proiecte, doar că deocamdată nu le-am pus în practică. Vom vedea.
- Cum ai defini boemia literară? E necesară unui scriitor, e
facultativă, e circumscrisă unei vârste?
- E bună, cred, pe la 18 ani. E bună și după, dacă te reprezintă,
dacă ți-o asumi până la capăt, dacă nu se transformă într-un paravan al
ratării. Pe mine nu m-a atras niciodată prea mult. Sunt destul de burghez,
aș zice.
- Îți mulțumesc pentru timpul acordat, Florin, și te asigur că ”ești
urmărit”, cel puțin ca scriitor!
- Și eu îți mulțumesc, Adrian! Cât despre “urmărire”, sper să
merite efortul.
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O amintire de
Magda Ursache

Crucea şi răscrucea iubirii1
“Şi nu există moarte
Pur şi simplu cad frunzele
Spre a se vedea mai bine
Când suntem departe.”
(Grigore Vieru, Metafora)
Al doilea septembrie fără Petru. Ca un pian cu placă de bronz.
Septembrie cu placă de bronz e o metaforă dintr-un poem de-al meu,
atârnat pe uşa camerei mici. Flăcăruia albastră din ochii lui când citea
ceva scris de mine, ceva ce-i plăcea. Deşi şaptezecistă, eu sunt un fel de
protopostmodernistă secretizată. Îmi mascam durerea (de-a fi fost dată
afară din presă pe nedrept) jucându-mă de-a poezia: jocul ca formă de
rezistenţă. Şi da, când terminam un aşa zis poem, îmi simţeam oasele mai
uşoare: fără măduvă, pline de aer, ca ale păsărilor.
Ludoteca noastră, a mea şi a lui Petru, ne salva de existenţa
precară. Un loc obişnuit căpăta pentru noi o anume semnificaţie (ca
amărâta de poiană pe care o credeam tutelată de magie); la fel, un cuvânt
banal. Băbuţa din autobuzul de Mănăstirea Neamt, văitându-se megieşei:
1

Titlu dăruit de Ana Cojan Ursachi
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„Fără moş, eşti di batgiocurî.” Petru o imita de multe ori, bătând un à
propos la mine, cum îl imita şi pe cerşetorul aproape vesel că era
nevăzător: „Şî sunt şî orb!” Lua ceva bani din sertar să-şi cumpere o carte
şi spunea, ca pentru un soi de aprobare: „ Şî sunt şî orb!”
*
Învăţasem de la Noica lecţia despre avantajul, pe plan spiritual, al
nonposesiei. N-a fost o sărăcie grea, dar a fost. Suprema fericire
gastronomică: pepsi şi orez cu lapte, în bistroul de pe Calea Victoriei. Un
pahar de vin Merleau Ponty, cum ne amuzam să spunem în loc de merlot,
la fântâna Grădinii Botanice, de ziua lui, 15 mai. Aerul îndulcit de
mirosul cald al narciselor, al bujorilor, al castanilor...
*
Mi-a dăruit dealuri de flori, căruţe de flori, Petru. De grădină, care
trebuiau musai furate. Mă rog, îi dădea 10 lei portarului de la
Universitate (cel care părea, ca postură, profesor) să-i taie un braţ de flori
ţepoase roz-mov, al căror nume nu-l ştiu:
„Ia de la Maiorescu, Magda!”
*
Petru, piatra mea de pe inimă. Mă rog, de când a lăsat el lumea
pământească, să fiu cât mai provizorie. În cimitir, mi se pare că merg pe
linia a două lumi: supramundană şi mundană.
*
Parcă aş avea o cutie muzicală din cele vechi, cu arc: iese din ea
câte o melodie uitată, în momentele de jale, de tristeţe, de suferinţă.
Cuvintele astea le adun ca să conturez acel altădată al nostru.
Cel mai greu moment al zilei: când se rostogoleşte soarele spre
apus. Măcar un apus să mai fi avut împreună. Chiar ţinea asfinţitul în
palmă şi mi-l oferea pe tava Grădinii Motanice, cum îi spuneam noi. E şi
acum acolo un copac înalt, un arţar despicat, care strigă-n vânt marrrţi, la
fel ca acela din Creangă, cu comoara îngropată la rădăcină.
„Marrrţi, marrrţi... Marţi, ...atunci să veniţi.” Şi noi ne duceam
marţi de marţi, iar comorile cu care străbăteam Copoul erau buchete de
liliac de la izvor (l-au pecetluit: s-a privatizat apa minerală a Grădinii
Botanice).
Ne încărcam, după anotimp, cu crengi de mălin, cu ramuri de
cerceii doamnei, cu ciorchini de cătină roşie... Celebrele noastre crengi
de fosythia, cu care îi plăcea să mă asemene: „Eşti ca o fosythia pe
zăpadă.”
Ne întorceam cu gând senin la scris-citit.
*
I-am pus pe placa de mormânt un buchet buruienos şi greu de
mierea ursului, cules dinspre capătul unde se înălţa fântâna cu cumpănă a
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grădinii. Ciutura au furat-o (şi nu s-a învrednicit nimeni să pună alta-n
loc), iar cumpenei i-au dat foc. E ca un braţ torturat. Probabil de vină sunt
aceeaşi glumăreţi care au şterpelit pana din mâna lui Miron Costin şi au
spart capetele voievozilor din Piaţa Eminescu, lăsându-şi semnătura: o
pereche de adidaşi murdari.
*
M-am trezit, fără iluzii de rezervă, într-o lume complet diferită.
Rostesc, ca-ntr-un descântec, nume de flori de câmp: colilie, drăgăicuţă,
limba vacii, sunătoare, moţul curcanului, caşul popii, îngerea, scăricică,
daliţă şi răsdaliţă, ca să le pun în poala Sfintei Mării. Măicuţă, ajută-l, dăi lumină lui Petru.
Păstrez, pe micuţa vitrină din camera mare, planta cu doi bani, doi
bănuţi, aducătoare – zice-se – de noroc. Nu mi-a adus noroc. Nenorocul
l-am moştenit de la tatăl meu.
*
Blaga: „Încă un an, o zi, un ceas / şi drumurile toate s-au retras /
de sub picioare, de sub pas; / încă un an, un vis şi-un somn.”
*
Îmi scrie Radu Mareş, în 2 septembrie 2014: „Am citit Aripa mea
dreaptă. O să zici că sunt pisălog. Dar aştept cu nerăbdare să aflu:
originea, copilăria, baştina, socrii lui Petru Ursache. Unde, când, cum a
întâlnit-o pe Magda U. (mi-ai povestit în câteva cuvinte la telefon, dar
vreau scena, detaliile). Cum era el atunci. Încearcă să povesteşti cu
mintea de atunci, n-o face ca o văduvă. Casa voastră, cum o locuiaţi, cum
aţi obţinut-o. Mutarea, instalarea. Cumpăratul maşinii, drumurile.
Încearcă să-ţi aminteşti emoţiile de atunci şi să mă iei şi pe mine, cititor,
părtaş. De ce l-ai iubit, în fond? Explică-te. Convinge-mă că a fost o
mare iubire, ş.a.m.d. [...] Ave. R. M.”
Dragă Radu, rândurile mele sunt ieşite dintr-o disperare, iar
disperarea mă face să mă refugiez cumva în bocet. Nu vreau un roman –
poate o să vină şi asta – ci un rămas bun; nu o biografie, ci o durere.
Uite, încerc să povestesc: în studenţie, îmi culegea şi-mi căra din
Bucium, din Breazu, din Aroneanu genţi cu flori. Arunca în geamul meu
de la primul etaj cu o monedă (vrei să ştii ce fel de monedă era?),
trimiteam o sfoară jos şi geanta venea înapoi, încărcată cu sânziană.
Odată, între flori, un ghemotoc de pisoi negru cu alb, cu ochi albaştri de
lapte. A fost un moment, dacă nu de fericire, atunci de la marginea din
preajma fericirii, cu siguranţă.
Micile lui daruri erau animăluţe: un măgăruş de lemn, broşa –
pisică roşie, medalionul vechi cu păianjen, inscripţionat Bringe Glück,
găsit într-o consignaţie în Lipscani, căţelul de porţelan cu pată pe botul
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pătrăţos...Mai păstrez, în baie, jucăriile stricate: mâţa verde cu urechea
bleagă şi câinele cu buline albastre, fără un picior.
„Nu te tângui, îmi spune Mareş, la telefon. Povesteşte!”
Povestesc: îl trăsesem în Carrefour să-mi cumpăr un ruj.
„Sephira?”, s-a scârbit Bătrânu văzând firma Sephora.
„Cum Sephira? Asta-i ca iaurtul Eminescu. Sephira e pluralul de
la Sephiroth – fiecare dintre cele 10 file ale tablelor legii. Sephira:
strălucire, lumină, dar şi număr; zece sephirot: zece, numărul
Universului, numărul lui Dumnezeu. Sunt zece idei creatoare ale
Cărţii...”
Nu mi-am mai luat ruj de la Sephora.
„Mai bine bem un mojito.” Era băutura lui favorită, nonalcoolică,
din mentă şi lime.
Acasă, a continuat să mă şcolească:
„Uite cum a aplicat sephira Goethe, în Faust. Aici.”
Mâinile lui păreau vrăjitoare, cum spune tot Goethe, când
deschideau cărţile. Găsea imediat ce căuta.
„Aici. Mefisto, vorbind în laboratorul ocult:
«Trebuie să pricepi, fă zece din unu, / Dă la o parte doi şi fă la fel
cu trei, / Atunci vei fi bogat. / Alungă dar pe patru / Şi ia aminte la spusa
vrăjitoarei.»”
Eu luam aminte la spusa lui:
„La greci (celebrul Organon): 1. Substanţă; 2. Spaţiu; 3. Timp; 4.
Cantitate; 5. Calitate.”
Acel a cunoaşte / a iubi blagian.
*
De ce, în vis, morţii nu sunt morţi niciodată? De ce, în somn,
morţii ne apar vii? Un prieten care a murit de cancer la plămâni m-a
asigurat că respiră: „Vezi? Respir. Sunt doar adormit.” Vino, somn, sau
vino, moarte...
Hypnos şi Thanatos, zeii greci, sunt fraţi gemeni, numai că
Thanatos e cel care nu mai are răbdare cu somnorosul de Hypnos.
*
Eu n-am deloc răbdare cu treburile casnice, mă pripesc să le
isprăvesc repede şi prost. Zâmbea de neîndemânările mele. Petru avea
răbdare să-mi repare o bijuterie, să-mi coasă ceva desprins din haina de
blană, cu stânga. Râdea cu toţi dinţii lui impecabili, spărgând ceapa roşie,
tot cu stânga: „După metoda căpitanului Turculeţ.” Personajul lui
Sadoveanu.
Bucătăria e cea mai deprimantă parte a casei. O evit cât pot.
Singurătatea în faţa bolului cu supă de sparanghel din plic. O porţie.
Mânca fructele prea coapte fiindcă nu-mi plăceau mie. Ah, generozitatea
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lui Petru. M-a acceptat cu toate neajunsurile mele, în numele iubirii lui
îndelung răbdătoare. Aşa se întâmplă când vezi cu ochii inimii. Sunt,
recunosc, o fiinţă greu de iubit. El a reuşit, mama mea - nu. Petru m-a
răbdat cu bunătate, cu blândeţe, cu stăpânire de sine.
Mă iubea, aşadar îmi iubea marile / micile defecte.
„De ce laşi tu sertarele deschise?”
El, ordonat în toate, eu – dezordonată.
Trecea cu vederea dezordinea mea; deodorantul cu capacul rătăcit
pe masa din bucătărie, cărţile cu cafea începute şi uitate lângă computer,
ochelarii sub prosopul ud...
Încerc, acum, să nu mai fiu dezordonată.
„De ce laşi tu sertarele deschise?”
Le închid, Petru.
„De ce mănânci pâine pe stradă?” Nu mai fac, Petrucu, nu mai
fac.
Scriu răvăşind rafturi de cărţi, fişe, reviste...Răvăşesc toată casa
când am de predat o carte la editură şi am de făcut ultimele verificări.
Acum, când ies din casă, încerc să las totul în ordine: poate nu mă mai
întorc. Înaintez spre moarte în felul lui împăcat.
*
Petru a făcut multe concesii firii mele repezi. Cred că a fost
singurul bărbat capabil să mă accepte cum sunt.
El, slobod la minte, eu, slobodă la gură. Măsura lui – nemăsura
mea; starea mea explozivă faţă cu echilibrul lui seniorial. Temperatura
mea ridicată; a lui, cea normală. Eu, pasivă şi blândă?
„Torentule, logoreico; eşti epopee, nu haiku,” îmi spune răbduria
Ani C., care nu-i mereu răbdătoare ca Bătrânu. O arată, uneori, mişcarea
prea amplă a braţelor nervoase. Şi, într-o latinoatitudine de-a ei,
parafrazându-l pe Juvenal: „Semper ego auditor tantum. Totdeauna eu
voi fi auditor. Magda vorbeşte.”
Îi răspund lui Ani pre limba ei: „Ex abundantia enim cordis os
loquitur.” Căci gura vorbeşte din prisosul inimii. Şi-i traduc, fără să fie
nevoie, făcând şi trimiterea: Evanghelia după Matei 12.34.
Ani se întreabă şi mă întreabă dacă Petru îmi suporta năvala de
vorbe. Da, asta da. Însă îl mâhnea o replică mai drastică de-a mea. Micile
neînţelegeri domestice – „spinii din mămăligă,” vorba lui – îl necăjeau.
Rămânea mofluz o vreme, nu-i trecea o observaţie măruntă. „Iarăşi faci
observaţii?” Nu mai fac. Amor descendo elevat. Iubirea umilind înalţă.
Cu varianta: prin umilinţă, dragostea înalţă.
Pentru Ani (faza ei socratică) e important să ştii să taci despre multe, dar
poate fi şi relaxată, şi pedantă vorbind despre preferatul ei, Cezar
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Imperator; eu îi iau cuvântul şi i-l dau greu înapoi, până îmi pune
pălmuţa peste gură.
Da, Petru îmi suporta uşor năvala de vorbe. Bătrânu meu – „o pită
de om”, o pâine caldă de om, „bun ca pâinea a bună.”
*
„Mă duc eu primul, sunt mai priceput”. Poetul Teodor Pâcă.
De ce tu primul, Petru? Te-ai fi descurcat mai bine decât mine ca
al doilea plecat. Şi de ce mi-o fi revenit tocmai mie „urma” asta? Ca să
am parte de nedreptăţi de destin până la sfârşit? Dacă nu s-ar fi putut să
ne mutăm odată amândoi în neştiuta şi necuprinsa lume de sus, eu trebuia
s-o văd prima; el, ultimul.
A avut un scurt moment, în joia aceea de 1 august 2013, când s-a
împăcat şi s-a predat. Nu suporta să se ştie atât de slăbit:
„Lasă-mă, mi-a şoptit, lasă-mă să mă duc.”
Unde să te duci, Petrucu? Luni te externează, mergem acasă. Nam vrut să văd semnul ascuţit al disperării. Numai că a doua zi dimineaţă,
vineri, a fost şocul. Utopia mea: am crezut în viaţă fără de moarte pentru
Petru. Când l-am găsit intubat prima oară, am crezut că era terapie prin
somn. Nu. Era terapie prin moarte. Moartea „curvană”, l-am citat pe
Cezar Ivănescu, era prezentă peste tot la terapie intensivă: „Moartea peste
tot.”
Mereu am fost obsedată să nu i se întâmple ceva rău. Atunci, nu.
Cum să moară Petru? Nici când l-am rugat pe Părintele Ioan Teşu să-i
citească (era intubat, cu boabe de sânge în colţurile buzelor) n-am crezut
că se duce. Nici eu, nici Părintele. L-a sărutat pe frunte, deşi era
contaminat cu bacteria ucigaşă de spital. Erai, atunci, cu un picior în
pământ, dragul meu? Ba nu, erai cu un picior în cer. Aşa mi-a spus
Părintele Teşu. Pe urmă, a plecat în călătoria lui misterioasă, singura în
care nu m-a luat cu el. Am crezut că va găsi o cale să se întoarcă din
locul acela fără de întors. Cum să moară Petru?
Mă dor proiectele lui lăsate în urmă, articolele (două), începute în
spital şi neterminate. Le-au întrerupt doctorii intervenţionişti care l-au
orientat spre moarte. L-au năruit, asta au reuşit.
L-au omorât cu greu. Ştiu de la Doamna Doctor Gabriela Omete
că a luptat pentru viaţa lui, dar răul (cele 5 stenturi odată) fusese făcut.
Micul nostru spaţiu jefuit de medici ignoranţi, dar prea vanitoşi că ştiu ei
ce au de făcut.
Era, când mă vedea, înseninat dintr-odată. „A venit Magda lui.
Uite-l cum s-a schimbat”, am auzit-o pe doamna Paula, infirmiera care-l
ţinea de mână, nopţile, când avea coşmaruri. Şi când se apăra de moarte,
tot blând şi calm era. Le vorbea, râdea cu surorile de gardă, dar moartea
îşi vedea de treabă.
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*
Bătrânu` meu a fost, este ceea ce numim om smerit cu inima:
onest şi bun. Pentru aceasta, dacă nu lumea, eu te cinstesc, Petru.
„Trebuie să le iubească şi pe ele cineva”. Ele erau diverse
păsăruici şi animale antipatice. Şarpele din podul părintelui Paisie, care sa dovedit cumsecade cu micul lui zgomot de ceas mecanic, crabul urâţel
de la cascadă, purceaua neagră din Ocolul Silvic Neamţ (îi oferea,
drăgăstos ca un mire, în loc de flori, cartofi prăjiţi), pisica tomberoneză
chioară („Are un ochi mai puţin, atâta tot.”), un broscoi râios şi foarte
gălăgios din tăul de pe Calea Sâmbetei, ciorucile din parcul nostru şi eu,
ultima pe listă. Privirea lui albastră era extrem de îngăduitoare cu viul. „
Mai viul” decât mine Petru iubea toată făptura lui Dumnezeu.
A fost, este om rar Bătrânu meu.
*
Mă trezesc nesmintit la două şi zece din noaptea dintre 6 şi 7 ale
fiecărei luni, când s-au stins ochii lui albaştri. Atunci când a plecat,
tocmai atunci – repet - n-am fost lângă el. Să-mi fi strecurat mâna sub
obraz şi să i-l ţin în palmă, să-i fie somnul lin. A murit încet, în chin, aşa
a murit după intubare.
S-a stins lumina şi s-a făcut nimic dintr-odată. Aş vrea să-mi
spună că m-a iertat pentru că nu l-am putut salva şi să mă lase să-l ajung
în nesfârşitul lui. Îl evoc cu emoţia inimii şi a gândului, dar iubirea mea e
mereu însoţită de vinovăţie.
S-a „îngerit” Petru al meu şi m-a lăsat să trăiesc mai departe viaţa
după viaţa noastră împreună. Semicentenară: 1963 – 2013.
7 septembrie 2014
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De la bucuria
lecturii2, la
bucuria
mărturisirii3
sau despre cult și
cultură în
scrierile
I.P.S. Sale Calinic
Argatu
un eseu de Ioan Petraş
Prin ostenelile sale cărturărești harnicul ierarh IPS Calinic al
Argeșului și Muscelului, și-a câștigat de mult un timbru distinct în
polifonica spiritualitate românească de azi, dovadă făcând-o nu numai
numărul impresionant de cărți pe care le-a publicat sau de editarea cărora
s-a ocupat, dar și gama rafinată a temelor abordate în lucrările sale, de-a
lungul anilor. Împletind slujirea chiriarhală cu gustul vanilat pentru
valorile neamului românesc, orice nouă carte a IPS Sale a fost și rămâne
o invitație la bucuria autentică a lecturii, atât de necesară omului
contemporan, copleșit de nesfârșite frământări cotidiene. Autorul reușește
o poetică a eseului teologic prin tot ceea ce scrie și publică, exersând prin
aceasta o responsabilitate conștientă de „paznic de far”(Geo Bogza) la
confluența dintre cult și cultură.
Cărților scrise de IPS Sa, li se adaugă și purtarea de grijă
pentru editarea unor opere de marcă din spiritualitatea românească. În
acest sens merită evidențiată ediția integrală a operei patriarhului Iustin
Moisescu, arhiereu și teolog fecund, care a scris texte esențiale în anii de
austeritate ideologică și culturală ai patriarhatului său4.
2
IPS Calinic publică în 1989 la Editura Cartea Românească volumul Bucuria lecturii, o carte de eseuri
surprinzătoare prin tematica și formulările cărturărești, într-o vreme ostilă afirmării în plan cultural a ierarhilor
noștri ortodocși.(vezi mai pe larg despre cărțile IPS Calinic în ENCICLOPEDIA ORTODOXIEI
ROMÂNEȘTI, Editura IBMBOR, București 2010, p. 40)
3
Calinic Arhiepiscopul, Toată vremea-și are vreme, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 4 Vol.,
ediția a II – a, Curtea de Argeș, 2013
4
Lăudabil acest act de cultură ortodoxă prin care IPS Calinic a pus în circulație o Integrală a operei
Patriarhului Iustin Moisescu, în 8 volume(7 volume fiind lucrări originale i volumul 8 cuprinzând reeditarea
tratatului Simbolica a lui Hristu Andrutsos, tradus din grecește de către înaltul arhiereu în anul 1955). Editarea
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Prin complexa sa activitate cărturărească, IPS Calinic întregește –
pe verticală și orizontală – ansamblul valoric spiritual datorat marilor
înaintași care și-au mistuit dăruirea de sine sub streașina jertfelnică și
mărturisitoare a Mănăstirii Argeșului. Tot ca editor, Întâiulstătător
argeșean Calinic și-a dat strădania sa pentru consevarea și promovarea
testimonială a Învățăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie
(ediție completă, versiunea faximilată din secolul XVII, transcrisă și
tradusă de acad. Gh. Mihăilă)5.
I. Bucuria lecturii
Cu volumul Bucuria lecturii își începe seria sa de cărți
arhiepiscopul Calinic Argeșeanul, cărți elaborate de-a lungul unui sfert
de veac ai IPS Sale. În ce privește volumul Bucuria lecturii, acesta
cunoaște două etape editoriale: cea din 1989, însumând 22 de eseuri și
cea de-a doua, din anul 2000, cu 37 de eseuri. În Postfața ediției a II – a,
revizuită și adăugită, Radu G. Țeposu face câteva precizări privind
geneza cărții: „eseurile, glosele și însemnările lui Calinic Argatu Argeșeanul din Bucuria Lecturii au un precedent. Autorul lor a editat o
istorie scrisă de Casian Cernicanul și a publicat constant în revistele
literare contribuții despre Eminescu, Pârvan, Mircea Eliade”6. Se observă
cu lejeritate, pe parcursul lecturii, de exemplu, preocuparea ierarhului
argeșean față de marele nostru savant N. Iorga: „în preocupările
exegetului, Iorga deține, prin urmare, monopolul și cine a citit eseurile
publicate în Suplimentul literar și artistic, Steaua, Argeș ori Convorbiri
literare, a putut lesne observa prefigurarea unui posibil proiect ascuns
față cu interpretarea operei lui N. Iorga”7. Un loc aparte este acordat în
carte legăturilor marelui istoric cu Mănăstirea Cernica, abundența
acestei Integrale are loc între anii 2002-2003, prin concursul editurilor Episcopiei Argeșului și Muscelului și
Anastasia: „Această primă ediție a operei integrale a Patriarhului Iustin apare la inițiativa, sub coordonarea și
prin osteneala P.S. CALINIC ARGATU, Episcopul Argeșului și Muscelului” (Cf. foaia de titlu la vol. 1 al
Integralei). Ediția se bucură de o Prefață a Pr. Prof. Dr. Acad. Mircea Păcurariu(vol. 5), o Prefață și Studiu
introductive, semnate de Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Alexe. Ținuta grafică deosebită, concepția acesteia, sunt
datorate Doinei Dumitrescu. Într-o emoționantă postfață „Iustin”(vol. 1, p. 150) ale ediției, semnată de IPS
Calinic, aflăm că: „Se vorbește și se scrie azi, cu timp și fără de timp, de europenizarea noastră și de...
integrarea noastră în Europa. Din această perspectivă, Iustin Moisescu a fost cel mai european ierarh al
Bisericii noastre și unul dintre cei mai europeni români din toate timpurile. Doctor al Universității din Atena,
profesor la Strasbourg și Varșovia, cunoscător neîntrerupt al limbii lui Platon și Aristotel(însușire pe care i-o
admira însuși Constantin Noica), intelectual desăvârșit... un singur român de același calibru a mai dat
Muscelul natal a lui Iustin Moisescu: pe Dinu Lipatti.”
5
Volumul mai sus pomenit face parte dintr-o generoasă listă de cărți scrise și publicate de IPS Calinic, singur
sau în colaborare, între anii 1988 și 2014 care i-au adus recunoașterea publică și primirea ca membru titular în
Uniunea Scriitorilor din România în anul 2006(A se vedea și site-ul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului).
6
Radu G. Țeposu, Postfață, în Calinic Argatu, Bucuria Lecturii, Colecția Homo Religiosus, Editura Dacia,
Cluj – Napoca, 2000, p. 195
7
7

Idem, p. 195
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informațiilor pe această temă scoțând în evidență roadele anilor fructuoși
de cărturărie din perioada cernicană a ierarhului Calinic. În ce-l privește
pe N. Iorga aflăm că: „... a cunoscut îndeaproape Cernica începând cu
vizita al cărui rod a fost nu numai publicarea articolului din anul 1902 ci
și salvarea a 2500 de manuscrise cernicane prin aducerea lor la Biblioteca
Academiei, în al cărei depozit existau în 1928, potrivit afirmației lui D.
Furtună, aproximativ două mii cinci sute de manuscrise copiate sau
elaborate la Cernica”8 și că: „departe de noi pretenția de a fi epuizat toate
textele din opera lui N. Iorga în care se fac referiri la mânăstirea Cernica.
Unele surse le-am lăsat deliberat deoparte. Paginile lui Iorga la Cernica
gravitează firesc, ca o temă cu variațiuni, în jurul câtorva constante: rolul
acestui așezământ de focar de cultură și spiritualitate românească și
personalitățile sale majore: starețul Gheorghe și Sf. Calinic.”9
Alături de Iorga, între marile conștiințe ale neamului românesc,
autorul Bucuriei lecturii manifestă un interes deosebit și față de Vasile
Pârvan, acest adevărat serafim al spiritualității noastre. În eseul scris la
aniversarea a 60 de ani de la moartea marelui savant, IPS Calinic afirmă:
„Pârvan s-a indentificat cu momentul spiritual real al țării și al
intelectualității sale. În această atmosferă s-au format un Mircea Eliade,
un Emil Cioran, un Mircea Vulcănescu sau un Constantin Noica, dar și
alte mii de cărturari tineri care s-au împărtășit din același izvor. Pârvan a
demonstrat că se poate forma oricând, la noi, un cărturar de nivel
european cu condiția să fie el însuși, să se dăruiască și mai ales să
dorească acest lucru.”10
Volumul de care ne ocupăm aduce în atenție frumoasele legături
dintre Ortodoxia noastră și diferite personalități românești, precum și de
reflectarea acesteia în viețile și operele lor. Astfel: „Mircea Eliade a
sporit cu unul numărul acelor români a căror personalitate s-a impus
definitiv pe plan universal. Suita lor începe cu principele filozof Dimitrie
Cantemir, și continuă, în secolul nostru, prin Constantin Brâncuși,
George Enescu, Constantin Brăiloiu, Ștefan Lupașcu.”11
În textul „Mircea Eliade și Ortodoxia” aflăm despre un eseu mai
puțin cunoscut al savantului român: Ortodoxie12. Merită atenția cititorului
câteva rânduri eliadești despre ființa Ortodoxiei: „conștiința, funcționând
pe toate planurile și cu toate ramificațiile, își găsește echilibrul în
Ortodoxie.(...) Ortodoxia e, pentru noi, Creștinismul autentic, care trebuie
actualizat în proaspetele și caldele fapte sufletești. Trebuie să fim creștini
8

Calinic Argatu, Bucuria Lecturii, Colecția Homo Religiosus, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2000, p. 100
Idem, p. 105
10
Idem, p. 42
11
Idem, p. 25
12
Acest text eliadesc aparține unui ciclu de articole intitulat Itinerariu spiritual, publicate de Mircea Eliade în
ziarul Cuvântul între 6 septembrie – 16 noiembrie 1927
9
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– pentru a găsi un sens al vieții, care să întreacă simpla umanitate, și să
cuprindă din acel suc al metafizicii, care singur ne orientează.
Creștinismul ne luminează o axă centrală în Univers și în noi înșine.”13
Aceste convingeri îl vor defini pe Mircea Eliade în crezul său creștin care
l-a însoțit până la trecerea lui din această viață.
Cu o meticulozitate meritorie, IPS Calinic încearcă să prindă
pulsul și profilul sufletului românesc prin prisma unor personalități cum
ar fi, spre exemplu, Ernest Bernea și Vasile Băncilă, doi exponenți
marcanți ai Școlii sociologice, inițiată și coordonată de Dimitrie Gusti.
Cei doi autori, după o prolifică afirmare editorială interbelică, au fost
reduși la tăcere de către totalitarismul comunist românesc, așa încât,
reeditarea unor lucrări ale acestora, fie până în 1989, fie începând cu
1990 au stârnit entuziasm în rândurile cititorilor și o inechivocă bucurie a
lecturii. Arhiepiscopul Calinic, ne semnalează apariția remarcabilei cărți
a lui Ernest Bernea: Cadre ale gândirii populare românești. Filozoful și
sociologul Bernea realizează analize de mari profunzimi specifice simțirii
poporului român pe teme precum: timpul, rânduiala, calendarul, locul,
etc., într-o manieră specifică intelectualilor interbelici. La capătul lecturii
acestei lucrări, IPS Calinic conchide: „Cartea lui Ernest Bernea ne
convinge pe deplin că se poate vorbi, în cultura arhaică românească, de o
metafizică și chiar de o logică colectivă cu nimic mai prejos decât cele
moderne și, implicit, individuale.”14 Superioritatea și noblețea sufletului
românesc străbat paginile cărții lui Ernest Bernea, care se străduiește să
risipească: „prejudecata potrivit căreia obștea vechilor sate românești ar
fi vegheat într-o ignoranță semiprimitivă guvernată de „eresuri și
superstiții”, teză atât de îndrăgită, mai cu seamă odinioară, de spiritele ‹‹
raționale ›› sau ‹‹ științifice ››.”15
Pe linia acelorași abordări ale specificului național românesc se
înscrie și activitatea științifică a lui Vasile Băncilă: „Atât Ernest Bernea
cât și Vasile Băncilă sunt intelectuali a căror preocupare de căpetenie a
rămas specificul național românesc, cercetat fie la izvoarele sale, fie în
opera unor artiști, gânditori, scriitori.”16 Apariția volumului semnat de
Vasile Băncilă Portrete și semnificații, în Colecția Capricorn, Supliment
’87, editat de Revista de Istorie și Teorie literară în anul 1987, readuce în
actualitate un gânditor remarcabil în ceea ce privește specificul sufletului
românesc. Fără a da curs marilor lui lucrări, acest volum este înnobilat de
Prefața
Zoei Dumitrescu Bușulenga, un adevărat instrument de
cunoaștere al operei lui Vasile Băncilă, considerat de IPS Calinic:
13

Calinic Argatu, op. cit., p. 28
Idem, p. 51
15
Ibidem, p. 51
16
Ibidem, p. 111
14
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„scriitor, după cum se poate constata ușor, în sensul acelor intelectuali
sau gânditori care ajung la o proză aleasă, la un stil inconfundabil,
distinct, nu prin poleirea frazelor sau prin alăturarea deliberată a
cuvintelor așa-zise ‹‹ expresii fericite ››, ci prin ordonarea ideilor și prin
alegerea termenilor în funcție de proprietatea și de capacitatea lor de a
defini.”17 Se cuvine remarcat faptul că opera lui Vasile Băncilă (căruia îi
este dedicat, printr-un act de recuperare morală, un număr special, 34/1998, din revista Manuscriptum) a cunoscut o generoasă recunoștere și
reeditare după 1990. Amintim aici seria de trei volume de OPERE ale lui
Vasile Băncilă scoase de Muzeul Brăilei – Editura Istros între anii 2008 –
2010, sub îngrijirea Dorei Mezdrea, cercetătoare științifică la Muzeul
Literaturii Române din București.
Pe verticala istoriei noastre culturale IPS Calinic găsește de
cuviință să ne ofere pagini despre momente – evenimente cheie care au
verificat și verifică robustețea spiritului românesc. În acest sens, ușor
eufemistic, autorul apreciază reeditarea Noului Testament de la Bălgrad
(Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, 1988) drept un
moment de referință editorială a unui „monument al culturii noastre”:
„Cea dintâi ediție integrală a Noului Testament în românește apărea la
exact 140 de ani după introducerea tiparului la noi și la aproximativ două
secole după inventarea lui de către Gutenberg.”18 Sunt scoase în evidență
cele șapte studii introductive, care prin acrivia lor constituie șapte
abordări unitare pe marginea textului scripturistic neotestamentar al
mitropolitului Simion Ștefan. Înscriindu-se pe linia gândirii istoricului
Virgil Cândea, arhiepiscopul Calinic pune accent pe evaluarea
contextuală a Noului Testament de la Bălgrad: „tendința de a rupe un text
de epoca în care a apărut și de a-l fetișiza are rădăcini mai adânci și
origini mai îndepărtate. O operă culturală, și acesta e cazul Noului
Testament de la Alba Iulia, nu înseamnă numai frumusețe de condei și
parfum stilistic. Acestea sunt numai suprafața ei. În adânc se află însă
GESTUL, cu implicații istorice, cu rădăcini dramatice și adânci în
existența poporului nostru.”19 Prin această atitudine de ordin estetic și nu
numai, atât arhiepiscopul – cărturar cât și Virgil Cândea se detașează
semnificativ de opiniile unor George Călinescu sau Nicolae Iorga pe
această importantă temă.
Un text scris cu multă însuflețire de către arhiepiscopul Argeșului
și Muscelului în frumoasa carte Bucuria lecturii vine să întâmpine un
adevărat eveniment cultural românesc prin reeditarea20 tezei de doctorat
17

Ibidem, pp. 112-113
Ibidem, p. 56
19
Ibidem, p.59
20
Prima ediție a tezei de doctorat a lui Elie Cristea(viitorul patriarh Miron Cristea) a fost tipărită la o editură
insignifiantă din Gherla, la puțină vreme după susținerea ei în primăvara anului 1895.
18
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în filologie modernă a tânărului de 27 de ani Elie Cristea: Eminescu,
viața și opera (susținută în cadrul Universității din Budapesta în anul
1895) de către Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, la Editura
Minerva, în anul 1984, în volumul Pagini dintr-o arhivă inedită. El
cuprinde în prima sa parte o vastă corespondență a viitorului prim
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române cu diferite personalități ale vremii,
iar în partea a II – a este reprodusă această primă teză de doctorat despre
Eminescu de la noi: „Susținută și tipărită la numai șase ani de la moartea
lui Eminescu, lucrarea este prima de acest gen în literatura română.”21
Lucrarea lui Elie Cristea întrunește toate elementele unui pionerat(am
putea spune, a unui primat) în eminescologia românească prin formulări
critice de prim rang, numai dacă ar fi să reținem sintagma patriarhului –
cărturar că Eminescu este Luceafărul poeziei românești. Dacă și-ar fi
continuat preocupările literare și filologice, Elie Cristea, viitorul
mitropolit primat(și viitor patriarh) ar fi ajuns la cote mult mai înalte de
ermineut eminescian. Din perspectivă filologică: „Această limbă a lui
Eminescu, ca și fondul operei sale, trebuiesc corelate, după Miron
Cristea, cu două elemente, pentru a i se înțelege organicitatea: cu istoria
națională și cu poezia populară”22, conchide IPS Calinic.
Cartea de care ne ocupăm conține câteva medalioane luminoase
realizate cu măiestrie de către autor unor personalități ale literaturii
române: Alexandru Mateevici, Mateiu I. Caragiale, Tudor Arghezi sau
universale: Pierre Emmanuel.
Autorul cărții Bucuria lecturii ne oferă în final câteva elemente
specifice privind toposul Argeșului, pe de o parte din perspectiva
responsabilității sale ca ierarh al locului, iar pe de altă parte, din
perspectiva priorităților social – politice și istorice care au definit și
definesc această vatră a pământului românesc: „Atât din punct de vedere
politic, cât și bisericesc, aici în Argeș se află actul de naștere al
României. Primele reședințe ale statului medieval au fost la Câmpulung
și la Curtea de Argeș. Prima mitropolie românească tot la Curtea de
Argeș și-a avut capitala. Aici și-a desfășurat rodnica domnie Neagoe
Basarab(...) și tot aici principele cu reflexe de basileu a ridicat o
capodoperă arhitectonică și a scris celebrele sale Învățături.”23 Primatul
argeșean al neamului românesc stă sub pecetea continuității istorice, ceea
ce sporește importanța în timp a acestui topos – unicat în contextul
europenității: „Argeșul nu este numai o Toscana a României, nu
reprezintă numai începutul, temelia politică, bisericească și culturală. Îl
regăsim, prin câțiva oameni de marcă pe care i-a dat, încă din zorii
21
22
23

Calinic Argatu, op. cit., p. 82
Idem, p. 83
Ibidem, p. 191
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istoriei moderne ai țării noastre. Gândiți-vă la frații Golești, dar mai cu
seamă la Brătieni. Geneza statului român modern, consolidarea lui, sunt
strâns legate în mod decisiv de opera Brătienilor. Unirea din 1859 și
Războiul de Independență nu pot fi evocate ignorând numele lui Ion C.
Brătianu, după cum întregirea României din 1918 nu poate fi înțeleasă
fără de persoana lui Ionel Brătianu cu care pătrundem în istoria noastră
contemporană.”24
Această carte demnă de atenția oricărui cititor are în destinul
ei(ne referim la cele două ediții:1989 și 2000) o suită de factori care i-au
făcut posibilă apariția în configurații și structuri sensibil diferite. Autorul
ne ajută să descoperim, prin intermediul primului text din volum, O
bucurie întregită, prin oamenii de bine(Aurel Rău, Constantin Pricop,
George Bălăiță, etc.) care au facilitat apariția în periodicele vremii a
textelor din carte, până când ele să ia chip de volum de sine stătător.
II. Alte bucurii ale lecturii
După cum spuneam mai sus, arhiepiscopul Calinic s-a aplecat
asupra unor teme majore din spiritualitatea poporului român.
Astfel, în completarea bibliografiei legate de viața și opera lui
Constantin Brâncuși25, IPS Sa ne supune atenției un mănunchi de
articole, reunite în cartea „Pace și bucurie” cu Brâncuși.Argumente
pentru o dimensiune creștină.26 El identifică latura creștină a crezului
artistic al lui Brâncuși, atât din perspectiva celebrelor lui aforisme27, cât
și a lucrărilor cu care acest mesager al spiritualității românești a cucerit
lumea, regândind tematica și limbajul artei universale. Nu întâmplător
Herbert Read, notează în 1964: „Trei pietre de hotar măsoară, în
Europa, istoria Sculpturii: Phidias – Michelangelo – Brâncuși ...”28. Se
știe că afirmarea artistică a sculptorului român este strâns legată de
efervescența curturală pariziană a primei jumătăți de secol XX. Aici el
leagă trainice prietenii cu marii artiști ai lumii(poeți, romancieri, pictori,
muzicieni, sculptori, etc.), dar și cu comunitatea românească din orașul
luminilor. Există documente grăitoare(devenite pentru IPS Calinic
„argumente pentru o dimensiune creștină” identificate în limbajul artistic
brâncușian) legate de viața creștină pe care a dus-o Brâncuși în Paris, la
biserica ortodoxă română cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil
24

Ibidem, p. 192
Opera și viața marelui artist român au determinat exegeze brâncușiene semnate de mari personalități: P.
Pandrea, V. G. Paleolog, S. Geist, B. Brezianu, I. Jianu, S. Fauchereau, C. Zărnescu, P. Morand, C. Giedion –
Welcker, G. de Chirico.
26
Calinic Argatu, Episcopul Argeșului și Muscelului, „Pace și bucurie” cu Brâncuși.Argumente pentru o
dimensiune creștină, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2001.
27
Vezi: Constantin Zărnescu, Aforismele și textele lui Brâncuși, Scrisul Românesc, Craiova, 1980.
28
În Consantin Zărnescu, op. cit., coperta 1.
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și Rafail” de pe strada Jean du Bouvais, din preajma Sorbonei. Aici „în
1906, se angajează cântăreț în strana Capelei ortodoxe române. În
atribuțiile sale intrau și pangarul(vinderea lumânărilor către credincioși),
și policadrele, și dereticatul ... O jumătate de veac mai târziu, adică în
1957, Brâncuși va fi prohodit în aceeași biserică română din Paris”29.
Credința ortodoxă a lui Brâncuși precum și simțămintele sale românești
s-au constituit într-un modus vivendi pe care artistul și l-a impropriat și
manifestat de-a lungul întregii sale vieți, astfel încât, în cadrul unei
conversații cu apropiatul său Petre Pandrea: „când Pandrea îi vorbește de
izbânda sa artistică, sculptorul îi răspunde cu modestie că nu a făcut
altceva decât... să deschidă o filială a mănăstirii Tismana la Paris.”30
Meritul acestui volum este de a justifica tangențele și identitățile marelui
artist cu Ortodoxia românească în limbajul său artistic și uman.
Cu prilejul aniversării a 500 de ani de la trecerea în veșnicie a
Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, arhiepiscopul
Calinic reunește într-un volum mai multe studii privitoare la tumultoasa
și eroica viață a acestui principe creștin european31. IPS Calinic susține
cu mândrie: „fără teama de a greși, că Ștefan Vodă avea un caracter
asemenea cristalului”32, afirmație emblematică și obiectivă în același
timp, dacă luăm în calcul numeroasele ipostaze din viața voievodului, pe
care le analizează, bazându-se pe documente de epocă(cronici, hrisoave,
acte de cancelarie, corepondență diplomatică, ecouri în scrierile vremii
etc.), precum și pe interpretări științifice ale multor istorici români și
străini. Lectura cărții poate fi convertită într-un act de bucurie, pietate și
recunoștință aduse neînfricatului voievod român, pe bună dreptate trecut
în sinaxarul Bisericii noastre dreptmăritoare.
Arhiereul Calinic își vădește râvna sa chiriarhală – în
dimensiunea ei catehetică – printr-o culegere de eseuri33 „publicate în
cotidianul Societatea argeșeană, în perioada 2003-2005, sub formă de
răspunsuri la întrebările puse de dl Gheorghe Smeoreanu, directorul
publicației”, după cum aflăm în Notă asupra ediției a cărții Veșnicia de
zi cu zi, apărută la Editura Curtea Veche, București, 2006. Volumul
cuprinde 5 capitole, după cum urmează: 1. Cunoașterea lui Dumnezeu;
2. Impreuna-lucrare a rațiunii cu credința; 3. Refacerea unității
creștine - un scenariu posibil pentru secolul XXI; 4. Românii la
răscrucea vremurilor; 5. Desăvârșirea omului întru credință. Spectrul
larg al răspunsurilor IPS Calinic pe marginea intervievatorului său pune
în evidență importanța pe care acesta o acordă frământărilor omului
Calinic Argatu, Episcopul Argeșului și Muscelului, op. cit., pp. 36-37.
Idem, p. 13.
31
Calinic Argatu, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare între Cer și genune, Editura Eikon, Cluj – Napoca, 2004.
32
Idem, p. 27.
33
Calinic Episcopul, Veșnicia de zi cu zi, Editura Curtea Veche, București, 2006.
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contemporan în dialogul lui cu Dumnezeu, în soluționarea tensiunilor
interioare ale societății noastre la nivelul credinței etc. Atitudinea
catehetică a autorului se sprijină pe Mărturisirea de credință a BOR, iar
soluțiile oferite temelor în dezbatere se definesc printr-un rafinament al
exprimării, o lejeritate a conexiunilor socio-culturale, dând lecturii ritm și
frumusețe. Arhiepiscopul Calinic nu ocolește întrebări legate de filme
precum Patimile lui Hristos, cărțile lui Cioran, statutul lui Nostradamus,
Papa Ioan Paul al II – lea, sanctificarea lui Eminescu, integrarea
Romaniei în Uniunea Europeană, raportul dintre BOR și evrei etc.
Paginile cărții ne relevă un autor despre care, pe coperta IV a acesteia,
Cristian Bădiliță afirmă: „Fără să vreau să epatez, aș spune despre PS
Calinic că e un fel de haiduc-literat al ortodoxiei românești, așezat la
cumpăna dintre două tradiții frumos armonizate: una, a lui Neagoe
Basarab și Nicolae Iorga, cealaltă, a lui Anton Pann, Ion Creangă și
Damian Stănoiu”.
De-a lungul activității sale chiriarhale, IPS Calinic și-a pus
semnătura pe încă alte câteva cărți, cu o diversă și nobilă tematică,
precum: Cruci de piatră, Pitești, 1999, în colaborare cu Dl. Grigore
Constantinescu; Întrebări profane, lămuriri duhovnicești, Pitești, 2001;
Frumusețea lumii văzute, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2002; Brâncuși
și Psalmul creației(română, italiană, franceză și engleză), Editura
Anastasia, București, 2003; Albinele fac politică, Editura Dacpress,
Curtea de Argeș, 2004; Patriarhul biblic(română, italiană și engleză),
Editura Episcopiei Argeșului și Muscelului, 2005; Gurie Grosu, Jurnalul
unui Mitropolit, Editura Dacpress, Curtea de Argeș, 2005; Traista cu
stele, Editura Episcopiei Argeșului și Muscelului, 2005; Biserica
Neamului în pumnii tiranului, Editura Dacpress, Curtea de Argeș, 2006;
Fereastra lui Iorga, Editura Episcopiei Argeșului și Muscelului, 2007
etc.
III. Bucuria mărturisirii
Corolarul cărților publicate de către arhiepiscopul Calinic al
Argeșului și Muscelului îl constituie sinteza sa memorialistică, în patru
volume: Toată vremea-și are vreme34, înmănunchind între coperțile ei
profilul vieții autorului, pe palierele devenirii sale ca om, sacerdot și
cărturar.
Volumul I, după cum e și firesc ni-l prezintă pe copilul,
adolescentul și tânărul aspirant pe baricadele vieții, cu toate bucuriile și
avatarurile pe care le implică condiția unui fiu al satului românesc.
34
Calinic Arhiepiscopul, Toată vremea-și are vreme, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Ediția a
2 – a, revizuită, 4 vol., Curtea de Argeș, 2013
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Astfel, nu lipsesc evocările din anii copilăriei, candorile pe care le-a
simțit izvorâte din inima mamei sale, farmecul locurilor natale.
Remarcăm încă din primii ani ai vieții fascinația declanșată în inima
tânărului Costică de întâlnirea cu cartea ca obiect estetic, etic,
pedagogic... de la broșurile părintelui Nicodim Măndiță și până la
Suferințele tânărului Werther ale lui Göethe ș.a. Lectura devine pentru
acești ani de formare un modus vivendi, cu răsfrângeri de anvergură
pentru cel ce avea să devină arhiereul-cărturar Calinic Argatu.
Numeroase pagini din volum sunt rezervate formării sale teologice, mai
ales din perioada studenției sibiene, unde a legat prietenii strânse cu
colegii săi de generație și nu numai, pe de-o parte, și trăind adevărate
exerciții de admirație față de părinții-profesori ai Institutului din Sibiu, pe
de altă parte. O trăsătură definitorie a celor patru volume de
memorialistică o constituie hâtroșenia à la Creangă cu care ne delectează
autorul, dacă ar fi să pomenim doar de „însurătoarea” domnului profesor
Mircea Păcurariu de altădată, actualul părinte academician de azi.
Celelalte trei volume ni-l prezintă pe autor, în dimendiunea lui
confesivă, memorialistică, implicat în istoria recentă a Bisericii noastre
strămoșești, pe parcursul treptelor urcușului său monahal și sacerdotal,
până la condiția de arhiepiscop de azi. Prin urmare îl vom găsi ca
sacerdot păstorind pe meleaguri ardelene; un punct fierbinte al devenirii
sale îl va constitui Cernica, vechi așezământ monahal, mediu propice săși astâmpere setea de cunoaștere, să se implice în procesul spiritualcărturăresc de o efervescență aparte pentru această cetate duhovnicească
de la marginea Bucureștiului. Aici va trăi momente unice printre
manuscrise rare, printre vestigii ale trecutului nostru ortodox, dar și prin
întâlnirile cu mari personalități ale vremii, de la Pierre Emanuel până la
Ioan Alexandru etc. Despre perioada de vârf cernicană a autorului aflăm:
„La 1 martie 1981 eram deja orânduit ca stareț în cea mai mare mănăstire
din Țara Românească. La instalare, a venit ca delegat, din partea
Patriarhului Iustin Moisescu, arhimandritul Chesarie Gheorghescu,
exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor”35.
Urcușul spre arhierie al vlădicăi Calinic n-a fost unul ușor, ci
dimpotrivă, unul marcat de nenumărate piedici, și, prin documentele
faximilate după dosarele de urmărire a IPS Sale din arhivele Securității,
avem o imagine a acestui drum greu pe care l-a străbătut autorul. După
anii grei de care am scăpat în urma evenimentelor din decembrie 1989, și
pentru autorul memoriilor la care ne referim, a urmat o perioadă fecundă,
pecetluită prin demnitatea de arhiepiscop al Argeșului și Muscelului și
prin instalarea sa în reședința istorică de la Curtea de Argeș. Îl întâlnim
35

Calinic Arhiepiscopul, op. cit., vol. 2, p. 293
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pe arhiereu în acest străvechi topos al Ortodoxiei noastre bimilenare,
sincronizându-se cu el, luându-i pulsul și ostenind cu bună chiverniseală
în toate compartimentele acestuia. Respectul față de valorile voievodale
și regale ale Curții de Argeș, grija față de conservarea lor, interesul
pentru promovarea lor în spațiul contemporan sunt tot atâtea
responsabilități care au stat și stau în atenția ierarhului locului.
Memorialul arhiepiscopului Calinic, așa cum ni se oferă el în cele
patru volume, pe lângă farmecul literar al textului, se bucură de o bogată
iconografie care conține fotografii și imagini ale locurilor natale, ale
diferitelor personalități care i-au marcat viața, ale unor documente de
istorie recentă și nu numai din viața BOR, întregite prin coperțile
volumelor, cu un grăitor mesaj fotografic și artistic. Dacă e să mai
adăugăm și motto-urile care însoțesc cele patru volume din Ch.
Baudelaire, I. Alexandru, H. Berlioz, Fenelon etc., suntem determinați să
recunoaștem că salba cărților arhiepiscopului Calinic se constituie într-o
invitație generoasă, elegantă la o bucurie deplină pe care ți-o aduce
lectura și mărturisirea. La capătul unei astfel de lecturi nu-ți mai rămâne
decât gestul de recunoștință față de autor, în arhicunoscuta formulă
argheziană: „carte frumoasă, cinste cui te-a scris”36.

36

Tudor Arghezi, Ex libris, Opere, I, Univers Enciclopedic, București, 2000, p. 45
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Poezii de
Eugen Evu

Cosmică
Nemaivăzutul vine, deci există
Cuvântul vede, fie nerostit,
Cuvânul ştie, cel visat, palpit
Ubicuu-n tot ce-i viu, iubito tristă...
Tu, suflet geamăn, prin împreunare
Nu prin cuvânt, gerunziu vinovat,
Primeşti sacralitatea din păcatNemaivăzutul arde, deci există
Doimea zvîcnet şi suspin se-alină
Şi noaptea se separă lumină
Născînd-o, cea mai fost să iarăşi vină.

Pascală
Cum se susţin amorul şi păcatul,
Noaptea spre zi, amurgu- n răsărit
N-am înţeles nici de la tine, Tată,
Nici Mama nu ştia când am venit
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Din sacra neştiinţă-nrobitoare
-a duratei pe un alt răboj tăiată ...
N-am înţeles nici de la tine, Tată,
Nici de la tine, Maică preacurată
A fi sau a nu fi? De ce? Spre unde?
Fiul sau fiica? robii cui? Răspunde !
Cuţit melodios a te pătrunde
din mâna ta scăpat, la înjunghiere
şi răsucit în rana care-l cere,
sângele Tău tălăzuind himere
prin Fiii noştri suie spre-înviere
cu gemelarul Cântec,
ce te-ascunde
îngenunchiat ca fruntea-n mângîiere.

Ritualuri pascale de cartier
Paştele-n oraşul oarecare,
Nu demult, prin anii şaptezeci,
În cetatea noii Hunedoare
Răstigneau pe plopi, printre poteci,
Miei de lapte, mici hristoşi de beci
Cartiere, creştineşti oboare,
Din răbdarea clasei muncitoare...
Mielul mioritic, sindical,
Pe un plop, bătut de viu în cuie,
Se zbătea din necuvânt să spuie
Cum îl doare mâna cu pumnal..
Pricepuţi localnicii-n Ardeal
Îl beleau iar sângele-n graal
Cald zvâcnea,-n ligheanul ancestral;
-Vai culturii-n mitul pastoral!
Amintirea-mi plânge, uite-o, nu e !
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Râvna muncitorului – erou
Metalurg al muncii socialiste
Ca la porcul cel de anul nou
Era –n legea erei ceuşiste
Homo shizofrenicus, tovarăş
Devotat de frig şi foame „ ţării”
Cum erau şi mai în sus minerii
Supravieţuia prin dogma prearăbdării...
Printre blocuri sângele băltea
şi dansau desculţi prin sânge pruncii...
între timp viaţa mea şi-a ta
repetat muri-n cettea muncii...
Chiar acest poem crucificat
Cum Arghezi prin umanioare
E un miel jertfit de viu, mâncat
Dinspre părintescul iad din sat
În hermeneutica cu ghiare...
Trestie cu spini, mlăditoare !
Iartă-mi, Doamne stigma creatoare !

Baladă pentru părinţii
care nu mai sunt
Celor patru prunci, la un câştig
Cât să poţi trăi e azi pe mâine
Cuib cu aripi, scorbură de frig,
Tata, în trei schimburi la uzină
Se lupta cu focul. Cea jivină.
Mama ne spăla rufe cu plânsul
Decantînd natura suferinţii
Parcă Dumnezeu cu dinadinsul,
le-a dat partea prin credinţa ştiinţii
Într-un veac eclectic, dogmatrin,
El mai câştiga prin sat, cu coasa,
Ea, cu piaţa şi trei lei, la sân.
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„Viaţa, viaţa, hoaţa-i ticăloasa !”
Eu, ca prim născut, muşcam cuvântul
Cel sărat ca dumicat de-o pâine
Cerul gurii mi-l spălam, mormântul
Grâului cu maci de pe coline...
Poate Veacul ţinerea-i de minte
Se va îndura ca să ne ocrotescă
De smintirea minţii dinainte
A muri de tot mâncîn cuvinte
Între-amnarul inimii şi iască...
Scriu, rescriu în sacra metastază
Mierla albă-n vise delirează
Mie însumi rogu-mă-nceteză
Nemaiomenescu-mi chin
de-a fi !
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Comunicare şi
educaţie –
diferenţierea
cetăţeanconsumator

un eseu de Cassian Maria Spiridon
Este un subiect pe cît de vast pe atît de simplu de abordat şi
esenţializat printr-o cercetare punctuală, în care definirea termenilor este
prioritară. Etimologic, comunicarea vine din latinescul communicatio „a
fi în relaţie, „a pune în consens”; în sens mai larg: faptul de a fi în
legătură cu cineva (la telefon, pe skype etc.); iar în sens strict:
transmiterea de informaţii (la nivel celular, între animale etc.). În
sociologie are două înţelesuri: 1. Ansamblu de procedee şi de mijloace
tehnice permiţînd schimbul de informaţii şi dialogul (comunicarea
mediatică); 2. Ansamblu de schimburi sociale, sub formele cele mai
diverse. De interes pentru noi în economia acestui text este primul
înţeles. Comunicarea este mai ales o cale de transmitere a informaţiilor.
Lingvistul Roman Jakobson, în Eseu de lingvistică generală (1963),
considera teoria matematică a informaţiei o cale de conciliere a
modelelor matematice şi lingvistice, unde comunicarea este definită în
termeni de transmisie de informaţii. Sintetic: Limba este concepută ca un
cod comun care întemeiază şi face posibil schimbul de mesaje: a
comunica înseamnă a transmite informaţia cu ajutorul unei limbi-cod
independentă de vorbitor.
Comunicarea este de cel puţin cinci tipuri: „1. intrapersonală
(există o sinonimie perfectă între emiţător şi receptor, codificarea si
decodificarea dispar, întrucît avînd un singur element limba, gîndirea este
unică în acest caz); 2. interpersonală (fiind două entităţi deosebite –
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emiţător si receptor – avem de a face cu efecte verbale şi nonverbale, cu
specificul influenţării reciproce, cu dialogul, cunoaşterea şi
autocunoaşterea, cu dorinţe de recunoaştere a propriei valori, de control,
de afecţiune, cu impresia ludică, reciprocitatea manifestării în dialog); 3.
de grup (dacă tipul de comunicare interpersonal valida doi interlocutori,
aici este vorba de mai mulţi receptori, căutîndu-se crearea unor condiţii
pentru optimizarea fenomenului de asociere în grup); 4. publică (existenţa unui emiţător şi a mai multor grupuri de receptori, adică mulţi sau
foarte mulţi receptori, aşa se înfăptuieşte procesul informativ generalizat,
prin, de pildă, radio sau presa scrisă); 5. de masă (în cazul acesta un
emiţător şi un public foarte mare se afla într-o comunicare mediatică,
mass-media – toate mijloacele tipice, într-un context de piaţă
informaţională)”.
De interes în contextul discuţiei noastre este al cincilea tip care
implică mass-media şi rolul ei esenţial în comunicarea de masă, unde
funcţiile acesteia sînt: de informare, de divertisment, educativă şi
culturală, de mediatizare şi interpretare, funcţie critică, funcţie expresivă.
Cum citim în Dicţionarul – Comunicare Morfologie Corectitudine
Expresii generative, Editura Lucman, Bucureşti, 2011, autori Adrian
Pereş şi Pavel Pereş, funcţiile mediatice, cu putere de influenţare în
rîndul publicului sînt definite astfel: „1. funcţia informativă – raportarea
la fapte şi transmiterea ştirilor despre diferite tipuri de evenimente,
prezentate subiectiv sau obiectiv; 2. f. interpretativă foarte importantă, în
funcţie de prezentator, reporter, redactor etc. interpretarea obiectivă a
informaţiei uneori se poate suprapune peste subiectivismul
comentatorului, ceea ce produce o mare confuzie (deseori voită); 3. f.
expresivă – în mass-media se face politică de orice direcţie, reprezentanţi
ai partidelor îşi expun poziţia, îşi confrunta opiniile, avem de a face cu o
tribună autentică de afirmare a personalităţilor; 4. f. critică – se
precizează rolul mass-mediei, al presei în special, de „cîine de pază”. Pe
lîngă aceste funcţii se poate adăuga şi 5 f. de socializare a artei,
urmărindu-se nu numai divertismentul, ci şi educaţia, apartenenţa la
specificul istoriei naţionale etc.”.
Este evidentă funcţia educativă a comunicării prin mass-media,
indiferent de caracterul ei, benefic sau malefic.
În Tratatul de pedagogie, Immanuel Kant considera omul singura
fiinţă capabilă de educaţie. Pentru filosof prin educaţie se înţelege
îngrijirile (tratamentul, întreţinerea) ce reclamă copilăria sa, disciplina
care-l face om, în sfîrşit, instrucţia cu cultură. Sub acest raport, el este
copil, discipol şi şcolar.
Unde, disciplina ne face să trecem de la starea de animal la cea
de om. Un animal este numai prin instinctul său tot ce poate să fie; o
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raţiune străină a luat pentru el dinainte toate îngrijirile indispensabile.
Dar omul are nevoie de propria sa raţiune. El n-are instinct şi trebuie
să-şi facă singur planul său cum să se poarte. Însă, cum el nu este
imediat capabil de aceasta şi vine în lume în stare sălbatică, el are
nevoie de ajutorul altora.
Fiecare generaţie este educatoarea următoarei generaţii.
Dacă disciplina este uneori negativă, ea urmărind eliminarea
efectelor sălbăticiei, ale apucăturilor barbare, instrucţia este partea
pozitivă a educaţiei. Omul, ne spune filosoful, are nevoie de îngrijiri şi
de cultură. Cultura cuprinde disciplina şi instrucţia.
Numai prin educaţie omul devine om. Ea este cea care îl edifică;
educaţie care nu poate fi transmisă decît de la alţi oameni. De aici
importanţa nivelului de disciplină şi instrucţie a dascălilor.
Pentru Kant cel ce nu este cultivat este brut; cel ce nu e
disciplinat este sălbatic. Lipsa de disciplină este un rău mai mare decît
lipsa de cultură, căci aceasta se poate însuşi mai tîrziu, pe cînd
sălbăticia nu mai poate fi înlocuită, iar lipsa de disciplină nu se mai
poate repara. Poate că educaţia va ajunge mereu mai bună şi fiecare din
generaţiile ce se vor succeda va face un pas mai mult către
perfecţionarea omenirii, căci în problema educaţiei constă marele secret
al perfecţiunii naturii umane.
Sînt precizate cîteva valenţe prin care se valorizează educaţia:
„Omul are nevoie de cultură scolastică sau de învăţătură pentru a fi
capabil de a-şi atinge toate scopurile. Ea îi dă o valoare de individ.
Cultura prudenţei îl pregăteşte pentru starea de cetăţean, căci îi dă o
valoare publică. El învaţă astfel tot atît de bine a duce societatea civilă la
scopurile sale cît şi a se conforma ei. Cultura morală, în sfîrşit, îi dă o
valoare care priveşte specia umană”.
Sociologul francez Emile Durkheim (1858-1917), în siajul
tratatului kantian, definea educaţia, în opul său Educaţie şi sociologie,
drept acţiunea exercitată de către generaţiile adulte asupra celor ce nu
sînt coapte pentru viaţa socială. Ea are ca obiect să provoace şi să
dezvolte la copil un număr oarecare de stări fizice, intelectuale şi
morale, pe care le reclamă de la el atît societatea politică în ansamblul
ei, cît şi mediul special căruia îi este cu deosebire destinat.
Consider necesar să adăugăm cîteva opinii ale profesorului
american de psihologie pedagogică, Edward L. Thorndike (1874-1949) în
Învăţarea umană: „O evaluare globală a cantităţii pe care o persoană
medie într-o ţară civilizată o învaţă prin cuvinte, plus experienţa directă a
lucrurilor, evenimentelor, calităţilor si relaţiilor, comparată cu ceea ce ar
putea învăţa numai prin acestea din urmă ar da un raport de zece la unu.
În parte, tocmai prin auzirea denumirii unui obiect copilul învaţă să-l
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identifice în ciuda percepţiilor vizuale diferite ale acestuia, de la diferite
distanţe, şi în diferite contexte. În cea mai mare parte legăturile preferenţiale cu numele obiectelor sînt cele prin care sînt scoase în evidenţă
calităţile, aspectele şi relaţiile lucrurilor şi evenimentelor. Prin legătura
cuvîntului cu unul sau altul dintre obiecte sau evenimente ne formăm primele concepte. Prin legătura unui cuvînt cu una sau alta din combinaţiile
de fapte, calităţi sau trăsături le rafinăm şi le îmbogăţim. Nu este de
mirare că omul credea că cuvintele au o putere magică şi că dacă reuşeşti
să denumeşti un obiect sau o forţă a naturii cu numele corespunzător,
dobîndeşti putere asupra lui. Şi chiar aşa şi este”.
Ştefan Odobleja, în Psihologia consonantistă, atenţionează:
„Dacă educaţia intelectuală trebuie să fie individuală, educaţia morală şi
socială trebuie să fie colective”.
În general, o astfel de educaţie colectivă este la îndemîna massmediei, care domină viaţa mentală a societăţii moderne, în care, dintre
toate, televiziunea este mediumul cel mai persuasiv. Mass-media este
definită ca ansamblul mijloacelor de comunicare în masă, adică a acelor
modalităţi de transmitere a mesajelor tipărite şi audio-vizuale, capabile să
ofere informaţii în sens unidirecţional către un public foarte numeros.
Dacă, odată cu tipărirea primelor ziare moderne, la debutul
secolului al XVII-lea, mass-media a fost considerată o bună cale de
răspîndire a culturii şi educaţiei, către ultima parte a secolului trecut,
răspîndirea şi dominarea media electronică şi vizuală au schimbat
polaritatea educaţiei, dinamitînd fundamentele educaţiei tradiţionale.
Iniţial radioteleviziunea era un serviciu naţional public, care urmărea
promovarea cu prioritate a bunurilor sociale şi intereselor statului în
serviciul cetăţenilor.
Sfîrşitul secolului trecut şi începutul actualului au dus la
diversificarea emiţătorilor de radio şi televiziune, video, Internet etc., alţii
decît cei publici. S-au născut organizaţii media globale, corporaţii
preocupate să separe pieţele audio-vizuale de spaţiul culturilor naţionale.
Au apărut canalele TV şi Internet specializate (sport, filme, ştiri etc.) cu
taxele aferente. Asistăm la convergenţa afacerilor în domeniul
divertismentului şi informării cu industria telecomunicaţiilor. În
consecinţă, interesul corporaţiilor a fost şi rămîne culegerea roadelor
financiare şi mai puţin comunicarea educaţională, în care cuvintele să-şi
păstreze prioritatea, ele fiind înlocuite cu imaginea. Un eveniment devine
ştire numai dacă este însoţit de imagine, uneori imaginea înlocuieşte
orice armătură de cuvinte. Pas cu pas homo videns pierde capacitatea de a
mai lucra cu abstracţiuni, nu mai are acces la concept, iar copilul de
astăzi nici măcar nu le pierde, pentru că încă nu i-au intrat în bagajul
minim cultural.
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În goana după rating, mai rău este că se accentuează tendinţa de a
cultiva doar ştirile negative, multe în marginea minciunii – gen: năvala
românilor şi bulgarilor în Marea Britanie, după intrarea în vigoare a
acordului de liberă circulaţie a forţei de muncă, sau cît de catastrofică
este situaţia economică, socială, culturală din România etc.
Karl R. Popper, într-o prelegere ţinută la München, în 9 iunie
1988, Observaţii despre teoria şi practica statului democratic, remarcă
efectele catastrofice ale acestei maniere defetiste asupra tinerilor.
„Democraţiile noastre occidentale – şi mai întîi de toate Statele Unite,
cea mai veche dintre democraţiile occidentale – constituie un succes fără
precedent: un succes care este rodul unei mari cantităţi de muncă, de
eforturi, de bunăvoinţă şi, mai mult decît orice, de idei creative în diferite
domenii. Rezultatul este că acum un număr mai mare de oameni fericiţi
duc o viaţă mai liberă, mai frumoasă şi mai lungă decît înainte.
Ştiu că prea puţini împărtăşesc această opinie. Ştiu că din lumea
noastră nu lipsesc aspectele negative: delincventă, violenţă, droguri.
Facem multe greşeli, iar dacă mulţi dintre noi învaţă din greşelile lor,
există unii care rămîn întemniţaţi în ele. Aşa e lumea noastră: ne dictează
şi obligaţii. Putem să trăim în ea fericiţi şi mulţumiţi. Dar acest lucru
trebuie şi spus în mod deschis! Eu nu aud mai pe nimeni să-l spună
vreodată. În schimb, aud zi de zi văicăreli si nemulţumiri despre cît de
rea este lumea în care sîntem condamnaţi să trăim.
Consider răspîndirea acestor minciuni ca fiind cel mai grav delict
al timpului nostru, întrucît ele ameninţă tineretul şi încearcă să-i
submineze dreptul la speranţă şi optimism. În unele cazuri, tocmai aceste
minciuni îi împing spre sinucidere, droguri sau terorism”.
În multiplicitatea mijloacelor de comunicare în masă, fie de
sorginte publică sau a organizaţiilor media privite la nivel naţional şi
global, publicul radioului şi televiziunii nu a mai fost considerat în
primul rînd ca fiind format din cetăţeni, ci au fost reduşi la condiţia de
consumatori care pot alege. O paletă extrem de stufoasă, pentru toate
gusturile, preocupările şi interesele este astăzi pusă de mass-media la
dispoziţia cetăţeanului convertit în consumator.
În măsura în care mijloacele media vor şti să ţină balanţa între
cetăţean şi consumator, acordînd libertatea totală consumatorilor, fără a
pierde din vedere dimensiunea de cetăţean care ne ridică la umanitate şi
om al cetăţii, fiinţă socială în permanentă educaţie sînt şanse de a depăşi
condiţia de oameni plaţi, de homo videns şi a tinde spre o integrare
socială responsabilă. Să ne amintim cuvintele lui Kant din Tratatul
amintit: „… Copiii nu trebuie crescuţi după o stare de faţă a neamului
omenesc, ci după o stare mai bună, posibilă în viitor, adică după idealul
omenirii şi a întregii sale meniri”.
56

O proză de
Lucian Alecsa

Daciana şi Traian
Mijirea dimineţii, fie că era scăldată de raze generoase, fie că era
posomorâtă şi plângăcioasă, fie că era timidă, pe doamna Daciana, din
oraşul B, o prindea de fiecare dată în faţa oglinzii, mirându-se de replica
fidelă din faţă, intonând cu glas cald, de mironosiţă, pentru ca fiecare
cuvânt să pătrundă prin atomii aerului din jur, dar şi-n porii pereţilor,
asta doar pentru a rămâne răstignit pe vecie în tencuiala zidului: „Numai
tu, surioară, mă conservi aşa bine. Iaca, bat la porţile vârstei a treia şi
arăt ca la treizeci de ani. Sunt chiar mai înfloritoare! Ţine-mă, Doamne,
aşa frumoasă şi fierbinte pentru toţi bărbaţii pe care i-am iubit şi pentru
cei care vor deveni captivii frumuseţii şi dragostei mele. Nu mă dau
bătută pe zece tinere înfocate. Eu am şi multă carte.” Buzele ei
cărnoase, ca două mici reptile movulii, se mlădiau alene pe un „DA”,
expirat ţanţoş din gât, uşor nazalizat, umflându-şi discret nările. Acest
flash de automulţumire devenise un mic ritual. În sufletul ei silaba „DA”
avea un ecou uriaş; de îndată ce o pronunţa i se accelerau bătăile inimii,
sângele i se urcă în obrăjori, schimbându-i brusc culoarea tenului şi
îmbujorând-o. Începea dansul hormonilor, furnicăturile cărnii o făceau
să transpire. În acea fracţiune de secundă în minte i se proiecta un penis
drăgălaş pe care-l înfăşura în calde săruturi, decalotându-l apoi cu fineţe
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de câteva ori până ce acesta câştiga în dimensiune, atât cât să-i
mulţumească imaginaţia. Respiraţia ei galopantă îi îmbălsăma catifelatai piele într-un aer călduţ, ca o adiere de primăvară, făcându-l să tresară
ca o reptilă prinsă-n menghină. Degetele ei tremurânde tot încercau să-l
liniştească. Fu adusă cu picioarele pe pământ de zgomotele din bucătărie.
Soţiorul ei drag, ori de câte ori pregătea micul dejun, prin stângăciile
sale îi întrerupea motoraşul ce-i proiecta asemenea înlănţuiri de imagini
delicate, ce-i încălzeau, de la primele ore ale dimineţi, sufletul. Odată
pierdute, erau greu de recuperat, trebuia să-şi recreeze atmosfera, asta
presupunea ca mai întâi să elimine din imaginar orice rest oniric, apoi săşi mobilizeze toată energia mentală în recuperarea din adâncul memoriei
a cioburilor acestor clişee, după care să treacă la recompunerea
întregului. Şi uite, de peste douăzeci de ani se delecta cu astfel de
exerciţii. Avea şi momente de îngheţare a imaginarului când realiza că
totu-i doar un joc de ficţiune şi că astfel de impulsuri utopice nu fac bine
decât poeziei, realitatea fiind cu totul alta, şi că trupuşorul ei drag se
degradează odată cu trecerea timpului. Aceste crâmpeie raţionale se
stingeau foarte repede, nu durau decât fracţiuni de secundă. De vreo trei
ani încoace dispăruseră până şi astfel de străfulgerări. Mintea ei începea
să contorsioneze realitatea chiar şi atunci când i se ţipa în urechi că-i
dusă cu pluta şi că trăieşte într-o lume paralelă. În ultimul timp, chiar şi
prietenele ei cele mai bune încercau s-o „domesticească”, s-o trezească
din visare. Şi fosta ei elevă, profesoară de liceu şi vecină de scară,
ajunsese să-i repete de câte ori se intersectau pe scări sau pe aleea din
faţa blocului: „Aţi depăşit bunul simţ, până acum v-am înţeles şi v-am
luat apărarea în faţa clevetitorilor. Lăsaţi spectacolul acesta caraghios
pe care zilnic îl daţi, aşa daţi apă la moară celor care nu vă înghit şi vă
consideră nebună. E timpul să vă liniştiţi, aţi îmbătrânit, nu mai merge.
O să vă ducă la balamuc.” Nici astfel de avertismente tăioase n-au pututo scoate din „aburelile” ei. Mintea ei continua să secrete astfel de imagini
fantastice. În locul başoaldei, îi proiectau pe luciul oglinzii chipul unei
femei cochete, cu trăsături normale, în floarea vârstei şi nu în pragul
pensiei. Briceagul perversiunilor de gândire, ascuţit cu grijă la polizorul
unui alter ego orgolios, îi decupa valurile de grăsime de sub bărbie,
celulita de pe mâini şi craci, straturile de lipide ce-i rotunjeau fălcile,
aruncându-i sub privire un chip cu totul artificial. Până când şi privirea
galeşă, de scrofiţă în călduri, îi acompania bolnăviciosu-i scenariu.
Ochişorii ei, de un verde spălăcit, asemenea ai brotăceilor, extrăgeau de
pe oglinda apei doar portretul trasat de mintea ei, cu iscusinţă şi
abnegaţie în nopţile de nesomn, pe când se visa logodnica astrală a
Luceafărului Poeziei Române. Se simţea ca-ntr-un culcuş divin în pielea
de fetişcană zvăpăiată, visătoare, radiind sex appeal şi făcând încă furori
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printre bărbaţii, de toate vârstele. Epiderma-i ardea ca atinsă de-un soare
dogoritor, iar sângele îi bolborosea prin fiecare celulă. Perversiuni şi
iarăşi perversiuni! Ca poetă şi ca eseistă de geniu, spontan îşi defini
veşnica starea de beatitudine: „plăcere convulsivă sub febra creaţiei”. O
dată sau de două ori pe săptămână o bântuia şi-o altă secvenţă, care îi
frisona şi mai mult fiinţa, pe care o considera de sorginte divină, drept
preludiu al revelaţiei poetice. Paradoxal, asemenea stări coincideau cu
momentul când în spatele ei se profila chipul unui bărbat, de obicei până
în treizeci şi cinci de ani, ce-o sorbea cu patimă prin ochii lui fantomatici.
Trupul participa din plin la extazul ei sufletesc; în acele clipe avea şi
primul orgasm pe ziua respectivă. Fiecare celulă din corp înota pentru
câteva zeci de secunde, uneori şi două-trei minute, în lichidul plăcerii;
faţa i se îmbujora, începea să geamă şi să se contorsioneze ca o şopârlă,
să-şi sugă degetul şi să-şi dea ochii peste cap. Intra în transă. Până şi
ridurile de pe faţă trăiau intens sub biciuirea plăcerilor ei, se înroşeau
devenind tot mai proeminente. Norocul ei era că în acele momente îşi
strângea pleoapele nelăsându-le ochilor vreo şansă, cel puţin pentru o
fracţiune de secundă, să-i decupeze imaginea de pe luciul oglinzii, să i-o
arunce în bolul raţiunii. Cu siguranţă c-ar fi fost şocată. Sau poate nu!
Traian o urmărea cu admiraţie, era încântat de clipele de fericire
prin care trecea iubita lui soţioară, simţea şi el vagi furnicături în trup. Nu
o dată i s-a întărit şi lui penisul, visându-se că o călăreşte. Cu toate astea,
nici în ruptul capului n-ar fi îndrăznit să se dea la ea în acele clipe, orele
lor de sex erau fixate de ea, la săptămâni distanţă, el având doar un rol
decorativ, de vibrator viu, până şi atunci mintea ei lucra cu alte imagini.
Protagoniştii ei erotici „nevăzuţi” erau din lumea artiştilor, de la poeţi de
toate vârstele, la actori, filarmonişti şi pictori. Cu toate astea, lui Traian,
fiind un soţ mai mult decât iubitor, nu-i displăcea postura de simplu
obiect de produs plăceri sau de simplu spectator al intimităţilor Dacianei.
Bietul de el, în atâţia ani de căsnicie fusese transformat în preş de
cordele, pe care delicatele şi catifelatele ei tălpi îl masau zi de zi. Se
simţea gâdilat până-n străfundul fiinţei. Niciodată nu şi-a permis să-i
îndepărteze în vreun fel bisturiul imaginaţiei, s-o lase aşa başoaldă şi
greţoasă în spuma realităţii, de fapt cum o vedea el în puţinele lui
momente de orgoliu bărbătesc. Îl străfulgera câte o dată ideea de a o
aduce cu picioarele pe pământ. De când sunt împreună, doar de trei ori
avusese astfel de răbufniri, pe care şi le reprimase imediat, fără a putea fi
sesizate şi de către ea. Se simţea reconfortant în pielea asta de tercheaberchea, de pămpălău, şi-o asumase cu voluptate încă din prima zi de
căsătorie. În faţa altarului i-a promis Dacianei că o va ţine departe de
vulg, de pericolele lumeşti, şi că îi va fi o trambulină docilă în încercările
ei de planare într-o lume de vis, numai şi numai a ei. Nu este zi lăsată de
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la Dumnezeu să nu-i sune în auz comparaţia pe care a făcut-o Daciana
când a fost rugată de-o tânără să dea o definiţie poetului: „Dragă, poetul
e ca un sorb strălucitor al laptelui divin metamorfozat, sub forţa magică
a cuvântului, în lingouri de aur.” Era tare mândru că-şi legase viaţa cu o
poetesă. Şi nu cu una oarecare, ci cu un geniu. După umila lui părere,
Daciana, soţioara lui dragă, era o replică feminină a genialului Mihai
Eminescu. Era mândru de trăsnaia lui din ziua când a cerut-o de nevastă,
oferindu-i în genunchi şi cu lacrimi în ochi titulatura de „logodnică
astrală a marelui poet”. Şi după două decenii îl consideră cel mai înalt
moment de inspiraţie din viaţa lui. În acele clipe ea nu realiză greutatea
spuselor lui, a trebuit să i-o repete timp de-o lună zi de zi pentru a o
convinge că-i cea mai mare poetă din ţară şi că, în scurt timp, numele ei
va fi rostit pe întreg mapamondul. Acum, nu şi-ar dezlipi din minte
această titulatură nici s-o picuri cu ceară, este dispusă să facă orice
sacrificiu pentru a-şi amplifica aura, să sune tot mai puternic în urechile
celor care încearcă, pe căi oculte, să-i diminueze valoarea. Clevetirile
apăreau ca ciupercile după ploaie, atât din gurile duşmanilor, cât şi din
ale prietenilor, invidia îi rodea pe toţi. Oricum, cei doi soţi nu prea
dădeau importanţă bârfelor. Oricâte fumigene ar fi aruncat duşmanii
asupra lor, ei ştiuseră să-şi ermetizeze cu multă atenţie viaţa conjugală,
încât ghiulelele ce le erau adresate le respingeau prin indiferenţă. De
multe ori se foloseau de imaginaţia amicilor în interesul lor personal. Cu
precădere, poeta îşi alimenta imaginaţia cu ele. Traian se amuza în sinea
lui de astfel de situaţii, considerându-le simple enormităţi generate de
minţi frustrate. Îi era teamă să-şi exprime astfel de gânduri, nu care
cumva să fie interpretate în vreun fel anume de draga lui soţioară.
Sentinţele despre tot ce se întâmpla în jurul lor trebuiau să-i aparţină în
totalitate ei. Asta era regula nescrisă, impusă de mireasă chiar în noaptea
primului amor, când i se şi confesase proaspătului soţior că rămâne în
continuare prizoniera fanteziilor sexuale şi a altor fantezii şi orice
extravaganţă, de orice natură, constituie fermentul creaţiei şi că e timpul
să estompeze încă din faşă orice idee care i-ar putea leza în vreun fel
personalitatea. Traian era extrem de încântat de cele auzite, fiind convins
că în felul acesta ajută şi el din plin la împlinirea ca poet a iubitei sale,
implicit şi la îmbogăţirea patrimoniul poetic local, naţional şi chiar
universal. Începuse să-şi reprime orice gând ieşit din comun, când vreo
idee năstruşnică încerca să-i spargă mintea, de îndată şi-o reprima sau şio exprima în tăcere, iar dacă totuşi aceasta îl sâcâia în continuare, o
rostea cu timiditate în faţa partenerei de viaţă, plasând-o în gura vreunui
străin, precum c-ar fi auzit-o din întâmplare.
De foarte multe ori Daciana era în centrul bârfelor, atât în rândul
bărbaţilor, care de cele mai multe ori făceau glume cu conotaţii sexuale,
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dar mai ales al colegelor care o tocau de fiecare dată când o vedeau
racolând câte o „trufanda”, câte un proaspăt amant. Se întâmpla destul de
des. Din nimfomană şi devoratoare de bărbaţi n-o scoteau. Sau rea de
muscă. Daciana nu se sinchisea când auzea în spatele ei pronunţându-se
cuvântul „curviştină” sau alte astfel de cuvinte jignitoare; le privea ca
simple frustrări muiereşti, mai ales dacă veneau după o noapte de amor şi
de înalte satisfacţii sexuale şi…spirituale. Când venea vorba să le replice
clevetitorilor, trăgea adânc oxigen în piept, carotidele i se umflau
agitându-se ca două reptile călcate pe codiţe, obrăjorii i se îmbujorau,
prin ochi scotea flăcări, după care, cu-n aer doct, începea tirada: habar
nu aveţi ce-i spiritul, plăcerile vieţii constituie combustibilul ficţiunilor,
voi trăiţi artificial, în spatele prejudecăţilor, habar nu aveţi ce mult te
poate ajuta viaţa de noapte în actul creaţiei…Voi nu ştiţi decât de
procreaţie. Orgasmul fizic declanşează şi orgasm spiritual, despre care
voi nu aţi auzit. Pentru a ţi se lumina mintea, ai nevoie de inspiraţie.
Inspiraţia e de natură nocturnă. Şi apoi, cum vrei să-ţi încarci
imaginaţia dacă nu în cuplu? Pentru întregirea Creaţiei, bunul
Dumnezeu, după ce l-a făcut pe Adam, de îndată i-a dat-o pe Eva. Aşa
este şi în arta, trebuie să ţii cont de astfel de relaţionări tacite cu sinele
tău impuse de divinitate pentru a da lumii opere geniale. Oricum, vă
vorbesc în van, sunteţi nişte anonimi siniştri, trăiţi ca nişte animale.”
Cuvintele ei nu prea erau luate în seamă de cele cărora le erau adresate,
cele mai multe râdeau de filozofia ei, considerând-o doar o scuză ieftină,
vorbe aiuristice aruncate cu scopul de a impresiona. Viorela Priboi, o altă
poetesă, producătoare doar de literatură pentru prichindei şi care nu ştiuse
ce-i ală bărbat la viaţa ei, era singura care-i lua apărarea. Felul de a-şi
motiva părerea pentru cei mai mulţi părea cel puţin ciudat: „De ce
artiştilor li se acceptă orice derapaj, iar artistelor nu. Nu cumva
aceasta este o discriminare? Daciana e un geniu ca Mihai Eminescu.”
Traian, când i se spunea negru în faţă că nevastă-sa a luat-o razna şi că e
o curvă, ce-i terfeleşte zi de zi imaginea, para acuzele printr-un alt tip de
filozofie, mult mai reductivă: „Sunteţi nişte proşti şi nişte invidioşi. Pe
deasupra, şi nişte ignoranţi. Ştiţi voi cum s-a format poporul român?
Traian a dat buzna peste Dacia, cucerind-o în doi timpi şi trei mişcări.
Prin cuplarea femeilor băştinaşe cu soldaţii romani s-a născut frumosul
nostru popor. Bălai ca Daciana mea. Voi nici nu realizaţi că eu şi soţia
mea suntem simbolul acestui neam, vă reprezentăm în faţa eternităţii şi
pe voi, neghiobilor! Voi sunteţi anonimii pe care Daciana este obligată,
ca prin talentul ei de scriitoare, să vă care în spate, să nu dispărem ca
entitate. Nu aveţi simţul patriotic în voi. Habar nu aveţi despre istoria
neamului şi cu atât mai puţin despre simbolurile ei. Da, geniul soţiei
mele e amprenta genetică a neamului românesc”. Recita cu atâta patos
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cele insinuate de Daciana în mintea lui bolundă, că-ţi era greaţă să-l
asculţi. Mulţi oameni cu scaun la cap rămâneau fără cuvinte la cele
auzite, dispăreau din peisaj făcându-şi semnul crucii cu limba. Au fost
momente când Traian era contrat dur de cel căruia îi vindea bazaconiile.
Într-una din zile încercă să-i vândă povestioara despre Traian şi Dacia
tocmai unui profesor de istorie, un tip plin de umor, dar şi hâtru la vorbă.
Nici nu termină bine de recitat imbecilitatea că şi primi răspunsul: „Ptiu,
drace! Te pomeneşti că sunteţi rodul îmbârligăturii placentare dacoromane şi avortaţi direct în mileniul trei. Poate că sunteţi şi purtători de
stele pe frunţile voastre bombate. Eu spun că sunteţi doi fetuşi nereuşiţi.
La culcare cu voi.” Jignirea, chiar dacă era frumos ambalată, fu cât se
poate de acidă, numai că lui Traian nici că-i păsa, îl învinuia pe individ
de rea credinţă şi de infatuare, făcându-i la despărţire gesturi obscene cu
degetul, dintr-un soi de răutate viscerală, parcă pornită din rărunchi. La
câteva minute după despărţirea de profesor îl apucă pandaliile, faţa i se
schimonosi ca atinsă de spasm, ochii îi ieşeau din orbite. În acele clipe
avu şi prima criză de epilepsie. Când îi spuse Dacianei de incident, asta,
pur şi simplu, îl ironiză: „Traiane, e timpul să te maturizezi, nu pune
toate prostiile la inimă. Şi apoi, ceea ce-mi spui cu leşinul e simptomul
dragostei pe care mi-o porţi.” La câteva zile Traian mai avu astfel de
crize, dar nu mai avu curajul să se confeseze partenerei de viaţă.
Traian şi Daciana aveau două fete, ambele o duceau foarte
bine; căsătorite, cu familii frumoase, una era medic în Canada, cealaltă
inginer în Germania. Numai bucurii aveau de pe urma lor. An de an, de
peste un deceniu, îşi petreceau verile, alternativ, la câte una dintre ele. Un
an în Canada, următorul an în Germania. Daciana era deja cunoscută de
grupurile de români, atât de cei din Toronto, cât de cei din landul
Bavariei. În fiecare an punea la cale noi şi noi strategii pentru a-i
impresiona pe foştii ei conaţionali. Nu exista toamnă să nu culeagă câte
un premiu de la comunităţile româneşti din cele două regiuni. În câteva
rânduri s-a lipit de nişte fundaţii străine cumpărându-şi la kilogram
diplome literare. În momentele de depresie, când golul imens din
carapacea fiinţei sale îi provoca tot felul de nelinişti metafizice, se
echilibra privind cu încântare spre acele cartoane groase, strălucitoare, ce
exprimau, nici mai mult nici mai puţin, gradul de genialitate la care
ajunsese. Cu astfel de pilule îi treceau migrenele. Da, era membră a peste
douăzeci de academii. Şi ce dacă erau necunoscute sau fictive, hârtiile
vorbesc! E drept, de unele îi era un pic jenă ştiind că sunt rodul minţii ei.
Altele se stinseră a doua sau a treia zi după ce-i decernase distincţia. La
un moment dat, răsfoindu-şi „repertoriul de merite”, dădu şi peste o
diplomă ciudată, nu mai ştia de unde o colectase. Se lămuri după ce
deschise internetul. Alura ei de mare poetă nu prea bătea cu titlul de
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membră de onoare a „Academiei de reeducare a Jivinelor Blajine”. Suna
ca dracu’! Era un ONG ce se ocupa cu dresarea maidanezilor. Cuprindea
indivizi de cea mai aleasă calitate, unul şi unul, omenoşi şi extrem de
sensibili la durerile semenilor, dar mai ales a animalelor. Toţi aveau
suflete de artişti. Ce, Arghezi nu l-a iubit pe Zdreanţă, cel cu ochii de
faianţă! Şi el ar fi putut fi membru al acestei academii! Acest gând
consolator o linişti de-a binelea pe Daciana. Hotărî să nu renunţe la
titulatura de membru de onoare al acestui ONG. Cine ştie, poate că pe
lumea cealaltă căţeii devin cititori de poezie. Da, chiar ei îi venise ideea
să scrie un fel de microroman intitulat „Raiul maidanezilor”. Îşi aduse
aminte că pe această temă scrisese cândva un eseu polemizând apoi vreun
an cu un preot ortodox care argumenta cu tot felul de citate contrariul. Şi
după atâţia ani poate reproduce cu exactitate frazele părintelui Dumitrie
Dascălu calchiate după Sfântul Vasile cel Mare: „Să nu socoteşti că
sufletul animalelor este mai vechi decât ipostaza trupurilor lor şi nici că
rămâne mai departe după descompunerea trupului! Fugi de vorbăria
prostească a falnicilor filosofi care nu se ruşinează să spună că sufletele
lor şi sufletele câinilor sunt la fel unele cu altele, care spun că ei au fost
cândva femei, arbuşti, peşti de mare. Dacă filosofii aceia au fost
vreodată peşti, n-aş putea-o spune; dar, pentru că au scris acestea, sunt
mai fără de minte decât peştii.“
Ajungând în ţară, producea numai valuri în mass-media locală
cu astfel de titluri şi distincţii, era pregătită să se ia de gât cu acei
jurnalişti răutăcioşi care o persiflau, neluându-i în seamă gloria
internaţională. Traian era foarte mândru de aura soţiei sale, conspirativ le
mai strecura prietenilor în urechi: „Nu mai e mult până ce Daciana mea
va lua Premiul Nobel, a fost propusă deja de cinci academii, atunci
vreau să-i văd pe clevetitorii ei cum îşi vor înghiţi limbile şi vor
înnebuni de furie.” Cei mai mulţi se amuzau. Erau şi dintre aceia care
dădeau crezare spuselor inginerului textilist, mai ales că erau rostite cu
seriozitate şi în completă luciditate înainte de a-şi excita imaginaţia cu
suta de votcă. Într-o noapte, după o săptămână de secetă sexuală,
Dacianei îi trecu prin minte o idee năstruşnică. Se gândi să-şi însceneze
moartea pentru a-şi măsura gloria eternă. Nu de alta, era curioasă să ştie
reacţia cititorilor ei, dar mai ales părerile criticilor literari despre tot ce
are de lăsat în urmă. Zis şi făcut, de cum făcu ochi îi deconspiră şi
soţiorului ei drag sinistra-i trăsnaie. Cu glas mieros, îi gâdilă auzul:
„Traian, ştiu că sunt o poetă împlinită, îţi mulţumesc pentru ajutorul pe
care mi l-ai acordat, dar vreau să ştiu ce ecou va avea creaţia mea în
veşnicie. Pentru asta am pus la cale un plan. Simplu. Ia-l ca pe un joc.
Vreau să mă prefac moartă, tu să anunţi vestea, apoi, împreună, ca o
familie nemuritoare , să savurăm de pe acum gloria eternităţii mele. Va
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fi un secret al nostru, nu le vom spune nici copiilor. Cum mi-ai fost
aproape până acum, te rog să fii şi acum.” Traian o privi înmărmurit, nu
ştia ce să creadă, niciodată nu-i vorbise atât de mieros. Pe moment îi
trecu prin minte ideea că draga lui soţioară o luase razna. Nu avea de
ales. Brusc, îşi dădu seama că perplexitatea lui o întristă pe Daciana şi de
îndată o întrebă cu jumătate de glas: „Eu, eu ce trebuie să fac? Îţi voi
urma paşii.” Câteva minute nu primi nici un răspuns, neliniştea lui
crescu: „ Draga mea, fac orice pentru gloria ta, dacă e nevoie pot muri
eu în locul tău. Nu mai contează, oricum se va vorbi ceva şi despre
mine.” Daciana ripostă pe un ton sever :”Eu trebuie să mor, nătărăule,
eu sunt cineva, tu eşti un nimeni, un prost, un soclu rece pe care mi-am
clădit gloria cu atâtea sacrificii.” Bărbatul nu se aşteptă să fie jignit întrun asemenea hal tocmai de cea pe care o iubea ca pe ochii din cap. Îl
apucă sughiţul, organismul reacţionă împotriva voinţei lui, câteva lacrimi
îi umeziră spontan obrajii. Le şterse cu dosul palmei, ca nu cumva
Daciana să-şi dea seama de reacţia lui nesăbuită şi să-l certe şi mai rău.
Până s-au aşezat în pat, n-au scos o vorbă, ea era preocupată cu planul ei,
iar Traian se ruga ca noaptea să fie un sfetnic bun pentru soţia lui, să
renunţe la trăsnita-i idee, să-şi rotunjească gloria printre cei vii. Timp de
cinci ore fiecare şi-a trăit propriul calvar. Nici bine soarele nu-şi deschise
pleoapele că Daciana îşi atenţionă soţul: „Nu mai încape nici un fel de
discuţie, cât eu mă fardez, mă pregătesc pentru cele veşnice, tu mergi şi
cumperi sicriul. E un magazin de pompe funebre pe aproape, la a doua
stradă de noi. Iar după amiază te vei ocupa cu anunţurile pentru
televiziuni şi ziare. Prioritar este să lansăm tristul eveniment în eter, să
ajungă cât mai repede unde trebuie.” Înainte de a se executa, Traian
scăpă printre dinţi, de data asta cele gândite nu-i aparţineau în totalitate,
simţi cum un duh rău i le dicta în ceafă: „ Decât să te chinuieşti tu, ce
zici, n-ar fi mai bine să trec pe la spital să aduc un specialist de la
serviciu de cosmetică mortuară? Ai văzut ce mort frumos a făcut din
cuscrul nostru, mai frumos decât arăta când era în viaţă!” Văzându-i
faţa în plină descompunere, nu mai aşteptă vreun răspuns de la parteneră,
o şi tăie în oraş. Daciana se repezi în baie, trase o ultimă privire
pământeană asupra chipului proiectat pe luciul sticlei, care, de data asta,
nu mai părea atât de încântător, îi mulţumi în gând oglinzii pentru
fidelitatea de care a dat dovadă şi că i-a răspuns în cel mai sublim mod
gândurilor ei năstruşnice, rugând-o ca acum, în ultimul ceas, s-o ajute să
facă din ea cel mai credibil mort viu. Avea la îndemână tot felul de
creme, pudre şi alte acareturi pentru machiaj. În trei ore era de
nerecunoscut, era „un mort frumos cu ochii…” Până să se întoarcă
Traian, se costumă adecvat: îşi trase o rochie neagră dantelată la mâneci
şi la poale, pe care o cumpărase la moartea cuscrului, peste faţă îşi aşeză
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un voal negru şi mănuşi de aceeaşi culoare. Era nerăbdătoare să vadă
reacţia puţinilor români din Munchen şi a celor câţiva scriitori nemţi care
începuseră să-i aprecieze opera. Când auzi ciocănituri în uşă, se fâstici,
cât pe ce să leşine. Prima reacţie fu să deschidă, dar după primii paşi
realiză că-i moartă şi se furişă în baie. Teama i se accentuă când bătăile
se înteţiseră. Nu-şi mai amintea dacă închise sau nu uşa după soţ. Nu
dură mult şi apăru Traian. Spre surprinderea ei, soţiorul era cât se poate
de vesel, nu părea surprins c-o vedea îmbrăcată în negru şi că se pudrase
ca o moartă. Unde mai pui că simţi chiar o uşoară satisfacţie în privirea
lui bovină. Până când şi glasul lui Traian îi trăda bucuria din suflet: „Am
rezolvat totul, de îndată vin cei cu sicriul, am cumpărat unul trăsnet, cu
mânere de aur, să moară duşmanii de ciudă. Totul o să se afle de îndată
în ţară. Am dat anunţul morţii tale în mai toate publicaţiile din oraş, m-a
ajutat Erika Klepack, am vorbit şi cu prietenul nostru Cristian Schmell,
rugându-l să găsească o posibilitate ca ştirea să apară cât mai repede şi
în ţară, dar şi aici. Deja a scris anunţul pe facebook. În câteva minute,
cât am întârziat cu el la o cafea, deja am primit zeci de condoleanţe. Să
nu uit, în această seară trebuie să-ţi fac câteva fotografii stând lungită
în sicriu cu mâinile pe piept, să le postez pe internet. M-am gândit să
caut câteva poze cu bocitoare, să fac un colaj, să le aşez la căpătâiul
tău. Să facem impresie.” Daciana schiţă un zâmbet scurt, lăsând să se
înţeleagă că totul decurge conform planului. Numai că licărul de lumină
din ochii soţului său Daciana îl simţi ca pe lama unui briceag
alunecându-i de-a lungul şirei spinării. Brusc, o apucă frisoanele. Îi ardea
cămaşa în spate, sutienul începu s-o strângă. Nu putea găsi un răspuns
logic la reacţia soţului său. În acele clipe lui Traian i se cuibări în minte
un gând şiret, apostrofându-l prin vagi înţepături în ceafă:”Aşa trebuia so vezi de mult timp, am tot dat să te luminez, dar m-ai ignorat. E o hârcă
bătrână lipsită de simţul realităţii.”Dând să-l şteargă, simţi ecoul
straniului glas reverberând şi mai puternic în auz. Când apărură cei doi
vlăjgani cu sicriul, Daciana o tăie în dormitor blocând uşa cu un scaun,
iar Traian îi rugară să aşeze obiectul pe masă, strecurându-le în buzunare
câte o bancnotă. Unul simţi obligaţia să-i spună: „Dacă doriţi putem
spăla şi ferchezui mortul.” Traian le făcu semn că nu-i nevoie,
mulţumindu-le încă o dată pentru promptitudinea de care au dat dovadă.
Curiozitatea de a-şi vedea cât mai repede consoartă întinsă în sicriu puse
stăpânire pe el: „Hai, deschide şi vino mai repede şi aşează-te în cuibul
tău de veci; să-ţi fie mai comod, ţi-am aşezat două cultuce, unul sub cap,
celălalt sub şale, sunt moştenire de la maică-ta. Aici n-o să mai simţi
nevoia să fii frumoasă. N-o să mai trebuiască să-ţi masez coapsele zi de
zi. Din acest moment Dumnezeu o să te aibă în pază.” Înainte de a se
apropia de coşciug, Daciana trecu pe la baie să se admire pentru ultima
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oară în oglindă. Când se întoarse, în faţa lui Traian nu mai apăru soţia lui,
alături de care trăise atâţia ani. Cea care-i vorbea în acele clipe era o babă
pregătită să dea ortul popii, hâdă, başoaldă, uşor adusă de spate, cu o faţă
creponată, de-o paloare cadaverică de speriat. Încă-şi făcea iluzia că
noua înfăţişare e doar masca ei mortuară ce va fi expusă peste vreo
cincizeci de ani într-un muzeu şi că în cel mai scurt timp imaginea ei de
divă, de femeie pasională va fi ştearsă total din minţile cunoştinţelor ei şi
că de îndată va străluci doar aura ei de inegalabilă poetă. Numai aşa,
odată cu dispariţia ei fizică, se va apropia şi mai mult de logodnicul ei
astral, numai aşa îi va putea transmite genialului poet relele de care a
avut parte din cauza muritorilor carpatini, acestor gânditori epidermici
sleiţi de invidie, fiindcă l-a iubit cu disperare. În timp ce Traian îşi
consuma cu zâmbetul pe buze aceste gânduri despre iubita lui, mintea
Dacianei era persecutată de-o ultimă dilemă: „Merită să renunţe la
înfloritorul ei chip pentru un loc luminos în conştiinţele celor ce nu sunt
născuţi încă?” Într-o fracţiune de secundă conştiinţa ei o şi
atenţionă:”Da, cu siguranţă, pentru un loc în eternitate merită să-ţi
sacrifici orice, chiar şi vieţile celor de lângă tine!” Chiar dacă răspunsul
i se păru uşor ciudat, n-o mai interesă logica lucrurilor.
Cu o oarecare şovăială se lungi în sicriu. Încăpea perfect, era pe
măsura ei, cele două cultuce îi creau chiar şi-un oarecare confort. După
ce-şi trase voalul negru peste faţă, îşi încrucişă mâinile pe piept scoţând
un oftat prelung, ceea ce-l făcu pe Traian să tresare şi s-o întrebe în
şoaptă: „N-ar fi fost bine să fi mâncat ceva înainte de a-ţi da duhul,
drumul e lung până în ceruri, poate că vei avea de aşteptat şi la poarta
raiului.” Daciana nu-l luă în seamă, era convinsă că soţul ei e sub stare
de şoc şi nu ştie ce spune. Bătăile din uşă o făcură să tresare. Speriat,
Traian se şi uită pe vizor. Era prietenul lor neamţ, Cristian Schmell. Cele
câteva secunde de dilemă ale lui Traian, până a lua hotărârea de a
deschide sau nu uşa, durară cât un veac, timp în care Daciana îşi ţinu
respiraţia. Nici la cea de-a două bătaie, Traian nu deschise uşa. „Uite, la
asta nu ne-am gândit, ce ne facem dacă vin ăştia la priveghi?” Traian
repetă întrebarea de trei ori, dar nu primi nici un răspuns: „Ne facem de
râsul curcilor. Vom fi arătaţi cu degetul şi aici şi în ţară”, fu tot
concluzia lui.
„ Ia mai gândeşte şi tu o dată în viaţă, cel puţin acum când sunt moartă,
ai fost un papă- lapte, în cei douăzeci şi şase de ani de căsnicie n-ai fost
capabil să iei vreo hotărâre de unul singur”- îi replică ea pe un ton sever.
Era pentru prima oară în ultimii ani când cei doi soţi dormeau despărţiţi,
el pe fotoliul din living, ea în sicriu. Chiar şi atunci când ea întârzia pe la
amanţi, spre dimineaţă tot lângă Traian al ei îşi consuma ultimele vise
erotice. De cum se mijiră zorii dimineţii, curiozitata îl aruncă pe soţ în
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faţa monitorului. Da, primise peste o sută de condoleanţe, toate sunau
aproape la fel, una îi atrase atenţia în mod special: „Dragă pămpălăule,
bucură-te c-ai scăpat de o asemenea pramatie, sunt convins că sinele tău
primeşte moartea Dacianei ca pe o despovărare, deocamdată încă îţi
este teamă de ea, dar mai ales de tine însuţi, poate că acum îi ţese în
urechi lui Scaraoschi poveşti nemuritoare şi poezii despre buburuze. Te
îmbrăţişez şi te compătimesc, Teo! Fii tare, bătrâne!” Nici după jumătate
de oră de încercări de aduceri -aminte, nu fu capabil să dezlege enigma:
cine o fi şi a cui este adresa de email, habar nu avea. Nu cunoscuse pe
nimeni cu un acest nume, şi apoi, de unde ştie un necunoscut ce
frământări sunt în sufletul lui? Reveni în living încă înţepat de cele
câteva întrebări insinuate în minte de fantoma acelui necunoscut. Era
pentru prima oară când îşi privi soţia cu total dezgust, îi veni s-o
trezească şi s-o ia la palme, numai că-şi stopă pornirea când constată că-i
stă mai bine moartă decât vie. I se potoli avântul şi chiar fuse cuprins deun fior când aceasta mişcă discret degetul inelar de la mâna dreaptă. De
mult timp nu-şi mai bău cafeaua de unul singur. După ce sorbi şi ultima
picătură, exclamă pentru sine: „Ce delicioasă a fost! Până acum mi se
părea amară, până şi ieri dimineaţă am băut-o cu scârbă. Oare de ce?”
Soţioara lui se trezi pe la orele nouă, căscă de câteva ori, după care îşi
întinse braţele şi-şi dezmorţi uşor şi picioarele. „Dar ce faci, tu eşti
moartă, e timpul să iei şi tu în serios lucru ăsta. Dacă află cineva c-a fost
doar o simplă înscenare, o încurcăm amândoi. De cum ai închis ochii,
mi-am luat viaţa pe cont propriu. Nu cred să nu existe în Codul Penal un
articol care să pedepsească această înşelătorie.” Cuvintele lui Traian o
uluiră pe Daciana. Când îşi trase voalul de pe faţă dădu cu ochii peste un
cu totul alt bărbat. Mii de săgeţi pornite din văzul soţului său îi atacau
corpul, mii de termite îi forfoteau prin carne; brusc, se imagină un
muşuroi imens, reavăn, udat de un căţeluş neastâmpărat. Nu prea înţelese
de unde i se putu lipi în minte o asemenea imagine. Nu-i venea să creadă
că Traian o putea privi cu încrâncenare şi dezgust. Îşi frecă ochii. Pentru
a-şi estompa suspiciunea, îl întrebă pe un ton ridicat:” Ce ai? Ţi s-a
umflat orgoliul de bărbat, de mă priveşti cu ură pe sub sprâncene? Sau
poate că mă înşel? Nu cumva vrei să scapi de mine?” Răspunsul lui
Traian veni prompt şi cu duritate: „Te rog să taci, se aud paşi pe scări.
Dacă tot te-ai vrut moartă, atunci fii moartă şi nu mai scoate o vorbă.”
De data asta Daciana cântări vorbele soţului în tăcere şi cu oarecare
suspiciune. „Te pot anunţa că am primit sute de condoleanţe de
compătimire, înseamnă că scenariul tău a prins, poţi fi sigură că de
astăzi eşti pe drumul cel bun, te aşteaptă o…lungă moarte fierbinte. Vei
sughiţa destul de des în mormânt, mulţi te vor pomeni. Eu cel mai des. E
timpul să ne luăm şi noi adio. Îţi promit că voi face tot ce este creştineşte
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de cuviinţă.” Daciana vru să îndruge ceva, Traian îi făcea semne să tacă,
punându-şi degetul la gură. Moarta era total debusolată, până acum ea
era vioara întâi în orice dialog cu soţul ei şi uite, acum i se interzicea să
mai scoată vreun cuvânt, ba mai mult, Traian începuse s-o umilească.
Totuşi, scăpă cu jumătate de gură: „Vreau să-ţi spun ce am visat, e cel
mai fermecător vis, care mi-a fost dat să-l trăiesc, e un adevărat poem.”
Printr-o aplecare discretă a capului, Traian îi dădu de înţeles că poate
continua. Ea începu: „ Nu-i deloc greu să mori, mai întâi cerul începe să
horcăie, iar tu odată cu el; două braţe vânjoase de halterofil te smuncesc
şi te separă de trup, apoi eşti lăsat liber în eter. Într-o fracţiune de
secundă ţi se derulează viaţa de-a fir-n păr, ţi se expun imagini, poţi
face comentarii, dar atenţie! fără a putea interveni în vreun fel, poţi
protesta la unele scene ce ţi se par nedemne de reputaţia ta sau că ţi se
pun în cârcă unele netrebnicii. Doar cu asta rămâi. Ţi se umblă prin
amintiri, nostalgiile ţâşnesc ca nişte răsaduri mângâiate de soare şi
sătule de apă, te trec fiorii, simţi o plăcere nebună în trupul pe care abia
l-ai părăsit, în acele clipe încă se trăieşte într-o perfectă dualitate.
Moartea e foarte asemănătoare cu naşterea. Am născut de două ori şi
pot spune că sentimentele se suprapun întru totul. Momentul culminant a
fost altul. După ce am fost convinsă că trupul nu mă mai poate ajunge
din urmă, brusc, pânza străvezie a norilor fu sfârtecată de doi îngeraşi
dolofani, bălai, cârlionţaţi, aşa cum erau fetiţele noastre când erau de
câteva luni. De îndată au trecut la lipit pagini din cărţile mele pe burta
albastră a cerului. Chiar dacă literele erau asemenea unor musculiţe de
oţet roind dintr-un capăt în altul al imenselor pagini, bâzâitul lor vibra
în auzul meu asemenea unor voci baritonale, redându-mi toată opera.
Era un concert minunat, copleşitor, binecuvântat. Din univers venea o
muzică răscolitoare, o bucată dintr-o sonată de Bach. Bineînţeles,
spectacolul s-a produs în afara timpului, fiinţa mea eterică a participat
din plin la un asemenea ritual astral. A fost ceva ce nu poate fi descris.
La un moment dat am avut impresia că se apropie de mine silueta lui
Eminescu.”Lui Traian totu-i trecu pe lângă auz, mintea lui era frământată
de cu totul alte probleme, numai de el ştiute. Se dezmetici când auzi paşi
pe scări, abia atunci realiză că nevastă-sa dispăruse din sicriu şi că era la
baie. O urmări pe gaura cheii, era pentru prima oară când comitea o
asemenea indiscreţie, până acum nu-şi permisese niciodată aceste gest.
De data asta Daciana nu se admira în oglindă, nici nu-şi dăduse voalul de
pe faţă, stătea pe capacul toaletei fredonând romanţa: „De ce m-aţi dat
de lângă voi, de ce m-aţi dat de acasă.” Când ieşi, Traian îi făcu un semn
sever din cap indicându-i coşciugul. Ochii îi exprimau ură, ceea ce-o făcu
pe femeie să se supună fără a se opune în vreun fel. După ce-şi ocupă
locul în sicriu îşi rugă soţul în şoaptă să-i aducă o cană de apă. După ce-şi
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umezi doar buzele, se întinse şi aţipi. Traian, fără a sta mult pe gânduri,
puse capacul pe sicriu, trase o pernă pe el apoi se aşeză confortabil pe
scândura proaspăt lăcuită, rostind mai mult pentru sine, fiind sigur că de
data asta a lui consoartă nu are cum să-l mai audă şi să-i reproşeze
ceva:”Nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei.” Timp de o oră,
ţipetele şi jignirile Dacianei au constituit fondul sonor din mintea lui,
oricât ar fi încercat să le şteargă, vacarmul îi bolborosea în creier,
ajunsese să-şi frece tâmplele cu violenţă, chiar să-şi lovească fruntea cu
pumnii. Ciocănitul din uşă îl făcu să tresare. Se abţinu să respire, îşi
auzea bătăile inimii. Câteva muşte dădeau să taie aerul lăptos din jurul
său, planau ca ameţite deasupra sicriului. După câteva raiduri li se
înţepeneau elitrele şi picau pe duşumea ca atinse de jetul unui spray
paralizant, deja se adunaseră o grămăjoară la picioarele lui. Pereţii îi
păreau crispaţi precum fruntea beţivului care-l înjurase în ziua
…decesului nevesti-sii, avea senzaţia că e filmat din toate părţile, iar
pozele i se lipeau ca nişte abţibilduri direct pe creier. În mâna dreaptă
avea ciocanul, iar în pumnul mâinii stângi strângea patru cuie.
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Eveniment editorial:

Cartea reculegerii (fragmente)
„Sunt ucenic permanent al altora.
Şi acum învăţ şi de la cei mai tineri
decât mine...”

„Mi-a fost şi mamă şi tată Nichita Stănescu, e prea puţin zis prieten
curat. Mi-a fost un frate mai mare m-a inventat din tâmpla lui, din
creierul lui, din coasta lui”

- Domnule Aurelian Titu Dumitrescu, cum vă place să vi se
adreseze cineva, cu dumneavoastră sau cu dumneata?
- A! Întrebarea pe care i-am pus-o eu cândva lui Nichita
Stănescu. Mie îmi place să mi se vorbească cu tu.
- În prefaţa de la „Antimetafizica”, ediţia 2014, Sorin
Dumitrescu menţionează că Nichita Stănescu s-a vrut ireductibil şi
indescifrabil în genul postumităţilor misterioase ale anticilor, despre
a căror personalitate mai mult decât opera sa nu se ştie şi nu se va
şti niciodată nimic. Era conştient Nichita Stănescu de valoarea lui
spunând că autorul este desăvârşit după personajul propus de operă
…?
- Da, pentru că Nichita Stănescu s-a creat şi prin studiu. Există
cărţile lui teoretice. Foarte puţini poeţi români au cărţi teoretice şi,
dintre cei care le au, mai nimeni nu le are atât de profunde ca Nichita
Stănescu. Nichita Stănescu s-a creat studiind Eminescu, Arghezi,
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Bacovia, Ion Barbu, de la care a plecat spre primii trei. Nichita
Stănescu îşi ştia valoarea şi de aceea era responsabil.
- ... mai mult despre opera lor (adică se ştie mai mult despre
opera lor şi nu se ştie nimic despre autor) ... ca și biografie?!
- Şi te revoltă asta ?
- Da.
- Da ar fi vrut să se ştie şi despre autor pentru că autorul
creează opera. Sunt foarte importanţi şi ei. Cine ştie să înveţe de la
un scriitor bun ştie să înveţe și din biografia acestuia, nu numai din
operă. E bine să înveţi de ce a eşuat cutare, de ce a câştigat cutare, de
ce X s-a ridicat la înălţimea spirituală care i-a permis să dea o
capodoperă.
- Ce crede astăzi Titu Dumitrescu că mai înseamnă a da mai
multă realitate poeziei ? Şi care mai este în contextul actual
diferenţa dintre poezia realistă şi poezia reală?
- Singura poezie realistă cu adevărat cred că este poezia reală.
Celelalte nu există, ci sunt doar un album de eşuări sistematice.
Poezia reală este singura poezie realistă, pentru că ea creează valoare.
- Cine este personajul Aurelian Titu Dumitrescu? Şi cum era
el ca tânăr însoţitor al lui Nichita ?
- Eu nu sunt un personaj. Personajele, când se adună mai
mulţi scriitori la masă (mai mulți poeţi), se văd prin aceea că intervin
histrionic în conversaţiile dintre ei. Se întrerup reciproc, se blamează
dacă nu se înţeleg, se apără dacă se înţeleg exultă, sucombă. Eu sunt
în stare să-i ascult pe ceilalți vorbind douăsprezece ore fără să
intervin şi reţin tot, semn că m-a interesat. Eu am renunțat de multă
vreme la personajul meu pentru a deveni autorul meu. Eu vreau să fiu
un tip profund şi fac toate eforturile pentru asta. Bunăoară, ştiu să
ascult; bunăoară, ştiu să învăț. Am învățat de la foarte mulţi, am făcut
cărți cu destul de mulţi scriitori şi am luat interviuri mai multora
decât acelora cu care am făcut cărți. Nu am luat interviuri decât de la
aceia de la care aveam de învățat. Am vrut să învăţ şi de aceea am
vorbit cu ei. Nu am vrut să mă pun într-o situaţie favorabilă, nu am
vrut să exalt. Am vrut să fiu smerit şi ucenic continuu. Într-o carte a
mea care se numeşte „Sânge de sarcedot”, o carte de publicistică,
titlul unui capitol este acesta: „Cronicile ucenicului permanent”. Sunt
ucenic continuu, ucenic permanent al altora. Şi acum învăţ şi de la
cei mai tineri decât mine, învăţ să fiu tânăr, să reînfiinţez tinereţea
mea dispărută în accidente biografice.
- Vă mai amintiţi cum a fost prima întâlnire cu Nichita
Stănescu?
- Da, am spus-o de multe ori.
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- De ce credeţi acum că v-a acceptat în anturajul său şi mai
apoi ca prieten?
- Nichita avea un mare instinct, în primul rând la valoare, şi
m-a acceptat în casa lui după insistenţele mele şi dându-i eu
minciunica precum că am tren la miezul nopţii şi vreau neapărat să
mă asculte, că am venit din provincie să-mi citească nişte poeme şi
să-mi spună şi mie dacă am talent sau nu, şi după ce a citit mai multe
texte, a ajuns la unul care se numeşte „Anotimp ascuns” şi acela i-a
plăcut foarte mult şi a zis că pot rămâne lângă el să mă înveţe în
continuare. A mai găsit în cele 30-40 de pagini pe care le scrisesem
încă două care să-l intereseze. Deci trei poeme din 30-40. M-a luat
lângă el pentru că a simţit că sunt curios şi pot învăţa, pentru că şi el
învăţase foarte mult de la alţii, fiind foarte curios şi foarte tăcut în
preajma acestora. Nu poţi să fii foarte vorbitor, aşa, ai, n-ai treabă ne
găsim în vorbă, ne dăm în stambă şi suntem mari poeţi şi o lungim
aşa...
- Nichita spunea la un moment dat că i-ar plăcea să fii ca
tatăl său şi, doar atunci când a murit acesta, a descoperit că era de
fapt părinte. Nu a avut o relaţie specială cu tatăl său?
- „Elegia I” a lui Nichita zice că ,,el începe cu sine” vine din
sine şi nu-l urmează nici o aură de cometă, şi nu-l precede nimic.
Citez aproximativ: Este un fenomen scriitorul care se naşte din
părinţi şi nu întotdeauna părinţii sunt cei care lasă în mesajul
genetic al copilului lor ceea ce pe acesta îl face celebru, pot fi
bunici, pot fi a şaptea spiţă cei care dau genele poetului, pot fi total
diferiți faţă de părinţii poetului. A avut o relaţie foarte bună cu tatăl
său, pe care-l stima şi la moartea căruia a scris „Noduri şi semne”.
- Şi atunci, la moarte, a descoperit că e părinte?!
- Deja biografia sa de poet îl recalcula, îl reconsidera şi îl
aşeza în alte tipare acelea ale fiului genial pe tatăl mai puţin cunoscut
şi mai puţin celebru şi mai puţin valoros, care, totuşi, dăduse marea
valoare numită Nichita Stănescu.
- L-aţi întrebat la un moment dat pe Nichita dacă uneori i se
pare lumea mică. Vă adresez acum aceeaşi întrebare.
- Da! Lumea mi se pare deseori mică mai ales când sunt în jur
stări mici de spirit. Caut oameni care cunosc stări mari de spirit şi
care mă ridică la valori pe care abia atunci le pot aprecia, văzându-le.
Aceşti oameni sunt martorii vieţii mele şi după ce dispar din viaţa
mea sau chiar din viaţa lor.
- La întrebarea dumneavoastră:„Când ai obiectualizat
cerul?”, Nichita Stănescu a rămas încremenit…
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- A! Ciprian Chirvasiu mi-a mai pus această intrebare şi
găseşti răspunsul în cartea „Ateliere în paragină”.
- Nu verific răspunsul dat domnului Ciprian Chirvasiu, ci vă
mai întreb încă o dată. Cum aţi răspunde astăzi, 20 septembrie
2014?
- Chirvasiu este cel mai exigent şi cel mai studios discipol al
meu. El a fost mulţumit de răspuns. Eu nu mai ştiu răspunsul. Eu uit
cărţile după ce le scriu, dar să încerc acum să zic cînd am
obiectualizat eu cerul: când am rămas pentru prima dată singur.
- O întrebare tip A.T.D.: O poezie poate fi impersonală?
- Aici am o mare lecţie de la Cezar Baltag şi despre acest
fenomen am vorbit pentru prima dată într-un interviu în revista lui
Adrian Păunescu „Totuşi iubirea”, oferit unui prieten al meu, Raul
Cârstea. Cezar Baltag m-a învăţat foarte mult. Pur şi simplu m-a
arestat primii zece ani după Revoluţie ca să nu fac nici o greşeală în
plan social. Considera că am mare nevoie să observ, să învăţ, să
asimilez atât de mult din ceea ce este nou, încât să nu fiu strident în
noutate. Nichita vorbea despre impersonalitatea luată din Titu
Maiorescu , din „O privire a poeziei româneşti până la 1967”, în
care Titu Maiorescu considera că cea mai înaltă treaptă
(inspirându-se din Kant) a poeziei, a creaţiei lirice, este
impersonalitatea. Vorbind despre asta lui Cezar Baltag, care era un
om profund religios, a spus că impersonal înseamnă nonpersoană,
înseamnă nimic. Transpersonal, cred că asta a vrut să spună Titu
Maiorescu. M-a sedus acest tip de frază a lui Cezar Baltag şi am
încercat să scriu de atunci încolo, şi chiar aşa este un subtitlu dintr-un
interviu dat lui Raul Cârstea, „cred că mă îndrept spre o poezie
transpersonală”. De atunci, din anii 92-93, am scris doar poezie
transpersonală şi din asta n-am mai ieşit. Am făcut şi observaţii în
legătură cu poezia transpersonală a altor poeţi, însă conceptul îi
aparţine lui Cezar Baltag sau poate simpla numire a ceea ce starea
mea de spirit făcea din concept. El pe mine m-a numit, nu pe el s-a
numit. Nu l-a numit nici pe Iliescu, nici pe Nichita Stănescu. El
încerca să-mi spună ce este în creierul meu şi ce este în sufletul meu
atunci, ca pe mine să mă ajute să mă reconsider, să mă reconstruiesc,
să mă redetermin.
- Înseamnă că vă cunoştea foarte bine.
- Da, m-a şi iubit foarte mult. Şi era posesiv, mai posesiv
decât orice femeie. Dacă am zis că pur şi simplu m-a arestat un
deceniu! Nu mă mai lăsa să mă văd nici cu Păunescu, nici cu
Gheorghe, era exagerat... prietenii mei din prima tinereţe… care îi
erau favorabili, eram stupefiaţi şi înţelegeam foarte greu! Numai
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domnul Mihai Şora a mai intervenit la Cezar Baltag să mă lase mai
slobod, pentru că pur şi simplu mă sufocase cu exigenţele sale pline
de pasiune de antrenor.
- Era…prieten curat Nichita Stănescu?
- Cu mine ?
- Da!
- Mi-a fost şi mamă şi tată Nichita Stănescu, e prea puţin zis
prieten curat. Mi-a fost un frate mai mare m-a inventat din tâmpla lui,
din creierul lui, din coasta lui, şi din coastă şi din tâmplă, şi mai ales
m-a învăţat ceea ce urma să ştiu, dar mult mai încet dacă nu mă
învăţa el atât de repede într un an jumate, doi ani.

„Când crezi în valoarea ta, mai crezi şi valoarea a zece,
douăzeci sau cincizeci de alți oameni pe care-i iubeşti şi
pe care-i adori şi pe care-i consumi în metabolismul tău
artistic”
- În timpul dialogului din „Antimetafizica" existau dialoguri
paralele şi pauze cehoviene?
- Existau la pauze de-mi ţiuiau urechile, pentru că în acele
pauze Nichita nu vorbea şi nici nu accepta să fie deranjat din
singurătatea lui. Privea, aşa, ţintă ceva din cameră şi trebuia nici prin
respiraţie nici prin starea de spirit, nici prin privire să-i tulburi lui
trăirile, trebuia să-l laşi să trăiască singur în faţa ta şi asta putea dura
şi două, trei ore între o întrebare şi alta şi putea dura două săptămâni
între două capitole, dar două săptămâni de prezenţă a mea în casa lui,
nu de absenţă din casa lui; sau, dimineaţa înainte de a începe
convorbirile, făcea un ceai hepatic, pentru că era foarte grav bolnav
de hepatită şi beam amândoi ceai hepatic şi treceau două, trei ore
până să-mi spună: „Titu sunt pregătit să începem!” Avea nevoie de
aceste două ore de pregătire, poate mai mult, poate mai puţin,
niciodată la fel.
- Avea sau mai are şi în prezent poetul Aurelian Titu
Dumitrescu viaţă personală ?
- A! Eu am foarte multă viaţă personală, dar eu nu m-am luat
după Nichita, care spunea într-un vers, că „poetul ca şi soldatul nu
are viaţă personală”. Eu am foarte multă viaţă personală, îmi iubesc
soţia mai mult decât pe mine însumi şi stau cât mai mult lângă ea şi
sunt fericit când îmi petrec timpul cu ea chiar dacă ea găteşte, sau
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lucrează, sau face croitorie, sau ce mai are ea prin casă de făcut, tot
timpul .
- Întrebarea se referea și la tânărul Aurelian Titu Dumitrescu
și la actualul Aurelian Titu Dumitrescu.
- Aurelian Titu Dumitrescu nu a avut viaţă personală până la
30 de ani. La 30 de ani, a început să înveţe să aibă viaţă personală de
la iubita lui Daniela, care întâmplător i-a devenit şi soţie şi singura
parteneră posibilă de 30 de ani.
- Nichita Stănescu era copleşit de Eminescu, iar modelul său
intim a fost, după cum a declarat el însuşi, destinul lui Vasile
Pârvan. Ce puteţi spune despre acest lucru?
- Nu am studiat prea atent Vasile Pârvan. Un alt prieten a lui
Nichita, filosoful Marin Tarangul, mi-a dictat şi el o tabletă despre
Vasile Pârvan, pe care l-a elogiat ca şi gânditor. Această tabletă a
apărut atât în revista „Pentru Patrie” la rubrica România scriitorilor,
cât şi în cartea mea, care se numeşte „Cartea regăsirii - viaţa la zi
IV”. Tot ceea ce ştiu eu e că „Elegia a II-a, Getică” este dedcată lui
Vasile Pârvan.
- La valoarea lui, de ce era copleşit de Eminescu? La
valoarea-i conştientă!
- Valoarea nu e un fel de a te da mare! Valoarea-i un fel de
trăire simultană a tuturor valorilor în care crezi. Când crezi în
valoarea ta, mai crezi şi valoarea a 10-20 sau 50 de alți oameni pe
care-i iubeşti şi pe care-i adori şi pe care-i consumi în metabolismul
tău artistic. Şi cum să nu fii copleşit de Eminescu, dacă Nichita a
învățat atât de mult de la Eminescu dacă toți învățăm în poem atât de
mult de la Eminescu? Eu, după Nichita unde era să fug? Tot în
braţele lui Eminescu am fugit. Şi, atras cu atenţia înspre versurile
fundamentale ale lui Eminescu de către Nichita, le-am reținut, am
făcut din ele motto-uri la mai multe volume de versuri ale mele, şi
când am simţit că pot să mă ating şi eu cât de cât de poala lui
Eminescu, am scris „Puntea suspinelor şi închisoarea”, poem în
spiritul eminescian, cu recuzită eminesciană şi care m-a făcut glorios
până şi în ochii lui Paul Aretzu care este foarte exigent. Atunci a scris
Paul Aretzu prima cronică la o carte a mea de poezie şi a şi publicato într-o carte a lui de critică. „Puntea suspinelor şi închisoarea” mi-a
adus multă faimă între cunoscători. Şi, din când în când, mai fug
lângă Nichita Stănescu ca să-l întreb dacă este bine ce fac? Şi mi-a
spus că e bine ce fac scriind despre Eminescu. Pentru că el a scris
despre Eminescu şi în eseuri şi în interviuri de foarte multe ori. Am o
carte de Nicolae Ţone care se numeşte chiar aşa: „Nichita
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STĂNESCU, Nicolae LABIŞ, Mihai EMINESCU, Cristian
POPESCU - Dialoguri cu Aurelian Titu Dumitrescu”.
- Ce nu poate uita Aurelian Titu Dumitrescu?
- Ştii care e chinul unui om responsabil? Că nu poate uita
nimic! Ar vrea să uite unele momente jenante din viaţa lui, dar nu le
poate uita şi atunci creează compensaţii, creează momente de glorie,
creează momente de apogeu al gândirii creează momente de suavitate
a sensualităţii, pe care şi le însuşeşte prin durata lor în timp, chiar
rară cuvintele pe care acestea le-au adus cu ele, şi le memorează ca
stări mute în creierul lui şi în sufletul lui. Le rememorează ca stări
mute care-i dau putere! Şi el se întoarce în acele pustiuri plutitoare în
conştiinţă, care-i dau putere.
- De unde-i venea tristeţea lui Nichita Stănescu din cele „11
elegii”?
- „11 elegii” nu este o carte tristă şi Nichita Stănescu aproape
că nu a fost trist în viaţa sa. A avut de zece ori tot ce a vrut şi
singurul motiv al tristeţii era că poate a avut prea mult din ceea ce a
vrut să aibă.
- Dar poate tristeţea nu venea din unele lipsuri ale existenţei.
- Sigur! Aşa trist a fost poetul când l-a părăsit poeta Gabriela
Merinescu. Şi-a băgat mâna între tocul uşii şi uşă şi a izbit cu cealaltă
mână avînd într-o palmă clanţa de la uşă, până şi-a rupt-o. A simţit
nevoia să aibă o suferinţă fizică care să-l atragă mai mult decât
tristeţea din momentul în care l-a părăsit iubita sa. Gabrielei
Melinescu i-a dictat Nichita Stănescu cele „11 elegii”. Nu sunt poezii
triste, sunt poezii profunde, conceptualizate intens. „11 elegii”, sunt
nişte poezii pe care numai dobitocii încrucişaţi de neputinţe le
consideră a fi nefaste pentru literatura română şi neprielnice pentru
opera lui Nichita Stănescu. Sunt poezii foarte profunde, diferite
ca temă, care îl arată pe Nichita Stănescu ca fiind bun cunoscător,
al filosofiei clasice germane în general, dar mai ales al filosofiei
hergeliene.
- Cu toate că Eminescu era copleşitor ca om şi operă, Nichita
Stănescu v-a spus la un moment dat că „dacă trebuie și o sinucidere
pentru înălţimea lui Eminescu, va fi, dar, mă gândesc că, uneori, e
mai greu să trăieşti” - Se simţea epuizat după scrierea celor „11
elegii”? Cum v-aţi explicat această stare sau obsesie a lui?
- Mi-a spus asta cînd îl îndemnam eu la mai multă seriozitate,
direct sau indirect, cu privire la întrebările mele. Mi se părea prea
tolerant cu nonvaloarea şi încercam să-i impun modul meu de a fi,
radical. Eu sunt ziarist, care în timpul facultăţii am scris
„Antimetafizica”, dar eu nu am loc în presa românească, nu am avut
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nici până în 1989 după căderea lui Păunescu de la „Flacăra”, nu am
loc nici acum. Eu fac cărţile mele de publicistică în particular și le
public pe banii mei cu toate că sunt ziarist născut. Şi le public pe
banii mei pentru că fiinţa mea îmi cere să realizez în contextul
românesc actual aceste cărţi pentru că văd ce ar putea ieşi din
creierele acelor oameni mari pe care-i întreb şi pe care toţi îi
abandonează şi toţi îi izolează. Şi această atmosferă pe mine mă
revoltă şi mă suceşte de felul meu de a fi şi ajung discipol din doi în
doi ani sau poate mai des.

„Eu trăiesc mai degrabă într-o Moldovă literară, cu
Eminescu, pentru că Bucureştiul literar este frecventat de
prea mulţi oameni fără organ literar”
- Când Nichta şi-a fracturat piciorul în Munţii Vrancei, un
ţăran i-a cântat din fluier în dreptul gleznei spunând că durerea se
îmblânzeşte prin cântec. Durerea se îmblânzeşte și prin poezie.
Poetul de astăzi mai este apreciat ori se mai face auzit atunci când
încearcă să cânte din cuvinte la osul rupt al existenţei?
- Existenţa până să devii mare este existenţă de oase frânte.
După aceea este de oase frânte a altora. Frângem oasele altora după o
vreme, după ce avem toate oasele noastre frânte, devenim o putere
atât de mare, că oricine se atinge de noi îşi frânge cel puţin falanga.
- Nichita Stănescu spunea că: „Să fii poet nu înseamnă a avea
talent, ci a avea dor”. Şi când dorul dispare?
- Dorul nu dispare niciodată de la un poet mare. Dorul nu
dispare niciodată, nici când te împlineşti ca om nici când te
împlineşti ca poet, căci ţi se face un dor aşa de mare de Dumnezeu!...
Şi, fiindcă numai puţini putem pâlpâi prin preajma credinței noastre
religioase cu fiinţa noastră, care şi aceasta este dată de la Dumnezeu,
ne este dor de Dumnezeu după ce ne împlinim ca poeţi.
- Indiferent în ce domeniu, un dor există permanent?
- Indiferent în ce domeniu există poezia, ne e dor de poezie
permanent până ne împlinim ca poeţi, şi, după aceea, prin poezie, ne
e dor de Dumnezeu.
- Despre „Odă în metru antic”, Nichita spunea că începe cu
cel mai frumos vers care s-a scris vreodată în limba română. Care ar
fi cel mai frumos vers scris de Nichita Stănescu? Dar al lui Aurelian
Titu Dumitrescu?
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- Eu sunt al lui Nichita cu arme şi bagaje. Şi cel mai frumos
vers al meu este un vers pe care el l-a apreciat ca fiind foarte frumos,
invitându-mă la vals în faţa fiicei sale Mirela (moldoveancă şi ea de
pe aici) şi acest vers al meu este: „Nimic nu iubesc mai mult decât
mortul acesta ce îmi întinde apa”. Este vorba despre poemul
„Rupestrele” din „Antimetafizica”. Nichita are foarte multe versuri
mari. Pe toate le-am învăţat; la toate am meditat; pe toate am încercat
să le trăiesc, dar singurul vers al lui pe care nu am reuşit să-l trăiesc
până acum este: „Priveşte-ţi mâinile şi bucură-te, căci ele sunt
absurde” din poemul „Enkidu”. Acest vers nu ştiu să-l traduc în
poetica mea. Simt că mă apropii de el; simt că mă ating de el, dar nu
suficient pentru a-l contacta în fiinţa mea definitive. De aceea cred că
acest vers este cel mai straniu al lui Nichita Stănescu. „Priveşte-ţi
mâinile şi bucură-te, căci ele sunt absurde”, din poemul „Enkidu”,
„prietenul meu care ucisese lei cu mine”.
- De ce pentru Nichita existau adevăratele amintiri şi nu pur
şi simplu amintiri?
- Cred că se referea la amintirile simbolice, la amintirile
mitice, care se nasc în noi în orice moment esențial al existenței.
Acelea subordonează ramurile de amintiri prin care s-au cuantificat
în memorie, le subestimează și le umilesc. Şi cred că adevăratele
amintiri sunt amintirile momentelor cheie ale existenţei ... sau
naşterea creierului personal într-un moment de ambianţă între poeţii
memoriei. Civilizatorii memoriei cei mai importanţi sunt poeţii şi
muzicienii, apoi filosofii.
- Cum era Nichita în preajma ideilor care dimineaţa mergeau
în vârful picioarelor?
- În preajma ideilor, Nichita era de necomunicat.
- Mai este de actualitate faptul că bărbatul este o femeie
ratată, cum spunea Nichita? Lucrul acesta l-am aflat de la Adrian
Alui Gheorghe, care a rememorat cîteva secvenţe de la o întîlnire
acasă la Nichita …
- Nichita avea un mare cult pentru femeie. Eu, din cultul
cavalerismului, al cavalerilor medievali, am acelaşi cult pentru
femeie, dezvoltat până la fanatism prin cunoaşterea lui Nichita
Stănescu şi a afirmaţiilor sale. Nichita spunea: „E de ajuns să iubeşti
o femeie pentru a le iubi pe toate”, sau ”E de ajuns să iubeşti ca să le
iubeşti pe toate”. Şi eu am un cult pentru femeie şi de aceea consider
că femeia mea cu care trăiesc de 30 de ani, Daniela, m-a rememorat
din vechiul schit, din vremea morţilor imemoriale, din vremea trezirii
la bocet a instinctului morţii, cu care ne naştem până să aflăm despre
moarte, cu mult timp înainte de a afla despre moarte.
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- Nichita vorbea puţin despre Labiş, însă la un moment dat a
spus că, printre poeziile cele mai frumoase pe care le considera un
fenomen și capodopere de neatins, se află şi „Moartea căprioarei”,
iar printre evenimentele istorice la care ar fi vrut să participe a
enumerat şi naşterea lui Labiş.
- Atât de tare m-a influenţat această afirmaţie a lui Nichita!
Eu, când l-am cunoscut pe Nichita, nu consideram că există poet
mai mare pe lume decât Nichita Stănescu. Şi acum îmi vine greu să
cred altceva, dar atât de tare m-au influenţat aceste două afirmaţii,
încât şi eu am făcut un studiu al lui Nicolae Labiş şi în cartea
„Nichita Stănescu, Nicolae Labiş, Mihai Eminescu şi Cristian
Popescu”. Şi am un studiu de 50-60 de pagini, inclusiv la „Moartea
căprioarei”, deci am răspuns cu o analiză pentru care am primit
multă iubire dinspre partea unor confraţi moldoveni. Moldova
literară este foarte diferită, foarte românească şi foarte diferită de
Bucureştiul literar. Eu trăiesc mai degrabă într-o Moldovă literară, cu
Eminescu, pentru că Bucureştiul literar este frecventat de oameni fără
organ literar, care îi găsesc tot felul de defecte lui Eminescu, pe care
le publică în mai toate revistele literare din România. Puţine
excepţii! Eu nu sunt un bucureştean în literatură, dar sunt
bucureştean în stăpânirea cu care calc pe asfalt dimineaţa şi seara
înainte de culcare. Stăpânire de sine care face ca la alţi mai mari
înaintaşi ai mei să bată ceasul României dinspre Bucureşti, să răsară
soarele României înspre Bucureşti.
- Astăzi, dacă s-ar descuraja poetul, ar mai cădea din copaci
frunzele?
- Nu întotdeauna frunzele cad pentru poet. Ele sunt ca şi viaţa:
cad pentru toată lumea dar, când este glorie, totul se întâmplă pentru
poet. Iubitele vin pentru poet, frunzele cad pentru poet, soarele răsare
pentru poet şi luna e plină pentru poet. Poeții sunt foarte descurajați
astăzi cu mici excepții, dar sunt foarte descurajați. Aproape că nu mai
există frunze în copaci decât de multe au căzut. Numeroși poeți s-au
descurajat și au ajuns să abandoneze chiar totul…
- Chiar şi atunci când se descurajează?
- Poetul nu se descurajează decât la sine însuşi, nu are voie să
se descurajeze mai mult pentru că este puternic şi puterea îl obligă la
meditaţia care este rod al tuturor victoriilor sale.
- Cât de greu era să te priveşti cu Nichita când era liniştit?
- Da, pentru mine Nichita Stănescu şi acum, când e dat în
manuale, chiar şi la Revoluţie am văzut versuri ale lui Nichita
Stănescu scrise pe Universitatea din Bucureşti cu păcură sau cu
vopsea neagră, ...chiar şi acum Nichita Stănescu este mai mare în
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mine cel din vremea aceea, decât era în el însuşi. Nichita Stănescu sa desproprietărit de sine pentru a trăi aproape de talpa ţării, dar, până
la urmă, şi vlădica, nu numai opinca, s-a împroprietărit de la el
pentru că nu are încotro. Opinca păşeşte pretutindeni în istoria ţării şi
determină într-un târziu trezirea din visare a vlădicii.
- Are legătură mitropolitul?
- Păi are, pentru că talpa ţării e mitropolie curată.
- V-a spus că a încercat să se sinucidă vrând să se arunce în
fața unei mașini. Cum ați reacționat ?
- Da, de mai multe ori! Şi eu eram tentat pe atunci de
sinucidere! De la o vreme, după ce el mi-a dat gloria
„Antimetafizica” şi curiozitatea pentru mine a mai marilor ritualici ai
țării, n-am mai simţit tentaţia de sinucidere, dar, din neputinţa de a
exprima Absolutul pentru mine şi, mult mai târziu, pentru ceilalţi, am
dorit şi eu să fiu memorabil.
- Un vis devenit realitate?
- Cred că da. Cred că sunt memorabil dacă sunt memorabil
pentru Nichita şi pentru atâţia alţi poeţi, ca şi distinsul Paul Aretzu,
care a fost aici cu noi şi care m-a comentat amplu, cu mai multe
prilejuri, dar şi pentru poeta Simona Grazia-Dima, care a scris primul
studiu despre mine, dar, mai ales, pentru prietenul meu Nicolae
Macovei, un evreu profund şi indus de spiritul românesc, care a scris
şi prima carte despre mine pe vremea când nici nu gândeau românii
despre mine ceva ca entitate. Să nu uităm că şi Nichita era rus după
mamă, să nu uităm şi că Păunescu era evreu după mamă, că maestrul
Ioan Alexandru are sânge secuiesc, că maestrul Cezar Ivănescu este
grec după mamă (aceştia amândoi m-au iubit şi m-au învăţat carte şi
poezie), să nu uităm că editorii mei de la „Semne” sunt o familie de
evrei care a investit în cărțile mele! E bine că acest Nicolae Macovei
a scris prima carte despre mine, „Dincolo de cuvinte”, publicat la
Editura „Vinea”, pe banii lui acum 5-6 ani?! El a fost interesat mai
ales despre cărţile mele de gândire, cum este şi cartea cu Ciprian
Chirvasiu, pe care mulţi dintre românii cărora le-a oferit-o acesta, au
pus-o în raft fără s-o citească şi poate au şi pierdut-o (o carte de
cincisute şi ceva de pagini despre spiritul românesc)
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„Modul negativ cum a fost întâmpinată Antimetafizica nu
aş dori să se repete. Au fost patruzeci şi două de atacuri
în presă, într-un an de zile, în timp ce eu scriam şi eram
un tânăr de 25-26 de ani”

- În preajma lui Nichita, dumneavoastră aţi scris că nici nu
ştiţi dacă se pot urî poeţii între ei. De ce se întâmplă acest lucru sau
cei care o fac îşi merită locul între poeţi?
- Da. Cum îl „urăsc” eu pe Adrian Alui Gheorghe.
- Întrebarea este pusă la propriu. De ce se întâmplă lucrul
acesta? Şi cei care fac lucrul acesta îşi merită locul între poeţi?
- Din cauza manipulării comentatorilor. Nu toţi sunt nişte
îngeri ca Nichita Stănescu. Nu toţi poeţii sunt nişte îngeri. Îşi merită
locul prin valoarea poeziilor lor. Nu toţi poeţii au şi conştiinţă literară
şi nici toţi cei care au conştiinţă literară au şi conştiinţă naţională. Eu
am o singură antologie în care am fost publicat şi această antologie
este de limbă maghiară şi a apărut la „Hyperion”, la domnul
Domokos Gheza. Mircea Scarlat a alcătuit şi a publicat antologia şi
nici el nu a putut să o publice în româneşte. Nu sunt în nici o
antologie românească, deşi am publicat 50 de cărţi. Primii care au
tradus „Antimetafizica” (înainte să apară în româneşte) au fost
ungurii. Biro Bella a tradus cartea. Budapesta a comandat câteva mii
de exemplare.
- Care este diferenţa dintre poezie şi arta poeziei?
- Sincer, nu am crezut niciodată în diferenţa asta. Artele
poetice sunt cele mai mari poezii. Aşa am învăţat de la Eminescu.
Bacovia, care are numai arte poetice, are deci numai poezii mari. Eu
cred că arta poetică autentică este cea mai mare poezie care s-a scris
până acum.
- Nichita spunea că nu există scriitori autentici. Prin scriitor
autentic nu înţelegea un om care scrie, ci un om care gândeşte
sentimentul ca pe o categorie fundamentală a conştiinţei. Există
scriitori autentici? Mai există scriitori autentici?
- Da! Sigur! Avem o literatură foarte bogată şi prietenul tău şi
primul profesor al tău mare, Adrian Alui Gheorghe, este un poet
autentic. Poeţii autentici sunt acei poeţi care trăiesc dincolo de
sensurile lor originare influenţele (experienţele) pe care le-au primit.
- De ce credeţi că Nichita, dintre gazel, glossă, rondel, catren,
i se părea primordial sonetul, pe care nu l-a folosit în cărţile sale?
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- Nu, dar l-a respectat. Nichita nu dispreţuia ce nu putea face.
Eu am scris două cărţi de sonete: „Sfânt îndârjit” şi, înainte, am scris
şi am dedicat unui moldovean „Cezar Ivănescu” cartea „Sonetele
sufletului”. Cartea „Îngerul poverii”, una şi aceeaşi cu „Sonetele
sufletului”, a fost publicată la „Cartea Românească”, prin grija
doamnei Maria Ivănescu, soția ardeleancă a moldoveanului Cezar
Ivănescu. Şi am scris sonete pentru că m-au provocat doi prieteni
foarte curioşi asupra mea, Ciprian Chirvasiu şi Mihai Nenoiu, în casa
lui Mihai Nenoiu. Au spus că nu pot să scriu sonete şi am scris
sonete până au obosit ei şi au adormit.
- Împărtăşiţi ideea lui Nichita, şi anume că, din punctul de
vedere al poeziei, lumea nu are o funcţie obiectivă, ci numai una
subiectivă?
- Da, împărtăşeşc ideea lui Nichita pentru că, la mine, lumea
este o succesiune de stări de spirit înalte. În afara acestor stări de
spirit înalte, eu am sincope, nu stări de spirit joase. Am stări în care
nu trăiesc şi stări de spirit profunde, care sunt stări de spirit înalte.
Avea dreptate Nichita.
- Marea dragoste a lui Nichita, despre care v-a spus să nu o
spuneţi şi să n-o numiţi?! De ce a spus să nu spuneţi şi să n-o
numiţi?
- Gabriela Melinescu! Să nu spun şi să nu o numesc pentru că
nu dorea să le supăr pe alte iubite şi pe fostele sale soţii. Mi-a mai
spus cu acel prilej: „Titu, dacă aş fi avut un copil cu Gabriela, acesta
ar fi avut cam vârsta ta şi ar fi fost brunet ca tine, că băieţii seamănă
cu mamele!” De curând, doamna Dora a încuviinţat tipărirea
„Antimetafizicii”, dovedindu-se a fi o mare doamnă.
- Aţi ţinut cont de sfatul lui Nichita, şi anume acela de a nu-i
imita pe oameni, ci pe cai, deoarece, spunea el, nu veţi avea nimic de
pierdut?
- Sunt un cal sălbatic. Nu m-a îmblânzit nici M.A.I. dar nici
ei nu au vrut să mă domolească.
- Interesant să vă ceară să nu-i imitaţi pe oameni.
- Da. Să nu-i imit! Aşa că şi eu cu iubirea stau destul de bine.
- Ce răspuns aţi primit la întrebarea: „Ai observat/ că
îngenuncherea ta/ seamănă păsării/ cu picioarele aduse la piept/ în
timp ce zboară?”
- Am primit răspunsul că până la urmă, e bine să crezi în
Dumnezeu pentru că, mai ai o speranţă, mai ai un reazem, mai ai un
ţinut al tău spre care speri când toate de pe lume ţi se iau într-un mod
nejustificat, într-un mod nemeritat.
- Ați fost în situația asta?
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- Sunt. Dacă eu sunt scriitor cu cărţi comentate în manuale şi
nu pot să fac jurnalistică?!
- De ce?
- Nu ştiu. Sunt un ziarist format de Nichita Stănescu şi angajat
de Adrian Păunescu cu dispensă de vârstă de 8 ani ca să fiu redactor
de rubrică. După căderea lui Păunescu nu am mai ajuns în presă.
- Ați încercat să reveniți ?
- Păi cine să mă conducă pe mine?! Aceasta este o întrebare,
pentru că omul ăla trebuie să aibă creier, judecată!
- Ați fost solicitat să reveniți?
- Nu! Nu am fost solicitat.
- Credeţi că de frică?
- Nu! Cred că sunt manipulaţi. Şi pentru mine nu există
interes în manipularea acestui moment. Nici eu nu mă voi lăsa tentat
de ei. Sunt mulţumit aşa şi scriu.
- Mai există oameni curaţi „ca un doliu de om sărac”?
- Mai există oameni curaţi ca un doliu de om sărac. Uite! Şi
acum, aici în mânăstire, măicuțele sunt curate ca un doliu de om
sărac. Şi prietenul nostru (n.r. Paul Aretzu) care este acum cu noi şi
despre care am scris cu drag că este un poet foarte bun, care se
contrazice prin discreţie este curat ca un doliu de om sărac. De aceea
isteria sa lapidară în momentele în care se difuzează foarte multe
locuri comune pe metru pătrat, de aceea disconfortul său.
- Care este întrebarea la care Aurelian Titu Dumitrescu nu a
găsit până în prezent răspunsul ?
- Versul acela a lui Nichita „Priveşte-ţi mâinile şi bucură-te
căci ele sunt absurde”, acolo nu am găsit. Mi-am făcut eu din versul
acesta o întrebare, deşi nu este o întrebare, este o afirmaţie. Simt că
are dreptate, dar nu ştiu să spun în cuvinte această dreptate a lui
Nichita. Nu mă împlinesc suficient pentru a zugrăvi în cuvinte
această dreptate a lui Nichita, dar simt că aşa este, cum spune el.
- Arta alege omul, sau arta alege pe cineva ?
- Arta alege omul. Ne naştem cu predispoziţie spre artă, dar
până la urmă arta alege şi-ţi face destinul. Să ne înţelegem bine: nu
Nichita este cel care m-a văzut primul. Primul este moldoveanul
Ioanid Romanescu, care a scris o tabletă cu titlul „Tânărul
Romanescu” în „Convorbiri literare” şi mi-a publicat patru poeme
într-o pagină de antologii lirice cu Marin Sorescu, cu el şi cu mine. A
mai fost, înainte de Nichita, Ion Gheorghe, mare poet, uriaş poet
român şi apoi a fost Nichita, dar Nichita a făcut din mine o instituţie
care este profesată mai ales de către eminenţele cenuşii, discreţii,
care apar, dispar, vin mă întreabă le spun, mă citesc, nu mă citesc mă
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comentează, nu mă comentează, mă reconsideră, mă reformulează şi
mă duc mai departe.
- Ce ar trebui să facă?
- Să am un ziar. Să am o revistă, să atrag eu talentele în care
cred, să formez oameni, cum a format şi Păunescu o generaţie
întreagă de ziarişti şi de poeţi. Eu am trei discipoli în ziaristică:
Nicolae Tzone, Ciprian Chirvasiu şi preotul Niculae Constantin.
Ciprian Chirvasiu este şeful secţiei publicistică la „Adevărul”.
- Ce credeţi că trebuie făcut pentru asta?
- Prin felul în care este alcătuită în momentul ăsta
suprastructura presei cred că nimic nu este posibil.
- Ar trebui să meargă muntele Aurelian Titu Dumitrescu la
Mohamed?
- Nu există Mohamed. Iar eu nu mai am chef să mă rog. Mă
simt un scriitor realizat.
- Cum înţelege un poet sau în general un scriitor că are sau
nu un destin cultural?
- E foarte greu.
- Cum poate fi identificat?
- Păi, dacă are o nebunie şi se consideră singur împotriva
lumii, numai aşa e îndreptăţit să cuteze …
- Orice tânăr rebel are treaba asta.
- Nu! Singur împotriva lumii ...
- Îl poate identifica ?
- Da! Când maeştrii îl confirmă şi când puterea îl interzice.
- Poate fi pictat un tablou cu imaginea unei secunde Şi ce
credeţi că ar putea reprezenta?
- O explozie.
- Dar o idee?
- Ce poate reprezenta o idee?
- Dacă ar fi pictat un tablou cu imaginea unei secunde iar
secunda să poată fi transformată într-o idee ce ar reprezenta?
- O structură. Ideea reprezintă o structură foarte clară între sus
şi jos, între mai înalt şi mai puţin înalt.
- Ceva între două limite?
- Nu!
- Nelimitat?
- Ceva nelimitat între sugestiile a două limite!
- În liceu, am învăţat că arta poetică a lui Mihai
Eminescu este „Luceafărul”. A lui Nichita Stănescu este „Foaie
verde de albastru”. Care este arta poetică a lui Aurelian Titu
Dumitrescu?
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- Arta mea poetică este „Puntea suspinelor şi închisoarea”
dedicată lui Mihai Eminescu; un poem de o sută de pagini, un singur
poem în care mă exprim dezinvolt şi cuprinzător după naşterea mea
în lumea a doua. În lumea în care trăim noi toţi cei trei de faţă (n.r.
poeţii Aurelian Titu Dumitrescu, Teodor Sandu şi Costel Stancu).
- Cine a fost Aurelian Titu Dumitrescu într-o viaţă
anterioară?
- Habar nu am. Şi nici nu-mi doresc să aflu. Sunt mulţumit cu
Aurelian Titu Dumitrescu din viaţa asta. Sunt mulţumit cu cărţile lui
şi-mi doresc să-i fiu de folos cât mai mult.
- Cui?
- Lui Aurelian Titu Dumitrescu.
- Iar într-o viaţă viitoare?
- Aş vrea ca toate vieţile mele viitoare să fie o repetare a
vieţii acesteia, pentru că sunt împlinit în această viaţă.
- Ce regret are Aurelian Titu Dumitrescu?
- Nu mai regret nimic. M-a întrebat şi Ciprian Chirvasiu şi iam spus că filosoful meu preferat este Edith Piaf, care cântă „Non, je
ne regrette rien”.
- Dacă aţi fi solicitat să conduceţi o revistă, pe care dintre
poeţii actuali i-aţi promova cel mai mult?
- Nu mai trăieşte: Mircea Ivănescu, pentru care aş fi făcut
foarte mult dacă aş fi putut. Magda Mirea, Maria Calciu, Teo Sandu,
Costel Stancu şi Darie Ducan!
- Facem abstracţie de cei pe care-i ştim.
- Nu facem abstracţie pentru că eu cu ei trăiesc, eu nu am
două vieţi, una în ideal şi alta în particular. Eu trăiesc cu aceşti poeţi
şi vreau să fiu cu ei în continuare.
- Instituţia A.T.D. poate fi purtată de altcineva?
- Da! De Ciprian Chirvasiu, care este după tată grec şi după
mamă turc şi care a scris „Ateliere în paragină”. El este discipolul
cel mai cunoscător de operă a mea, cel mai asiduu iubitor al meu şi
cel mai eficace promotor al operei mele în toate revistele la care
colaborează, pe care le-a condus, sau la care a lucrat ca simplu
redactor.
- În tinereţe, ştiu că aţi fost foarte bun prieten Johnny
Răducanu şi cu Sergiu Nicolaescu.
- Şi la bătrâneţe. Johnny Răducanu! Îmi spunea prietenul şi
colegul meu de facultate Traian Socea că semăn cu Johnny. Întradevăr, am început la bătrâneţe să semăn mai mult cu Johnny
Răducanu şi îmi este dor de Johnny, aşa de simpatic a fost el, aşa de
bun şi aşa de profund şi delicat cu mine, că puţini oameni ne puteau
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sta prin apropiere când ne iubeam atât de tare şi ne respectam atât de
tare.
- A fost un rebel?
- Johnny Răducanu a fost un rebel, numai un rebel,
pentru că s-a împlinit. El a fost supravieţuitorul operei sale.
- Opera este rezultatul lui?
- Şi a lui Dumnezeu.
- Opera este rezultatul lui sau el este al operei?
- Dacă nu ar fi fost Dumnezeu, puteam să mor de o mie de
ori! Dar, iată, trăiesc şi îmi este cât de cât bine.
- Aţi mai dezvoltat subiectul ăsta în tinereţile grele?
- Şi acum îmi este bătrâneţea grea. Eu lucrez la Arhive altceva
decât literatură, faţă de prietenul meu Adrian Alui Gheorghe,
colegul meu de generaţie, care lucrează numai pentru literatură.
- Şi cu toate acestea aţi spus că aţi dori să aveţi aceeaşi viaţă.
- Aceeaşi, pentru că sunt mulţumit cu iubirile mele. Sunt
mulţumit de copiii mei, sunt mulţumit de prietenii mei şi de cărţile pe
care le-am scris. O viaţă este bună aşa cum este ea. Sunt mulţumit cu
viaţa mea.
- Ce nu aţi dori să se repete din viaţa trăită până acum?
- Uite! Modul negativ cum a fost întâmpinată
„Antimetafizica” nu aş dori să se repete. Au fost patruzeci şi două de
atacuri în presă în timp ce eu scriam (într-un an de zile) şi eram tânăr
de 25-26 de ani. Am suferit enorm.
- Poate că nu aţi realizat la vârsta respectivă, dar probabil că
era o invidie de castă.
- Şi iubirea unde era? Nu se vedea nicăieri.
- Ştia Nichita Stănescu de aceste atacuri?
- Sigur! Şi mă iubea din ce în ce mai tare.
- Şi nu v-a consolat?
- M-a consolat.
- Consolarea lui Nichita Stănescu era ca sărutul lui Cuza pe
obrazul ţăranului scuipat?
- Era.
- Tânărul Aurelian Titu Dumitrescu era deja urcat pe culmile
gloriei. Trebuie să recunoaşteţi că eraţi sus.
- … Sunt comentat numai confidenţial şi nu mă mai înjură
nimeni …
- Vă mai apasă articolele răutăcioase la adresa
„Antimetafizicii” şi acum?
- Nu îmi mai pasă pentru că a apărut şi ediţia a cincea,
prefaţată de Sorin Dumitrescu, care Sorin Dumitrescu elogiază
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„Antimetafizica”. Şi s-a făcut pace, dar eu sunt deja bătrân. Şi acum
doresc să susţin tinerii poeţi.
- S-au cicatrizat rănile?
- S-au cicatrizat, dar cicatricile sunt atât de adânci că m-au
mutilat. Sunt mutilat.
- Deci este un subiect sensibil …
- Nu sunt comentat! Mă comentează doar câțiva, aceia care nu
sunt întâmplător unii din cei mai deştepţi. Eu am intervenit în vieţile
celorlalţi poeţi când m-am simţit obligat să-i apăr. Şi am zis că eu
sunt viteaz atunci când trebuie să fie un om viteaz, nu la două sute de
ani după asta. Aşa că eu pentru colegii mei de generaţie în care am
crezut şi care au fost nedreptăţiţi am fost viteaz când se cuvenea, la
momentul la care ei au fost atacaţi, dar, când eu am fost atacat, nu a
fost mai nimeni cu mine solidar. După aceea a apărut Aurel
Dumitraşcu,
care
mă
elogiase
într-o scrisoare
pentru
„Antimetafizica”.
- Cred că ar trebui să faceţi abstracţie de cei răutăcioşi!
- Nu poţi să faci abstracţie de ei atunci când ei se constituie
într-un sistem de ziar, unul de reviste, de cenacluri etc.
- Poeţii au fost daţi la o parte după Revoluţie?
- Talentele au fost date la o parte după Revoluţie. Şi Nichita a
fost dat la o parte după Revoluţie. Nichita era deştept din cale afară.
- Cum vă explicaţi asta?
- Eu nu sunt supărat! Trăiesc lângă nevasta mea şi lângă copiii
mei. Şi, dacă consider că un poet nu are talent, nu-mi pierd timpul cu
el. Aş vrea să laud Antologia poeţilor din Reşita şi aceasta se publică
pentru că Reşiţa este un oraş al poeţilor, în care poeţii se publică între
ei, se stimează între ei şi îşi dau câte o şansă unii altora sau toţi
fiecăruia.
- Nu este o renunţare prea uşoară din partea dumneavoastră
?
- Nu mai am putere! Am 30 de ani în care am tot așteptat să
mi se dea dreptate şi nu mi s-a dat nici acum.
- Un sfat pentru tinerii poeţi?
- Da. Să creadă în Mihai Eminescu şi în Nichita Stănescu. Şi
să nu creadă că există înfrângere atâta timp cât spiritul lor este liber.
- Şi Aurelian Titu Dumitrescu?
- Eh... Eu sunt prea mic.
(20 septembrie, 2014, Vatra Dornei)
(fragmente din volumul de convorbiri „Cartea reculegerii”, în
pregătire)
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Cine-i scrie pe
cei care scriu?

o cronică de Ioan Es. Pop
Când citeşti afirmaţii precum: „Agenţia noastră procură
începuturi de roman de mai bine de trei sute de ani”; „Nu, vă asigur că
Albert Camus nu şi-ar fi început niciodată romanul Străinul cu această
frază («Astăzi a murit mama», n.n.) dacă nu i-am fi furnizat-o noi”;
„Nouă ne revine meritul de a-i fi suflat într-o zi lui Kafka acest
extraordinar început de roman: «Pe domnul K îl calomniase pesemne
cineva pentru că într-o zi se trezi arestat»”, te gândeşti la agenţia aceasta
cu ramificaţii pe tot globul, pe cât de discretă, pe atât de eficientă, ca la o
societate de tip Illuminati, care hotărăşte destine de oameni, de cărţi şi de
mari evenimente legate de acestea.
Dar să începem cu începutul: autorul-personaj al cărţii de faţă* este
abordat la Paris, într-o „grădină secretă” în care tocmai a avut loc
„ceremonia de decernare a unor premii minore”, de către Guy Courtois,
din partea aşa-numitei Agenţii Literare Courtois. Profitând de faptul că
autorul a obţinut unul dintre premii, deci a căpătat dreptul la mai multă
vizibilitate, Courtois îi vorbeşte acestuia despre importanţa covârşitoare a
începuturilor de roman: „Un deget care apasă pe trăgaci, iată ce înseamnă
de fapt o primă reuşită, intensă. Un adevărat început de roman este
izbucnirea unui incendiu interior. (...) Prima frază a unui roman trebuie să
fie un fel de locomotivă capabilă să tragă după ea tot şirul ulterior de
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cuvinte, de fraze, de pagini şi de capitole, tot cortegiul de caractere şi
toată înlănţuirea de întâmplări şi de metafore. (...) Puţini scriitori ştiu însă
că aceste fraze esenţiale pot fi şi achiziţionate, încheie omul cu trăsături
tremurânde. Iată de fapt ce voiam să vă spun. Agenţia noastră procură
începuturi de roman de mai bine de trei sute de ani.”
Ulterior evenimentului din „grădina secretă”, întâlnirile dintre cei
doi capătă un caracter epistolar, din scrisorile lor reieşind tot felul de
informaţii uimitoare despre mari scriitori şi operele lor. Iat-o, bunăoară,
pe aceasta, cuprinsă în scrisoarea pe care Guy Courtois o trimite din
Praga: „Într-o zi cu ceaţă, într-o zi de februarie din acel an nefast 1914
care urma să deschidă seria de catastrofe ale secolului al XX-lea, pe
podul Charles se plimba un anume Franz Kafka. Un om care nu mai era
tânăr la cei 31 de ani, specialist în iubiri platonice, dezrădăcinat prin
natura sa, ars pe dinăuntru de pasiunea pentru literatură. Nu eu am fost
cel care, în acea zi de februarie, i-a suflat în ureche lui Franz Kafka acest
început de roman. În acea zi el avea întâlnire pe podul Charles cu un
anume Max Brod, un alt pasionat de literatură pe care îl cunoştea de
peste zece ani şi care devenise cel mai bun prieten al său. Nimeni nu a
ştiut şi nici nu va şti vreodată că acest Max Brod lucra pentru Agenţia
Literară Courtois. Kafka nu a fost însă un scriitor disciplinat. Pasionat,
da, genial, da, însă atât de crucificat din cauza complicatelor sale relaţii
cu propria sa familie şi mai ales cu femeile. Pentru noi Kafka a fost un
Nobel pierdut, dar ce contează? Important este că am ştiut să-i suflăm în
ureche o frază esenţială în cel mai viguros moment al vieţii sale. Vă
puteţi imagina istoria literaturii moderne fără Kafka? Fără Procesul? Fără
fraza «Pe domnul K îl calomniase pesemne cineva pentru că într-o bună
zi se trezi arestat»?”
Am reprodus fragmente consistente din primele cincizeci de
pagini ale cărţii pentru că ele sunt esenţiale pentru tot ce se întâmplă în
toate celelalte 425. Printre altele, prin epistola de la Praga, Courtois îi
transmite autorului şi prima provocare: un început de roman („Nu este
uşor să ai un frate mai mare considerat de toată lumea un geniu”) care
dobândeşte înăuntrul acestuia din urmă rezonanţe extraordinare. Pe
această linie trebuie citit portretul lui Victor, „fratele mai mare”, din care
merită decupată această schiţă: „Ceva mai greu mi-a fost doar atunci
când am înţeles că toate hainele pe care le purtam aparţinuseră de fapt lui
Victor. Ca şi toate jucăriile cu care mă jucam. (...) Fără să fi fost un elev
rău, nu m-am ridicat însă niciodată la nivelul lui Victor. Iar atunci când îi
surprindeam totuşi pe profesori cu temele sau răspunsurile mele bune,
eram felicitat tot în numele lui Victor, uneori cu fraza «La tema asta te-a
ajutat puţin şi fratele, nu-i aşa?» (...) Nu ştiu cum se constituise această
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certitudine difuză, dar toţi vedeam în existenţa lui Victor un dar divin, o
formă de generozitate din partea naturii, un cadou al destinului.”
În spiritul cărţii, m-am menţinut în această prezentare în orizontul
începuturilor. Din ele se despletesc şi o iau la vale o multitudine de ape
subterane, pe cât de lămuritoare, pe atât de misterioase.
Romanul de faţă* a fost încununat cu Premiul „Augustin Frăţilă”,
ediţia a III-a, în valoare de 10.000 de euro, distincţia fiindu-i acordată lui
Matei Vişniec la mijlocul lunii decembrie 2014.
*

Matei Vişniec, Negustorul de începuturi de roman,
Editura Cartea Românească, 2013, 475 pagini

90

Să priveşti
moartea în ochi

o proză de Adrian G. Romila
N-ar fi putut spune că văzuse mulți morți, în viață, dar tatăl lui
chiar i se părea cel mai frumos mort din câți existau. Dacă ar fi fost
destul de matur cât să cântărească detaliile, ar fi observat că ele
prelungeau sub o estetică fragilădragostea față de părintele mort așa de
subit. Cosmetizarea celor de la morgă estompase efectele infarctului și
ușoara patină a timpului de pe chipul bărbatului de 49 de ani. Paloarea
discret violacee și ridurile din jurul ochilor se ascundeau, acum, sub un
strat de fard care-i dădea aerul unui actor american old times: ochii
închiși ca la un somn de vară, liniștit, părul grizonat, des, pieptănat pe
spate, obrajii proaspăt rași, buzele albicioaseperfect închise, destinse,
gâtul întins, fără gușă, trupul suplu, ascuns sub costumul negru, cu
cravată și cămașă albastră, pantofii negri, cu boturile lucioase, ieșind de
sub perdeaua transparentă care acoperea coșciugul. Îl iubea parcă mai
tare ca atunci când era viu, iar durerea că l-a pierdut, câtă o fi fost
conștientă, era acoperită de această dragoste uriașă față de cel care-i
fusese cel mai bun prieten. El nici măcar nu părea mort, dimpotrivă,
rămăsese cel mai frumos, mai calm și mai bun tată din lume. S-ar fi
ridicat, oricând, de acolo, din cutia lungă, de lemn lăcuit, l-ar fi salutat, iar fi spus ”ce faci, băi Ducule, dragul tatii, ia zi!”, s-ar fi dat jos de pe
masă, împrăștiind florile, și-ar fi scuturat costumul, ar fi râs de farsa asta
cu înmormântarea și l-ar fi luat de mână,”Băi Ducule, da` ce miroase aici
a flori!”, ”Hai să te duc să-ți iau o înghețată, puștiulache, și după aia
vedem, poate ne oprim în parc!Trecem pe-acasă, să luăm rolele și să-i
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lăsăm mă-tii loc în bucătărie, că s-o fi săturat de noi!”. Va dura ceva până
să se adapteze dispariției lui definitive, dacă s-o întâmpla asta, cândva.
Îmbrobodită cu o basma neagră, slabă, cu chipul supt de
suferință, mama se tot învârtea în jurul sicriului, aranja florile depuse de
vizitatori direct peste mâinile încrucișate și la picioare, strângea
bancnotele de pe icoană, îi mângâia fruntea, îi potrivea părul, îi încerca
răceala degetelor și a frunții.Mai schimba câte o vorbă cu rudele strânse
în jurul mesei cu fursecuri și pahare de vin, ordona din când în când
coroanele adunate una peste alta, aprindea periodic lumânări noi, după ce
le arunca pe cele arse, dădea uneori câte o indicație, în timp ce-și ștergea
lacrimile. Când ajungea în dreptul lui, îl mângâia, îl strângea la piept,
plângea reținut, își sufla nasul și repeta mereu ”dragul mamei, dragul
mamei, a rămas el singurel, fără tăticul lui!”. Mișcarea tuturor celor
prezență, îmbrăcați, fără excepție, în negru, îi părea coregrafia uneia
dintre piesele pe care le aducea doamna, la grădiniță, când îi ruga să
ceară bani de bilet, de la părinți. Mirosul din capelă era mai degrabă
straniu decât specific morții (dar cum mirosea moartea, știa el?), un
amestec de flori trecute, naftalină, parfum de femei, lumânări topite și
ceva chimic, imprecizabil. Ar fi vrut și el să pună mâna pe corpul
defunctului, să-l mângîie, să-i vorbească,să-i ceară un semn, dar mama
nu-l lăsa, ca și cum mortul ar fi fost numai al ei și numai ea ar fi avut
voie să se bucure de frumusețea lui. Îl alinta, îi vorbea, și toată lumea
putea să constate cât de mult s-au iubit soții aștia și ce catastrofă
survenise, cu infarctul ăsta neașteptat, în plină viață.
Mătușa Irina intră în capelă și-i făcu semn mamei să se
apropie. Ducu auzi discuția șoptită pe sub baticele negre, fără să înțeleagă
mare lucru. Cele două șușoteau aprins și gesticulau: ”Când vine
părintele?”, ”Acuși, a zis că ajunge la și jumate.”, ”De-ar veni odată, să
începem!”, ”Vine el, ce-i graba asta?”, ”Știi cine-i afară?”, ”Nu, cine-i?”,
”Bela, imaginează-ți, a venit aici Bela! Cum și-a permis curva asta să
vină aici? C-o iau de păr acuma și mătur curtea bisericii cu ea!”, ”Vai,
serios? A venit femeia asta aici?”, ”Du-te și vezi-o, stă toată spășită lângă
oameni și-și face curaj să intre!”, ”Păi și ce să-i fac eu?”, ”S-o trimiți
acasă, dracului, să n-o mai vadă lumea pe-aici!”, ”Știi ce? Las-o, las-o să
intre, las-o, că...”, ”Ești nebună? Tu zici asta, tu, nevasta lui, nevasta
mortului?”, ”Acuma ce mai contează, Irina, ce mai contează? Vrea să-l
vadă și ea pentru ultima oară! Oricum gata, a murit, s-au dus toate!”,
”Treaba ta, eu nu mă bag, da` nu știu dacă... Sunt și colegii de la firmă,
aici, și toți știu...”, ”Las-o, răspund eu, las-o!”, ”Dacă intră curva asta
aici, eu am ieșit, să știi! Eu sunt sor`sa, nevasta ești tu, mie poate să numi pese!”, ”Nu stă mult, îl vede, și gata!”, ”Bine, treaba ta! Ce-o să zică
oamenii ăștia? Ce-o să zică? E o obrăznicie, Maria, să știi, e o nesimțită,
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o obraznică târfa asta!”, ”Ei, ce-o să zică?”, ”Măcar scoate-l pe Ducu, să
nu...” Mătușa ieși nervoasă, mama îi convocă pe cei prezenți și le șopti
ceva.Toți, fără excepție, după aceea, își îndreptară privirea spre ușă,
curioși.
Ducu văzu intrând în capelă o femeie subțirică, extraordinar
de frumoasă, o frumusețe evidentă, ca a tatălui său, parcă s-ar fi potrivit
amândouă frumusețile să strălucească exact aici, la înmormântare.
Înmormântarea ca adunare de oameni frumoși, morți și vii. Era îmbrăcată
adecvat, cu o rochie de doliu simplă, cu mâneci lungi, dar nu purta batic
sau vreo altă broboadă, doar își prinsese cu o cordică neagră părul lung,
bogat, într-o coadă întoarsă de mai multe ori, ca un coc improvizat.Nu
avea niciun strop de machiaj sau de ruj, nicio cochetărie feminină nu-i
păta fața albă, de porțelan mat. Mânați de un semnal secret, toți cei
prezenți ieșiră, mama îl trase și pe Ducu afară din capelă, dar el se smuci
și rămase. Se prinse cu mâna de marginea sicriului și numai niște gesturi
penibile l-ar mai fi desprins de acolo. Mama renunță și ieși după ceilalți,
lăsând-o pe femeie înăuntru, fără s-o privească, fără s-o salute sau să-i
spună ceva. Femeia ridică privirea și Ducu îi văzu ochii mari, verzi, carel priviră scurt, protector. Îl salută, printr-o înclinare a capului și un
zâmbet schițat, băiatul îi răspunse la fel. Se duse lângă capul bărbatului
și, la fel ca cealaltă, îl mângâie pe păr, pe obraji, îi atinse nasul, buzele, îi
acoperi cu palmele ei palmele lui, încrucișate pe piept, îi șopti cuvinte și
propoziții pe care numai ea le știa, căci erau abia murmurate. Băiatul nu
receptase, între murmurele ei, decât ”Răducule, Răducule”, numele de
alint al bărbatului mort, atât, oricât de mult își încordase atenția, să vadă
cine e femeia asta, ce spune, ce face, dacă tatăl îi va da vreun semn. Dar
tatăl rămăsese la fel de frumos și de nemișcat, în timp ce femeia se tot
învârtea în jurul sicriului, ca într-un dans circular, cu opriri, contemplări
și atingeri repetate.
Mama intră, deodată, hotărâtă, și se opri în spatele ei.Femeia
își lipise fruntea de sicriu, într-o reculegere adâncă. O atinse pe umăr,
încet, femeia se întoarse și o privi direct, cu ochii scăldați în apele
tristeții. Din nou Ducu surprinse o discuție șoptită: ”Trebuie să pleci!
Vine părintele! Gata! Trebuie să te duci!”, ”Aș vrea să rămân și eu, te
rog, te... implor, lasă-mă!”, ”Nu se poate, asta nu se poate! Ai stat destul,
înțelege, du-te acum, începe slujba!”, ”La slujbă vreau să stau și eu. De
ce nu...? Ce... rost mai are, acum?”, ”Are, te rog înțelege! Vine părintele.
Acum e o chestiune de intimitate, de... familie, nu poți rămâne. Vine
toată lumea de-afară. Ajunge!”
Femeia mai aruncă o privire mortului, apoi ieși, încet, trecu
prin culoarul făcut de mulțime și o luă agale, spre poarta cimitirului.
Ducu o pierdu, după un timp, din vedere.
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Dialoguri neconvenţionale

„Scrisul este o experiență
de răscruce”

Ioan Vieru în dialog cu Nicolae Sava
„Am rămas până astăzi un neadaptabil la contextele care mi
se par fără o rezolvare morală, indiferent în ce zonă a
existenței s-ar afla”
- Eşti născut la Târgu Neamţ, ai copilărit la Grumăzeşti. Ce
amintiri ai din perioada copilăriei, care te-au marcat mai puternic?
- O influență puternică asupra mea a avut Văratecul, unde locuia
bunica din partea mamei. Asemeni unei persoane cumva mature, am fost
marcat de măreția și forța naturii de acolo, de misterul pe care îl
declanșa. În oameni, în relațiile lor, în aura religioasă. Oamenii locului
erau niște sfinți... A fost un miracol din care nu am ieșit niciodată. Au
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urmat apoi oamenii, cărțile, scrisul, într-un fel de itinerar inițiatic.
Grumăzeștiul, precum majoritatea satelor din jurul Târgului Neamț,
având o propensiune spre un anume urbanism, a fost un loc tranzitoriu,
benefic. Copilăria mi-am petrecut-o până la oarecare epuizare nervoasă
între cărți, în spațiul închis, izolat de cei de vârsta mea. Eram palid,
marcat de călătoria spre o interioritate posibilă. Poate numai pasiunea
pentru schi m-a ținut pe linia de plutire, fizic vorbind, iar vara, bicicleta,
un alt vehicol metafizic pentru mine. Fostul meu învățător Valeriu
Arsene, un tip excepțional, apoi regretatul profesor Valeriu Danielescu,
și-au dedicat mult din timpul și energia lor canalizării mele spre basmul
literaturii. Privind în urmă, astăzi, mă văd beneficiarul unei lumi cu un
cod special. Am fost, probabil, cititorul cel mai activ al perioadei acolo,
câteva biblioteci, prin minunatele bibliotecare oferindu-mi o libertate la
împrumut de care nu voi uita niciodată. Apoi, prietenia cu poetul George
Calcan, la Târgu Neamț, care avea să-mi arate măsura unei solidarități și
calități uman-intelectuale de neuitat. Nu exclud faptul că această lume a
timpului, nemțeană, vibrantă, pură, a contribuit și ea la consolidarea unor
reacții neconforme la realitatea anilor care au urmat. Reacții care m-au
pus în fața unor adversari teribili, până la situații limită. Am considerat
că exista un singur drum, ne neevitat, cel puțin pentru mine. Am rămas
până astăzi un neadaptabil la contextele care mi se par fără o rezolvare
morală, indiferent în ce zonă a existenței s-ar afla. Sentimental, nu m-am
rupt niciodată de locurile copilăriei. Numele oamenilor le-am uitat în
timp, amintirea lor devenindu-mi, paradoxal, mai intensă. Pierderea
mamei, în acest ianuarie, a clătinat în mine cerurile. Propria viață se
transformă tot mai mult în istorie, ca un ceas care merge în sens invers.
Multe amintiri ascunse apar pe ecranul introspecției ca o regăsire a unei
alte lumi salvatoare.
- De unde plăcerea de a citi? Ai avut nişte profesori care ţi-au
insuflat această pasiune?
-Nu atât profesorii, cât o nevoie interioară majoră, sălbatică,
selectivă. Căutarea unei ieșiri spre sine, spre ceilalți. Profesorii au fost
alături de mine, de parcă colegii mei, fapt pentru care le voi rămâne
continuu recunoscător. E adevărat, le-am adus premiul întâi pe țară, am
debutat în reviste școlare, literare etc. La 14 ani citisem enorm, eram o
vedetă în generația mea. Mă bucuram de prietenia cu profesorii Al. Piru,
Tudor Opriș, Liviu Leonte, scriitori remarcabili, ziariști, profesori din Tg
Neamț, București, din țară. Ca atare, conflictele cu mediocritățile s-au
iscat inevitabil, eu fiind cumva absent la multe întâmplări aberante din
jurul meu. Se spune că eram arogant, ceea ce nu cred. Eram doar
inflexibil mediului încremenit. Fără să vreau, m-am trezit în tot felul de
situații bizare. Pe de altă parte, mi-am câștigat prieteni de neînlocuit,
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care erau, mă gândesc acum, un fel de continuare a cărților. Cultura,
literatura, m-a pus în fața unor opțiuni de viață care m-au obligat la
sacrificii, la riscuri.
- Dacă nu ai fi devenit scriitor, ce consideri tu că ai fi profesat, ce
ţi-ai fi dorit să ajungi „când vei fi mare”?
- Din momentul în care am debutat în revista „Cronica”, din Iași,
eram deja un scriitor. Știam asta. Vroiam să fiu scriitor și persoană liberă,
într-o devenire intelectuală continuă, fără a mă implica în blocarea celor
de lângă mine sau de aiurea. În epocă, știu, vroiam prea mult. În jur se
metamorfozau lucruri, situații de coșmar sau pur și simplu derizorii. Nu
știu ce profesie mi-aș fi dorit să urmez, știu că, acum, invitat la vechi
universități din lume, la diverse acțiuni culturale, sunt chemat să vorbesc
în numele meu. Cred că asta am dorit să profesez. Cineva spunea că
profesia dumisale e cultura, formula mi se pare ridicolă, tautologică,
mediocră. E nevoie de mai mult, de o implicare totală.
- Cu ce impresii ai rămas după primele tale întâlniri cu scriitorii
pe care îi ştiai doar prin cărţile lor?
- A fost un vârtej în etape, poate un uragan. Privind în urmă,
dincolo de nemulțumirea mea funciară, constat că am fost întâmpinat cu
simpatie, bunăvoință, protecție. Au fost momente, și când nu sunt ?, în
care am avut iminentă nevoie de așa ceva. Constanța Buzea , Grigore
Hagiu, Mircea Dinescu, Dorin Tudoran , Dan Grigorescu, Alexandru
Paleologu, se numără printre cei care au fost alături de mine în momente
dificile. Modul meu de a fi nici nu putea funcționa fără aceste oaze de
normalitate în preajmă, altfel aș fi fost pierdut. Fără ei, uneori cu o
hemoglobină în cădere, alteori subponderal, nu mai ajungeam să dau
acest interviu. Scriitorii pe care i-am cunoscut îndeaproape, Nichita
Stănescu a vrut să ne întâlnim și-am tot amânat !, au fost la înălțimea
operei. Și mediocritățile au fost tot la înălțimea operei lor, arătându-mi și
ele de ce erau în stare. N-am stat în umbra nimănui.
- Ai multe volume de poezie apărute după după debutul tău cu
cartea „Căile şoimului”, prefaţat de Constantin Ciopraga. Care crezi că
te reprezintă, la care ţii mai mult?
- Un prieten de-al meu, regretatul poet Valeriu Bârgău, pe care lam cunoscut într-un sejur literar oferit de Ion Cristoiu, la Deva, cu mulți
ani în urmă, mi-a spus, că avea impresia că va muri și nu-și va vedea
tipărită prima carte. Am fost și eu în în această situație, datorită mie,
evident. Asta după ce pe la 15 ani ar fi trebuit să debutez la editura
ieșeană „Junimea”, retrăgându-mi cartea aproape pregătită pentru tipar.
O nebunie care avea să mă vulnerabilizeze destul de mult. Apariția
atunci a acelui volum cu titlul „Eclipsa obiceiului” mi se părea un fel de
sinucidere. În 1988, un funcționar al Ministerului Culturii, a insistat să
96

intervină, să accept, să-mi apară cartea „Căile șoimului”. Devenisem o
problemă, se vehicula ideea că voi folosi situația pentru un posibil
protest. Am refuzat sprijinul. Ideea că un oficial exterior editurii poate
interveni mi s-a părut incorectă, periculoasă. Ca atare, am debutat imediat
după 1990, primul volum având un tiraj fabulos, o recompensă a
providenței. Cărțile ulterioare debutului au pentru mine semnificația unei
evoluții la care poate mă voi opri cândva, în alt context. Orice carte are
locul ei într-o biografie de autor, asemenea unei păsări într-un stol care
pleacă spre alte lumi. Volumul „Crinul regal”, antologie apărută în
colecția „,Poeți români contemporani”, a editurii „Eminescu”, cu o
posfață sentimentală de Dorin Tudoran, mi se pare o carte de răscruce în
biografia mea artistică.
- Nu eşti foarte prolific editorial. Cât consideri că ar trebui să
scrie un poet, câte cărţi, câte una pe an sau mai rar?
-Suntem într-un moment greu, foarte greu pentru literatură.
Personal, puține lucruri mă mai interesează în România, și nu numai pe
mine. E o repetiție înfiorătoare. Viața literară este aliniată mizeriei din jur
spre o utopică afirmare. Mulți prieteni sunt preocupați de cum îmi
administrez propria operă. Soluția lor ar fi să mă implic alături de
personaje care au deja contracte cu lumea, cu realitatea. Pe moment, mă
văd în alt tip de existență. Numărul mare de cărți scrise e ceva care mă
sperie. Aș spune unor autori: opriți-vă ! Cred că viața, viața fiecărui om,
este mult deasupra literaturii, artei, politicii etc. Detest această
ideologizare indirectă prin gonflarea unor autori de către tot felul de
grupuri politice sau editoriale, mi se pare o parte a corupției generalizate.
Ori ești scriitor, ori galerie de stadion ! A folosi libertatea pentru a da la
cap este o stare specifică societății românești, inclusiv a celei pretins
literare. Nu știu cât ar trebui să scrie un poet, chiar nu am nicio părere în
acest sens.
- Nicolae Bârna, care ţi-a făcut fişa din „Dicţionarul
literaturii...” editat de Academie, remarca omogenitatea tematică a
volumelor tale. Cum scrii? Ai planuri, scrii la prima inspiraţie, revii?
-Ce pot să spun? Viața mea prin traseele ei, s-a aflat, fără intenția
mea, la o continuă limită. Mă simt solidar exlusiv cu cei care au scris în
Bărăgan, în Siberia, au trăit prin ei înșiși, au adus lumină în lume. Nu am
rețetă, detest rețeta. Într-un alt secol mi-aș fi permis experiențe
extravagante, garantat. Acum, după nazim, comunism, România, vreau să
fiu mărturie. Scrisul este o experiență de răscruce. Omogenitatea la care
te referi poate fi acel angajament interior fără de care tirania zilei ne-ar
pulveriza.
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- Eşti mulţumit cum au receptat criticii literari cărţile tale de
poezie? De la cine te-ai aştepta, ţi-ai dori, să scrie o istorie a literaturii
contemporane?
-Cărțile mele au fost receptate corect, nu am a mă plânge.
Debutând după 1990, am prins vremuri nu tocmai prielnice receptării
critice. Receptarea critică e mai mult un joc aleatoriu. Treaba altora dacă
o fac bine sau rău. Cititorii adevărați au o inteligență superioară criticii,
nu sunt pervertiți .Când, într-o după-amiază, într-o cafenea de lângă
Universitate, în plină dictatură și supraveghere, am citit ce-a scris
profesorul Dan Grigorescu în referatul la prima mea carte, am avut un fel
de garanție că un critic adevărat este un solidar cu toate așteptările unui
scriitor. Am înțeles că toți cei care m-au sprijinit merită o mulțumire
înaltă, absolută în memorialul unei viziuni. O „Istorie” a literaturii nu-și
mai are sensul într-o cultură liberă, modernă, cu atât mai mult astăzi. S-a
schimbat lumea, unii însă o vor ca acum o jumătate de secol. Îi înțeleg.
M-am despărțit de ei.
- Ai fost un prieten apropiat al poetului Ion Stratan. De ce crezi
că şi-a dorit să moară aşa devreme? Ai vreo amintire despre el ce revine
în memorie acum?
-Ion Stratan, ce conștiință! A fost un geniu, fără exagerare !
Dispariția lui mi se ireală și astăzi. Doar ce-am auzit la știri, într-o seară
de octombrie, că s-a sinucis. Am fost ani lungi împreună într-un dialog
impresionant. Moartea lui a făcut, se pare, parte dintr-un scenariu interior
cu tenacitate urmat. Mi-l amintesc în Grecia, la fereastra hotelului
rememorând fraze, situații de la o cafenea de peste drum. Retrăiam
istoria literaturii în orice împrejurare. A fost o prietenie unică. Cred că a
trăit prea mult mediatic într-o lume atât de mediocră deseori, fapt care i-a
amplificat o anxietate cumva normală, însă pentru el, dovedindu-se
insuportabilă. A vrut să ofere și să primească prea mult de la o lume
egoistă, săracă din toate punctele de vedere. Dacă ar fi emigrat în Franța,
cum și-a dorit la un momendat, ar fi fost astăzi printre noi. Severitatea
față de mulți confrați, l-a aruncat nemeritat într-o uitare, totuși,
inexplicabilă.
- Eşti director al revistei „Contrapunct”. Consideri că merită să
mai faci reviste pe care le citesc doar confraţii tăi, sau nici aceia?
- Merită, și nu merită. Confrații sunt prinși în ale vieții literare,
sociale, apoi își revin, își amintesc de tine, de alții. Îi simpatizez pe toți,
indiferent unde sunt, cum sunt. Revistele, mai nou, fac tot felul de jocuri,
ca pe vremuri, poate ceva mai dezinvolte, egolatria fiind o modă. Într-o
lume a libertății politice, și a libertății de de expresie implicite, o revistă e
la fel de necesară ca într-o dictatură. Însă multe reviste, am impresia,
funcționează ca într-o dictatură, se cred soarele de pe cer. Iar directorii
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lor sunt zei. Poate regionalizarea administrativă să schimbe mult
mentalul social, inclusiv al scriitorilor. Sau va fi și mai rău. Oricum,
lumea veche e pe ultimii metri.

„Viața literară din Capitală este configurată pe sectoare,
cartiere, primării, ministere. Am alte treburi decât să tremur
pe lângă vreun primar sau ministru”
- Nu participi foarte mult la viaţa literară din Capitală. Consideri
că e pierdere de timp sau te fereşti de prietenia colegilor de breaslă?
- Nu am timp, viața mea este confiscată în mare parte. E bine că
lucrurile stau așa. Am rămas din vremuri străvechi, destul de stigher la
prieteniile literare. Știu o parte dintre confrații noștri, pe alții poate îi voi
cunoaște în timp. Viața literară din Capitală este configurată pe sectoare,
cartiere, primării, ministere etc. Am alte treburi decât să tremur pe lângă
vreun primar sau ministru. Mă obosesc afacerile culturale, vreau libertate
pentru mine și pentru toți, în egală măsură, aici mi se pare sensul
profesiei noastre. Prieteniile sunt prioritare, în general, când ești tânăr, în
formare. Ulterior, totul devine mult prea încărcat problematic. De ani de
zile amân o lectură publică din motive misterioase mie însumi.
- Cărei generaţii ţi-ai dori să aparţii, optezeciştilor sau
nouăzeciştilor? Sau nu eşti de acord cu generaţiile lui Ulici?
- Deși foarte tânăr atunci, am debutat în 1977, nu pot aparține
decât optzeciștilor. Laurențiu Ulici a fost o figură mult mai interesantă
decât ideea asta a lui cu generațiile, justificată prin contextul istoric în
care a aplicat-o. Atunci, în anii 80, a fost un punct de discuție, o
delimitare necesară. Astăzi e aiurea, doar un reper de istorie literară. Numi plac insectarele, deși fără ele știința nu ar fi evoluat.
- Ce consideri tu că este mai importat în opera unui scriitor,
mesajul, forma, noutatea cu care vine? Te-a tentat vreodată să scrii şi
proză ?
- O cunoștință de-a mea, somitate medicală îmi reproșează că nu
scriu proză. Lucru care nu mă interesează, cel puțin acum. Am avut un
bun prieten, la Iași, Corneliu Ștefanache, remarcabil prozator, care n-a
avut brumă de recunoaștere meritată. Și asta nu doar din motive
explicabile. Am un alt prieten la București, Constantin Abăluță, figură de
prin ordin a literaturii contemporane, marginalizat până la colaps, a cărui
activitate susținută mă pune serios pe gânduri. Poate, cine știe, s-ar putea
să scriu, cândva proză. Ar trebui numai pentru simpatia de care m-am
bucurat din partea lui Ștefan Bănulescu sau a lui Al. George. Un scriitor
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vine, în general, pe un culoar liber. Important poate fi ceva greu de
definit la început , care se clarifică în timp.
- Ce părere ai despre premiile literare care se acordă în România
la această oră?
- Nu mă interesează subiectul. N-am candidat, sper că nu voi
candida vreodată la așa ceva. Nu se poate face nimic pentru îndreptarea
lucrurilor atâta vreme cât centralismul bântuie mai ceva decât gripa.
- Care e relaţia ta cu Uniunea Scriitorilor? Consideri că îşi face
treaba în breasla pe care o conduce, mai are rost să existe? Cum te-a
ajutat?
- Am intrat destul de prudent în Uniunea Scriitorilor. Spusesem
multor cunoscuți, înainte de 1989, că nu voi intra în Uniunea Scriitorilor,
din motive știute de toată lumea. Uniunea Scriitorilor nu-i exclus să
semnifice mai mult pentru nostalgiile noastre decât pentru prezentul
nostru. În 1989, Aurel Dragoș Munteanu, în momentul expulzării din
redacția fostei reviste „Luceafărul”, m-a propus să fiu primit redactor în
locul său. Evident, era imposibil, dar numele meu a fost plasat într-un joc
important. Astăzi, Uniunea Scriitorilor, societate unde aș fi putut să acced
la orice poziție pe care mi-aș fi dorit-o, e departe de a fi un proiect
autentic pentru breaslă. Este utilă celor din comitete și comisii etc, și care
au început să se declare geniali între ei. Simpatici, foarte simpatici! Cum,
în timp, m-am fofilat de orice implicare în comisii și comitete, am plătit
pentru asta. Apoi, am luat oarecare distanță. Trăiesc în Europa
occidentală, din varii motive, peste jumătate de an. Revin în România
poate pentru tot ceeea ce am împletit împreună cu Uniunea Scriitorilor.
Breasla din care facem parte are nevoie, clar, de un alt concept
organizatoric. În prezent, Uniunea Scriitorilor a ajuns un fel de fundație
la dispoziția unor reprezentanți ai celor tot mai marginalizați. Cred într-o
altă organizare a scriitorilor, nu în una unde plătești cotizație iar
membrii sunt o abstracție, o masă de manevră. Cred într-o societate a
scriitorilor de la care fiecare scriitor să primească sprijin necondiționat.
Fiecare. Deocamdată, scriitorii plătesc cotizații.
- La ce lucrezi în prezent pe plan literar? Îţi faci planuri, îţi
propui anumite cărţi?
- Cine știe dacă vom trăi până mâine. Cărțile, ce sunt cărțile?
Visez o vară la poalele muntelui Ceahlău, cu fruntea sprijinită de un
desen a lui Tonitza. O carte este drumul spre acea carte. Cărțile s-au
scris, ce va fi nu știm. Aștept o lume ceva mai bună pentru toți.
Societatea concentraționară în care încă trăim poate fi anihilantă de
scriitorii care sunt liberi cu adevărat.
- Dacă ar fi să o iei de la capăt, ai renunţa la anumite lucruri pe
care le-ai făcut? Tot în Bucureşti sau la Constanţa te-ai stabili?
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- Mulțumesc celor care au fost alături de mine, unii dintre ei de
acolo de la Piatra Neamț. Mi-am câștigat dreptul de a spune cum văd eu
lucrurile. Casa mea este în inimă, acolo unde ne putem întâlni la un
veritabil cenaclu. Cenaclul nostru literar a fost, îmi permit să o spun, unul
esențial. Bucureștiul este un loc cu prea multe promisiuni pentru a fi un
loc al adevărului. Constanța, unde am avut șansa de-a locui câțiva ani,
m-a apropiat, indirect, de locuri îndepărtate unde revin în căutarea unui
acasă pe care scrisul l-a multiplicat fascinant. Dacă ar fi să o iau de la
capăt simt că mi-ar fi imposibil să nu scriu. Aș fi mult mai tolerant cu cei
care au avut alte poziții decât ale mele, pentru că adevărul, deși glob de
cristal, este, deseori, unul singur.
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Aniversări: Gheorghe Simon – 65 de ani

Un poem de
Gheorghe
Simon

Întîia pagină albă
Întîia pagină albă
întîia scrisoare
cu litere vii
în sufletul tău
cucernic şi cuceritor
mai aproape cu o clipă
de întunecata zare a morţii
grăbindu-te să ajungi
mai repede spre tărîmul
întristării unde nu-i timp
şi nici loc de răzgîndire
fiind toate aşezate cuminţi
în matca ocrotitoare a firii.
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Fără de împotrivire
dăruindu-ţi şi ultima clipă
cea de pe urmă întîmpinare
a chipului răsfrînt
în oglindirea sfioasă
cînd ţi-a fost frică
să ieşi din casă
mai mult decît aşteptarea Părintelui
să te ia de mînă
urcînd treptele spre ieşirea
din sinea răsfirată-n
lumina încîntării.
Acum te întorci
şi toate răsar fără de umbră
subţiate în dor de amintire
de cum va fi fost de săracă
viaţa fără privirea ta mîngîietoare.
În tresărire
acum sufletul
ca o părere de rău
umbrit se vădeşte
în lumina neînserată
a Fiului.
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Gheorghe Simon sau sinuoasele
călătorii prin oglinzile adormite
ale fiinţei
un portret de Daniel Corbu
Născut în 1950 în micul sat mirean din jurul Mănăstirii Agapia
(agapos însemnând loc de linişte, de dragoste), după studii primare la
Agapia, liceale la Târgu Neamţ şi Facultatea de filologie (românăfranceză) la Iaşi (unde îl aflăm şi redactor şef la revista „Opinia
studenţească”), se întoarce ca profesor de franceză în comuna Agapia,
unde locului se ţine din 1975 până azi.
Gheorghe Simon a făcut parte, în anii optzeci, din ceea ce Laurenţiu
Ulici şi alţi comentatori ai fenomenului literar numeau Şcoala de poezie de
la Târgu Neamţ (cu întâlniri şi lecturi publice la Casa de cultură Tg.
Neamţ), care mai cuprindea pe Nicolae Sava, Aurel Dumitraşcu, Radu
Florescu, Adrian Alui Gheorghe, Dorin Ploscaru, George Calcan ş.a. A
debutat cu Fulgere captive (Ed. Junimea, 1984), căreia i-au urmat cărţile
de poeme: Viaţa după Iisus (Ed. Panteon, 1996), Duminica absenţelor
(Ed. Princeps Edit, 2004), Ardere de tot (Ed. Princeps Edit, 2009),
Atotputernicul Nimeni (Convorbiri literare, 2010), Amin Agapia (Ed.
Princeps Multimedia, 2012), Fractalia (Ed. Princeps Multimedia, 2013).
Două sunt călăuzele care te poartă prin poartă prin poezia scrisă de
Gheorghe Simon: percepţia virginală a lumii şi drama cunoaşterii, cu
scindările: cunoașterea lumii şi drama cunoaşterii, cu scindările: cunoaşterea
lumii («trece omul prin faţa lui, a lucrului!») şi cunoaşterea de sine. Pornind
de aici, substanţa tragică a poemelor în discuţie. Fiinţa e peste tot. Chiar şi în
Ab Grund-ul heideggerian şi, orbecăind prin golul din noi, un singur lucru
ne dă trezia: cunoaşterea de sine. Poetul spune: „Ştiu că tot delimitând/ne
apropiem de noi înşine.” Aici „delimitând” trebuie luat în sensul „câştigării
de teren” în viziunea spaţială a drumului către sine. Desigur, conştiinţa
limitelor, la care ne vom referi mai târziu, accentuează tragismul. Fulgere
captive sugerează, de altfel, detenţia sinelui între limitele cunoaşterii.
Vitregia lumii şi a spaţiilor întunecate ale fiinţei în a căror cunoaştere poetul
se confundă cu însăşi verva sa iniţiatică, îl duce la îndoiala carteziană a
întrebării: „unde să te ascunzi de tine însuţi/ când nici o părticică/ nici un
atom nu te recunoaşte” (Semn vorbitor).
Îndelung poetul se caută în oglinzile adormite ale fiinţei, de fapt
„sinele împresurat se manifestă în oglinzile adormite ale fiinţei.” Este aici
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preluarea ideii heideggeriene a omului aruncat în lume, care începe o
„înaintare dureroasă spre sine”. Poetul e sentenţios uneori şi iată-l reluând,
în chip poetic, inscripţia de pe frontispiciul oracolului din Delphi: „din
toate colţurile, oricine face umbră pământului / să privească în sine prin
microscopul spaimei/ care urzeşte sub ochii noştri/ pe măsură ce posedăm
imaginându-ne.” (O întâmplare care se poate repeta). Dar tot ce se
imaginează este un fast de care te bucuri în singurătate şi cu greu îl poţi
dărui. Din cauza bunului simţ tutelar şi terorizam, nu îi e dat lui Gheorghe
Simon să posede legea cinismului universal, aşa că până la urmă ne aduce
doar „incerte dovezi ale existenţei de sine.” De la sine până la sine,
adevărul despre sine sucombă. Aici mi se pare a fi drama cunoaşterii în
general şi tragedia noastră. Gheorghe Simon a ales poezia. Poate şi pentru
a nu veni împotriva acelei sublime flatări pe care Aristotel o aduce poeţilor
în Poetica sa: cum că poezia este mai adevărată decât cercetarea
sistematică a fiinţării. Pentru că poezia este extaza libertăţii.
În Viaţa după Iisus, volum dens, în care întrebări abisale, de cele mai
multe ori fără răspuns, sunt adresate Marelui Arhitect, dar şi sinelui. Ele
privesc Fiinţa (sfâşiată, părăsită). Poetul se-ntreabă: „Nimeni nu aude pe
nimeni./ Către cine se-ndreaptă această făptură/ care are cuvinte în loc de
gură?” Prin urmare, libertatea poate fi aflată în cuvânt. Dar cât de deplină
poate fi? Cioran spunea despre mistic că e liber atunci când trece dincolo
de Dumnezeu. Mă gândesc atunci că omul e cu adevărat liber când îşi
întrece sinele. Dar cum? Prin cunoaştere. Aceasta e înalta tragedie care
uneori nu poate fi într-o singură viaţă. Poate cunoaşterea de sine înseamnă
conştientizarea absurdului. Postulare în ambiguitate. Mers în demers,
înălţare a lumii prin cântec. încredere în cuvânt: „Numai prin cuvânt veni
el însuşi!” Pe de altă parte, orice cunoaştere strică armonia existenţială a
lumii, ia fiinţă o armonie nouă, ca înaltă succesiune a distrugerii celei
vechi. Ne trage de guler poetul: „trebuie să auzi ţipătul pruncului/ silaba
adormită a exclamaţiei/ ţipătul femeii când simte cum se desface/ armonia
lumii.” (Semn vorbitor).
O altă direcţie a poeziei lui Gheorghe Simon, prezentă mai ales în
volumele Duminica absenţei, Ardere de tot și Amin Agapia, teroarea
amintirii, amintirea ca armă, „care în loc să ucidă trezeşte cuvântul”. Iată
dovada puterii mele, exclamă poetul. Şi iată distrugerea sa, adaug eu, căci
cel care cotrobăie prin „tufişurile umbrite ale memoriei” nu e liber, şi
asemenea lui Sisif e condamnat la navetă sisifică, la căutăre, la nesfârşita
rătăcire „prin universităţile sufletului”, cum singur şi cu discretă mândrie o
spune. Gheorghe Simon e un neoexpresionist „ordonat”. Multe dintre
poeme au un aer rilkean, întârziind în fine contururi, ca înscrisurile sau
imaginile pe sfintele brocarturi. Să cităm Prinţesa din Ninive: „Istoria se
scrie fără a mai fi citită de nimeni./ Copilăria levitează-n văzduhul
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amintirii şi-şi întrerupe/ brusc povestea celor o mie şi una de vieţi ca şi
cum/ Dumnezeu ar privi în sine şi într-o clipă fugară ar fulgera/ cu
privirea-I veşnicia înăsprită de atâta absenţă şi nu ar/ mai urca la cer decât
în formă de zbor din care curg păsări/ în abisul orbitor, în seara aceea,
citim în cronicile apocrife,/ tu erai însăşi prinţesa din Ninive, fără ca să te
ştie/ nici norii deasupra câmpiei,/ nici apele negre ale melancoliei,/ erai
cerul devenit pământ,/ raiul prefigurat de un sfânt./ Istoria se scrie fără a
mai fi citită de nimeni./ În seara aceea, căzând în genunchi, te rugai fără să
vezi/ cum ard pe faţa omului lacrimi din părinţi. În seara aceea,/ cântecul
şoptit, zâmbetul amorţit rosteau cuvântul întrezărit./ Seara s-a furişat întrun peisaj anonim.”
Poet incurabil, curtat uneori şi de demonul eseului filozofico-literar,
anahoret ale cărui mari, adevărate extaze ţin de spectacolul ideilor şi
revelaţia cuvântului, Gheorghe Simon mai are multe de spus în poezia
română. Întrevăd o schimbare la faţă a sa prin adâncirea temelor şi
parabolizare, aşa cum el se vede ca „iluminare a unui popor trezit din
parabole”.
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“Poezia ţine de copilăria omului, deşi
ea, poezia, acum, pare mai degrabă o
copilărire, un joc gratuit al minţii, pe
cale de diseminare”

Gheorghe Simon în dialog cu Nicolae Sava
« Nu mai întrezărim sensul jertfirii şi nici pe cel al rodniciei Duhului :
admirăm zidurile, îngrădirea trainică, şi uităm de zidire »
- De ce “AMIN AGAPIA” (cu adevărat Agapia)? Nu sună puţin
publicitar acest titlu ? De ce acest patriotism local accentuat ? Cum te
răsplăteşte mănăstirea Agapia pentru asta ?
- În nici un fel. Nici nu mă aşteptam la vreo răsplată. Din contra,
Agapia mi-a dăruit iubirea, pe cînd Mănăstirea îmi contestă dreptul de
proprietate asupra grădinii, în care mi-a fost dat să văd Raiul copilăriei.
Constat, cu uimire, că Mănăstirile nu mai sunt lăcaşuri de cult, cu biserici
şi altare sfinte, ci instituţii patrimoniale, manageriale, încît, închinătorii,
mărturisitorii, de altădată, sînt acum turişti de ocazie, ecumenici, ratînd
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cuminecarea, şi, drept consecinţă, comunicarea ! Lăcomia asta nu-i semn
bun, mai ales acum, pierzîndu-ne sufletul, pe care l-am ţinut ascuns, în
vremi de restrişte. Nu mai întrezărim sensul jertfirii şi nici pe cel al
rodniciei Duhului : admirăm zidurile, îngrădirea trainică, şi uităm de
zidire. E o răsturnare cumplită, subminată de o ispitire a spiritului, a
puterii pernicioase a cuvintelor, încît Verbul e în destrămare şi în
amputare, prin tergiversare. Savantul Mircea Eliade a primit în dar, la
Chicago, un ulcior de la Horezu şi un pumn de ţărînă de la Agapia. Harul,
darul rostirii, e Sfîntul Duh, în lucrare. El nu are patrie, strîmtorat fiind
doar de nehotărîrea şi ispitirea noastră. Locuim în patria lui Nichita
Stănescu : limba română. Amin Agapia e răspunsul bun la chemarea
asurzitoare a tăcerii neîntinate, ca ispăşire şi iscusire, prin asceza
Verbului, pe toate jertfind, jertfitor. E un fel de ieşire din Infernul
singurătăţii atroce, aşa cum poetul Ioan Es Pop şi-a găsit mîntuirea prin
poezie şi prin mărturisire, fără de umbrire, părăsind Ieudul natal, din
prinos de iubire. Titlul, Amin Agapia, mi-a fost sugerat de poeta
Constanţa Buzea. găsindu-i o noimă ascunsă, implicită poeziei pe care o
compun : un fel de nimb al Închinătorului dintotdeauna, respirînd aerul
agapic, sub tîmpla văzduhului împresurat de iubire. Etimologic, AMIN, e
un cuvînt ebraic, însemnînd AŞA SĂ FIE ! AMIN e şi un fel de
confirmare şi de întărire a rostirii, cînd ruga e “fierbinte”, către cele
înalte, fără umbră de implorare sau de invocare. Mai mult, AMINUL
poate fi expresia necoruptei şi nesmititei aspiraţii umane, spre împlinire,
inspirat fiindu-ne sufletul de un duh eliberator. Agapia nu mai e un loc, ci
un nume ; nume consfinţit de Închinătorii şi Mărturisitorii, care s-au
inspirat din Duhul răcoritor al contemplării, lăsînd la intrare povara
cotidiană a urgisirii, dînd expresie senină, grigoresciană, chipului în
admirare şi încîntare de sine. Poetic locuieşte omul (Heidegger), nu-i
pentru isihaşti, pentru ermetici, pentru ermiţi, pentru pustnici rătăciţi, ci,
pentru rătăcitori în siajul neţărmurit al limbajului corupt, corupător,
urmînd calea strîmtorată a pelerinului, care nu ezită să se întîlnească,
inevitabil, cu sine ; întîmpinat fiind de zîmbetul unei coline, de împăcarea
din icoanele bizantine, de susurul unui pîrîu, de tăcerea aspră a pădurii,
jefuită, acum, nemilos, binecuvîntat, Închinătorul, de lumina fără de
înserare a sufletului, tînguitor, spre mărturisire. AMINUL e în fiecare
suflet, ca o clipire, o sclipire a ceea ce ne va fi dat să vedem o singură
dată, făcînd să se risipească tot ce e vraişte în mintea noastră, tot ceea ce
ne împovărează, pe măsură ce ne cucerim abisul/prăpastia, performeri
netăgăduitori, dar atît de fericiţi, biruiţi de neputinţă. Pînă şi scepticul e
mîntuit : Trebuie să ni-l închipuim pe Sisif fericit ! (Camus). DA !
AminAgapia pot fi rostite împreună, fără de smintire, întrucît amîndouă,
cuvintele, sunt sălaş de iubire şi de împlinire. A spune, dragă Nicolae
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Sava, că e vorba de o prea accentuată trăire, de o admirare naivă, dar,
cum, altfel, să-mi răsară mai viu chipul Vînătoriului tău nemţean, dacă nu
prin BĂTEAUA din poezia ta : o metaforă a crîngului eminescian, din
copilăria ta. Aşa au răsărit poemele tale, refuzînd bătătura, pe
neaşteptate, pe matca uscată a Ozanei, ameninţată de secătuire. Poezia ta,
rezonantă, prin metafora inspirată a inadecvării, e Aminul Agapiei, în
vibrare şi cutremurare; clipa dintîi a uimirii şi a întîmpinării sufletului, pe
calea adevărului poetic, rămîne ca o minune a Cuvîntului şi o lucrare a
Verbului, o încercare netrufaşă de a risipi cenuşiul cotidian, agresiv, şi de
a preamări virtuţile limbajului, ca unică şansă de a nu sucomba în faţa
uzurii, a eschivei, a poantei, a băşcăliei. Aminul e o confirmare a
Creaţiei, o consfinţire şi o consimţire faţă de actul pur gratuit, dar atît de
cuceritor, cumpănitor, al poeziei, ca putinţă şi făgăduinţă, prin asceza
Duhului, care poartă numele poetului, numele nostru.
- Eşti unul dintre puţinii scriitori din Neamţ care a afirmat că a
debutat în Ceahlăul (în 1969),cei mai mulţi luând ca reper apariţia în
reviste literare cât mai cunoscute. Cum s-a produs acest debut şi ce a
urmat apoi ?
- Am avut şansa unui cititor inspirat şi aplicat, dintre redactorii
remarcabili ai ziarului CEAHLĂUL : Domnul Viorel Tudose. Am trimis
cîteva poeme şi fără să ştie nimeni nimic, eram încă la liceu, m-am trezit
chemat la cancelarie, şi cu ziarul pe birou, directorul aproape că m-a
somat să confirm că acel Gheorghe Simon sunt eu. Poezia se numea
TAINĂ şi avea ca temă taina olarului care însufleţeşte lutul : taina lui
Dumnezeu. Da ! A fost debutul meu absolut în poeziei, întrucît s-a
petrecut fără martori sau naşi de ocazie. Graţie lui Viorel Tudose. După
aceea a urmat greul, de a nu-mi înstrăina sufletul prin nume. Cum
anume ?! Se întîmplă şi acum, de minune !
- Cînd crezi că ai realizat faptul că eşti destinat poeziei ?
- În clipa nedumeririi de sine, cînd nu înţelegeam ce se întîmplă
cu mine. Nici prea de vreme, în cruzimea vîrstei infantile, dar, nici
amînînd, lenevind în comoditate, mai aproape, trezindu-mă oaspete, în
casa copilăriei, ca o înstrăinare de mine însumi. Pînă la revelaţia iubirii,
cînd nu ştiam cum să fug de mine, refugiindu-mă într-un nume, la fel de
străin de mine, întrucît, răspundeam mereu cu acel EU, faţă de întreaga
vecinătate, atît de stranie, prin vacuitate. Frica de a mă întîlni cu mine
însumi a indus, prin poezie, de a nu fi un intrus, în acea abisală, terifiantă
lume, al unui Nimeni, de odinioară sau de adineauri. Nici acum nu ştiu
dacă am realizat întîlnirea cu acel, straniu, Nimeni. Doar în Biserica
Adormirii Maicii Domnului, la sfînta liturghie, pregătit de cu seară, de
mama grijulie, abia aşteptam să-i admir pe Sfinţii cuminţi din icoane,
mirîndu-mă că ei mă întîmpină cu o carte în mînă, deschisă. Nu
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înţelegeam nici un cuvînt, nici o literă, imaginîndu-mi mereu să întorc
pagina, să răsfoiesc, în atît de tainicile, albe, pagini, cum îmi apăreau şi
chipurile măicuţelor, cu veşmintele lor negre, dar cu feţe inocente de
albinuţe, de transparente ferestre prin care priveşte Dumnezeu. Numai la
adunat fîn, prin poiene însorite, vara, imi apăreau ca nişte grăbite furnici.
Poezia era deja în mine, în sufletul meu, numai că trebuia să-i dau un
nume. Poezie înseamnă iubire : rodnicie de suflet, încumetare de sine.
Indicibil antinomic : în iubire se cuvine să renunţi la nume. Iubirea e, de
fapt, aforismul numelui, pe cînd, poezia e aforismul anonimului, al eului
în răstignire de sine, cînd ţi-e dat să ai îndrăznirea bună de a da un nume
unui Nimeni.
- Cînd aveam 16 ani, poezia mi se părea o dulce inutilitate. Mi se
părea bizar a rima cuvintele. Aveam impresia că poezia reprezintă
partea copilărească a literaturii. Citisem, superficial desigur, cîteva
poezii de Eminescu şi Goga. Abia după un an, cînd “m-am apucat de
scris” şi eu, am descoperit poezia, căzîndu-mi în mînă (nu întîmplător),
Blaga. Tu, prin care poet ai descoperit poezia ?
- Da ! Ai intuit foarte bine, poezia ţine de copilăria omului, deşi
ea, poezia, acum, pare mai degrabă o copilărire, un joc gratuit al minţii,
pe cale de diseminare. Poezia e concepţiune, concepere a sensului
creaţiei : comprehensiune a umanului din noi, dar şi aprehensiune faţă de
realul agresiv, convulsiv şi posesiv. Poezia e şi ea o creaţie, dar de gradul
al doilea, faţă de Logosul primordial, faţă de Verbul jertfitor, ca o înfiere
a Duhului primenitor, şi căruia îi e refuzată orice ierarhie. Ierarhiile
sucombă, după cum ştii, pervertite, în căprării, generaţii, promoţii, încît,
Canonul creaţiei e mai mult o constrîngere, decît o cale de mîntuire a
sufletului, prin rostire. Şi, vai , de creatorul care se substituie
Creatorului ! Substituire înseamnă smintire. Curios, dar mie, poezia mi sa relevat prin orele de filosofie, de la liceu. Singurele, de altfel, în care
eram liberi, în nerăbdarea adolescentină, de a fi noi înşine, liberi să ne
împodobim ideile, în tentativa de a ne iniţia în jocul ielelor, neîmpiedicaţi
şi nedresaţi, ca la celelalte discipline, neinhibaţi de nici un obstacol, încît
percepeam lumea ca pe un miracol, iar cuvîntul ca pe un har de la
Dumnezeu. A urmat, apoi, revelaţia sfintei triade a poeziei române :
Blaga, Barbu, Bacovia. Abia mai tîrziu, la facultate, m-am încumetat în
explorarea eonului eminescian.
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« Rămînînd în imperiul semnelor, vom sfîrşi noi înşine ca semne, glife
hieratice, în Cartea Vieţii, cu paginile albe »
- Nu-mi iese din minte o scenă : un ţigan se străduia să omoare
un cîine. Îl lua de coadă şi îl izbea cu capul de asfalt. Dostoievski, în
Fraţii Karamazov, descrie o scenă dură, în care un cîine este păcălit şi
înghite un boţ de mămăligă, în care era băgat un pumn de ace. Tu speri
că, în viitor, omul nu va mai face sau asista la astfel de cruzimi ? Încotro
ne îndreptăm ?
- Omul, ajuns la capătul răbdării, fiind el însuşi un ghem de
cruzime, va rămîne spectator al nelimitării spectrale, victimă a
inepuizabilei înzestrări exterminatoare. Ne grăbim orbeşte spre un (nou)
început absolut. În aşteptarea Îngerului Exterminator, nu mai putem avea
răbdare. Aşteptarea e obositoare şi ne scoate din minţi. Păcăleala,
negocierea, şmecheria, băşcălia, circul, momeala, ghicitoarea, rebusul,
învoiala, convenţia, drăgălăşenia, toate fac parte din meteahna umană,
pierzînd orice urmă de creaţie, fiind mai aproape de un fel de
năstruşnicie, cînd nu mai ştim ce să facem cu noi înşine, avînd ca
oaspeţi : Plictisul, Sictirul şi Lehamitea, dracul întristării, de care se tem
isihaştii. Semiologia a înlocuit Demonologia. Semnul a atotputernic, în
timp ce înţelesul nu mai are nici o şansă de a ni se revela, epifanic.
Sensul, pipernicit şi prizărit, e tot mai hulit în Cetatea în care tot ce
aminteşte de suflet trebuie hulit. Asistăm la o Cruciadă a semnelor, o
migraţiune oarbă, arbitrară, închinîndu-ne la o inter-faţă, care sucombă
într-o structură binară ( zero şi unu), fatală. Or, mîntuirea noastră
presupune o viziune treimică, egal mîntuitoare şi neîmpărţită, ci doar
împărtăşită. Altfel, vom avea parte doar de migrări de semne, de accesări
gratuite, pe care nu le mai citeşte nimeni. Rămînînd în imperiul semnelor,
vom sfîrşi noi înşine ca semne, glife hieratice, în Cartea Vieţii, cu
paginile albe.
- Consideri cenaclul literar o şcoală sau o pierdere de timp
pentru un tînăr scriitor ?
- Cenaclul literar e absolut necesar pentru un tînăr scriitor, mai
ales dacă mentorul e un bun distribuitor, un dirijor, un cititor nepărtinitor,
unul care să aibă darul distingerii, al exigenţei şi al autorităţii netutelare.
Totul e să ştii cînd să te retragi, altfel existînd riscul, inevitabil, al
contaminării lirice, al pastişării inofensive, al parodiei înşelătoare sau,
mai grav, al plagiatului recuzabil. Ajungi să scrii precum liderul
grupării. Şansa e că poţi să-ţi auzi vocea, beneficiind şi de opiniile
pertinente ale auditoriului, chiar dacă ţi se par dure sau impertinente.
- Cu cine te-ai asocia ? Cu prietenii sau cu poezia ?
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- Cu poezia, mai întîi, pentru că poezia e semnul unei înalte şi
desăvîrşite prietenii, al unei supreme împăcări. Poezia e şi curajul, buna
îndrăznire, precum arta iubirii, asumarea mărturisirii, fără rest, ca
dezvăluire a sufletului întristat de moarte. Poezia eşti tu însuţi în stare de
veghe. Ea nu presupune politeţuri, înlesniri, explicaţii, justificări,
interpretări, nu e făţarnică şi nu se ascunde. Doar cuvintele o pot trăda.
Poezia e o rană prea adîncă pentru a o putea ascunde. În timp ce prietenia
e o întîmpinare sublimă, cum ni s-a întîmplat la amîndoi: am ajuns o
tăcere. Eram fiecare o confirmare şi o continuare a celuilalt, iar între noi,
doar îngerul poeziei, în zborul său etern, epfanic. Aşa ne-am desfăcut
aripile sufletului şi levităm în văzduh de contemplare.
- Căruia dintre scriitorii români de azi crezi că îi eşti dator
pentru ieşirea ta în lume ca poet ? Evocă una din întîmplările cele mai
dragi legate de acesta.
- Proverbială sau providenţială, (nu-i deloc totuna), ieşirea în
lume, pentru mine, a fost doar Întîmpinare, într-o lume “fără de intrare”.
Providenţială a fost întîlnirea cu poetul Ioan Alexandru, la Iaşi, ca
student. Apoi, la Mănăstirea Agapia, într-o vară sublimă, cînd poetul,
împreună cu soţia sa, Doamna Ulvine, cu cei cinci “prunci” ai săi, se
retrăsese, nu atît pentru a scrie, cît, mai curînd pentru iniţiere agonică,
agapică, sihastră, isihastă. La Agapia a scris IMNELE MOLDOVEI, şi tot
aici, a întocmit un album GRIGORESCU, regăsindu-şi temeiul poemelor
sale vizionare (homerice, himerice, profetice), în “boiul” evanescent al
prefigurării grigoresciene. Proverbială a fost întîlnirea de la Iaşi, cînd, în
timp ce realizam un interviu pentru revista Opinia studenţească, am fost
brusc întrerupt şi întrebat dacă ştiu ce-i acela un HYMEN, poetul
lămurindu-ne asupra etimologiei cuvîntului IMN, mai tîrziu reproşîndu-ise pînă şi forma, ciudată, de plural, IMNE. Ioan Alexandru era invitat la
Iaşi, la un Festival de Poezie “Mihai Eminescu”, fiind laureatul acelei
întîmplări poetice, ca un semn de recunoaştere a primului volum din seria
Imnelor : IMNELE BUCURIEI. Ocazie unică, pentru mine, de a cunoaşte
strategia cenzurii. Mai întîi, Dinu Săraru, sosit la Iaşi, din partea TVR, să
înregistreze festivitatea. Îi trebuia cartea poetului Ioan Alexandru. În Iaşi
se găseau două exemplare din Imnele bucuriei, unul la Biblioteca
“Asachi”, celălalt, la “Eminescu”. Mă ofer să-i procur un exemplar,
împrumurîndu-l de la una din biblioteci. Mai trebuiau copiate din carte
poemele patriotice şi trimise noaptea la cenzură, pentru a fi aprobate, spre
difuzare. Mă chinuiesc pînă spre miezul nopţii să dactilografiez poemele
alese de Dinu Săraru, la o maşină de scris, hodorogită, fiind şi ştirbă de o
literă. Aceleaşi poeme trebuiau citite şi în timpul înregistrării. Apoi,
Juriul, avînd, obligatoriu, în componenţă, doi muncitori de la “Nicolina”,
pentru a valida decizia Juraţilor, de a acorda Titlul de Laureat, motivînd
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în felul acesta raţiunea evaluării corecte, a orientării atotbiruitoare asupra
spiritului creator, întrucît, poezia era ancorată în realitate şi exprima, cum
nu se poate mai bine, lumina, pîngărită, a zilei. Învăţăturile sale, didahiile
duminicale, aveau o înflăcărare divină, profetică, stîrnind invidia
preoţilor compromişi. Glăsuia în deşert Ioan Alexandru, în faţa sufletelor
pline de amărăciune, de o prea înăsprire diabolică a mulţimii, hămesită şi
amăgită cu un colţ de pîine. Pînă în Decembrie ’89, şi după, cînd, trimis
în Parlament, Ioan Alexandru avea să-i salveze, pe demnitarii abia
instalaţi în scaune, de furia şi sălbăticia unui popor, ajuns în pragul
nebuniei şi al nimicniciei. Cu braţul ridicat, ca un tribun din vechime,
avînd asupra sa o Sfînta Cruce, s-a oferit ca jertfă minerilor, începeţi cu
mine, striga poetul, pironind, pentru totdeauna, Sfinta Cruce, pe un
perete, mut de atîta încrîncenare demonică. Oculta cenzură aveam să o
suportăm, pe viu, imediat, la Opinia studenţească, pentru o pagină, cu un
supra titlu, SFINŢII NEAMULUI, ameninţaţi cu măsuri dintre cele mai
drastice, dacă nu recunoaştem şi nu divulgăm numele celui care a propus
acest titlu. Sfinţii Neaamului ne rămăseseră în memorie de la întîlnirea cu
poetul Ioan Alexandru. L-am întrebat de ce şi-a modoficat prenumele din
Ion în Ioan, şi mi-a răspuns că Ion sună străin de limba română, ca John,
de exemplu, faţă de mlădierea vocalică, Ioan. Şi cît aveau să-l mai
batjocorească pentru asta. Îmi amintesc şi de ultima sa remarcă
testamentară, în Germania, pe un scaun cu rotile : Acum ştiu ce-i Infernul.
Infernul e singurătatea. Să trecem la singurătăţile noastre, dragă Nicolae,
cum spuneai tu : Mie îmi vorbiţi, voi, de singurătate ?!, Neştiind nici
unul dintre noi de cîtă singurătate porţi tu în sufletul tău.

« Dumnezeu ar putea fi oaspetele fiecăruia şi tuturor, deodată, în faţa
unei uşi, încuiată pe dinăuntru, iar noi, stăpîni la noi acasă, privind la
faţa Sa, prin vizor »
- Consideri că este un privilegiu faptul că te-ai născut la Agapia ?

Nu crezi că dacă te năşteai în Bucureşti erai mai vizibil ?
- O precizare, totuşi. Sunt născut la Mănăstirea Agapia, nu în
satul Agapia. iar mama mea, deşi nu era măicuţă, cînta la strană,
psalmodia, în timpul Sfintei Liturghii, şi era înzestrată cu un umor teribil,
avea ceva din aura Humuleşteanului. glumind cu preoţii, făcîndu-i să
rîdă, fără falsă smerenie. Ceea ce pentru ea era nevinovată ironie, pentru
mine mi se părea o blasfemie, întrucît nu se glumeşte cu cele sfinte. Aşa
s-a întîmplat de curînd la ultima ediţie a zilelor Creangă, invitaţii de
onoare dîndu-şi cu părerea, spre nedumerirea liceenilor, dacă Ion
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Creangă a fost Preot sau Diacon, nepomenind nimic de SFINŢENIA lui
Creangă. La fel s-a întîmplat cu poetul Ioan Alexandru : din neputinţa
noastră, din comoditate balcanică, riscăm să fim victime cancaniere,
etichetînd şi distribuind zvonuri, fiind maeştri în arta zădărniciei. Avea
dreptate Llossa, suntem poporul cel mai fericit din lume, întrucît trăim în
şi din ficţiune. După cum ştii, Bucureştiul e o altă ţară, nu o capitală, de
aceea a şi fost mereu confundat cu Budapesta. E un loc de atracţie, unde
poţi învăţa arta seducţiei. Fiind dîmboviţean, din fire, poţi deveni repede
bucureştean, derutînd pe occidentali, prin nehotărîrea şi ambiguitatea
românului. Pentru a ne cunoaşte mai bine, îi invităm repede pe străini la
mănăstiri, sau, îi ducem cu vorba. Amintesc, imediat, excelentul verset al
poetului Adrian Alui Gheorghe despre dusul cu vorba…la groapă. La
Mănăstirea Agapia am învăţat arta discreţiei, avînd privilegiul de a-i
cunoaşte, în clipe de răgaz, de meditaţie, în după-amieze dumnezeeşti de
cucernice, cînd apăreau, de departe, zărindu-i, în plimbări peripatetice, pe
cei care, aflaţi aici, la odihna sufletului, neecumenici, negrăbiţi, se
întorceau acasă, cu o amintire duioasă, revelată, fie prin înfiorarea aerului
monastic, fie prin înflăcărarea duhului atoate jertfitor ; fără camere de
luat vederi, cu Agapia la subţioară, cum ne e dat să-i vedem azi pe turiştii
ecumenici. Îl vad şi acum pe Lucian Raicu citind, în tihnă, pe malul
pîrîului, despre Gogol şi despre sufletele moarte. Aici, la Mănăstire, am
fost iniţiat în arta apărării de sine, mai întîi, prin SABIA DUHULUI, care
ne surprinde nu atît prin imprevizibil, cît prin faptul că e vorba de sabia
cu două tăişuri. Aşa se face că testamentul mamei, pentru mine, a fost
hotărîtor : Să nu te joci cu vorbele, cu oamenii, cu Dumnezeu. Ludicul e
bun, cît timp eşti bine orientat, altfel, ludicul e un atentat la eonul
originar.
- Mama şi prietenia sunt singurele cuvinte ale limbii române pe
care le pronunţ cu teamă. Tu ai şi altele ?
- Fără ezitare, da ! La cele două ale tale, inevitabile, adaug,
negreşit, cuvîntul copilărie. Copilăria e singura cale pe care ţi-e dat să te
întîlneşti cu tine însuţi şi unica locaţie în care eşti patron absolut. În clipa
aceea, a întîmpinării eului tău (pînă atunci, o nevinovată abstracţiune !),
poţi, împăcat să te smereşti, pentru că, numai aşa, întîmplarea de a fi
poate fi convertită şi asumată ca pe o minune, dislocînd pentru totdeauna
fortuitul, întîmplătorul, hazardul. Să trăieşti doar viaţa e pură gratuitate,
dar să înţelegi minunea creaţiei şi a sensului creaţiei, care nu-i decît
iubire, înseamnă împăcare cu sine, mai întîi, şi apoi cu Dumnezeu. A da
timpului timp (Iustinian Chira) şi a slăvi pe Dumnezeu înseamnă să te
întîmpini pe tine însuţi fără să te sminteşti. Copilăria nu poate fi
reformată, reprimată sau deturnată, ci doar restaurată, precum chipul
dintîi al întîiului om, ca întîietate şi încununare a Creaţiei. Un copil
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traumatizat, de azi, va fi rana eternă a unei lumi de mîine. Citiţi vieţile
sfinţilor şi veţi vedea că ei nu au avut copilărie. Citiţi despre copilăria
marilor creatori şi veţi observa că opera lor e doar expresia sublimă a
unor traume din copilărie. A suprima copilăria cuiva, mutilînd-o, prin
conversiune, speculînd-o, pînă şi prin publicitate, nu vom face decît să
fim autorii unui mic scenariu apocaliptic, ireversibil.
- Întrebîndu-l cîndva pe Cezar Ivănescu despre cît trebuie să
publice un scriitor în viaţă, mi-a răspuns că doar atît timp cît poate
spune ceva nou. Cum ai răspunde tu ?
- Da ! De acord cu Don’Cezar ! Mai ales acum, largheţea
oportună a publicării face ca Poezia, mai ales, să se refugieze în alte
registre ale artei. Adevărul e că ne înnoim, învechindu-ne. Iconomia
Duhului nu-i la îndemîna oricui. El ne prisoseşte, făcînd din noi, oameni
de prisos, cînd, în fapt şi în urmare, dîndu-i ascultare, se cuvine să dăm
glas prinosului din noi : ascuns, simulat, pervertit. Nu mai putem citi
poezie, întrucît, ceea ce se publică nici nu mai poate fi numit Poezie, ci,
un fel de amestec răcoritor, în clipe de caniculă mentală, de plictiseală.
Ai mereu impresia că sumedenia de poeţi publică şi ceea ce nu au scris.
Scrisul lor, scriitura lor, pare că nu le aparţine. Poţi să te joci,
schimbîndu-le numele, poezia nu mai are un autor. Asta face ca poezia să
recapete aerul ei de folclor, de Cîntarea României, dar, într-un registru
aiuritor. Iată ! Nu mai departe numele a doi poeţi, care nu pot fi
confundaţi : IVĂNESCU, Cezar şi Mircea. Între ei, abisul cititorului. Îmi
amintesc, la Iaşi, la Editura Junimea, un redactor de onoare, ne-a inminat,
ca să ne distrăm, manuscrisul (original) al Rod-ului, semnat Cezar
Ivănescu. Originalitatea creaţiei sale era vizibilă şi în aşezarea în pagină a
versetelor : nu pe verticala albă a colii A4, ci pe orizontala ei, deoarece,
versurile aveau un fel de continuum, care nu putea fi retezat sau frint de
îngustimea paginii sau de mărginimea citiorului. Erau cuvinte vii, pluteau
respirînd albastrul profund (Don’Cezar folosea o cariocă de culoare
albastră) al mării sale interioare sau al cerului secund, din aproapele-i
suflet, fecund. Grafoman, aşa era considerat, pe atunci, la editura
Junimea, poetul Cezar Ivănescu. Dar, azi ? Numai tu ştii cît ai aruncat
din ceea ce ţi se părea nerealizat, stilistic vorbind, din creaţia ta.
Parcimonios din fire, exigent cu spiritul tău creator, iubeşti prea mult
poezia, ca să o măsluieşti în văzul tuturor. Nu avem milă pentru cititor,
compătimindu-l doar, atît ne-a mai rămas. Nu mai avem timp, poezia
presupune răstimp. Înfulecăm fără să ne hrănim, sătui de micimea
noastră. Mai tîrziu, mult mai tîrziu, va fi descoperită adevărata poezie,
precum fragmente din Regiunea de odinioară sau precum Manuscrisele
de la Marea Moartă. Postumitatea, acel După ne este darul şi harul
rostirii. Poezia e o judecată de apoi, scriind şi însemnînd doar ceea ce am
115

uitat să spunem cu o clipă mai devreme, aşa cum, fericit, cititorul
rosteşte în sine, cam aşa ceva aş fi vrut să spun şi eu. Abia atunci, poezia
şi-a împlinit rostul profetic. Numai că, grăbindu-ne, ne ia gura pe
dinainte, şi ne mustrăm, justificîndu-ne apoi, că nu asta am vrut să
spunem. Poezia e acea expresie unică în literatura română : TOCMAI-MITE !(v.Ion Creangă). Cum i s-a întîmplat şi lui Gabriel Liiceanu să
descopere la Mircea Ivănescu, taina poetului, care, în pandant cu pereţii
camerei, scorojiţi, ca semn/marcare a efemerului, a doua zi, cu o precizie
şi o claritate nemaipomenite, îi amintea confesorului Liiceanu despre nu
ştiu ce detaliu sau amănunt. Aşa e şi poezia lui Mircea Ivănescu,
ermetică, hieratică, atît stranie şi obscură, dar cu măsură, încît pare a fi
scrisă de presocratici, atît e de vie, în acel răstimp, care ne copleşeşte,
cînd îi dăm timp cititorului, conferindu-i nimb de veşnicie. tocmai prin
arheul ei : eonic, teontic şi teandric.
Deocamdată, cuvintele sunt
rostite în vid, expresie a neantului din noi, sau congelate, cuvintele, ne
sunt oferite, gratuit, en gros, cu înţelesuri, sensuri expirate. Cam asta e,
dragă Nicolae Sava. Suava comoditate a firii noastre, de a scrie, fără să
mărturisim, fără cuminecare, adică împărtăşire a sufletului nostru. Ne
resemnăm zadarnic spunîndu-ne că pînă la urmă tot va rămînea ceva.
Inflaţia nu-i doar pecuniară, ci, mai grav, fiind mai mult verbală,
discursivă, în timp ce Poezia face să (ne) auzim tăcerea din sufletul
nostru. Tipărim bancnote si printăm/distribuim, virtual. Or, sufletul
uman, înduhovnicit, se distribuie fără să se împartă. E cum nu se poate
mai uşor de înţeles această întregire şi nesmintire a Duhului, după cum ne
lămurea Constantin Noica : 1 : 1 = 1. Îmi îngădui doar să parafrazez
paradoxul humuleştean : am scris (prea) mult, întrucît nu am avut timp să
scriu (mai) puţin.
- Eşti mulţumit de modul în care te-a perceput critica literară
pînă în prezent ?
- Da ! Fericit, faţă de cei cîţiva, oneşti, care au citit şi au înţeles
cum se cuvine poezia pe care o compun. Critica literară e un domeniu al
neputinţei, întrucît Creaţia presupune Creatorul. Or, criticul literar se
amăgeşte substituindu-se Creatorului, exersîndu-se în arta distribuţiei de
calificative şi canoane, subversive, cu de la sine Putere, subminînd
nucleul tare, teandric, al Putinţei, prin indeterminări factice, ocolind cu
măiestrie să-şi asume o cît de mică pietate faţă de lacrima eminesciană a
Demiurgului. Onestitate am întîlnit doar la un singur critic literar : Al.
Cistelecan. Cu smerenie, aş zice, el a mărturisit că şi-a declinat înclinarea
spre arta poeziei, citindu-l pe Hiperionicul sibian : Mircea Ivănescu.
Ador, în schimb, triada: Şerban Foarţă, Hartularul harnic, (cum s-a
autointitulat, într-un eseu), Holorimicul, Pangramaticul, Hieroglificul,
Hronicarul magnific, Hieraticul, Cititorul, prin excelenţă, al adierii
116

Duhului, pe un portativ, cu nimb de fractal. Al doilea e patafizicianul
caşvanian, campionul maldororian al pegaşilor iaşiloţi, Luca Piţu. Şi, cel
mai sprinten la minte, scăpărînd de iuţimea gîndului, recentul mărturisitor
atonit, hirotonit pe culmile disperării cioraniene şi ale schimbării la faţă,
epifanice, Dan C.Mihăilescu. Aceştia sunt corifeii şi duhovnicii mîntuirii
mele literare. Neputinţa face din noi cîrtitori. Poezia nu admite critica,
cum noeticul, emergent, face de ruşine poeticul, evanescent. Ea, poezia,
se supune doar sieşi, fiind un act jertfitor. Critica literară e un domeniu al
eminenţei şi al excelenţei. Se înşeală cel care îşi permite să emită judecăţi
de valoare, într-un domeniu unde nu-i prilej de negociere : aici, nevăzut,
fără de împrumut, e doar Iconomia Duhului, precum a mărturisit şi
vulcanicul de la Petrila : I.D. Sîrbu : cît timp scriu, suntem trei, cînd
citesc, rămîn singur. Aceasta e şi chemarea dlui Nicolae Manolescu,
admirabilul. Scriind despre alţii, el şi-a dezvăluit putinţa netăgăduinţei,
acel altceva, altcum, al tainei creaţiei, care e la îndemînă şi îngăduit
oricui, numai să rămîi singur, precum Dumnezeu, şi să citeşti în duhul
literei, donquijoteşti, ca să nu te sminteşti, însufleţind tăcerea
Mîntuitorului de pe Muntele Măslinilor. Poetul, rămînînd poet, nu poate
să fie decît mulţumit, întrucît el atît ştie că Nemulţumitorului i se ia darul.
Cine şi-a însuşit lecţia ionesciană nu s-a smintit, întrucît arta literară e
actul pur, gratuit, prin excelenţă, în mărginimea glosatorului.
- Suntem atît de subiectivi, încît ar trebui să abordăm tăcerea,
cînd vrem a ne trimite părerile noastre despre lume. Eşti nu numai poet,
ci şi critic literar. Care e doza de subiectivism la cronicile pe care le
scrii ? Mă refer la subiectivismul de care eşti conştient.
- Tăcerea e plurivocă, polisemantică. Dumnezeu e tăcere.
Tăcerea e un exerciţiu al minţii, dar şi o asceză a sufletului. Învăţînd să
taci, ascultînd pe celălalt, îţi va fi dat să te auzi pe tine. Tăcerea e fructul
imaginar al rostirii divine. Ce
altceva e isihia, dacă nu tăcere
neîntreruptă ? Nu vorbele au creat lumea, ci Verbul primordial,
Proniatorul. Cuvintele, după cum se ştie, nu înseamnă Cuvîntul ! Nu e
poet cel care e numai poet. Sau, eşti prea mult poet, pentru a rămîne doar
poet. Poetul vizionar, născut iar nu făcut, e cel care încearcă să-şi înmoie
aripa şi în văpaia de azur a imaginarului, dar şi în briza amară a
mărturisirii. Poezia e doar ceea ce prisoseşte în clipa întîmpinării
sufletului, în clipa rostirii divine, în timp ce rostirea esenţială e
mărturisirea nedeşartă, suprimînd neliniştea care ne împresoară cu
amărăciune. Eşti ceea ce mărturiseşti ! Numai aşa poţi să te apropii de
Dumnezeu, respirînd şi rostind, avîndu-l ca oaspete pe Duhul Sfînt,
nevăzut şi nedistribuit din Sfînta Treime. Nu sunt critic literar, ci doar un
comentator în orizontul de aşteptare şi de contemplare a ceea ce ni se
pare a fi răsfirare a sufletului, în văzduh de mirare. Scriu doar despre
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ceea ce şi despre cît îmi este dat să înţeleg. Nu aleg eu numele sau
textele, ci ele îmi deschid calea intuiţiei, prin asocieri şi corespunderi
uimitoare, prin labirintul facerii şi al desfacerii, într-o piaţă comună a
înţelegerii şi întemeierii întru spiritul viu al Poeziei.
- Cum te împaci cu încadrarea ta de către unii critici literari în
rîndul poeţilor mistici ?
- În nici un fel, de două ori eronată, etichetarea, graţie
comodităţii ancilare, de slugă la doi stăpîni, cum se spune. Mistică e doar
tăcerea, contemplaţia, smerenia. Or, etichetarea e o nevionovată
demistificare. Mistică poate fi chiar poezia ta, întrucît, te cuprinde frica,
în faţa atît de înşelătoarei demiurgii. Tăcerea ta, la Cina cea de Taină a
poeziei, face ca toată vorbăria să ni se pară o erezie. Doar Wigtensetein
ne-a potolit din iureşul dezinhibării şi al hipertextualizării, şoptindu-ne
duios, nichitastănescian : se cuvine să tăcem despre ceea ce nu putem să
vorbim. Poezia e cuminecare, împărtăşire, de duh, în sobor, în văzul
tuturor, fără stoicisme, fără sofisme, ci doar mai înaintea mergătoarei,
irepresibilei, mărturisiri. Pînă şi traducerea eronată a nitzscheenei
aneantizări a făcut din noi, cititori, orbiţi orbitori, victime nevinovate, de
a-l reînvia pe Dumnezeu, prin rostire : în loc de Dumnezeu este mort, a
fost tradus greşit, pentru teofobi, ca un fel de deicid, Dumnezeu a murit !
Şi atunci, urmarea e pomenirea lui Dumnezeu, la tot pasul, în tot versul şi
universul, pînă la banalizare, un fel de diminuare, golire de orice
conţinut. Nediscriminator, Dumnezeu ar putea fi oaspetele fiecăruia şi
tuturor, deodată, în faţa unei uşi, încuiată pe dinăuntru, iar noi, stăpîni la
noi acasă, privind la faţa Sa, prin vizor. Mi-a fost dat să cunosc trei poeţi
mistici : Paul Aretzu (Caracal, Olt), Constantin Hrehor (Grăniceşti,
Suceava) şi Dorin Ploscaru (Piatra Neamţ), avîndu-l, fiecare din ei, ca
icoană pe Daniel Turcea, iluminatul, aş îndrăzni a spune.
- Ai fost propus, la absolvirea facultăţii, pentru o carieră
universitară, Nu îţi pare rău că nu ai acceptat ?
- Fără voia mea, acceptarea era condiţionată de o perioadă de trei
ani “în producţie”, cum i se spunea în vremuri de restrişte, consemnaţi în
Cartea de muncă, la munca de jos, adică. Cei trei ani au devenit treizecipatruzeci, de cînd, neînjosindu-mă, mă iniţiez, predînd franceza,
neprăduind limba română, recunoscător pentru valenţele nebănuite ale
inspiratei şi prea binecuvîntatei rostiri româneşti. Aici, e mai multă
candoare şi, chiar încerci o anume savoare, întrucît ezitările, inevitabile,
ale gimnaziştilor, fac de ocară poncifele sibilinice ale universitarilor. În
urmare, vorba lui Aram Frenkian, e mai cuminte să fii bine orientat, decît
bine situat, cu titluri universitare, obţinute, cu împrumut. La Universitate,
poţi avea parte de oportunitate, dar, la ţară, în ţinutul natal, nu ai decît
şansa vieţuirii, fără profeţii nimbate de o incertă paternitate. Îţi ofer două
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exemple extreme, sublime. Cînd am folosit într-o împrejurare cuvîntul
irefutabil, colega de română s-a speriat şi neavînd un dicţionar la
îndemînă, nu ştia cum să ajungă mai repede acasă, pentru a se convinge
că acest cuvînt există, precum şi antinomicul refutabil. A doua zi, s-a
scuzat, crezînd, pe dată şi pe loc, despre mine, că vorbesc prostii. Cu
totul vrednic de laudă e tînărul francez, poet el însuşi, care a învăţat
limba română şi a mărturisit că cele mai dragi şi prea fireşti cuvinte
românesti sunt : nimb şi văzduh. Aş adăuga un al treilea : adiere.
- Crezi că peste 50-100 de ani va mai exista literatura, ca obiect de
studiu în şcoli sau lumea se va limita la cunoaşterea sumară a scrisului
pe calculator ?
- Scrisul pe calculator e volatil. Din neatenţie, poate zbura mai
repede şi mai uşor decît gîndul. Glifele mayaşe rămîn pe veci a fi
descifrate. Triada rămîne indescifrabilă şi indicibilă. 1.Prefaţa e
Creatorul, Ocrotitorul, Părintele eminescian, Jertfitorul. El ne apară pe
noi de noi înşine. Dumnezeu îl apără pe Moise de faţa Sa : Căci nu va
putea cineva să vadă faţa mea şi să nu moară. Sau, excelentul vers, nu
mai ştiu autorul, Va veni moartea şi va avea numele/chipul tău. În
Talmud era interzisă scrierea sau ştergerea numelui lui Dumnezeu. Se
spune doar : Slăvit/Binecuvîntat fie El. În francmasonerie primeşti
moartea, în recipiendar, ca pe un dar, fiindu-ţi acordată o nouă identitate,
în vrăjmăşie cu ale tale daruri, înstrăinîndu-te mai întîi de tine însuţi. 2.
Interfaţa e binară. Bunăoară, ştii că ceea ce vedem noi acum pe sticlă, în
spatele ei, sunt două cifre : 0 şi 1. Nu reuşim să spargem codul zecimal
sau fracţionar, egiptean. Răzbim doar, la suprafaţă, prin Fractal.
Codificarea binară e refractară la triadă şi la tetralema hindusă. 3. Cea
de-a treia cale, de re-vrăjire a vieţii, a terţului inclus sau a
transdisciplinarităţii, poate fi singura cale de a ne salva omenimea de la
autonimicire, fie din imprudenţă, fie din sminteală, Graţie bioticii
sintetice şi a ordinatorului, se spune, în următorii ani, oricine ar putea
edita virusul Ebola. Numai că trăim cea din urmă şi cea mai gravă
cultură, a idioţeniei :
în răspăr, de faţadă, simulatorie, virtuală,
seducătoare ; o cultură fără intrare, care se răzbună, prin împotrivire, prin
canonizare inversă, declarîndu-ne invincibili, inexpugnabili, un fel de
resuscitare a Golemului, autonimicitor, autodistrugător, prin
hipercultivarea puterii şi prin anihilarea prezumtivă a Proniatorului.
- Se vehiculează ideea că vine sfîrşitul lumii, unii l-ar grăbi chiar
în acest an. Crezi că s-a săturat Dumnezeu de noi şi vrea să creeze alt tip
de stăpîni ai Terrei ?
- Ne rabdă, încă. Nu suntem pierduţi, cîtă vreme pierzania noastră
nu a atins apogeul. Constatăm doar, stupefiaţi, sceptici şi neputincioşi, că
nu există limite spre Infern.
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- Un coleg de-al tău, profesor de franceză, se plîngea că această
limbă a rămas precum altădată rusa, fiind preferată limba lui
Shakespeare. Care ar fi argumentul suprem împotriva acestei afirmaţii ?
- Nobleţea, spiritul de fineţe, sorgintea comună, latină, franceza
fiind soră cu limba română, sunt argumente inconturnabile în favoarea
cizelării verbale, nu doar parlamentare sau universitare, ci a însuşi
spiritului uman, a sufletului, pe cale de dezintgegrare, de destrămare,
franceza, înlesnind o comunicare firească, pînă la cele mai subtile nuanţe.
În ceea ce priveşte engleza, întreabă numai un profesor de engleză dacă
ştie ce înseamnă OK. Eu am păţit-o, şi de atunci m-am lămurit, rămînînd
pe mai departe admiratorul lui Swift, fără a-l neglija pe Shakespeare, cel
cu multe feţe, cum îl numea Eminescu. Ai fi ştiut că autorul Călătoriilor
lui Gulliver e şi patronul internauţilor, pecetluindu-i pentru totdeauna cu
o siglă nărăvaşă : YAHOO.
- Eşti un profesor cu vechime serioasă. Îmi poţi da exemplu cîţiva
dintre elevii tăi care au ajuns nume importante în domeniile lor ? Şi cu
asta îţi mulţumesc pentru acest interviu.
- Deocamdată, nu am exemple. Merituoşi sunt mulţi, vrednici în
domeniul lor, derutaţi de figura seducătoare a Şmecherului (atenţie :
cuvînt intraductibil, fără echivalent într-o altă limbă), precum şi de figura
condescendentă a Impostorului. Elevii mei nu au de ales, rămînînd, cum
ne este dat să fim, acum, descurcăreţi. Mulţumesc, Nicolae Sava ! Te
aştept la Masa Tăcerii brâncuşiene.
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Fractalia sau
antologia
maturităţii poetice

o recenzie de Veronica Răuţu
Poezia domnului Gheorghe Simon pendulează pe parcursul
actului creaţiei între expresia poetică clar exprimată şi uşor înţeleasă de
cititor şi unele tendinţe de ermetism ce-i sporesc farmecul asemeni ,,
corolei de minuni a lumii ”.
Antologia volumelor de poezie apărute între 1995 şi 2012
(
Fulgere captive , Viaţa după Iisus , Duminica absenţelor , Ardere de tot
şi Amin Agapia ) reprezintă pentru autor expresia maturităţii artistice
căci poezia sa ,, ne va elibera sufletul /şi se va risipi ceaţa gri a
nehotărîrii ” (Mărturisire ) iar poetul scrie ca să înveţe „ a citi ” şi „ a
muri ”.
Gheorghe Simon este creatorul unei poezii cu adevărat moderne
în care sensurile poetice sînt garantate de acurateţea artistică a exprimării
prezentă în toate cele cinci volume , de lumina divină a Creaţiei , ce ne
conferă puterea de a descifra sensurile existenţei umane căci „Deodată se
deschide cerul /şi calea se-nseninează -n fiinţă ” (Viziune precară ).
Plină de lirism şi mesaj metafizic poezia domnului Simon ne
încîntă prin acurateţea discursului poetic , prin limbajul limpede şi
armonios , prin profunzimea cugetării poetice dar şi printr-o uşoară undă
de ermetism şi încifrare a sensurilor poetice ce sporesc farmecul şi
frumuseţea poeziilor îndeosebi ale celor selectate în prezenta antologie
lirică. Sacralitatea poeziei sale este generată deopotrivă de profunzimea
gîndirii poetice , de atmosfera de credinţă şi moralitate creştină pe care o
degajă , de aducere în atenţie a unor concepte şi mesaje cu rezonanţă
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religioasă ce ne îndeamnă la o trăire întru sfinţenie şi la înţelegerea
deplină a sensurilor existenţei umane şi la raporturile acestora cu
divinitatea , căci ,, Poezia se arată / doar o singură dată/precum e faţa
nevăzută / a Creatorului / dîndu-i un nume ” ( Cartea vieţii ).
Plaiurile natale şi atmosfera monahală în care poetul trăieşte se
regăsesc ca un leitmotiv pe parcursul multor poezii şi amplifică starea de
sacralitate şi de lumină într-o veritabilă ,, carte sfîntă a vieţii ” :
„ Pînă am început să scriu
şi literele moarte înviau în cuvinte .
Nu era nici chip şi nici făptură
erau doar imagini vii rostite-n Figură . ”
( Evaziune )
Poezia cu rezonanţă filosofică şi religioasă este permanent
dominată de puritate, lumină, de alb, de sfinţenie şi simplitate , de
imaculat , demersul liric finalizîndu-se ca proiecţia unor complexităţi
ale sensurilor şi cu imagini de o frumuseţe uimitoare ce-i sporesc
farmecul artistic :
,, Copil , credeam
că l-am văzut pe Dumnezeu
mersu-i alene şi parcă măsurat
era ca o rugăciune rostită pe-nserat.
..............................................................
Nici acum nu ştiu
de ce doar iarna
făptura Părintelui se înscrie
ca un cuvînt viu
pe cărarea albă şi pustie .’’
( Era iarnă , alb şi-atîta puritate )
Chiar dacă uneori notele de ermetism crează sensuri poetice greu
de descifrat la prima lectură , poezia domnului Gheorghe Simon se
remarcă printr-o claritate debordantă , uimitor de simplă în definirea unor
concepte , în special de factură religioasă ce duce la o multiplicare a
sensurilor şi înţelesurilor poetice, filosofice şi religioase :
I. „ Duhul Sfînt e lucrare neîntreruptă
fără de capăt sau de începătură ”
......................................................
II. „Sfîntul Duh e pustiire de sine
aşternut de rouă ”
......................................................
3. „Duhul Sfînt e doar auzire
în chiar acest loc
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şi în chiar această clipă ”
......................................................
4. „Duhul Sfînt e împăcare de sine
acceptare şi întregire ”
......................................................
5 „ Duhul Sfînt e îndreptare
şi orientare ”
.....................................................
6. „Duhul Sfînt e doar alinare
precum ceea ce ne înlănţuie fără scăpare ”
( Duhul Sfînt )
Elementele religioase rezultă dintr-o credinţă profundă în care
sensurile poetice sînt evidente , clare şi clădite pe adevărate fundamente
teologice , ce fac din poezie o relaţie permanentă autor –cititor prin
desluşirea şi înţelegerea sensurilor reale ale credinţei :
„ Nu vom mai şti să citim
ne va copleşi
şi va străluci nefiresc de înalt
înţelesul inspirat al Duhului Sfînt
şi-i tot mai frig în casa rugăciunii neîntrerupte
în inimile frînte
şi-i tot mai pregnantă icoana Părintelui
în poetici răsfrînte. ”
( Evangheliar )
Credinţa în care poetul năzuieşte şi o supune demersului său
poetic este una adevărată , clădită pe trăire întru sfinţenie şi identificarea
adevăratelor sensuri ale credinţei creştine şi nu pe o interpretare
abstractă şi subiectivă a conceptelor religioase şi filosofice .
Trăgîndu-se şi vieţuind într-o zonă cu profunde rezonanţe
religioase –Agapia –Gheorghe Simon abordează poezia filosofică şi
religioasă ca o proiecţie a raportului dintre viaţă şi moarte iar întreaga
trăire este mereu raportată la Dumnezeu .
Din această perspectivă în poeziile sale se întrezăreşte o undă de
pesimism , ce nu depăşeşte limitele raţionalului , conformîndu-se astfel
legilor existenţei însă cu o uşoară tentă de nostalgie , regret şi ezitare :
„ Alină-mi , Doamne , durerea surdă
precum clipa de-acum e fără de urmă !
Mîngîiere eşti tu , Doamne ,Verb în lucrare
precum lumina fără de-nserare !
Nu mă părăsi , Doamne , în vremi de pustiire
singur fiind doar cu tine , eşti clipa care survine !
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Potoleşte , Doamne , stihia-n destrămare
fă să înceteze nimicul fără ezitare
agonizînd durerea florilor în scuturare! ”
( Rugăciune )
Alteori elementele religioase sînt raportate la demersul poetic ,
la poezie ca expresie a vieţii , căci poetul nu este nici un moment
preocupat de propria sa celebritate ci de perfecţiune , de adevăr , de
sinceritate şi profunzime :
,, Poezia se arată
doar o singură dată
precum e faţa nevăzută
a Creatorului
dîndu-i un nume.
.........................................
Şi din eroare în eroare
adevărul se adevereşte
fiindu-ne dat să vedem
ceea ce nu se arată
decît o singură dată
moartea ca o erată
făcînd să învie litera
moartă .
( Cartea vieţii )
Poezia domnului Simon este una de calitate incontestabilă, de un
rafinament artistic deplin, de o originalitate evidentă ce se înscrie vizibil
în peisajul poeziei mistice, creştine şi filosofice.
Întreaga antologie se remarcă prin profunzimea gîndirii poetice ,
prin libertatea expresiei dar şi prin adevărata libertate pe care ţi-o dă
Logosul , prin aspiraţia permanentă spre adevăr şi lumină, spre purificare
şi credinţă .
Autenticitatea discursului poetic , atmosfera de mister, aerul de
pacifică ortodoxie , concepţia proprie despre poezie , despre menirea ei
şi-a poetului sînt doar cîteva caracteristici fundamentale ce jalonează
antologia domnului Gheorghe Simon.
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Focul negru
pe focul alb

o proză de Andreea Nanu
Ahmed opri mașina la marginea deșertului. Soarele cobora
rubiniu în spatele dunelor. Aram duse mâna streașină la ochi măsurând
întinderea pustie, în timp ce buzele lui fremătau o rugăciune care să-i
călăuzească în călătoria lungă și obositoare ce-i aștepta. Eliav coborî
ultimul după ce verifică desagii cu provizii, atât cât putea să ducă fiecare,
apă și amnar pentru foc, o hartă și o busolă. Tot drumul rămăsese tăcut
chiar dacă tovarășii lui, care se împrieteniseră, schimbaseră glume și
proverbe, fiecare din lumea din care venea. Ahmed îi ajunsese din urmă
chiar la Poarta Leilor și Eliav se bucurase.Era rândul părinților să meargă
în căutarea grădinii fiilor.
– Încotro?
– Nasul tău ce spune?
– Prefer să mă orientez cu harta deocamdată…Nu-mi cere să
ghicesc izvorul de prima oară, știi că nu am talentul străbunilor mei
pentru așa ceva, spuse Ahmed, trăgându-și îmbufnat turbanul pe frunte.
– Nu mi-o lua în nume de rău, prietene, spuse Eliav…Orice ar fi,
am mai multă încredere în tine decât în hartă…mai ales că locul pe care-l
căutăm nu-l știe nimeni. Aram, deschide-ne calea, ca odinioară profetul
Moise.
– Eu zic s-o pornim spre răsărit, măcar dacă nu dăm de grădină,
ajungem la mănăstirea Al Mazraa până-n zori. Acolo o să avem apă și un
adăpost. Apoi, dacă ne mai țin puterile, continuăm căutarea…Un vânticel
cald mângâia dunele, ridicând în văzduh vârtejuri scurte. Aram își trase
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camilafca peste față lăsându-și doar ochii descoperiți și porni înainte.
Eliav și Ahmed îl urmară, înfășurați în straiele lungi, ca niște adevărați
beduini. N-aveau turme, nici cămile; lăsaseră toate ale lumii înapoia lor,
încredințându-se unui vis; un vis care încolțise în mintea a doi copii, un
arab și un israelian, animați de aceeași dorință, de a face să rodească un
paradis în deșert. Nu aveau nici arme, până și Ahmed ajunsese la
concluzia că, de va fi voia lui Allah, aveau să ajungă la liman. Luase
pușca cu care-și păzea prăvălia dar, odată ajuns în fața dunelor, o lăsase
în portbagajul mașinii sub o rogojină. În fond, îi urmase pe cei doi într-o
călătorie a înțelegerii și căutării împreună și, orice s-ar fi întâmplat, n-ar
fi acceptat să răspundă unei morți cu o alta. El fu primul care rupse
tăcerea, amestecându-și cuvintele cu șoaptele vântului.
– Am hotărât să mă alătur vouă cu inimă îndoită, dar mă bucur cam făcut-o…Fără să mai cuget la ceva anume, am lăsat toate baltă, i-am
dat cheile băiatului de la prăvălie, i-am amintit să tragă cu grijă obloanele
când pleacă și dus am fost…Abdel a plecat în armată de trei zile. N-am
mai lăsat pe nimeni în urmă, decât pisica.
– Îți mulțumesc, prietene.
– Eliav…Să știi că n-a trecut o zi, de la accidentul de acum șapte
ani, în care să nu mă gândesc la fiii noștri. La cel care a murit și la cel
care a scăpat cu viață.
– Cerul a vrut așa. E scris că, acolo unde vor fi doi în primejdie,
pe unul îl va lăsa iar pe altul îl va lua…
– Asta nu înseamnă că am suferit mai puțin. Zohar era ca un fiu
pentru mine, a crescut în prăvălia mea, nedespărțit de Abdel. Îți
amintești, când erau mici semănau atât de mult, spuneai că-s gemeni...
Apoi, pe măsură ce au devenit adolescenți, Abdel s-a făcut mai măsliniu
în timp ce Zohar a început să se lumineze la chip, iar ochii și-au adâncit
albastrul moștenit din privirea Havilei. Ah, n-am mai avut curajul să
vorbesc cu ea din ziua aceea.
– Nu-ți poartă nici o pică, să știi asta de la mine, îi spuse Eliav,
strângându-i brațul ca unui frate.
– Știu bătrâne, te cred, doar că eu nu pot să mi-o iert…recunosc
că v-am urmat în deșert ca să ajut în căutarea voastră, dar și ca să-mi
ispășesc păcatele.
–Nu tu ești cel care trebuie să porți povara morții fiului meu.
– Mă tot gândesc ce ar fi fost dacă aș fi reușit să-l opresc în ziua
aceea. Abdel și Zohar veniseră mai devreme la prăvălie, cu desagii de
călătorie. I-am întrebat unde pleacă, dar s-au ferit să-mi spună. Până la
urmă, Abdel a îndrugat ceva despre ziua de naștere a unui coleg de liceu.
Eram ocupat, tocmai primisem marfa pe care trebuia s-o rânduiesc
înainte de sosirea primilor clienți, așa că n-am mai pus alte întrebări. Nu
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făcuse nimic ieșit din comun până atunci, a crescut un băiat cuminte,
chiar și în lipsa unei mame care să-l mai domolească.
– Le-a fost scris, pesemne…
– L-am tras de limbă atunci pe Abdel. Cred că mi-a dezvăluit câte
ceva, după accident, mai mult de frică, din cauza șocului. Avea febră
mare și striga într-una numele lui Zohar. Am înțeles din frânturile pe care
le șoptea, prin vis, că nu erau la prima escapadă. Descoperiseră locul din
întâmplare, în timpul unei survolări cu un coleg mai în vârstă, din armată.
Au pus un semn pe hartă și s-au întors, fără să dezvăluie nimănui
secretul.
– Din ziua în care au găsit locul pentru grădină, Zohar n-a mai
fost același. Aștepta fără încetare anotimpul ploilor, scruta cerul de parcă
ar fi fost un călător pierdut. Mă gândeam că zvâcnește în el moștenirea
Havilei. Poate că băiatului i-a venit timpul să caute apa, mi-am spus, dar
nu am dus gândul mai departe de o excentricitate pe care am pus-o pe
seama vârstei.
– În adolescență facem lucruri mari, după care ne prăbușim, de
cele mai multe ori, de la înălțimea lor…Abdel a început să se arate tot
mai interesat de semințele pe care le cumpăram de la negustori, care
pentru plante, care pentru puieții și răsadurile de grădină. Mi-a trecut
atunci prin minte gândul, ca o speranță, că fiul are să-mi ducă mai
departe micul negoț, că am să pot să-l conving să renunțe la dorul de a
hoinări prin deșert și să rămână lângă mine, în prăvălioara noastră pitită
între zidurile Ierusalimului. N-aș putea să mă trezesc în altă parte decât în
foișorul pe care l-am ridicat cu mâinile mele, în chemarea muezinului, în
forfotul străzii care mustește de strigătele negustorilor și de rugăciunile
pelerinilor. Deși m-am născut din neam de berberi, n-am în mine pic de
sânge de nomad. Se pare că s-a adunat tot în vinele lui Abdel. Încă de
mic îl puneam să păzească prăvălia și el rămânea dus pe gânduri, cu
nasul turtit de ferestruica ce dă spre zidul de răsărit, de unde vezi deja
primele dune. Nu se mai sătura de poveștile păstorilor, ori de câte ori îi
primeam să se odihnească pe cei care se hotărau să facă un mic popas
prin oraș. Beduinii se obișnuiseră cu el, îi aduceau mici comori, pietricele
și alte lucruri descoperite prin nisipuri, pe care și le încuia într-o cutioară
bătură în cositor pe care i-o dăruisem de ziua lui. Era fascinat de lucrurile
pe care pământul le ține ascunse, ferecate.
– Așa era și Zohar, doar că el căuta lucrurile ascunse în cer. A
învățat să citească în ebraica veche de mic și îi cerea rabinului să-i
desfacă sulurile de Tora, chiar și când nu era ora de rugăciune. Ce vrei să
vezi, îl întreba, nici măcar nu ai învățat să deslușești ce scrie acolo. Vreau
să văd formele literelor, spunea, simt că au o putere în ele însele, ca un
foc negru care mă arde pe dinăuntru, un foc negru pe un foc
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alb…Rabinul a fost mai mult decât uluit, a binecuvântat copilul și a cerut
să mă vadă. Mă certa că nu dau pe la Sinagogă, nici măcar în zilele de
praznic…Măcar să-i mulțumesc lui Yahve pentru fiul pe care mi l-a
dăruit! Ce să fac, n-am putut să mă țin de cuvânt, cu toate că i-am
făgăduit să încerc.
– Țin minte ziua în care un beduin bătrân mi-a cerut un sac de
grâu și unul de linte. Urma să plece într-o călătorie lungă și el n-avea nici
un șekel. Ce să zic, l-aș fi împrumutat, dar nu credeam că are să se mai
întoarcă. Cineva îi spusese că acolo se găsesc diamante și bietul om era
gata să renunțe la toți și la toate, ca să pornească fără întârziere spre locul
misterios…Dar vorba aceea, trebuia să-mi plătească. Ne-am târguit, cum
e obiceiul, atât cât să nu-i pară rău nici lui nici mie. Avea în desagă un
manuscris vechi, din acelea care se scriau odinioară pe piei de animale, la
lumina jucăușă a focului, în culori obținute din porfira scoicilor și a
ierburile amare. Nu am decât manuscrisul acesta, moștenit de la ai mei.
Ce este, l-am întrebat, examinând pergamentul, încercând să-i ghicesc
vechimea și valoarea. O legendă despre doi fii ai aceluiași părinte dar din
femei diferite, care se pierd în deșert și sunt salvați de pasărea nisipurilor.
Pasărea de foc care se odihnește în cuibul ei din ierburi înmiresmate până
se topește în vâlvătăile focului, pentru ca iarăși să renască, mai frumoasă
și mai strălucitoare. Și despre paradisul pe care cei doi fii îl fac să
rodească în inima dunelor. Este scris că cei care vor reuși aceasta vor
aduce pace popoarelor lor…Mi-a plăcut povestea și imaginea pomului
care aduna sub ramurile încărcate de roade cele două neamuri, al meu și
al tău, cele două seminții ale lui Avraam…Așa că i-am dat călătorului ce
voia în schimbul manuscrisului. L-am pus bine în teacă și după o vreme
am uitat de el. Ți-am spus, mie mi-a plăcut întotdeauna mai mult să visez
la deșert, decât să-i trec pragul.
– Poate au dat de el copiii.
– Cu siguranță. Nu și-ar fi găsit un loc mai prielnic decât în
inimile lor curate…Trebuia să ai vârsta lor, curajul tinereții lor ca să cauți
un pământ nou în deșertul acesta atât de vechi; un pustiu pe care-l
folosim ca să ne despărțim unii de alții; un loc în care testăm arme unii
împotriva altora…Am descoperit manuscrisul desfăcut pe patul lui Abdel
în ziua aceea, ultima în care i-am văzut plecând împreună spre frontieră.
Dar nu mi-a trecut nici o clipă prin minte că ar putea să încerce ceea ce
mie mi se părea a fi o nebunie curată. Ce să reușească doi copii acolo
unde, de ani de zile, nu reușesc puternicii zilei care ne conduc…
– David n-avea decât o praștie când l-a învins pe Goliat…Și a
adus pacea…Ei, Aram, tu nu spui nimic?
– Tăcerea e vorba care mi se cuvine mie, spuse monahul liniștit.
Încerca să țină drumul drept, sprijinindu-se în toiag.
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– Zici că ai mai fost pe aici?
– Cu mașina, pe drumul care coboară spre Ierihon, dar niciodată
de-a dreptul prin inima dunelor. Sigur am atras atenția Celui de sus…
Important e să nu-i atragem și mânia cu îndrăzneala noastră.
– Chiar crezi asta, că facem o nebunie, întrebă Eliav, cu glasul
stins de oboseala care începuse să-și spună cuvântul și de șalul care-i
acoperea fața.
– Căutarea unui părinte îndurerat, numai Dumnezeu o poate
înțelege. Și judeca. Cel mai bun lucru e să ne vedem de drum în tăcere, și
mai ales, cu gândul smerit de limitele noastre omenești. Aici, spuse
oprindu-se o clipă sprijinit în toiag, abia aici ajungi să te cunoști cel mai
bine. Când nu ai de nici unele, când te trezești gol și înstrăinat de toate,
ca un prunc ieșit din pântecele mamei lui, atunci îți înțelegi cel mai bine
condiția…Ce mă surprinde atât de mult atunci când sunt în lume, e
ușurința cu care uităm de propria noastră fragilitate. Pur și simplu,
alungăm din minte gândul că suntem muritori.
– Mândria cugetului…
– Și mai ales, a trupului. Un trup tânăr și puternic nu se sfiește săși sfideze propriile limite, luând pieptiș pustiul…Primul gând cu care am
sosit la poarta mănăstirii mele de metanie a fost acela de a lua calea
deșertului, ca să pustnicesc acolo așa cum aflasem din Pateric. După ce
am fost ținut aproape două zile la poartă, fără apă și mâncare, gândurile
mi s-au schimbat. Starețul mi-a răpus trupul ca să-mi poată potoli mintea.
Adevărul care rămâne cu tine mereu și care ajunge să te ghideze în tot
locul și în toată vremea e cel pe care-l descoperi depășindu-ți trufia.
Glasul lui Dumnezeu nu se face auzit decât într-o inimă liniștită.
– Asta explică de ce nu-L aud niciodată, cu toate că ciulesc bine
urechile.
– Tu ai spus-o, Eliav, dar nu te mulțumi cu atât. N-o să-ți poți
pune cenușă-n cap la nesfârșit…
Ultimii stropi de lumină alunecară în spatele dunelor, reci și negre
ca picături de lavă topită.
– Va trebui să poposim curând, spuse Ahmed, îndreptându-și
degetul spre primele stele care începeau deja să se arate pe cer.
– Da, uite chiar acolo, unde se văd cocoașele stâncilor. Nu e mare
lucru, dar e ceva, spuse Aram, arătând cu toiagul ridicăturile care se
profilau la câteva sute de metri înaintea lor.
*
Maxim ajunse acasă, cu inima strânsă de emoția cu care
străbătuse străzile pustii din marginea Ierusalimului. Nu întâlnise țipenie
de om, poate și pentru că, la fel ca în seara în care sosiseră, se apropia
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Sabatul. Oleandrii fremătau, răspândind miresme în aerul răcoros. Se opri
o clipă pe terasă, atât cât să-și recapete ritmul firesc al respirației. Prin
fereastra luminată, acoperită discret de o perdea subțire, zări chipurile
alăturate ale celor două femei, Anna și Havila. Masa, acoperită cu un
ștergar alb, fusese împodobită cu menora ale cărei brațe de aramă, frumos
lucrate în filigran, se ridicau spre cer într-o rugăciune mută. Havila luă
puțin foc și, conducând grijulie mâna Annei, aprinse rând pe rând
lumânările. La’goim pentru toți și pentru toate, șopti Havila, pentru cei
vii și cei adormiți…și mai ales, pentru cei care călătoresc acum, departe
de noi….
Ziua fusese lungă. Havila stătuse până târziu la căpătâiul Annei,
sub oleandri, cu broderia pe genunchi. O luase înaintea celor trei pelerini
fără voie și avusese grijă ca, brodând cu fir nou focul și apa din tapiserie,
cei plecați în pustie să găsească un loc în care să poată poposi. De
asemenea, gândindu-se la Eliav, se străduise să scoată din uitare, cât mai
atent, trăsăturile lui Zohar în chipul beduinului care, ducând flautul la
buze, liniștea turmele cu cântecul lui. Odată lucrul încheiat, înainte ca
soarele să apună, Anna o ajutase să așeze tapiseria la locul ei, pe peretele
de răsărit din camera lui Zohar.
– Bine ai venit Maxim, spuse Havila, în timp ce Anna încuia ușa
în urma lui, fericită că se întorsese cu bine. Mă tem că suntem doar noi
trei în seara asta, continuă Havila…Eliav a plecat în deșert pe urmele lui
Zohar.
– Cum?!
– Nu te teme, nu e singur. Ahmed și Aram îl însoțesc, știu asta
singur, chiar dacă s-a ferit să-mi dezvăluie planul lor. Nu se va liniști
dacă nu găsește paradisul fiului nostru, spuse, îndreptându-se îngândurată
spre fereastră.
– Ar fi trebuit să ne întâlnim la cafeneaua lui Ahmed, spre
începutul amiezii…Când am ajuns acolo nu mai era nimeni, doar băiatul
de prăvălie care nu a știut ce altceva să-mi spună, decât că rămăsese
singur.
– Fii fără grijă, a ticluit totul în cea mai mare taină, știa că m-aș fi
împotrivit…Mergeți și vă odihniți, mâine vă așteaptă o nouă călătorie iar
noaptea asta nu se va sfârși prea curând pentru mine. Voi veghea
împreună cu ei, de la celălalt capăt al paradisului lui Zohar…Am ajuns
să-l descopăr în propria mea grădină…Și cine știe, poate că spre ziuă vei
auzi păsările, Anna, îi spuse sărutând-o pe frunte. Luă menora aprinsă pe
terasă și se înfășură în pledul gros. Maxim și Anna o petrecută cu privirea
apoi urcară la rândul lor, cu gândul să pună în ordine o parte din bagaje
pentru călătoria care-i aștepta.
– Te-ai odihnit?
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– Da, mă simt mult mai bine, spuse Anna sprijinindu-se de brațul
lui. Havila m-a îngrijit ca pe un copil.
– Ultima seară în Ierusalim…Când a trecut timpul atât de repede?
– Mă întrebam și eu același lucru…
– Despre ce păsări vorbea Havila?
– O discuție mai lungă, despre grădina ei mută…din cauza tristeții
care-i alungă păsările departe. Nu crezi că am dreptate?
– E foarte posibil, spuse Maxim, apropiindu-se de fereastră.
Stelele încoronaseră cerul. Luna le arunca înapoi privirea înroșită ca un
fier, anunțând furtuna de nisip…Da, se gândi, întocmai ca în ziua în care
o întâlnise pe Glika. Fusese ultima lor întâlnire, ultima coborâre în
adâncul buncărului, acea camera obscura în care Glika nu apucase să-i
dezvăluie toate secretele ei. Poate ne vom reîntâlni, îi șoptise, cu glasul ei
înmiresmat și ademenitor, cu o frumusețe care amintea deja de apropierea
toamnei, de parfumul fructelor coapte. Tristețea ultimelor clipe petrecute
împreună îl făcuse să iasă din casa adăpostită de chiparoși aproape
clătinându-se pe picioare. Ajunsese la Universitate la o altă oră decât cea
matinală la care-și ținuse în fiecare zi conferințele. De fapt, nu mai fusese
nici o conferință, mai degrabă un discurs de mulțumire, schimb de adrese
și de telefoane și, un detaliu care-l stânjenise oarecum, locul gol de pe
peretele amfiteatrului, de unde gazdele luaseră deja afișul cu Privirea
Letiției. Ochii ei, ca două clepsidre răsturnate pe linia armonioasă a
pomeților, ca două dune de fildeș în lumina crudă a dimineții, îi lipseau
deja. Glika preferase să se despartă de el cu acel ultim sărut, de parcă l-ar
fi rugat să păstreze misterul întâlnirii lor în cel mai adânc loc al inimii, de
unde timpul l-ar fi scos la vreme potrivită și l-ar fi expus, fără să-l
voaleze, într-o lumină nouă.
– Nu credeam că voi putea să rezist departe de pian aproape o
lună…Soarele m-a ajutat, fără să-mi dau seama, spuse Anna zâmbind, în
timp ce Maxim o cuprinse în brațe, cu gândul la călătoria pe care o
încheia și la aceea care sta să înceapă, sub semnul unei alte lumi, într-o
altă istorie, într-un alt peisaj, scăldat de un alt soare.
– Încă puțin și-l vei regăsi pe Durand.
–Iar tu, pe Letiția.
– Alt public, iar eu voi veni cu aceeași poveste.
– Nu, nu va fi aceeași. Ierusalimul ne va urmări, la fel și soarele
deșertului care ne-a descoperit lucruri, despre alții și despre noi înșine, pe
care nu le-am fi bănuit.
– Mi-e greu să mă despart de Poarta Frumoasă…
– Și de cântecul de jale al Havilei…Crezi că se vor întoarce?
– Eliav și tovarășii de drum…cu siguranță, dar numai după ce vor
străbate drumul până la capăt. La capătul îndoielii și al speranței. Havila
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îl așteaptă deja, de cealaltă parte a Paradisului lui Zohar…în propria
grădină…
*
– Stai, ce faci…lasă-mă pe mine. Ahmed se apropie de scobitura
stâncii și după ce alungă cu un băț salamandrele ascunse acolo, se pregăti
să aprindă focul. Scormoni în măruntaiele pietrei, degajând nisipul și
puse câteva ierburi uscate, apoi vreascurile deasupra și scăpără chibritul.
Flăcările țâșniră, fragede și vii, luminând chipul obosit al lui Eliav care
urmărise atent gesturile arabului.
– Te-am adus pentru apă și tu ai venit cu focul după tine.
– Iar ești nemulțumit?
– Da de unde…numai că tot n-ai să scapi, mai devreme sau mai
târziu va trebui să închizi ochii și să simți chemarea apei. Hărțile pe care
le-ai cărat după tine nu fac o para chioară pe-aici.
– Se apropie o furtună de toată frumusețea, spuse Aram,
ridicându-și toiagul înspre cocoașele negre care se arătau amenințătoare
la orizont. Stelele tremurau în aerul greu de praf. Acoperiți-vă bine, spuse
el, va trebui să rezistăm până la ziuă. Nu ne rămâne decât să ne strângem
cum putem mai bine, cu spatele la stâncile care or să ne servească drept
parapet. Focul o să se stingă și el curând. O să facem de strajă cu rândul,
n-avem încotro. Dacă nu aprindem focul după furtună, înghețăm până la
ziuă…Dăm cu banul?
– Nu-i nevoie, spuse Eliav, așezându-se turcește aproape de
flăcări. V-ați ostenit destul pentru mine. E timpul să vă odihniți acum…
– Ai grijă bătrâne, râse Ahmed, să nu adormi cumva și să ne faci
vreun banc prost…
– Fii fără grijă, mi-a pierit tot somnul de atâtea gânduri, nu pot să
lipesc geană peste geană.
– Promit să nu te fac de rușine, la ziuă o să-i rog pe străbunii mei
berberi să mă ajute să găsesc izvorul…Noapte bună, ochiul lui Allah să
vegheze împreună cu tine.
– Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și pe toate.
– Să vă audă Yahve…
Ahmed și Aram se ghemuiră spate-n spate, ca două cochilii în
straiele negre. Focul continua să ardă mocnit, sufocat tot mai mult de
nisipul care tulbura aerul rece. Stelele își pierduseră strălucirea,
retrăgându-se parcă înadins ca să facă loc furtunii și alaiului ei. „Noroc
că avem stâncile”, își spuse Eliav, căutând să se agațe de un gând
consolator. Vântul întețea zornăitul boabelor de nisip, făcându-l să se
simtă de parcă ar fi fost închis într-o clepsidră invizibilă. Scruta
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nerăbdător linia neagră a orizontului și marginile roșietice ale dunelor
care se învolburau, făcând noaptea să pară adâncă, fără capăt. Frigul
începea să muște, ca un animal de pradă ce da târcoale unor călători
obosiți. Căldura trupurilor celor doi tovarăși de drum adormiți în
crăpătura stâncilor îi dădea curaj, amintindu-i că era în viață; Havila
avusese dreptate, chiar și după moartea lui Zohar era dator să rămână în
viață, dacă nu pentru el măcar pentru ceilalți…Luă toiagul lui Aram și
înteți cu el spuza focului care sta să se stingă. O toropeală înșelătoare îi
făcea capul să se legene dintr-o parte într-alta, de parcă ar fi fost beat.
Trebuie să rămân în viață…să rămân treaz…pentru ceilalți…continua săși șoptească, însă propriile gânduri începură să-l legene, și mai
înșelătoare decât somnul și căldura trupurilor celor doi. Limbile de nisip
începură să lovească tot mai tare în stânci. Își coborî capul în piept, în
dreptul inimii, așa cum învățase de mic copil de la rabinul Ha-Cohen,
murmurând o rugăciune către Yahve ca să-l ierte pentru nesăbuința lui,
pentru durerea care-l făcuse, poate, prea îndrăzneț. Ochii i se umpluseră
de nisip, aerul devenea greu de respirat. Numai de nu ne-ar îngropa de
vii, cu stânci cu tot, se gândi, simțind cum cade pradă deznădejdii.
Trebuie să rezist, să rămân treaz, până în ultimul ceas…Un fulger brăzdă
cerul. Un al doilea urmă, la scurtă vreme, făcându-l să se întrebe ce fel de
semn putea să fie acela; nu mai plouase prin Neghev de generații. Poate
doar bătrânii să-și fi amintit câte ceva despre povestea cu potopul care a
înecat dunele, cu zeci de ani în urmă. Tunetele se însăilară unul după
altul, ca un pumn de pietricele rostogolite pe pardoseala cerului. Își
cuprinse urechile cu groază, blestemându-se pentru nesăbuința lui, în
care-i antrenase și pe ceilalți. Începuse să se tânguiască ca odinioară Iona,
astupându-și urechile ca să nu mai audă urgia Celui de sus, mânia lui
trezită parcă pe neașteptate din somnul veșniciei...Deodată, vuietul
nisipului se potoli pe nesimțite, lăsând să danseze flăcările focului. Parcă
erau șerpi care încercau să-l hipnotizeze cu unduirile lor. Deodată,
liniștea în jurul lui crescu atât de adâncă, încât căută speriat la cei doi pe
care nici nu-i mai văzu, de parcă pieriseră în peretele de stâncă, topiți ca
două cochilii de melc, fosilizate de trecerea timpului. Focul crescu pe
dinaintea ochilor lui încremeniți, înconjurându-l ca petalele unei flori. Se
lovi peste față, până la lacrimi. Nu, nu visa, era treaz ca ziua. Și totuși, ce
i se întâmpla? Începu să se simtă ușor, ridicat de la pământ în inima
flăcărilor răcoroase ca într-un boboc roșu de oleandru. Mirosul focului îi
pătrundea în nări, laolaltă cu cel al florilor pe care Havila le îngrijea de
dimineață până seara, punându-le atâtea picături cât aveau nevoie. Nici
una în plus, nici una mai puțin. Roșul și albul și auriul flăcărilor se
împleti ușor, aducându-i aproape, aproape de tot, conturul unui chip
familiar, atât de cunoscut, căruia nu îndrăzni să-i spună pe nume, atât era
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de minunat. Chipul vorbi: Tată, eu sunt, Zohar. Vocea fiului zornăia ca o
salbă de bănuți înșirați pe un fir de argint, întocmai ca cel pe care Havila
îl folosise să dreagă ruptura din tapiserie. Ai ajuns la locul unde eu și
Ahmed am încercat să aruncăm semințele Paradisului. Cel din Tora, cel
din Scriptură, cel din Coran. E același, pentru toți oamenii. Am pus
deoparte semințele frumuseții, ale adevărului, ale păcii și ale speranței.
Am așteptat zile de-a rândul până când, lângă pârâul pe care mama l-a
întărit cu fir de mătase albastră, au dat rădăcinile pomului vieții…A fost
un simplu accident, se putea întâmpla cu Abdel, cu fiul oricui, cu
părintele oricui. E timpul să lepezi durerea și să ocrotești ceea ce eu am
început. Acum trebuie să plec, dar îți promit că ne vom revedea
curând…Voi fi acasă să te întâmpin la celălalt capăt al
Paradisului…Chipul tăcu, închizând ochii. Flăcările îl sloboziră pe Eliav,
descoperindu-i siluetele înghesuite ale prietenilor lui. Nisipul își reluă
vuietul, dar mai slab și mai îndepărtat, ca o sălbăticiune care se retrage în
vizuină. În albia focului, ca într-un cuib aromat, pulsau cenușile alburii,
ușoare ca aripile unei păsări. Havila îi povestise despre pasărea măiastră
care-i ocrotise fuga în deșert, pe când era doar o copilă. Acum, Zohar se
întorsese, un chip într-aripat, binevestindu-i. Ajunsese la capătul
călătoriei…Noaptea se strânsese ca un sul, făcând loc zorilor roșii care
crenelau dunele ostenite de furtună.
– Am dormit dus…Cea mai liniștită noapte din ultimii
ani…Ahmed fu primul care se desfăcu din cochilia neagră a hainelor,
scuturându-se de nisip. Ai trișat bătrâne, îi spuse lui Eliav bătându-l
prietenește pe umăr, ne-ai lăsat să dormim până la ziuă, păi cum ne-a fost
vorba?
– N-am avut somn, ți-am spus.
– Nici că te-am crezut.
Aram se întorsese cu fața spre răsărit, închinându-se.
– Priviți acolo, le strigă, despicând cu toiagul zările roșietice.
Eliav și Ahmed săriră în picioare, ațintindu-și privirile spre locul
descoperit. Din spatele stâncilor valea cobora, acoperită de iarbă fragedă,
până spre o albie pietroasă, puțin adâncită. Alergară prin nisipul rece,
împleticindu-se.
– Apă, apă…Ahmed ridică în palmă două pietre ude, de sub care
susură un fir argintiu, umplând albia.
– Aici a fost, pesemne, locul pe care l-au ales pentru grădină,
spuse Aram, și se închină. Arbuști mărunți, puieți uscați se înșirau, ca
niște fantome, ceva mai departe de albie, de-a lungul unor țevi de cupru;
aspersoarele uneau cele câteva straturi pe care Zohar și Abdel se
chinuiseră să le cultive.
– Au încercat imposibilul…
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– Imposibilul, îngână Eliav…
– Și când te gândești că nimeni nu a găsit locul!
– Minunile sunt ascunse de ochii necredincioșilor…
– …Și adevărul de cei care-și îneacă inima în tristețe.
– Nu mai sunt trist, spuse Eliav căzând în genunchi, vă jur pe
Dumnezeul părinților mei, nu mai sunt trist…Capul i se plecă până la
pământ, lacrimile i se amestecară cu firele de iarbă, fragede și rare ca
părul unui copil. Ahmed și Aram îl cuprinseră de umeri, ajutându-l să se
ridice. L-am văzut pe Zohar astă-noapte, continuă el, și mi-a spus că mă
va aștepta la celălalt capăt al Paradisului…Să mergem, să mergem
prietenii mei buni, acasă. Nu e nimic aici, decât rămășița unui vis. Să le
lăsăm pe toate să-și găsească odihna. Și dacă va voi Cel de sus, le va
descoperi cândva celor care încă mai caută pacea.

Andreea Nanu (n. 1981) a debutat cu romanul Ziua cea mai albă (Eikon,
2014), nominalizat la concursul de debut literar UniCredit. Insula Melc este cel de-al
treilea volum din tetralogia inspirată de poetica anotimpurilor. Rămânând fidel
structurii narative și muzicale din Ziua cea mai albă (Iarna) și Numele ei era Uitare
(Primăvara), romanul de față împletește trei povești cărora le corespund locuri și
imagini simbolice: Trupul (iunie, Ierusalim), Cochila (iulie, Roma) și Marea (august,
Atena). După incursiunea în poetica interioarelor (Ziua cea mai albă), în poetica apei
și a aerului (Numele ei era Uitare), Insula Melc explorează poetica pământului și a
focului într-o călătorie interioară, ghidată de jocul memoriei și noblețea poveștii.
Autoarea este doctor în Științe Politice la Universitățile din București și Bologna. A
studiat în Franța, unde a urmat cursurile Institutului de Studii Politice din Rennes.
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Un nume nou pentru proza românească: Andreea Nanu

Vocea din spatele poveştii

Andreea Nanu în dialog cu Teodora Stanciu
„Cred că aceasta trebuie să fie sau să redevină miza literaturii de astăzi:
să-și recapete dimensiunea de parabolă, de adevăr care durează în timp,
care poate fi transmis de la o generație la alta și care leagă generații una
de alta”
- Stimată Andreea Nanu, preiau o formulă de întâmpinare a unui
critic cu nume de rezonanță astăzi în literatura română, Alex Ștefănescu –
evident, cu încuviințarea domniei sale! –, și vă spun „Bine ați venit în
literatura română!”
- Vă mulțumesc foarte mult pentru întâmpinare. Este o bucurie și o
onoare, în același timp să fiu invitata dumneavoastră.
-Mi-am propus, Andreea Nanu, ca dialogul nostru să aibă drept axă
relația dintre scris și citit. Până la urmă sunt două dimensiuni ale culturii și
civilizației universale. Cred că nu putem vorbi desprenimic dacă nu apelăm
la universul cărții. Forma mentis a fiecăruia dintre noi achiziționează, mai
mult sau mai puțin, în funcție de relația pe care o are cu cititul și, câteodată,
cu scrisul. Vă întreb, mai întâi,cum v-ați format?
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- Cred că au contat foarte mult lecturile din copilărie și, mai ales,
romanele pe care mi le povestea mama când eram copil. Autorul care m-a
influențat cel mai mult este Thomas Mann. „Muntele Vrăjit” a fost prima
carte serioasă, să-i spun astfel, prima lectură pentru oameni mari pe care eu
am făcut-o în anii aceia. Mai târziu, am revenit la Thomas Mann și acum
continuă să rămână una din cărțile mele de căpătâi. Mă identific cu
personajul principal al „Muntelui Vrăjit”, Hans Kastorp care, deși prins în
cercul strâmt al acelui sanatoriu de munte, de fapt, coboară în lumea lui
interioară și în lumea celor pe care-i cunoaște acolo. Și acest bildungsroman
m-a format și mi-a format și un anumit gust pentru citit, adică mă aplec
automat spre acest gen de cărți și de lecturi. Și poate că și primul meu roman
pe care l-am publicat, „Ziua cea mai albă”, este, într-un anumit fel, un
bildungsroman, pentru că unele dintre personajele mele ajung, la sfârșitul
acelei zile albe, la capătul propriei lor călătorii.
- Foarte frumos și sintetic răspuns mi-ați dat. Să facem cunoscut că
sunteți descendentaunei familii de intelectuali. Mama și tatăl
dumneavoastră sunt profesori.
- Da, mama este profesoară de franceză și tata – profesor de istorie.
Întotdeauna am fost înconjurată de cărți, cărțile pe care ei mai întâi mi le-au
povestit, așa cum am spus, și apoi cărțile pe care le citeam în lungile ore de
așteptare a părinților mei, pentru că, firește, școala și cursurile ocupau cea
mai parte din timpul unor profesori. Copiii unor asemenea profesori rămân
singuri acasă, dar în compania cărților. Pot să spun că această companie a
cărților m-a salvat, repet, chiar și atunci când primul contact cu anumite cărți
ne depășește vârsta. Dar ele reușesc să se așeze undeva în mintea noastră, în
gândurile noastre și continuă să ne formeze. Însă vreau să spun că acest
contact cu cărțile a fost potențat, dacă pot să spun așa, și de faptul că am
crescut la țară, în natură. Pentru că lectura, o lectură care formează, are
nevoie și de prezența naturii.Ea ne ajută să reflectăm la teme care sunt atât
de importante în literatură: tema rădăcinilor, a copilăriei, a timpului, a
naturii, a familiei, a casei. Eu am încercat să dezvolt toate aceste teme în
„Ziua cea mai albă”, în ritmurile unui concert care au inspirat acest roman.
Și sper că și cititorii mei se vor regăsi în mesajul pe care am încercat să-l
transmit.
- Ceea ce ne-ați spus ne conduce, iarăși, la meditația asupra relației
între citit și contextul în care o facem. Nu e vorba numai de starea noastră
lăuntrică, dar și de spațiul în care ne aflăm, la un moment dat. Și
dumneavoastră mărturisiți că ați făcut lecturile, iată, într-un topos al
senzațiilor depline, să spunem astfel. Ați cunoscut culorile, ați respirat aerul
proaspăt al naturii. Lectura, deci, s-a produs într-o atmosferă benefică ei.
Revenind, așadar, părinții v-au ajutat în ceea ce spuneam la început că
înseamnă pentru fiecare individ acea forma mentis, formă a minții și,
evident, și a sufletului. De altfel, dedicați cartea părinților dumneavoastră
care, spuneți, v-au dat cuvântul și, apoi, soțului dumneavoastră care v-a
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oferit cunoașterea muzicii. Literatură, istorie, muzică – ce putea fi mai bun
pentru un tânăr care a simțit chemarea scrisului, pentru că tot vorbeam
despre relația scris și citit. Cum ați simțit această chemare?
- Cred că este important să amintesc despre relația mea cu spiritul
poveștii, înainte de a vorbi despre relația mea cu scrisul. Pentru că, în
familie, bunicii mei erau extraordinari povestitori. Și am fost impregnată, în
acea natură aproape sălbatică în care am crescut, de acest spirit al poveștilor.
- Ce povești vă spuneau bunicii?
- Nu erau ficțiuni, ci erau reale, dar cu un dar de povestitor pe care
omul de la țară, foarte impregnat de aceste senzații, de această vitalitate a
contactului direct cu natura, și de acest simț al divinului pe care oamenii de
la țară, care și-au păstrat tradițiile, continuă să-l aibă.Acești oameni
povestesc lucrurile într-un fel anume. Și dacă te lași pătruns de spiritul
poveștilor lor – pentru că aceste povești sunt aproape întotdeauna și parabole
– atunci înțelegi, și eu am înțeles, că poți să faci din scris o poveste care
poate fi parabolă. Pentru că doar astfel cuvântul se poate înscrie în veșnicie.
Și mesajul pe care vrei să-l transmiți poate să dureze. Și cred că aceasta
trebuie să fie sau să redevină miza literaturii de astăzi: o literatură care
trebuie să-și recapete dimensiunea de parabolă, de adevăr care durează în
timp, care poate fi transmis de la o generație la alta și care leagă generații
una de alta. Cred că e foarte important ca, atunci când citim o carte, pentru
că de fapt de aceea ne și atrag cărțile, să regăsim acolo și universul celor
care ne-au precedat, și universul interior, prin lucrurile care ne-au înconjurat,
care ne-au format. Suntem, inevitabil oameni care aparținem unui loc, unei
case, unui univers familial, unor tradiții. Și toate, cred eu, țin de dimensiunea
scrisului ca parabolă.
„O provocare interesantă pentru un scriitor este să știe să devină o voce în
spatele poveștii și să lase deplina libertate personajelor”
- Ne-ați spus lucruri fundamentale, care pot să alcătuiască, până la
urmă, o definiție sui generis a literaturii, a literaturii ca parabolă. Pentru
că, iată, Andreea Nanu, după anul 2000, poate mulți dintre noi, cel puțin din
generația mea, din generația matură, am așteptat alt gen de literatură decât
aceea să spunem minimalistă. Poate că doream mai mult o literatură care
să ne poată sugera. Nu doar să ne regăsim în ea, dar să ne sugereze și o
posibilitate de sens al vieții noastre. Or, dumneavoastră faceți o ecuație
între literatură și parabolă, pe care trebuie să o reținem. Este, și ea, o temă
de meditație pentru cei care scriu astăzi și pentru cei care scriu despre ceea
ce scriu alții, criticii adică. Revenind la romanul dumneavoastră, la „Ziua
cea mai albă”, perspectivele din care un cititor obișnuit, ca mine, pot fi
foarte multe. Și știm foarte bine din școala pe care am făcut-o, școala
filologică, faptul că un roman care oferă mai multe perspective în mod cert
va avea parte de o judecată de valoare pozitivă, cu alte cuvinte va fi
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apreciat. Pentru că nu vă rezumați la o singură soluție romanescă, ci-l
lăsați pe cititor să găsească acolo diverse chei de interpretare. Nu mai insist
asupra acestor considerații. Vă întreb, mai curând, de ce construiți o
tetralogie? Ce vă propuneți, adică?
- Am fost impresionată de lectura cărților lui Gaston Bachelard, ce
dezvoltă o poetică a anotimpurilor. Și am vrut să reiau, în tetralogia mea,
aceste teme pe care Bachelard le dezvoltă. Am început cu anotimpul iernii,
nu pentru că mi-am propus – aș fi putut să încep cu primăvara, de exemplu –
, dar s-a întâmplat să descopăr un concert,„Zăpadă pentru pian la patru
mâini”, lucrare a unui compozitor francez, Louis Durey. El dedică acest
concert, în 1918, lui Maurice Ravel. Și, pentru că am scris romanul chiar în
cele trei luni ale unei ierni mai liniștite, am deschis această tetralogie cu
anotimpul iernii. Urmează, firește, volumul doi care continuă destinul
personajelor Dan Vineș și Lete Tauber, într-o atmosferă cu totul diferită.
Dacă în primul volum explorez o proză citadină, cu interioare de case cărora
le corespond interioare de personaje – în această atmosferă mai rece, mai
lipsită de culoare, într-un fel, a iernii –, al doilea volum, „Numele ei era
Uitare”, se petrece la țară, în satul copilăriei lui Dan. Explorez aici una din
temele mele preferate: a copilăriei, în legătura cu natura, cu rădăcinile.
Personajeleîși regăsesc satul copilăriei lor, și, pentru că se întorc la copilărie,
pot să exploreze propriul trecut și trecutul părinților lor.
- Asta înseamnă că într-o explozie a primăverii, pentru că așa
înțelegem noi acest anotimp, sevele care existau în pământul acela urcă, din
nou, în personajele care, pentru un timp, l-au părăsit, nu-i așa?
- Da. În al doilea volum al tetralogiei va fi vorba despre poetica
aerului, a apei, în spațiul visului, în texturi diafane care aparțin primăverii.
Aceasta nu înseamnă că este lipsit de acțiune, pentru că, deși pornesc de la
un nucleu poetic al imaginilor, acestea se inserează foarte puternic într-o
acțiune, pentru că, firește, nu scriem poezie, scriem romane și ele au nevoie
de o acțiune, de o tramă care să mobilizeze cititorul și, de ce nu?, să-l invite
să călătorească în aceste arce ale cuvintelor poetice, cum spunea Gaston
Bachelard, și să exploreze, la rândul lui, poetica naturii și a timpului, a
vârstelor umane.
- Al treilea și al patrulea se vor referi,desigur, la celelalte două
anotimpuri?
- Da. Al treilea, pe care îl voi lansa în acest an la Târgul de Carte
Bookfest, se intitulează „Insula Melc” și reia o imagine simbolică din visul
Annei Tauber, personaj principal al primului volum. În „Insula Melc”
explorez poetica focului și a pământului. Anna și Maxim Tauber călătoresc
în Israel, apoi la Roma și în Atena, trei orașe în care Maxim Tauber este
invitat să țină conferințe despre cartea pe care a scris-o, inspirat fiind de
personajul LetițiaVeroni din Bucureștiul începutului de secol XX. Iar
ultimul roman, al patrulea, anticipez de pe acum că va fi cel mai dificil.
- De ce?
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- El se intitulează „Timpul splendorii” și va fi dedicat toamnei. Am
intenționat ca primele trei volume – „Ziua cea mai albă”, „Numele ei era
Uitare”, „Insula Melc” – să se petreacă în anul 1995. Or, ultimul volum,
adică acest timp al splendorii, va regăsi personajele la vârsta lor matură, în
Bucureștii anilor prezenți, 2015 să spunem. Așadar,ne vom reîntâlni cu
personajele din primele trei volume, la o distanță de 20 de ani. Pentru că
timpul splendorii trebuie să reflecte nu doar poetica toamnei, ci, în același
timp, și splendoarea vârstei lor mature. Nu știu dacă voi reuși acest lucru,
dar voi încerca.
- Noi vă dorim, din toată inima, izbândă!
- Vă mulțumesc!
- Înțeleg, Andreea Nanu, că ați pornit deja cu o schemă, înainte de a
scrie această tetralogie, și cu teme livrești. Dar episodul despre poveste, pe
care dumneavoastră ni l-ați relatat, sugerează că schema pe care un autor o
are în minte pentru un romanse îmbrăcă în carnea cuvântului, prin poveste.
Și dumneavoastră dacă ați avut șansa acestei extraordinare relații cu
bunicii, și cu părinții, care v-au povestit – și v-au povestit la modul esențial,
adică lucruri întâmplate, în limbajul acela fundamental al oamenilor care
transmiteau un adevăr al lor și al lumii în care au trăit –, atunci povestea, la
dumneavoastră, există în roman și o lăsați să curgă, dând sens tramei pe
care ați construit-o aprioric.
- Povestea din perioadele copilăriei – pe care eu pot acum să mi le
amintesc – a fost, întotdeauna, la mine, un prilej pentru contemplație, pentru
meditație. Și asta doresc să le spun și cititorilor mei : faptul că, deși acțiunea
pare complicată, toate aceste personaje și acțiunea complexă sunt niște
pretexte pentru a ne invita să medităm la temele profunde ale vieții. Și
pentru că vorbeam de livresc, atunci când scriem, de fapt și viețile noastre
cotidiene și realitatea imediată pe care o trăim pot fi contaminate de livresc.
Contează modul în care tratăm aceste teme. Mie, practic, mi-ar fi imposibil
să vorbesc livresc despre natură, pentru că natura nu este pentru mine o temă
literară, este un adevăr fundamental al vieții mele. Este o parte din
experiența de viață care m-a format pe mine. Și atunci, chiar dacă eu le pun
într-o schemă poetică pe care am gândit-o, firește – pentru că totul trebuie
prelucrat în ficțiune, acesta este și rolul ficțiunii: să sublimeze realitatea
imediată –, totuși nu veți găsi acolo livresc în sensulde artificial, de
construit. Pentru că acest simț al naturii nu poate fi construit.
- E un dat de la Dumnezeu!
- Este un dat și este o coordonată esențială a spiritualității umane
care nu poate fi contrafăcută. În momentul în care încercăm să facem din ea
altceva, cititorii, cu siguranță, vor sesiza această impresie de fals. Nu am
citit multă literatură douămiistă, dar, de cele mai multe ori, am observat că
de acolo tema naturii, de exemplu, lipsește. Sau, dacă este prezentă, ea este
transformată într-o anexă a unei idei. Nu se simte acel contact direct cu
experiența naturii.
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- E și aceasta o foartă bună constatare cu privire la literatura de
astăzi. În care, de fapt, vă înscrieți, Andreea Nanu. Dar, spre deosebire de
ceea ce am citit în anii aceștia din urmă, eu cred că așteptam de mult un
roman de construcție. Deci, construcția la dumneavoastră, arhitectura
romanului de fapt, este gândită, nu lăsați la întâmplare capitolele sau
episoadele ei. Ceea ce impresionează în volumele deja publicate ale
tetralogieieste tocmai capacitatea de a ține în mână destinele atâtor
personaje care se succed sau se intersectează din 1920 până astăzi.
- Da. Aș porni de la ideea că scrisul trebuie să fie, în primul rând, o
expresie a libertății asumate. Pentru că avem, pe de o parte, ca scriitori,
totala libertate de a construi cum vrem, de a manevra destinele personajelor
noastre. De cele mai multe ori, avem tendința să le transformăm în simple
marionete ale gândurilor noastre, ale tendințelor noastre de a-i pune să
acționeze în anumite feluri, să ia anumite decizii. Însă cred că cea mai mare
provocare – o provocare interesantă pentru un scriitor – este să știe să devină
o voce în spatele poveștii și să lase deplina libertate personajelor. Eu
mărturisesc că am trăit această experiență și, deși, la început, am făcut un
efort de a ține în mână atât construcția narativă, cât și caracterele
personajelor, felul lor de a fi, deciziilor lor, până la urmă, spre sfârșitul
romanului, chiar și eu am fost luată prin surprindere de puterea libertății lor.
Și cred că acesta este un lucru ziditor și pentru cel care scrie, dar și pentru
cel care citește.
- Mulțumesc mult, Andreea Nanu!
- Și eu vă mulțumesc.
(Fragment dintr-un interviu difuzat la „Radio Trinitas”, în emisiunea „Revista
culturală Trinitas”)
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Poezii de
Dimitrie
Grama

Viaţă la maximum
1.
Două şi jumătate.
Mă întorc în grabă,
dau cu puţină apă
pe faţă şi pe la trei
după masă ies din casă.
Doi prieteni de facultate şi ei şomeri au stat la mine
aproape toată noaptea.
Am băut bere şi vin ieftin
şi alte porcării şi acum
mi-e greaţă şi mă doare capul.
Filozoful –
că întotdeauna în preajmă e un filozof –
a adus vorba,
aşa, apropo de condiţia umană,
cum am evoluat din
moluscă în Kant-Laplace şi în
J.P. Sartre şi cum am ajuns
humanoizi.
Lumea pe stradă aleargă
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de colo, colo,
înotînd în criza asta
de timp.
Eu am timp.
În faţa universităţii
grupuri, grupuri
de fete şi băieţi vociferează.
Aud: Platon, Voltaire,
Marx …
Mă sprijin nehotărât
de o statuie a nimănui
şi vomit
toate sistemele filozofice
îngurgitate.
2.
Mai mulţi prieteni mi-au spus
că-s ok.
Cu ei beau şi fumez
şi ne împărţim femeile
de ocazie.
Nu prea mai vorbesc:
am vorbit deja prea mult
şi tot cu nimic m-am ales.
Alţi prieteni mi-au spus
că-s un terchea-berchea,
un pierde vară.
Îi auzeam şuşotind:
ar trebui să aibă ciroză
sau bronşită cât bea
şi cât fumează.
Nu le răspund.
Ce să le spun, că ştiu
şi ei că pe Vasi îl bate
nevasta?
Că Octavian şi Cezar
şi alţi ingineri şi doctori
ca ei s-au sinucis sau
au făcut un cancer?
Oameni deştepţi, întreprinzători
au ştiut cum să-l facă.
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Eu nu ştiu decât
să fumez şi să beau.
Şi să tac. Când deschid gura
mă înec cu aer curat.
3.
Mă trezesc cu ea lîngă mine,
doarme cu un braţ sub cap
şi cu celălalt pe burtă.
E goală şi puţin transpirată.
Ieri seară părea mai tînără.
M-a impresionat mult,
mi-a ţinut piept la băut
şi m-a adus acasă.
Nici nu ştiu când ne-am culcat.
Lîngă pat e o sticlă cu vin,
văd că n-am uitat s-o
pun la îndemână.
Trag o duşcă mare
şi încă una.
Ea se apropie în somn de mine.
Se întoarce pe-o parte
şi îşi freacă uşor
fundul de coapsa mea stângă.
4.
Bunicul stă pe Lexington Avenue
mănâncă la birt
vede ştirile lumii la
cinemaul de la Gara Centrală
New York 1969
şi eu cu el.
Îmi spune:
Când ieşi pe stradă sau
la birt să-mi spui:
nigger, black sau latino
te taie negrii sau portoricanii
ei se cred albi şi scandinavi?
Nu spun mai nimic. Nici nu gândesc!
La WC în Time Square
unu vine şi-mi pune
mâna pe fund şi-mi şopteşte:
”Now about it?”
E un om alb de vreo 45 de ani.
Îi spun: nigger! Şi ies afară.
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Sâmbătă ne ducem
la cursele de cai.
Odată am câştigat 450 de dolari
şi am pierdut 800.
Bunicul e prieten cu Jane Esty
De la ”........”
Şi-l ştie pe Kerouac.
Şi pe alţi pilangii îi ştie.
Toţi se ocupă de ”educaţia” mea.
Doi ani mai târziu
primesc la Stockholm
o scrisoare de la bunicul:
”Jane Esty s-a sinucis”
Mă uit pe perete
unde atârnă un tablou de-al ei.
O femeie cu faţa întoarsă
spre perete.
5.
Lumea izgoneşte câinii
aruncă cu pietre şi bâte
după ei atunci când
ei vin cu coada între picioare
şi urechile ciulite
acasă, la familie.
Câinele crede că
fiecare casă e şi casa lui
şi fiecare om îi este părinte.
Aşa ştie el altfel nu şi-ar fi lăsat pradă lumii
viaţa de lup.
8.
Mă duc la chioşc
şi o vânzătoare tânără
cu ochi verzi şi
ţâţe imense
se uită întrebătoare
la mine.
- Vreau un pix
care să scrie poezii,
- îi spun şi un maculator.
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- Avem Bic şi Conect,
îmi spune.
- Scriu poezii?
- Nu ştiu sigur, nu am încercat.
Mă apucă o nesiguranţă
şi o lehamite
Trec strada la birt,
iau o bere,
fumez
şi mă uit
la ăia care
aşteaptă
să se facă verde
la semafor.
10.
Val vine şi aruncă
ziarul de ieri pe masă:
- Iar a căzut dolarul,
băncile devalorizează,
şomaj şi noi
concedieri.
Toată lumea,
financiară şi
lumea-lume
e-n depresie.
Desfac o sticlă
de vin şi-i
umplu un pahar.
Îl bea pe nerăsuflate
Când am terminat
sticla
ne ducem la bulevard
curvele sunt vesele
şi mai ieftine ca înainte
de depresiune.

(Din volumul „Viaţă la maximum”, în pregătire)
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Tata Moşu, acum şi în bandă desenată
o cronică de Vasile Spiridon
Adrian Majuru este autor de cărţi şi studii
istorice ivite din pasiunea sa pentru cercetarea în
bibliotecă şi la arhive a spaţiilor marginale,
periferice. El este preocupat de stratificările sociale
care nu stau în centrul existenţei sau vieţii publice
pe prim-plan, la care se referea istoria
tradiţional(ist)ă. Se degajă din scrierile sale interesul
manifestat pentru mica istorie, dacă înţelegem, cum
este şi firesc, prin marea Istorie şirul reperelor
spaţio-temporale majore – regionale sau universale. Cercetătorul caută
informaţii despre această istorie tăcută şi cu nimic mai puţin frământată a
anonimilor, care nu contează pe marea scenă a Istoriei. În acest scop, el
adună de la surse sigure informaţii şi descoperă lucruri şi evenimente
foarte interesante, ce îi lasă câmp larg de manifestare profesiunii de
istoric, dublată de vocaţia scriitoricească.
Pasionat de istoria Bucureştiului, Adrian Majuru recuperează ceea
ce se poate reţine din multitudinea aspectelor vieţii duse în mediile
sociale marginale, ale mahalalei de altădată. El a publicat până acum
interesante cărţi de profil: Bucureştii mahalelor sau periferia ca mod de
existenţă (2003), Copilăria la români (2006), Bucureşti, povestea unei
geografii umane (2007), Bucureşti: Diurn şi Nocturn (2009), Cum se
distrau românii odinioară (2009), Stadt der Verlockungen – Das
vormoderne Bukarest zwischen Orient und Europa (Berlin, 2013).
Pe lângă asemenea cărţi, doctorul în geografie umană Adrian
Majuru publică diverse culegeri de documente descoperite în arhive,
dirijează colecţii, asigură rubrici de articole în ziare, unde adoptă în scris
uneori o ţinută ştiinţifică, alteori una popularizatoare. Mai trebuie
adăugat la această scurtă prezentare faptul că Adrian Majuru exersează
modalităţi diverse de exprimare prin mijloace publicistic-literare a ceea
ce află din spicuirea informaţiilor brute.
În conceperea romanului grafic Tata Moşu. O poveste interbelică
(Ed. Muzeului Municipiului Bucureşti, 2014), Adrian Majuru, împreună
cu graficianul Mihai Ionuţ Grăjdeanu, pleacă de la date ale istoriei
autentice, pe care le prelucrează şi le dezvoltă într-o naraţiune mai
accesibilă publicului larg. Inspirată din realitatea trecută, „istoria” lor
interbelică – cu personajele, situaţiile şi spaţiile la care se referă – este
transpusă cu ajutorul benzilor desenate. Protagonistul este identificat în
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cercetările despre mahalaua bucureşteană, în zona mai pitorească, mai
„caldă”, cu oameni din familii nevoiaşe ce traversează o istorie ingrată cu
toată comunitatea. Tata Moşu este porecla, preluată de la bunicul său, a
faimosului delincvent Ion Ştefănescu, a cărui (auto)caracterizare o aflăm
pe coperta a patra a cărţii: „Mă numesc Tata Moşu, sunt zugrav şi hoţ de
meserie”. Sub ea vedem şi fotografiile tipizate (faţă şi profil) ale
serviciilor poliţiei, făcute în 1928 (el se născuse la sfârşitul secolului al
XIX-lea, în 1898).
Naraţiunea începe cu următoarea frază: „Mă numesc Alex
Ştefănescu zis şi Tata Moşu. M-am născut într-o mahala bucureşteană”
(p. 4). Nu ştiu dacă din greşeală sau intenţionat a fost modificat
prenumele Ion-, dar cert este că frazele din incipit reuşesc să aibă un
impact asupra cititorului specializat în literatură (alții ar fi fost atenți la
prenumele de Gheorghe, legat de execuția vinificatului „capitalist” de pe
vremea lui Ceaușescu). Eu însumi am fost tentat într-o primă redactare să
aleg pentru comentariul de faţă titlul, atrăgător la prima vedere, „Alex
Ştefănescu zis şi Tata Moşu”. Pentru a atrage atenţia cititorilor şi pentru a
crea un oarecare suspans, ticluisem deja primul paragraf al textului meu,
care suna astfel:
„Fiecare societate îşi are nu numai conducătorii, ci şi criminalii pe
care îi merită, ceea ce înseamnă că ea, prin mijloacele pe care le foloseşte
pentru combatarea infracţiunilor, împiedică sau nu comiterea altor acţiuni
antisociale. Aşa se explică faptul că, dacă pentru unii penali, furtul este
făcut din necesitate, pentru alţii el devine un adevărat hobby, încurajat de
laxitatea sistemului judiciar sau de a acelora care trebuie să-l aplice. Ion
Ştefănescu, zis Tata Moşu, este, cu o sintagmă actuală puţin modificată,
«mare hoţ, mare caracter», pentru că, în fiecare din momentele dificile
ale riscantei sale meserii, el şi-a repus cu seriozitate în discuţie situaţia,
încercând să-şi găsească liniştea interioară (chiar prin accese de
pocăinţă). Mereu urmăritul infractor i-a prins întotdeauna pe picior greşit
pe poliţişti atunci când aceştia încercau să pună mâna pe el, cel mai
adesea cu largul concurs nu numai al femeilor care îi erau iubite de
sezon, ci şi al tovarăşilor de bandă şi chiar al mamei sau al bunicului.
Singura situaţie în care un sergent şi două fete acţionează altfel se
întâmplă atunci când Tata Moşu a vrut să se spânzure în urma unei
decepţii amoroase”. Am încheiat autocitarea şi cred că, oricum, este un
paragraf care trebuie să rămână în economia paginilor de faţă.
Anti-erou în ochii unora, Tata Moşu a fost un recidivist cu
principii, o deviză a sa fiind: „Nu tot prostu’ poa’ să fure”. Închis la
Văcăreşti, Tata Moşu a devenit, la mijlocul anilor 30 ai secolului trecut,
subiect de cercetare ştiinţifică, fiind studiat, în afară de legişti, şi de
sociologi, psihologi ori antropologi. A rezultat chiar şi o carte, Furtul
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profesional şi furtul sportiv, a unui profesor Stănescu, care a şi fost
premiată de Academia Română, în 1935. Naraţiunea autobiografică a
cărţii de faţă păstrează cu fidelitate, aproape în întregime, datele
biografiei reale. Aflăm încă de la început că Tata Moşu nu este un copil
vesel (chiar dacă în realitate s-a născut în mahalaua Veseliei), ci unul
trist, introvertit, cu o maturizare precoce datorată traumelor afective
lăsate de divorţul şi recăsătorirea în alte perechi a părinţilor. Inteligentul
dar dezordonatul elev creşte şi este „educat” într-un mediu defavorizat,
prinzând rapid gustul infracţiunii. Încă din timpul clasicului joc „de-a
hoţii şi vardiştii”, unde rămâne mereu hoţul neprins şi vardistul infailibil,
el îşi desăvârşeşte educaţia infracţională. Îi este frică să nu fie prins de
poliţie, dar, după ce este închis prima dată, la 15 ani, timp de zece zile, se
vindecă şi de asta. Se obişnuieşte asemenea ţiganului cu scânteia,
„descarcerându-se” de tot atâtea ori de câte ori este încarcerat. După
gratii, Tata Moşu are revelaţia faptului că nu există cine ştie ce deosebire
între felul de a trăi acolo şi acela din afara zidurilor. Îi este clar că, pentru
cei care se chinuiau în afară pentru o bucată de pâine, închisoarea devine
o incintă a refugiului.
Foarte rapid cunoscut în lumea interlopă şi ajuns curând şef de
bandă, Tata Moşu devine şi protagonistul unor întâmplări confine celor
petrecute în lumea bună. În aventuroasa-i tinereţe, intră prin „efracţie”
într-o situaţie despre care se poate crede că este reală: într-un refugiu din
calea urmăritorilor, descoperă o luxoasă reşedinţă din înalta clasă, ai
cărei proprietari sunt plecaţi în străinătate. Nu numai că intră acolo, dar
se şi instalează în identitatea unuia dintre proprietari (Sergiu Romano),
căruia îi seamănă leit. Studiind albumul de familie, vede cum se îmbracă
acesta şi se apucă să joace noul rol social, cu „ţinuta” de împrumut.
Începe să facă plimbări şi lumea se obişnuieşte cu el. Adevărata identitate
îi este descoperită de Leon Romano, fratele „sosiei” sale, care vine acasă
pe neaşteptate, dar nu o dezvăluie poliţiei deja mefiente, pentru că
situaţia şi impostura i se păruseră interesante şi le urmărise în mod
discret, de la distanţă.
Ajuns la maturitatea infracţională deplină, Tata Moşu vrea să-şi ia
revanşa de la viaţă, dovedindu-şi că poate deveni altcineva,
reproiectându-şi în alt fel viaţa hăituită de până atunci. Pentru aceasta, el
însufleţeşte noua casă, împrumută vestimentaţia şi comportamentul social
al altcuiva. Doreşte să depăşească simpla asemănare fizică cu Sergiu
Romano, numai că acesta se stinge într-un sanatoriu din străinătate, iar
jocul de-a înalta societate ia sfârşit. Nici Tata Moşu nu mai putea trăi o
altă viaţă pe credit nelimitat, dar îşi dă seama şi de faptul că bogăţia şi
confortul sunt aducătoare de spleen (şi Sergiu avusese o tentativă de a se
spânzura). Parvenitul în înalta societate face un „schimb de experienţă” şi
149

cu Leon Romano; se procedează la vizitarea reciprocă a mediului natural
al celuilalt şi se ajunge la concluzia că fiecare dintre ei este fugar din
propria existenţă, dând peste alt fugar.
În acest roman grafic de citit-privit, personajul de factură „neoromantică” ajunge să frecventeze – după cum am arătat – un mediu
superior, îşi schimbă, pentru puţin timp, prin travestire socială, statutul,
apoi recade în vechea condiţie. Dar Istoria reală avansează şi ea, se
schimbă orânduirile, se instaurează comunismul, care îi avantajează pe
cei defavorizaţi în vechiul regim. De altfel, romanul grafic Tata Moşu. O
poveste interbelică se încheie, sub un spectru luminos, astfel: „Eu am
revenit zidarul de altădată alături de o femeie care era nu numai foarte
frumoasă, dar şi cu o profesie specială. Fiind licenţiată în Litere, reuşise
să profeseze odată cu ridicarea interdicţiilor. Viaţa mea a continuat în
mahalaua aceea alături de Klara, Hilda, Simon, Markus, Calapod, Vlad
Dracul şi alte generaţii care deschideau drumul către o altă lume” (p.
81). Happy end, deci!
Eseul „explicativ” al lui Adrian Majuru, de la sfârşitul cărţii
(„Povestiri”), ar fi putut să lipsească sau să fie publicat separat, dar,
oricum, el nu face notă discordantă cu prima parte. Aici se conturează o
imagine destul de sumbră a perioadei interbelice, despre o ţară devastată
de boli sociale şi de tare morale. Nu au existat numai astfel de medii
sociale marginale, ale mahalalei defavoriza(n)te, dar această radicalizare
ideologică vine să ilustreze tocmai asemenea zonă periferică a societăţii,
care continuă să genereze delincvenţă. Citez câteva dintre subtitlurile
eseului: „O istorie a celor fără de istorie”; „«Nebunia morală» ca pericol
social”; „Mizeria vs. Excluderea în istorie”; „La început a fost mahalaua
calicească”; „Prima gaşcă de tip modern: Grantul”; „Gaşca, între ideal şi
infracţiune”; „Atunci când societatea civilă tace”.
Romanul grafic îl încadrăm, desigur, sferei literaturii, dar el
aparţine şi unei specii derivate, a benzilor desenate. Carte compozită, cu
text şi imagine (plus eseul final), Tata Moşu. O poveste interbelică
aparţine şi unui alt fel de artă decât aceea literară. Prin urmare, are
statutul unei specii de interferenţă, de graniţă, fiind analizat în
contemporaneitatea noastră imediată fără a mai fi izolat în sfera genurilor
de consum pentru copii sau tineret. Astăzi putem vorbi despre benzile
desenate ca despre o ilustrare a hibridizării dintre cultura înaltă şi formele
culturii de consum.
Tata Moşu. O poveste interbelică reprezintă o interesantă manieră
textual-vizuală de a narativiza publicului larg „istoria” respectivă, mai
lesnicioasă de citit astfel. Cu atât mai mult cu cât zona de margine a
istoriei deschide noi perspective narative și este foarte bogată în
întâmplări demne de o derulare cinematografică. Adrian Majuru
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înscenează o reuşită biografie romanţată, căreia desenatorul, Mihai Ionuţ
Grăjdeanu, i-a dat o imagine şi un chip veridice.
De pe o clapetă a cărţii aflăm că Mihai Ionuţ Grăjdeanu a publicat
prima bandă desenată pentru deţinuţii din penitenciarele din România
(După gratii – 2009) şi primul roman grafic despre fotbalul românesc
(Ciutanul; vol. I – 2009, vol. II – 2014). În 2012 a semnat prima bandă
desenată adaptată după O scrisoare pierdută, iar în 2013 a lansat proiectul
„Legendele dacilor”, prin apariţia primei cărţi de ilustraţii şi bandă
desenată Legendele dacilor – Personaje, urmată de Mandale dacice (I) şi
Dacia preistorică ilustrată, ambele din 2014. Pentru cartea de faţă,
graficianul s-a documentat din arhivele referitoare la Penitenciarul
Văcăreşti, a citit publicaţii ale epocii şi a privit cu ochi de expert
fotografii ale acelor vremuri.
Prin urmare, Mihai Ionuţ Grăjdeanu este şi el – asemenea lui
Adrian Majuru pentru partea de naraţiune – un profesionist al genului
BD, un gen bazat pe repetitivitatea imaginilor, pe înşiruirea temelor,
personajelor şi scenariilor unui serialism. Numai că, în succesiunea
normală a desenelor, apare brusc câte un cadru în care totul este stilizat.
De obicei, protagonistul este fixat într-un stop-cadru hipertrofiat, dar
alteori sunt realizate schiţe ale unor fantasme sau ale unor situaţii
simbolice ce se suprapun imaginii reale, cadrelor realităţii pe care fiecare
desen ar trebui să-l înfăţişeze. Graficianul a găsit asemenea momente de
contrapunct, de ruptură a cursivităţii strict realiste a desenelor pentru a ne
atrage atenţia asupra unor semnificaţii, asupra anumitor momente ce se
vor de intensitate sporită.
Mihai Ionuţ Grăjdeanu recurge şi la alte artificii grafice. Unul ar
fi acela din episodul în care Tata Moşu este obligat să intre în
penitenciar, el fiind poziţionat cu privirea spre stânga, contrar sensului de
citire obişnuit. Aceasta în timp ce personajul care îl obligă să intre este
orientat în sensul normal de citire. Ceea ce înseamnă că povestea trebuie
să continue, deoarece poarta penitenciarului se află în dreapta. Însăşi
coperta cărţii este ingenios realizată. Un felinar stradal aprins desparte în
noapte două lumi care privesc în aceeaşi direcţie. Lumea bună este
reprezentată de un domn cu pălărie care conduce, după toate aparenţele
relaxat, o maşină cu farurile aprinse. Lumea proscrisă, în prim-plan, pe
trotuar, este reprezentată de Tata Moşu, care, cu şapca trasă aproape pe
ochi, priveşte drept înainte, aţintit şi crunt.
Alt artificiu utilizat de Mihai Ionuţ Grăjdeanu ar consta în
folosirea lentilelor de ochelari, care devin cadre de BD. În sfârşit, un al
treilea artificiu îl constituie trasarea unii cadru labirintic pentru locuinţele
şi străduţele de mahala. Iar aceasta, pentru a pune în evidenţă faptul că
numai cei care trăiau acolo ştiau traseul, drumul întortocheat al structurii
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labirintice. Un drum cu atât mai mult de utilizat în situaţiile neplăcute în
care erau urmăriţi de vardişti şi trebuiau să le complice acestora
itinerarele. Simbolice străzi labirintice parcurge şi Tata Moşu, odată
ajuns să se plimbe pe drumul din înalta societate,
Tata Moşu a fost prins de... Majuru Adrian (şi pus în bandă...
desenată de Mihai Ionuţ Grăjdeanu) într-o foarte reuşită naraţiune, cu
inserţii de imagini, care îşi câştigă un orizont mai larg de audienţă (de
fapt, de vizualizare) prin adoptarea unor forme de expresie directă,
literaro-vizuale. Tata Moşu. O poveste interbelică este o insolită apariţie
în peisajul editorial al anului 2014
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Tineri scriitori în dialog
“Toți suntem de fapt marginali și minoritari”

Adela Greceanu în dialog cu Andrei Zbîrnea
“Există femei care nu au talentul de a fi femei”
- Trebuie să îți fac o mărturisire la începutul acestui dialog. Am
citit volumul „Și cuvintele sînt o provincie” în format e-book. Mi-a
plăcut foarte mult, așa că m-am decis să îl cumpăr și în format clasic. La
Bastilia - gazda acestui interviu - nu îl aveau, la Cărturești Verona nici
atât. Același lucru mi s-a întâmplat și la Eminescu. Abia în a patra
librarie am reușit să dau de el, la Humanitas Cișmigiu. Se întamplă ceva
cu interesul pentru poezia românească contemporană? Sau a fost doar o
conjuctură favorabilă?
- Eu mă bucur foarte tare că nu ai mai găsit cartea în nicio
librărie, la două luni de la apariția ei. Din câte știu, ea a fost distribuită și
în lanțul Librarium și în lanțul Cărturești. Sigur și în Librăriile
Humanitas, pentru că Editura Cartea Românească are difuzare foarte
bună. Așa că, dacă nu ai găsit-o, nu înseamnă că nu au avut cartea, ci
înseamnă că s-a vândut. Chiar dacă fiecare librărie a vândut doar douătrei exemplare, cîte a primit, tot e ceva, pentru că vedem încă în librării
cărți de poezie apărute acum câțiva ani peste care s-a așezat praful. Și s-a
așezat praful poate și din vina librăriilor, care, departe de a scoate în față
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cărțile de poezie, le așază undeva într-un colț, undeva în spate, undeva
jos, undeva sub alte cărți. Sigur că există și excepții, una dintre ele este
chiar Librăria Bastilia, unde facem interviul ăsta. Și stăm chiar lângă
raftul cu poezie, care e sus aici, la vedere, în al nouălea cer, în podul
librăriei. Deci nu știu dacă în ultimul timp a crescut interesul pentru
poezia română contemporană. Poate că depinde de la carte la carte, de la
caz la caz.
- Pe coperta a patra a volumului apărut la Cartea Românească
în 2014 citim că Și cuvintele sînt o provincie „este un poem despre
singurătate, despre a sta deoparte, despre feminitate, dar și despre
limbaj, despre limitele și neputințele sale”. Care este povestea din
spatele acestui volum? Și de unde au venit cuvintele care mie mi-au
plăcut cel mai mult aici: tartină, a gestiona o relație și
cvasinecunoscută? Îmbinarea dintre cele trei mi s-a părut savuroasă.
- Cred că totul a început de la o idee care ajunsese să mă
obsedeze: ideea că există femei care nu au talentul de a fi femei. Așa
începe cartea, „Îmi lipsește cu desăvârșire talentul de a fi femeie”. Și am
scris primele cinci texte, după care m-am oprit. Și m-am oprit pentru
multă vreme, pentru câteva luni de zile, dacă nu chiar pentru un an, un an
și ceva. Și s-a întâmplat ca Marin Mălaicu-Hondrari să mă invite la
Festivalul de Poezie de la Bistrița pentru a treia sau a patra oară și deja
îmi era jenă să vin iar cu poeme din cărțile vechi, în care nici nu mă mai
regăsesc acum, mi-e destul de greu să le citesc. Am acceptat invitația de
la Bistrița, gândindu-mă că o să citesc aceste cinci poeme. Asta era în
2013. La puțin timp după Bistrița, am primit o altă invitație, la Festivalul
Dilema Veche de la Alba-Iulia. Am acceptat și această a doua invitație,
aveam poeme noi. Le-am citit tot pe astea cinci. În public erau oameni
care fuseseră și la Bistrița. Publicul de poezie e destul de restrâns, dar
fidel. După un timp am mai primit o invitație, de la regretatul Andrei
Bodiu, care a făcut Maratonul de Poezie Feminină la Brașov, la sfârșitul
lui 2013. Am acceptat și această invitație, pentru că aveam poeme noi.
Desigur, erau aceleași poeme noi. Și în public erau oameni care fuseseră
la Bistrița sau la Alba-Iulia sau și la Bistrița și la Alba-Iulia. Aveam
aceste cinci poeme cu care am defilat la trei festivaluri într-un an și m-am
zis că totuși ar fi cazul să mai scriu cîteva, că, uite, oamenii mă invită la
festivaluri, și-au amintit de mine că scriu poezie. Și am continuat să scriu
și lucrurile au început să se lege la un moment dat. Mi-am pus problema
de ce o cheamă pe naratoarea cărții de poezie Adila și nu Adela. Și am
dat o explicație în textul care se numește Udo și în care e vorba de doi
copii, un băiat și o fetiță de cinci ani, Udo și Adila, care se joacă la gard,
se joacă având mereu între ei un gard de sârmă. Și acolo cumva, spun eu,
se lămurește de unde vine numele Adila: așa o strigă Udo. Lucrurile au
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continuat să se lege: pe măsură ce scriam, mă întorceam, pe măsură ce
înaintam, mă întorceam. Mă întorceam la o idee, mă întorceam la un
personaj, mă întorceam la o imagine, pentru că mai aveam ceva de spus.
Așa am observat că se construiește ceva, care s-ar putea să fie foarte
legat, aproape ca într-o povestire. Și mi-a plăcut foarte tare asta pentru că
într-un fel eu mereu am lucrat așa, doar că acum am făcut-o, de la un
punct încolo, programatic. Apoi mi-am zis că ar trebui să se întâmple
ceva în povestea asta și s-a întâmplat: personajul pleacă de acasă. Cît
despre cuvintele despre care spui că ți-au plăcut așa de mult, pot spune că
și mie mi-au plăcut, de asta am și scris despre ele: tartină, a gestiona o
relație și cvasinecunoscută. Mărturisesc faptul că lucrurile stau întocmai
ca în text. Ca și pe Adila, și pe mine m-au obsedat aceste cuvinte, mi-au
rămas în minte și în inimă și, de-acum, și-n literatură. Am înțeles, scriind,
că ele sunt sinonime pentru mine.
Tartină e sinonim cu cvasinecunoscută și cu a gestiona o relație, dar
provincial nu e sinonim cu marginal
- În cimitir au înflorit castanii./ Provinciala de mine vede toate
astea,/ dar nu-i nimeni să o privească din spate,/ cum stă acolo, cu
spinarea ei de femeie sau de fetiță,/ nemișcată. (Provinciala, p.7). Din
punctul meu de vedere aceste versuri funcționează ca o poartă pentru toți
cititorii care vor să afle cum e să fii marginal sau să aparții unei nișe. De
fapt ce înseamnă provincial în universul tău poetic? Cum l-ai defini în
câteva cuvinte?
- M-am întrebat și eu, după ce am terminat cartea, nu în timp ce o
scriam, ce înseamnă de fapt provincială și provincie. Cred că, pentru ce
am încercat să fac în cartea asta, provincial nu este sinonim cu marginal.
Tartină e sinonim cu cvasinecunoscută și cu a gestiona o relație, dar
provincial nu e sinonim cu marginal. E destul de greu de explicat cum
vine asta, ieșind din carte. Dar am să încerc să povestesc ceva, mi-e mai
ușor decît să mă lansez în teorii. În partea a doua a cărții, Adila pleacă în
fiecare seară din garsoniera ei să doarmă în casa altcuiva. Sînt cititori
care au înțeles că se duce acasă la un bărbat. Și pe mine m-a suprins
extrem de tare asta, pentru că textul nu spune așa ceva. Dimpotrivă,
textul spune, prin adjectivele acordate la feminin, negru pe alb, că Adila
se duce să doarmă noapte de noapte acasă la o femeie: Unde puteam să
mă duc,/ dacă nu la tine,/ cea mai puternică,/ cea mai aspră și cea mai
dreaptă? Am simțit nevoia să apară în text un personaj feminin foarte
puternic, într-un fel opusul Adilei, un fel de centru, despre care nu am
spus foarte multe și care vorbește mai mult prin tăcere și prin niște
sentințe pe care le rostește la finalul poemelor și la finalul zilelor, după ce
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Adila vine și povestește ce a văzut pe drum. Și mi-am dat seama că unii
au înțeles că merge acasă la un bărbat fiindcă așa ar fi fost cumva
previzibil. Te-ai fi așteptat să meargă acasă la un iubit. Iată că ea este
provincială și în această situație, dar nu e marginală! Fiindcă nu iese din
ceea ce numim în mod convențional normalitate. Fără a fi imprevizibilă,
ea nu are nici măcar acest tip de previzibilitate, de a se duce seara la un
bărbat. Ea se duce la un fel de mamă. Și m-am bucurat că a ieșit
provincială și raportată la acest tip de previzibilitate.
- Poezia ta e și una a neadaptaților sau a celor care nu vor să se
adapteze. Adila, personajul narator al poemelor tale, baleiază elegant
între sociopatie și sociofobie. Cred că trecerea de la sociopatie la
sociofobie se face în momentul în care modifici modul de adresare în
poem. Poemele la persoana I și a III-a sunt voci ale sociopatiei, iar cele
la persoana a II-a voci ale sociofobiei. Cum se face această trecere?
- Ai vorbit mai bine despre carte decât aș putea să o fac eu. Miam propus ca, dacă în prima parte Adila vorbește cu sine, într-un
monolog coerent, atunci cînd se adresează cuiva direct – și asta se
întîmplă în partea a doua a cărții –, să nu mai fie coerentă. Discursul ei să
fie frânt, de aceea vorbește în fraze rupte, de aceea vorbește limba
altora...
- Preia din exterior fără să mestece...
- Exact. Preia exact ce spun ceilalți și face exact ce spunea că o să
facă în primul poem – dar de asta mi-am dat seama mult mai târziu.
Folosesc mai mereu cuvintele altora când trebuie să vorbesc, spune ea
de la bun început și chiar asta face în partea a doua. Citează, ca să zicem
așa, ce aude pe drum. Și apoi vine și povestește. Și am ținut ca adresarea
asta directă la persoana a II-a să fie frântă. Și probabil că de aici impresia
de sociopatie și sociofobie.
- Am asistat în decembrie (2014) la seara de poezie din cadrul
Festivalului Internațional de Literatură București. Ai participat atunci
alături de alți poeți (Radu Vancu, Ștefan Manasia, Najwan Darwish,
Krisztina Tóth și Serghei Jadan) la o discuție moderată de Luiza Vasiliu.
Una din temele dezbătute atunci a fost și actualitatea poeziei
politice/sociale. Citindu-ți volumul (atât pdf, cât și pe hârtie) am ajuns la
concluzia că „Și cuvintele sînt o provincie” poate funcționa ca un
manual alternativ pentru minorități. Când spun minorități mă gândesc și
la minorități etnice, și la minorități sexuale, dar și la minorități
culturale. Crezi că stă în picioare ipoteza mea? Crezi că aceste
minorități se pot regăsi în personajul narator Adila?
- Cred că e prea mult spus. Dar mi-am dat seama că va exista
riscul să fie citită și în cheia asta cartea. Sigur, fiecare o citește cum vrea,
cum poate, cum îl interesează. Nu mai e treaba mea cum e citită cartea,
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odată ce a plecat în lume. Dar nu, din punctul meu de vedere cartea nu
vorbește despre acest tip de marginali, de minoritari. Vorbește, dacă vrei,
despre faptul că toți suntem marginali și minoritari.
- Și cuvintele sînt o provincie/ vizavi de sensurile pline de viață de
sub ele,/ sensuri necunoscute și nerevendicate acolo, deasupra. (Adila
p.11). Poate fi asta, prin extrapolare, o definiție a societății în care
trăim, în care multe dintre informațiile vehiculate în social-media, dar și
în sursele clasice de informare rămân neexploatate sau necitite?
Prelungirea asta aș utiliza-o și pentru cărțile care nu își găsesc cititori în
lipsa unei edituri puternice sau a unei promovări eficiente.
- Nu cred că e o problemă doar a vremurilor pe care le trăim.
Cred că întotdeauna a fost cam așa, doar că acum e mult mai multă
gălăgie decât oricând, tocmai fiindcă avem aceste mijloace social-media.
Tehnologia ne ajută să comunicăm, chipurile. Uneori comunicăm, dar de
cele mai multe ori doar aruncăm informații despre care nici nu știm dacă
ajung cu adevărat undeva și dacă au efect. Te poți gândi și la ce ai spus
tu, dar eu nu m-am dus atât departe. Eu mi-am lucrat textele în mic, în
provincia mea, pe garsonieră, nu pe rețele care cuprind toată lumea, cum
e internetul.
- Ai publicat până în prezent patru volume de poezie și romanul
Mireasa cu șosete roșii la Polirom, în 2008. Pe clapeta copertei a patra
spui că romanul tău este un omagiu pentru poezia pe care o scrii și că
prin ea încerci să gestionezi relațiile cu lumea, dar și cu tine însăți.
Admir foarte mult poeții care publică atât de rar poezie. Această distanță
în timp îl ajută foarte mult pe poet sau pe scriitor în general, să evite
scrierea aceleiași cărți. Ținând cont că în România nu se poate trăi – cel
puțin în momentul ăsta – din scris, cum îți explici grafomania unor poeți
contemporani? Și cum îți protejezi tu provincia ta poetică de aceste
tentații sau posibilități de exprimare?
- Așa este. Sunt mult mai multe edituri acum și e mult mai ușor să
publici, chiar să debutezi, față de cum era când am debutat eu, în ’98. Iar
cînd sînt foarte tineri, oamenii sînt și foarte nerăbdători. Cît despre mine,
eu nu fac nici un efort pentru a mă proteja de tentația de a publica mai
des. Pur și simplu am niște avantaje: sunt lentă (uneori chiar leneșă) și
încăpățânată. Aceste calități – fiindcă eu le consider calități, cel puțin în
ce mă privește – dau, iată, un autor care scoate cărți tot mai rar. Între
primele volume cred că a fost diferență de trei ani (între primul și al
doilea, între al doilea și al treilea). Între al treilea volum de poezie și
roman vreo patru și acum vreo șase. Între cartea de poezie cea mai
recentă și precedenta sunt zece ani. Deci e bine, învăț să-mi gestionez tot
mai bine lentoarea și încăpățînarea, sunt pe drumul cel bun.
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- Cum arată scena literară românească din perspectiva
jurnalistului Adela Greceanu? Dar poezia cum se prezintă la început de
2015? Radu Vancu vorbea despre lipsa unui război între generațiile
poetice și că există filiații ale poeziei românești perfect sincrone, care
străbat aceste generații și le vertebrează. Cum ți se pare că funcționează
mecanismul acesta al generațiilor active (de la Generația 60 până la
Generația 2010+), generații care publică constant volume de poezie?
- Da, cred că e foarte bogată scena literară de la noi și în proză, și
în poezie și nu cred că avem un război al generațiilor, deși povestea asta
de acum cu Premiul Eminescu pare să spună că e un război37 al
generațiilor. Și are dreptate Radu Vancu. Sunt autori din generația mea și
din cea a lui Radu care în mod clar vin din autori mai vechi, din Ion
Mureșan, din Ioan Es Pop, dar și din Gellu Naum sau Mircea Ivănescu.
Și cred că e și firesc să fie așa. Știu că optzeciștii se simțeau în competiție
cu șaizeciștii, pentru că ei au schimbat radical poezia. Optzeciștii au sărit
o generație, nu erau în competiție cu șaptezeciștii. Dar nu cred că
douămiiștii sunt acum în competiție cu optzeciștiii. Dimpotrivă, eu cred
că douămiiștii au învățat foarte multe de la optzeciști. De la Alexandru
Mușina, de la Gheorghe Crăciun, care erau și niște teoreticieni
extraordinari. Gheorghe Crăciun are acea sinteză teribilă, Aisbergul
poeziei moderne38 din care noi cred că am învățat foarte mult, noi, cei
care am venit după optzeciști.
“La Medana în Slovenia vine lumea cu cortul ca să asculte poezie”
- În 2014 ai fost autor invitat la două dintre cele mai importante
festivaluri internaționale de literatură din țară. FILIT și FILB. Cum
privesc autorii străini, pe care i-ai întâlnit acolo, aceste manifestări? Ne
batem pentru Liga Campionilor sau mai avem până acolo?
- Cred că festivalurile de la noi sunt comparabile cu cele din
partea asta de Europă. În sud-estul Europei sunt destul de multe
festivaluri asemănătoare cu cel de la București. Iașul are ambiții mult mai
mari, are ambiția să fie cel mai mare festival din sud-estul Europei. Dar
sunt importante festivalurile precum FILB sau FILTM, mici, dar foarte
concentrate și cu autori nu foarte cunoscuți la noi, dar foarte apreciați în
Occident. Acești autori privesc FILB-ul ca pe un eveniment comparabil
cu ceea ce se întâmplă de exemplu în Serbia sau în Slovenia, unde am și
fost la două festivaluri: Vilenica și Medana. Aceste festivaluri au deja o
tradiție. La Medana, de exemplu, vine lumea cu cortul să asculte poezie...
- Seamănă cu ce se întâmpla la Woodstock...
37
38

http://www.ziare.com/botosani/stiri-actualitate/scandal-in-cultura-de-la-premiul-eminescu-5256902
Editura Paralela 45, 2002, 2009
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- Da, cam așa ceva.
- Noi mai avem până acolo.
- Da, pentru că noi nu avem un asemenea festival. Medana e o
zonă viticolă superbă și acolo se ține un festival de poezie și vin. Cred că
stăm bine la capitolul festivaluri, anul trecut a fost chiar o explozie de
festivaluri de literatură.
- Cum apreciezi recentul scandal de la Premiul Eminescu, Opera
Omnia? Este scena literară românească una divizată? Crezi că
scrisoarea inițiată de la Claudiu Komartin va avea vreun ecou real în
USR sau va rămâne doar la stadiul de manifest?
- Voi vorbi doar din perspectiva jurnalistului cultural, nu vreau să
mă pronunț din alt unghi. Ca jurnalist la Radio România Cultural, am o
mică putere pe care mi-o conferă audiența națională. Am făcut o
emisiune chiar a doua zi după ce a apărut scrisoarea compusă de Claudiu
Komartin și Radu Vancu și semnată apoi de scriitori din toate generațiile.
Claudiu Komartin a venit în emisiune, Radu Vancu a intervenit prin
telefon, am avut și declarația domnului Manolescu făcută pentru Radio
Iași. Ce să spun? Am încercat să reflect ca jurnalist ce s-a întâmplat. Și,
în momentul în care vorbim39, nu avem toate piesele din puzzle. Încă
așteptăm un răspuns al domnului Nicolae Manolescu, pe care toată lumea
îl somează. Inclusiv Florin Iaru a scris un articol în Cațavencii40, în care
vorbește despre fals în acte și de probleme de natură penală. Deci, în
momentul de față, știm doar că domnii Al. Cistelecan, Cornel Ungureanu
și Ion Pop nu au votat cu Gabriel Chifu, pentru că așa au spus. De
asemenea, nici Mircea Martin nu a votat cu Gabriel Chifu, astăzi
(28.01.2015, n.n) apărând o a doua scrisoare în Observator Cultural41.
Mai mult, Mircea Martin a votat cu Marta Petreu și amintește că, pentru
prima dată, li s-a cerut o a doua opțiune, ceea ce a complicat lucrurile.
Cum au spus și alții, poate că cel mai bun lucru câștigat cu această ocazie
va fi solidaritatea scriitoricească între autori din mai multe generații.
- În final aș vrea să te întreb – cu mici urme de invidie poetică –
ce așteptări ai de la o lectură alături de Nora Iuga? Ce îți mai poți dori
mai mult ca poet?42
- Ce-mi pot dori de la o lectură alături de Nora Iuga? Încă o
lectură cu Nora Iuga, ceea ce este posibil să mi se întâmple. Avem o
poveste veche, o prietenie care durează de mulți, mulți ani.

39

Interviul a fost realizat pe 28 ianuarie 2015 în Librăria Bastilia
http://www.catavencii.ro/literatura-fasole-muci/
41
http://www.observatorcultural.ro/Raspuns-unor-mai-tineri-colegi-%28II%29*articleID_31368articles_details.html
42
Interviul a fost realizat înainte de Seriii de Poezie, eveniment moderat de Emanuela Ignățoiu-Sora.
40
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„Obliteraţii” - le
lui Constantin Ardeleanu
o cronică de Nicolae Sava
După vreo zece cărţi de proză,
vreo trei de poezie, alte câteva de
teatru, parodii, precum şi mii de
cronici sportive risipite în revistele de
specialitate din Capitală, scriitorul
Constantin Ardeleanu se află în aceste
zile în librării cu o carte care nu are
cum să treacă neobservată (dacă
inabilitatea autorului de a o promova
nu va mai funcţiona ca până acum),
pentru că este una cu greutate:
„Obliteraţii” (vol. I), apărută la
Editura
bucureşteană
„Detectiv
literar” în anul de graţie 2014.
Autorul ne explică încă din
prima pagină a cărţii termenul de
obliteraţie, lăsându-ne să intuim
conţinutul lucrării sale: „Autorul a scris această carte, după lecturi
masive, ţinând cont doar de un singur sens al cuvântului „Obliteraţii”:
anularea unui timbu prin aplicarea unei ştampile” (vai, ce dureroasă e
ştampila: a spune despre un scriitor că ar fi un „autor minor” are un
impact asupra lui chiar mai traumatizant decât acela de „neinteresant”
sau „nul!”). Timbrul original avea valoarea sa (fie şi numai de
circulaţie), dar odată aplicată ştampila pe el nu va mai cunoaşte decât
intimitatea clasorului. Amintirile vor trebui păstrate, nu... clasate.
Criticii de specialitate au cercetat cu acribie sau bunăvoinţă (nefiindu-le
deloc străină nici varianta expeditivă şi minimalizatoare) opera în sine
a... literaţilor, dar pentru a evada din metoda tehnicistă de abordare (cu
rare excepţii, fatalmente monotonă şi plictisitoare, ba chiar inestetică
„pour les connaisseurs”), au apelat la inserţia unor întâmplări de istorie
literară (prioritar amuzante, dar nu atât în spiritul anecdotei care
„primează”, ci al celei care completează)”.
Aşadar, Constantin Ardeleanu trece în revistă cam toţi autorii de
seamă din literatura română, de la Simion Ştefan (? – 1656) şi Dosoftei
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(1624-1693) până la tinerii contemporani, într-o ordine cronologică,
notând din opera şi viaţa fiecăruia câte ceva de duh, câte ceva inspirat
sau... neinspirat, oprindu-se mai cu seamă la cei de la care au rămas
întâmplări neobişnuite, replici celebre, ziceri de duh, paradoxuri etc., cam
tot ce ar merita să intre într-o istorie literară paralelă cu cea oficială.
Totul, aşa cum afirmă el, „cu materialul clientului”, rezultatul fiind o
lectură foarte agreabilă şi cuceritoare. Primul volum din cele trei
programate, cel de faţă, care ajunge până la Damian Stănoiu şi
Demostene Botez, cuprinde în cele peste 400 de pagini zeci de întâmplări
rămase în memoriile contemporanilor, multe inedite dar şi altele care
circulă prin mediile literare de zeci de ani. Iată cât de frumos şi exact
sună o butadă a lui Alexandru Mirodan („de care muritorii literari de
duzină nu vor avea parte”, notează C.A.): „După moarte, Caragiale a
început să trăiască bine!” Un adevăr verificat în cei peste o sută de ani de
la moartea dramaturgului. Evident, obliteraţiile culese din biografia unor
mari nume de scriitori care figurează în acest volum, precum Ion
Creangă, Mihai Eminescu sau Caragiale, sunt mai interesante, mai pline
de miez, mai pline de umor decât cele ale unor autori mai obscuri, deşi
boemele literare din capitală au cunoscut destui scriitori minori care au
lăsat în urma lor „istorii” majore. Fiecare pagină din carte conţine
întâmplări inedite, unele sclipind de inteligenţă, dar cele mai multe pline
de umor. Cum hazoase sunt cele două întâmplări din biografia lui Mihail
Dragomirescu: „La un seminar al profesorului universitar Mihail
Dragomirescu, estetician şi critic literar, un student îi răspunse strălucit la
o întrebare dificilă. „Cum te numeşti?, l-a întrebat profesorul, vădit
încântat. Acesta răspunse, uşor emfatic: „Mihail Dragomirescu”, pentru
că, întâmplător, aşa îl chema. Mângâindu-şi ciocul, profesorul de la
catedră îi furnizase o clarificare necesară, în hohotele de râs ale
studenţilor: „Nu... Mihail Dragomirescu sunt eu. Dumneata eşti
Dragomirescu Mihail!”; „Doi studenţi, cu pretenţie de şmecheri, s-au
adresat profesorului Mihail Dragomirescu: „Domnule profesor, vă rugăm
respectuos să ne explicaţi cum ar fi mai corect să ne adresăm chelnerului,
la restaurant, „adu-ne ceva de băut” sau „dă-ne să bem ceva”. Intuind
nuanţa de băşcălie, ilustrul critic le-a răspuns prompt: „Cel mai corect
pentru voi e să-i spuneţi „dă-ne la adăpat!”
Neîntrecut autor de calambururi, Constantin Ardeleanu strecoară
câte şotie livrescă, câte o aluzie inteligentă la fiecare notă: „Ce soartă şi
la nenea Iancu Caragiale: el, care a scris „Domnul Goe”, să moară în ţară
la domnul... Goethe”. Sau, după ce citează câteva rânduri nostalgice
scrise în graiul moldav de Caragiale către amicul său A. Urechia,
Constantin Ardeleanu comentează mucalit: „Haimanale-s muntenii. Aista
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chiar şuguie pi socoteala moldovenilor”, cu aluzie la locul de obârşie al
dramaturgului.
Încărcat cu o bibliografie elevată, dar şi rod al lecturării a zeci de
ani prin „presa vremurilor” („lucrare” aflată pe listă), autorul acestui op
şi al celorlalte două care vor urma „comite” o lucrare de pionerat în
literatura română. Mulţi s-au străduit să redea cât mai exact, prin cărţi de
memorii, jurnale sau amintiri, vorbele celebre ale unor autori români de
seamă sau întâmplările prin care au trecut aceştia, dar un compendiu al
acestora, bine structurat, nu s-a încumetat nimeni să întocmească până
acum. „Obliteraţiile” lui Constantin Ardeleanu vor alimenta, prin bogatul
lor sumar, alte şi alte volume de istorie literară care, cu timpul, vor
deveni folclor literar. Aşteptăm cu interes şi apariţia celorlalte două
volume, opuri ce vor cuprinde pe autorii care încă mai trăiesc şi
„trudesc” încă la materia primă pentru această singulară (inedită) apariţie
editorială.
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Tabletă de lector

Filosoful
Lavric la
Neamţ

Sorin
Piatra

un comentariu de Dan Iacob
Când, în anul 2005, am descoperit la Librăria Humanitas cartea
Ontologia lui Noica. O exegeză, teza de doctorat în filosofie a lui Sorin Lavric,
numele autorului nu-mi spunea nimic. L-am văzut apoi la televizor, invitat de
Horia-Roman Patapievici la emisiunea Idei în libertate şi, apoi, în emisiunea
Nocturne moderată de Marina Constantinescu, ambele invitaţii fiind prilejuite
de apariţia cărţii despre opera filosofului Constantin Noica. Am cunoscut astfel,
prin intermediul micului ecran un om care, deşi făcuse studii de medicină, a
avut curajul, după întâlnirea, în anul 1988, pe când era student, cu cartea
Jurnalul de la Păltiniş, semnată de Gabriel Liceanu, carte ce i-a deschis
orizontul filosofiei, să despartă, în viaţa lui, apele de uscat, hotărâdu-se să-şi
urmeze calea cu suflet - filosofia. Iar sunetul filosofiei odată trezit, l-a
determinat, de exemplu, ca în timpul unei sesiuni, când colegii de la medicină
pregăteau examenul de farmacologie, să citească, cu voluptate, trilogiile lui
Lucian Blaga, să înveţe germana, fiind ajutat chiar de persoana la care stătea în
gazdă. (pentru că este originar din Turnu-Severin iar facultatea o făcea la
Bucureşti). Astfel, după 1989 el începe, în paralel cu medicina, facultatea de
filosofie, având şansa să-l aibă ca profesor pe Gabriel Liiceanu. Teza de licenţă
a avut ca temă filosofia lui Noica şi, dezvoltată, ea s-a concretizat mai apoi în
teza de doctorat în filosofie, despre care am amintit mai sus.
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Intuind la Sorin Lavric, sunetul secund, cum spune Noica la un moment
dat, în Jurnalul de la Păltiniş, despre cei ce au aplecare către filosofie, Gabriel
Liceanu îi propune să se alăture tinerei echipe de redactori de carte dela Editura
Humanitas pe care o conducea. Astfel, pe lângă munca de redactor, în anul 1997
îi apare Cartea de Crăciun, apoi traducerea (împreună cu Bogdan Mincă) a
cărţii lui Heidegger Parmenide (2001), urmată de Probleme fundamentale ale
fenomenologiei (2005). În anul 2007 publică volumul Noica şi Mişcarea
Legionară, carte ce a stârnit vii discuţii şi comentarii, pentru că aborda o temă
sensibilă din istoria recentă a României, iar în anul 2010 strânge într-un volum
zece eseuri apărute, de-a lungul timpului, în revista Idei în dialog, coordonată
de Horia-Roman Patapievici.
Între timp este anjagat ca redactor la revista România literară, unde
publică, săptămânal recenzia unei cărţi, colaborează la ziarul Lumina, este
invitat să susţină conferinţe la importante colocvii din România, dintre care aş
aminti pe cel desfăşurat, în fiecare lună august, la Mănăstirea Putna.
Conduce Cercul de filosofie Constantin Noica, al cărui sediu se află în
Casa Lovinescu, fosta casă a criticului literar Eugen Lovinescu în a cărei incintă
se desfăşurau, în perioada interbelică, şedinţele Cenaclului Zburătorul. Cu
întâlniri săptămânale, desfăşurate de-a lungul întregului an universitar, scopul
acestui cerc este acela de a forma o echipă de exegeţi ai operei noiciene. Orice
cerc filosofic, notează Sorin Lavric într-un rând, indiferent de tematica lui,
trebuie să întrunească până la urmă această condiţie: cea a împărtăşirii unein
dipoziţii afective ce se resfrânge asupra fiecărui mebru al grupului. În
concluzie, stare de spirit, exegeză la obiect,estetică a expresiei. Acestea sunt
coordonatele cărora li se supune Cercul de Filosofie “Constantin Noica”.
Acest cerc este, de fapt, prelungirea cursului facultativ despre filosofia
lui Noica, curs pe care Sorin Lavric îl susţine la Facultatea de Filosofie a
Universităţii din Bucureşti.
ăd acum filosofia, afirmă undeva, ca o mijlocire către literatură.
Iar viaţa, spune tot el, este frumoasă în măsura în care este
imprevizibilă.
În anul 2010 i-a apărut volumul 10 eseuri, expresie, aşa cum afirmă, a
marotelor în care s-a scăldat în ultimi ani, carte nominalizată la premiile U.S.R .
Eseurile selectate pentru acest volum au sens, spune Sorin Lavric, numai în
măsura în care emoţia din care s-au născut persistă în ele. Tristeţea filosofilor
este că, preocupaţi cum sunt de sensuri logice, sunt incapabili să emane fluizi
emotivi. Iar scrisul care nu provoacă ecouri recurente în mintea cititorului e
inutil.
Din acest volum face parte şi eseul Filosofia ca act de credinţă, eseu ce
va fi punctul de plecare a conferinţei pa care Sorin Lavric o va susţine astări la
Bibliteca Judeţeană G.T.Kirileanu din Piatra Neamţ.
Când în vara anului 1986 am zăbovit o săptămână la Păltiniş, Noica mia arătat, la un moment dat, carnetul în care-i notase pe cei 22 de tineri
supradotaţi care, cu un bun antrenament cultural, credea el, vor reuşi să facă o
ispravă în cultura română, cu alte cuvinte să scrie cărţi mari, care să o împingă
mai departe. Sorin Lavric face parte din prima generaţie de tineri care s-au
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aplecat asupra operei filosofului fără să-l cunoască. (în anul 1987, când Noica
trecea la cele veşnice, Sorin lavric avea doar 20 de ani). Sunt sigur însă că, dacă
Noica ar mai fi trăit şi l-ar fi cunoscut la începutul anilor '90 l-ar fi trecut în
carneţelul lui, alături de Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, sau Sorin Vieru.
În timpul conferinţei susţinute de Sorin Lavric am reuşit să notez câteva
idei exprimate de el, idei pe care am încercat să le aştern pe hârtie, pentru
dumneavoastră, în rândurile de mai jos.
Adevăratul profesor este cel care-ţi dă aripi, cel care trezeşte în tine
dorinţa ca, după ce ieşi de la ora lui să te apuci de citit. În sensul ideii exprimate
de Sorin Lavric îmi amintesc o afirmaţie a marelui matematician Grogore
Mosil. Nicolae Iorga, spunea acesta, a fost un mare descătuşător de energii.
Mergeam la cursurile lui de istorie şi, după ce plecam de acolo simţeam nevoia
acută de a mă adânci în studiul matematicii.
Şansa ta ca om obişnuit de a fi mutat pe altă orbită este să te întâlneşti
cu un om din care simţi că emană forţa spiritului.
Dincolo de toată dezvoltarea conceptuală a unui sistem de filosofie,
trebuie să înţelegem faptul că, în adânc, filosoful vorbeşte despre sine însuşi,
rolul filosofiei fiind acela de a trezi virutalităţile, potenţele pe care le purtăm
înlăuntrul nostru. Treptele la nivelul cărora se poate petrece această trezire
întru filosofie sunt trei: nivelul psihologic, nivelul estetic şi nivelul moral. Când
întâlneşti un om înzestrat de Dumnezeu cu harul filosofiei, valoarea lui rezidă
din ceea ce-ţi transmite dincolo de cuvinte, dincolo de discurs, la cele trei
nivele amintite mai sus.
Filosofia implică o stare de surescitare, de căutare, de nelinişte.
Întâlnirea cu un om de caracter te duce cu gândul la ideea de model,
omul-model fiind singurul în stare să te urnească din starea în care te afli, să te
proiecteze pe altă orbită.
Dar ceea ce este în stare să facă pentru tine omul-model poate face, la
alt nivel un peisaj, un colţ de natură în care pot să mă simt bine sau nu.
Reacţia aceasta de confort sau disconfort pe care o avem când ne aflăm în
natură este o reacţie psihologică dar nu rebuie rămas doar la acest nivel.
Reacţiei psihologice îi urmează apoi o reacţie de gust, cu alte cuvinte o reacţie
estetică, în stare să mă lămurească dacă-mi place sau nu să mă aflu în natură,
într-un parc de exemplu. Dar reacţia estetică nu este la îndemâna oricui, ea
presupunând o anumită educaţie a simţului estetic, a gustului. Şi, în fine, sunt
oameni, puţini cei drept, în stare să facă şi al treilea pas, pas de care este
responsabilă stofa filosofică a individului respectiv, şi anume să-şi pună
întrebări, să mediteze, căutând o concluzie. Astfel, dincolo de judecata estetică,
filosoful caută o formulă conceptuală prin care vrea să surprindă trăirea pe
care a avut-o, formulă care să devină mai apoi senul distinctiv al gândirii sale.
Ca să dăm un exemplu de formulă filosofică ne vom opri la Hegel, mai precis la
triada sa teză, antiteză, sinteză, triadă ce este miezul dialectici hegeliene. O
formulă filosofică de tăria celei descoperite de Hegel îţi dă sentimentul că poţi
“prinde” cu ea misterul lumii şi al omului. Căci, în ultimă instanţă, aici se
joacă cartea filosofiei: la încercarea de “a prinde” misterul.
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De aceea, putem afirma fără teama de a greşi că esenţa filosofiei nu stă
în jargon. Româna, franceza sau spaniola sunt, faţă de greacă şi germană,
limbi fără deschidere către jargonul filosofic şi, cu toate acestea, şi în cuprinsul
lor au fost conturate sisteme filosofice, au fost găsite formule filosofice în stare
să desluşească misterul lumii şi al omului.
Există, pe de altă parte, prejudecata metodei filosofice: metoda
materialistă, metoda existeţială, fenomenologică; dar metoda este, în ultimă
instanţă, doar arta de a-ţi expune om idee, după ce această idee ţi-a fost dată,
după ce ai ajuns la ea.
Filosofia autentică are premise spirituale, se întemeuază pe credinţă.
De aceea, o filosofie într-o lume strict materială, strict materialistă, nu este ne
închipuit, fiind un non-sens.
Filosoful este o fiinţă discretă; el nu este o vedetă, un personaj de
dezbateri televizate, iar filosofia nu este o ştiinţă, ca matematica de exdemplu,
ea apropiindu-se, prin demersul ei, mai degrabă de artă, decât de ştiinţă.
Am vorbit de credinţă dar trebuie precizat că în cazul filosofiei nu avem
de-a face cu un act de credinţă în sensul confesional al termenului. Dar aşa
cum cu predispoziţia pentru credinţa religioasă te naşti (credinţa este un talent
spunea Lucian Blaga), tot astfel te naşti cu o predispoziţie pentru filosofie. Pe
de altă parte, atât angajarea filosofică cât şi cea în credinţa religioasă nu pot fi
argumentate raţional.
După conferinţă au urmat întrebările; spicuiesc din răspunsuri:
Cititorul de carte este o fiinţă ascetică; nu contează, în primul rând,
calitatea cărţii pe care o citeşti ci gândurile, înţelesurile pe care acea lectură le
trezeşte înlăuntrul tău. (Nu poezia poetului e mare, ne atrăgea atenţia Nichita
Stănescu acum jumătate de secol, ci poezia ce se naşte în cel care citeşte poezie
este mare).
Lucian Blaga n-a avut o fibră religioasă şi acest lucru se simte în
sistemul său de gândire. Marele Anonim este, de aceea, un dumnezeu viclean şi
rău, un dumnezeu care a instituit cenzura transcendentă între el şi om, pentru
a-i interzice acestuia accesul la misterul lumii. Dar tocmai în aceasta stă,
afirmă Blaga, măreţia şi frumuseţea omului: în încercarea de atrăi în orizontul
misterului şi întru revelarea lui.
Omul credincios caută divinul în spatele esteticului, pe când filosoful
poate rămâne doar la nivelul esteticului.Există desigur şi cazul limită în care un
gânditor ajunge să intuiască sterilitatea ultimă a propriei sale gândiri,
incapacitatea filosofiei de a sparge coaja misterului. Ce face el atunci?
Continuă să rămână la uneltele sale filosofice dacă are vocaţie de filosof sau
poate cădea, asemenea unui celebru matematician, în mania persecuţiei. Acel
matematician era obsedat de gândul că cineva vrea să-l omoare prin otrăvire
şi, astfel, a sfârşit prin a muri de inaniţie...
Spiritul sclipitor, spiritul genial, se plăteşte cu suferinţa celui ce-l
trăieşte. (Preţul pentru un vers bun, spunea acelaşi Nichita Stănescu, este
ruperea unui sentiment). Dar geniile alcătuiesc o minoritate atât de firavă,
încât ele nu pot da norma pentru societatea umană.
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Desigur că un remediu, o cale de a ieşi din fundătura imposibilităţii de
a sparge coaja misterului ultim este credinţa, credinţa creştinăp în cazul nostru.
Dar şi credinţa, aşa cum am amintit, are la bază o predispoziţie cu care te
naşti.
Paradoxal, cu cât suntem mai mult oameni ai faptei, oameni de acţiune,
cum ni se cere astăzi, oameni de succes, devenim, din punct de vedere spiritual,
o carcasă goală. În aceste condiţii ascetul, care privit din afară ne apare ca
fiind un parazit, un inactiv, este, de fapt, plin de trăiri spirituale, şi el dă
măsura umanului, modelul. Trăim astăzi într-o criză a spiritului, şi nu putem
spune exact de ce se întâmplă aceasta. Suntem oare la capătul unui ciclu
istoric, al unui ciclu de civilizaţie? Se pare că da.
Sărăcia lexicului este unul din simptomele carenţei spirituale. Oamenii,
în special tinerii, comunică prin tot mai puţine cuvinte în timp ce, iarăşi
paradoxal, ştiinţa, tehnologia, au explodat, sunt la apogeu. Din punct de vedere
spiritual însă suntem bolnavi.
Poate că trăim acum în paradigma trecerii de la un eon la altul, poate
că suntem pe pragul acestei treceri.
Nu există un drum al Damascului în filosofie pentru că, aşa cum am
mai spus, fără o predispoziţie spre filosofie nu te poţi converti; sămânţa, chiar
aruncată de un om-model, cade pe stânca fiinţei tale şi moare, nu are unde să
prindă rod.
Fiecare filosof gândeşte intuitiv, dar fiecare filosof trece sub tăcere
sursa primordială a filosofiei sale. În cazul lui Hegel, de exemplu, din
momentul în care ai înţeles că sursa filosofiei sale este imaginea a două oglinzi
sând una în faţa celeilalte, ai intrat în posesia cheii înţelegerii sistemului său de
gândire. Sau în cazul lui Noica, te poţi apropia de gândirea lui când ai înţeles
cele două linii de forţă ale ei:
1. relaţia dintre individ şi naţiune
2. unda, ca model de adâncire a misterului
Focarul undei este omul providenţial care, odată ce apare trage turma
după el. Aceasta a fost idealul şi modelul filosofiei lui Constantin Noica: Omul
care emană fronturi de undă, spre a ridica mulţimile din marasmul în care
trăiesc.
Acestea sunt cele câteva gânduri pe care mi le-am notat în timp ce
Sorin Lavric conferenţia sau răspundea la întrebările celor din public. Aş fi
vrut să-l întreb, şi pentru că ne aflam în preajma Săptămânii Mari, a
Săptămânii Patimilor, cum se raportează la Iisus Hristos. Omul providenţial,
omul care a tras turma după el, ridicând-o din marasmul păcatului a fost, acum
2000 de ani Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos. Au mai fost desigur şi alţi oameni
providenţiali în istoria umanităţii, în istoria acestui popor, dar niciunul nu a
avut anvergura Mântuitorului Hristos.
Trăim făcând filosofie, a spus Sorin Lavric în final, din neputinţa de a
ne găsi alte motivaţii, căci omul nu poate supravieţui fără să aibă o motivaţie,
fără să dea un sens vieţii sale. Dar limitele extreme la care s-a ajuns astăzi filosofia limbajului, filosofia minţii etc - nu mai au nicio legătură cu adevărata
filosofie care, întotdeauna, a avut rădăcini metafizice.
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Adrian Alui Gheorghe/Prăvălia cu poezii
Concert de jazz pentru arlechinii din Paradis
Paul Vinicius – “Nopţi la maximum. Dimineţi voalate”
(Editura Agol, 2014)

Paul Vinicius este, fără îndoială, unul dintre
poeţii cei mai interesanţi ai vremurilor noastre, cu o
„poeticitate” pregnantă, continuator al unor formule
lirice de la graniţa avangardismului cu un anume tip
de realism de pe filiera Geo Dumitrescu – Geo
Bogza, cu trimiteri spre Constant Tonegaru şi
Dimitrie Stelaru. Pentru că ultimul volum al lui Paul
Vinicius, „Nopţi la maximum” (Editura Agol, 2014)
este o jubilaţie a discursului concretizat în avalanşe
de imagini de o afectivitate aparte, toate concurînd spre o recuperare
spactaculară a spaţiului memoriei. Multe poeme sînt reluări, în tehnica
desenului animat, ale unor povestioare din vremea, firesc, fabuloasă a
copilăriei, din care lipseşte aproape voit transcendenţa, dar în care este
prezent harul narării, în tonul povestaşilor americani, de la Sherwood
Andersen (volumul „Sînt un nătărău”, cu precădere) la J. D. Salinger
(De veghe în lanul de secară). Iată un poem edificator în acest sens, pe
care îl reluăm în întregime pentru frumuseţea naraţiunii şi pentru a
sublinia caracterul epic al textelor lui Paul Vinicius, ritmul lor animat:
“verile acelea ca niște planete necunoscute/ care-mi intrau pe fereastră/
și mă luau cu ele/ verile împreună cu vale-grasu’ petruș/ glop și rosseta/
pe câmpuri și prin vâlcele/ după gușteri fluturi lăcuste cărăbuși sau
gărgăuni/ pe care-i ademeneam din galeriile lor tainice/ de sub pământ/
cu papiote de ață gălbuie/ meșteșugite cu guguloaie de ceară la capăt/
când rosseta era doar una la părinți/ și aduna toți ulii deasupra sânilor
ei proaspăt mijiți/ ce își scoteau ciocurile prin moliciunea cămășii ei/
precum doi pui de rândunele/ apoi vara în care am descoperit/ că aveam
puță/ și lama de bărbierit/ însă rosseta nu prea mai îndrăznea să vină cu
noi/ din pricini domnișorești numai de ea știute/ cercei și inele/ și atunci
am copt-o/ ca să-i facem o surpriză cu mustăți de fetru/ precum și o
aducere aminte/ a ceea ce înseamnă/ cu adevărat/ prietenie/ plus un
motiv de bătut din nou palma/ și de chirăită veselie/ adică să dăm iama
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în livada lu’ tat-su/ la șterpelit cireșe/ neștind mai nimic despre ceasul
rău pisica neagră/ cântecul zbârlit al cucuvelei/ sau despre paloarea
numărului 13/ mai ales într-o zi de vineri – / fiindcă într-o zi de/ treișpe/
vinerea/ pe lună plină/ s-a și nimerit să pice./ așa că am pornit/ cu
stelele/ deasupra noastră./ toate au mers șnur precum untul pe pâine/ de
la sărit gardul și până la somnul dulăului vasile/ dopat de noi/ din
vreme/ cu niscai medicine/ numai rosseta ne-a simțit/ și a ieșit pe geam
precum o somnambulă/ să se spele cu lună/ așa goală-goluță cum era./
iar noi ne-am bucurat ca proștii./ și dacă nu am fi văzut-o/ cu ochii
noștri/ am fi putut jura că nu ea era/ cea pe care o vedeam/ fiindcă ceva
străin/ metallic/ colțuros și înnegurat/ i se strecurase în glas/
încolăcindu-se și năpustindu-se/ iar cuvintele i-au căzut peste noi/ parcă
numai cioburi tăioase de lună:/ jazz/ d-acilea/ băi/ necrofagilor/ ce-aveți
cu bietele omizi?/ că și ele conțin/ vitamine./ iar a doua zi/ și eu/ și valegrasu’/ și petruș/ și glop/ ne-am trezit cu mult mai bătrâni/ mai
însingurați / mai izmene pe călător/ și am simțit/ fiecare în albastrul lui/
interior/ că ceva se rupsese definitiv./ cât despre rosseta/ cu chipul ei de
bibelou/ trup de albinuță și bucle castanii/ nici că a mai văzut-o careva/
de atunci/ și nici nu ar fi avut cum./ fiindcă ea și/ de fapt/ toată copilăria
noastră în cinci/ atât cât fusese/ se refugiaseră într-un castel de prin
munți/ unde/ regulat/ părinții rossetei trimiteau/ pachete și scrisori (vara
în care îmi crescuseră cireșe după urechi iar rossetei un vierme în creier).
Transcendenţa, aşa cum o vedea Kant, de exemplu care o definea
ca pe o “realitate” aflată dincolo de orice experiență posibilă, care este
inaccesibilă cunoașterii bazate pe experiență, părea să fie una dintre
coordonatele poeziei dintotdeauna (după Hugo Friedrich). Poezia
contemporană însă se remarcă printr-o lipsă (căutată) a transcendenţei,
care produce, de la nouăzecişti încoace mai ales, “industrial”, imagini
dintr-o realitate trăită sau doar presimţită. Trăim, de altfel, într-o
civilizaţie a imaginii, şocul vizual este determinant în receptarea oricărui
mesaj. De asta, poezia promoţiilor post-optzeciste se adresează mai mult
imaginaţiei şi mai puţin sensibilităţii şi afectului individului. Celebrul
eseu “Dezumanizarea artei” (Editura Humanitas, 2000) al lui Ortega y
Gasset, dedicat “impopularităţii artei noi”, poate fi reluat azi, la
schimbarea paradigmelor artistice (literare) care se petrece în ritm
susţinut, determinat de noile mijloace de comunicare, ca o expresie a
inadaptării la noile contexte. Iată un fragment edificator care e valabil şi
astăzi, la bune decenii de la enunţare: „Pentru omul din generaţia cea mai
nouă, arta este un lucru fără transcendenţă. (…) Cazul nu poate fi bine
înţeles dacă nu-l privim în opoziţie cu ceea ce era arta acum treizeci de
ani şi, în genere, de-a lungul întregului secol trecut. Poezia sau muzica
erau pe atunci activităţi de un calibru enorm: se aştepta de la ele nimic
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mai puţin decît salvarea speciei umane din ruina religiilor şi din
relativismul inevitabil al ştiinţei. Arta era transcendentă într-un sens
nobil. Era astfel prin tema ei, care consta îndeobşte în cele mai grave
probleme ale umanităţii, şi era şi prin sine însăşi, ca facultate umană ce
dădea justificare şi demnitate speciei. (…) Bănuiesc că pe un artist de azi
l-ar îngrozi să se vadă uns cu o misiune atît de enormă şi obligat, în
consecinţă, să trateze în opera lui materii capabile de asemenea
repercusiuni. Lui începe să-i miroasă cumva a fruct artistic tocmai cînd
începe să observe că aerul îşi pierde seriozitatea, iar lucrurile prind a
ţopăi uşuratic, libere de orice formalitate. Acea piruetare universală este
pentru el semnul autentic că muzele există. Dacă se poate spune că arta îl
salvează pe om, e doar pentru că-l salvează de seriozitatea vieţii şi
trezeşte în el neaşteptata copilăreală. Reîncepe să fie simbol al artei
flautul magic al lui Pan, care-i face pe iezi să dănţuiască la marginea
pădurii.” Imaginea iezilor dănţuind în urma lui Pan la marginea pădurii
reprezintă “o serie” animată în multe din poemele lui Paul Vinicius ca şi
în cele ale altor “congeneri”. Arlechiniada este starea naturală a poetului/
poemului: “îngândurat precum un troleibuz în plină acțiune/ cu una
dintre antene/ sărite de pe sârmă/ gigi măsoară pentru a treia oară
patul/ cu piciorul drept al iubitei lui/ adormite/ pe post de echer/ în timp
ce-n fața casei/ proprietarul/ își repară longevivul său aspirator sovietic/
de praf./ nu-i drept să intre numai de două ori jumătate/ își tot repetă
gigi/ mașinal/ pe sub blondul lui/ blond/ caucaz;/ nu-i drept/ nu-i drept/
exclamă și proprietarul/ tocmai scoțând din săculețul aspiratorului de
praf/ una bucată bărbat/ sobru și îngândurat/ numai în chiloți./ hai odată
la masă! –/ urlă și proprietăreasa/ scoasă din țâțâni –/ la care gigi își
uită socoteala/ și se apucă de o a patra/ la care proprietarul/ își uită
cheia franceză/ lângă aspirator/ iar bărbatul cel sobru și îngândurat/ se
pierde ca un solz de pește în furnicarul vesel/ de pe boulevard/ sub cerul
albastru albastru albastru/ și soarele turcoaz” (însă o lume nebună
nebună nebună)
Uneori textul este ca o partitură de jazz, dacă îl citeşti ritmat
descoperi stratul (gros) de muzicalitate sub pojghiţa de cuvinte: “și
directorele se pune pe urlat: condica condica condica/ iar tu nu ai nici a
crâcni băiețaș/ pen’ că oriunde-n lumea asta lată/ (o știe prea bine
pielicica ta tăbăcită/ tatuată la greu cu astă adevărăciune)/ banii încep
mereu cu o condică/ și se termină pe rahaturi./ wtf/ poetry?/ și o voce –
trompetă neagră / de psihiatru –/ de undeva/ plutind prin mintea ta
încețoșată:/ trebuie să devii diurn/ plastelină/ mielușel/ o zi cu soia prin
orașul gri/ chipuri sculptate de angoase silă plictiseală/ și ce altceva poți
face decât să te predai într-o speluncă/ cu mese jegoase în care numai
vodca-i prietenoasă/ și singura care te privește țintă/ limpede/ stăruitor/
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în ochi –/ cu albăstriul franc al lui bukowski:/ drink, fuck and smoke
plenty of cigarettes./ piss and shit./ those damn eyes fucked me forever./
poate o mai fi rămas totuși ceva loc/ pentru mine/ pe lună/ sau în vreo
femeie cu trăsături apoase/ de icoană/ și creierii/ proaspăt despletiți/ de
degetele părintești/ ale unui ospiciu” (o zi vaccinată de muncă).
Unele texte sînt baladesc-narative, în desfăşurarea acestora
identităţile multiple ale “egoului” suferă transformări care frizează
burlescul: “tăind aerul nopții/ cu doar pașii tăi robotici/ cărându-te/ (da/
efectiv/ cărându-te)/ înspre acasă –/ un fel cam pretențios de a numi
astfel/ o cameră care/ poate/ nici măcar nu există/ situată într-un cartier
cu nume de apă/ stătătoare/ dintr-un oraș improbabil al unei țări/
indefinite ianuarice iluzorii/ dar de o tristețe atât de palpabil-riguroasă/
(cu cinci pereți și o podea parchetată)/ încât nici nu ai/ cum o ocoli./
numai cerul/ deasupra/ același acvariu cu pești luminoși/ ce îți animă
noaptea/ scuipându-ți câte o coajă de stea/ din loc în loc/ echidistant/
felinare./ cine a gândit orașul ăsta/ ori a fost nebun/ ori a rămas fără
benzină și chibrituri – îți spui –/ și exact în momentul imediat următor/
din beznă/ mâna unui boschetar/ îți înfășoară/ inima/ într-un
prezervativ” (asfalt fără lună).
Precaritatea şi precarizarea temelor, a motivelor poetice, a
transformat arta/ literatura din purtătoarea unui mesaj pentru o eternizare
a fiinţei într-o consumare a acesteia în malaxorul cuvintelor, imaginilor.
La Paul Vinicius, ca la alţi poeţi din promoţiile mai noi, poezia pune
accent pe imagine şi nu pe arhitectura textului, pe metafora şocantă şi nu
pe discreditarea ei ironică, aşa cum se întîmpla la optzecişti: “de-aici/ de
sus/ de la etajul zece/ orașul îmi cade/ cu 55 de metri pe secundă/ în
cap./ noroc cu floarea/ albă din întunericul minților mele – / floarea cea
albă care-ți întunecă și mai mult/ părul tău întunecat/ noroc cu părul tău
lung și adormitor/ și cu vinul roșu al buzelor tale/ care îmi plutește prin
vene/ ca o mare planetă/ albastră/ ca un mâine/ care ar mai merita trăit/
memorat/ populat cu copii noștri/ fantasmagorici și piramidali/ din
cristal/ prin care am mai putea descompune lumina/ în culori./ da-v-aș
bombe-n creier/ cu șarpele vostru trifazic/ bâlbâit și concave/ și-n
dioptriile voastre/ de bicicliști de duminică/ securiștilor/ pulifricilor/
șepci pe dovleac/ am să vă rad de pe toate etichetele/ și stâlpii/ din oraș/
hai/ zât” (apus de ebonită; electric ladyland breakdown in balta albă).
Michel Foucault spunea cîndva, în aceeaşi idée (după “Poezie şi modă
poetică” de Ştefan Augustin Doinaş): “Literatura se deosebeşte din ce în
ce mai mult de discursul de idei şi se închide într-o intranzitivitate
radicală; ea se detaşează de toate valorile care, în vîrsta clasică, puteau so facă să aibă circulaţie (gustul, plăcerea, firescul, adevărul) şi face să se
nască în propriul ei spaţiu tot ce poate să-i asigure negaţia ludică
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(scandalosul, urîtul, imposibilul); ea rupe orice definiţie a genurilor ca
forme adecvate unei ordini de reprezentări, şi devine pur şi simplu
manifestare a unui limbaj care nu are altă lege decît aceea de a-şi afirma
– împotriva tuturor discursurilor – existenţa sa precară…”.
În aceste condiţii poetul e un păpuşar care mînuieşte o întreagă
panoplie de roluri, de întruchipări ale sinelui sau ale lumii asumate de un
ego expansiv, dificultatea (tristeţea) e că dacă moare păpuşarul, nici
păpuşile sale nu îi supravieţuiesc. În spectacolul improvizat, cu o recuzită
de bazar în care trupurile şi sufletele şi obiectele se regăsesc într-o
inutilitate semnificativă, orice se întîmplă, numai banalitatea nu îşi
găseşte loc. Poetul se tîrăşte ca viermele prin măr printr-un univers pe
care el însuşi şi-l proiectează, atmosfera e a unui crepuscul în care se
simte bine: “când am zis că plec deja plecasem demult nici spatele de
evadat în cămașa mea kaki nu/ mi se mai zărea și nici măcar orașul din
care plecasem iar cerul bătut în cuie luminoase/ de stele de cu noapte se
umpluse cu lapte și cu viermi de mătase care se-ntorseseră în/ ugere și în
gogoșile lor de viermi de mătase ca și cum nici că ar fi ieșit vreodată/ iar
mucul țigării stâlcit sub pantof se ridicase rotunjise lungise întorcândumi-se/ iar între buzele uscate parcă nici că aș fi aprins-o scoțând din nou
colaci de fum care se duceau/ în tavan și negăsind alt loc unde să se mai
ducă se cuibăriseră în poala ei lâsându-se mângâiați deși plămânii mei îi
priveau cu același nesaț și gelozie intravenoasă/ în timp ce din rochia ei
începuseră să curgă piele îndrăgostită peste piele îndrăgostită/ astfel
încât patul devenise un deșert cafeniu dintr-un film de Antonioni/ cu
actori neprofesioniști dar cu atât mai reali./ când am zis că plec ea mă
rugase să rămân însă/ cum să îi poți traduce inimii tăișul unei silabe/
care ți-a amintit de harfa iarbii/ sub vânt/ și de norii atât liberi și mereu
mereu mereu/ mereu altfel” (sepia)
Din poezia lui Paul Vinicius, mai ales în acest volum, lipseşte
thanaticul, moartea nu este nici măcar numită în poeme, fondul pe care se
desfăşoară arlechiniada poetică este cel al unui paradis care evoluează
după reguli proprii care ar inflama şi imaginaţia lui Emanuel
Swedenborg, timpul nemarcat de diviziuni reprezintă imobilitatea (şi
inutilitatea) perfectă. Iată cum o spune Swedenborg: “Cum îngerii nu au
o idée a timpului, au o idée despre eternitate diferită de cea dezvoltată de
omul de pe pămînt. Prin eternitate îngerii înţeleg un stadiu infinit şi un
timp infinit. Mă gîndeam odată la eternitate în legătură cu ideea timpului
şi puteam înţelege că existenţa în eternitate era existenţa fără sfîrşit; dar
nu puteam înţelege sensul existenţei din eternitate, nici ce făcuse
Dumnezeu din eternitate înaintea creaţiei. Mintea mea rămînînd astfel
perplexă, am fost ridicat în sfera raiului şi aşa am căpătat ideea eternităţii
pe care o au îngerii, apoi mi-a devenit limpede că nu trebuie să ne bazăm
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ideea eternităţii pe timp ci pe stadiu; şi doar astfel vom putea înţelege ce
înseamnă existenţa din eternitate, cum am reuşit eu” (Raiul şi iadul,
Editura Dacia 2001, “Timpul în rai”, p. 81). La Paul Vinicius inutilitatea
se manifestă ca o (sau cu o) energie care se consumă în sine şi care
determină mişcări în reluare: “și pulberea fină a inutilului/ care se
acidulează/ devenind clinică/ ți se dispersează în trup/ estompându-ți
trăsăturile/ lâncezindu-ți mișcările/ vomitând înăuntrul tău/ până ce
devii ambalajul ei –/ granulă cu granulă/ inutilitatea însăși.” (zi gri); sau
după cum o spune în alte cîteva versuri memorabile: “… așa că ai rămas
privind pe geam/ la ploaia care nu ploua/ ca la un motor stricat/ până
când ea s-a ridicat/ și a dat drumul la ploaie/ până când ea s-a ridicat/ și
a dat drumul la lună/ până când ea s-a ridicat/ și ți-a dat drumul/ la
sânge” (zile de decupat).
Deşi poetul a depăşit bariera celor 60 de ani, (ne) apare ca un (tot
mai) neliniştit căutător de filoane lirice neexplorate, un cîntăreţ de jazz
dintr-un cartier mărginaş al New York-ului, căruia i s-a furat saxofonul,
un frondeur fără cauză motiv pentru care şi le asumă pe toate, la grămadă
şi nu în ultimul rînd, un personaj fugit dintr-un poem al lui Allen
Ginsberg.
Daţi la maximum volumul “nopţilor de poezie” ale lui Paul
Vinicius şi veţi avea sentimentul unor zile pline de viaţă. E o carte de
recitit.

Muzeul cu ghid orb sau poezia de sub
tirania simbolurilor
George Vulturescu – „Negură şi caligrafie‟
(Editura Eikon, 2014)
Într-unul din eseurile sale T.S. Eliot spune că
există la fiecare poet o schimbare a propriei
paradigme care se petrece cu aproximaţie din
douăzeci în douăzeci de ani. Şi mai mult, considerînd
că într-o viaţă un poet poate să atingă trei asemenea
etape, etapa a treia încearcă o recuperare şi o
interconectare cu prima etapă, cea a lirismului
necontrolat de reguli şi teorii, a curajului, a unei
oarecare superbii care ţine de evoluţia naturală. Teoria poate fi verificată
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prin evoluţia multora dintre poeţii care au avut posibilitatea să atingă
etapele fireşti, care s-au căutat pe sine de la carte la carte. George
Vulturescu este un asemenea exemplu. Cartea sa ultimă, „Negură şi
caligrafie” (Editura „Eikon”, 2014) este o întoarcere la lirismul din
primele cărţi, o personalizare şi „personificare” a propriilor stări poetice,
dar şi o accentuare a tuturor obsesiilor pînă la crearea unui univers
exasperant care se re-rostuieşte de la text la text ca şi cum te-ai afla în
celebra „pădure de simboluri” şi cauţi stropul de izvor cu apă vie care să
mişte întregul univers. Volumele „Frontiera dintre cuvinte” (1988),
„Poeme din Ev-Mediul odăii” (1991) şi „Oraşul de sub varul pereţilor”
(1995) relevau un poet mai degrabă blagian, cu un acut sentiment al
interiorităţii în care cuvîntul îşi construia propriul univers, fiinţa poetului
fiind un fel de crisalidă în care poezia prindea viaţă. Violenţa poeziei care
cucereşte şi docilitatea fiinţei care se opune aceastei luări în posesie au
dat posibilitatea textului să fie un teritoriu pe care se petreceau lucruri de
un dinamism poetic aparte. Iată un exemplu din volumul „Poeme din EvMediul odăii”, din anul 1991: „Nu mai sunt pur: dau dracului cârjele
versurilor/ în care m-au sprijinit oglinzile din ochii femeii/ nu-s duioşii
în cartea mea, opreşte-te fetiţo:/ nici aripi să sărim peste băltoacă nu
mi-au crescut/ nici măselele cariate nici să umple cu pământ/ nu poate
poezia- nici iarba n-o înverzeşte şi nu/ poate naşte în locul iepei// "O
mătrăgună-ţi plantează aceste cuvinte-n auz./ Asemenea plante de mult
nu mai cresc: doar înecaţii mai/ văd când luna le-aruncă pe ape
sămânţa-i de aur./ Ştiu că turnurile din ochii lor nu sunt pentru/
singurătatea ta; ştiu că nuferii pe care-i văd nu sunt/ pentru iubitele tale.
Ultima ta dorinţă este un cal alb -/ n-ai avut altă doică să te cufunde
într-un somn mai adânc".// Am încetat să mai scriu versuri iubind,
venerând./ Aş vrea să-ţi arăt, doamnă, că uneori lupul e partea/ bună din
mine. Uită-te-n jur: cuvântul cleios intră/ ca un parazit în trup şi coace
bubele hâde-/ cât hohot, câtă-mbulzeală, ce cârduri pe-această dâră/
aurie ce duce spre miezul de nucă al vieţii// Înainte ca poezia să ne
împace cu piatra cu câinele/ şi cu sinele/ să o întemeiem pe ce vedem/ în
loc să o impunem pe măsură ce orbim: satanică,/ terifiantă, ca o taxă de
igienizare:/ Îmi iau capul în mâini- grei ochii, un pământ/ răscolit de
soboli./ Ce se aude, de fapt, ceea ce cântă/ vioara sau ceea ce plânge
deasupra ei?// Iubito, scriu cu un cuvânt păcătos: jivină/ numai el mai
poate sfâşia noaptea de pe statui/ căutându-ţi trupul ca un cuţit curăţind
mărul acestui/ poem” (Cîinele şi mărul).
Următoarele volume, cu precădere „Tratat despre ochiul orb”
(1996), „Gheara literei” (1998), „Scrisul agonic” (1999) sau „Pietrele
Nordului” (2008) au prospectat sevele adînci ale memoriei, au atins
rădăcinile obsesiilor din care se nutreşte complexitatea fiinţei, cu intenţia,
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adesea, de a le exorciza. Există un rău ca un mîl în care ne zbatem,
conştient sau nu, dar care este, în acelaşi timp, capabil să filtreze clipa şi
viaţa, pe acest fond agonia memoriei naşte fervoarea clipei prezente. Un
accident biografic a creat o mitologie proprie, ochiul orb lucrează în
subteranele luminii şi produce o lume care este accesibilă doar celui care
îi cunoaşte codul. Lumea este un adevărat muzeu cu ghid orb, un labirint
este orice peisaj aflat la îndemînă, ca în Ernesto Sabato (în „Despre eroi
şi morminte”) sub claritatea văzută/ percepută se petrece o istorie care nu
este accesibilă celui care nu este iniţiat, care priveşte superficial realitatea
fecundă: „Un orb pictează fulgerul./ Vai,din pânza sa încep să curgă
cenuşi/ până la genunchi îi ajung/ pe scaunul unde stă neclintit,/ până la
brâu.// "E deja acoperit de cenuşă,strigă/ cineva privindu-l.Vai,ochii lui/
sunt o văgăună pe unde năvălesc/ cenuşile..."Dar orbul nu aude şi/
picteză mai departe fulgerul.// "O să-l vedeţi şi voi, zice, în curând,/
trebuie doar să plantaţi smochinul/ peste care să poată coborî..." (Un orb
pictează fulgerul, din volumul „Alte poeme din Nord” din 1998). Se
manifestă, de asemnea, la „vîrsta de mijloc” a poeziei lui George
Vulturescu, o nostalgie a primitivităţii, o supradimensionare a
elementelor unei ancestralităţi care şi-a lăsat amprente în cuget, în
comportament, în gestica obişnuită. Costobocul, dacul liber, îşi apără
teritoriul şi libertatea cu cuţitul în dinţi. O zare subistorică lasă să se
întrevadă elementele unei mitologii căreia poetul îi percepe dîrele precum
„urma melcului pe piatră” într-o dimineaţă a jubilaţiei naturii. Piatra,
cuţitul, crucea, fîntîna, lupul dacic (sau nu) se regăsesc într-o panoplie a
simbolurilor care au însemnat cu asprime un parcurs, individual sau al
tribului. Doar litera, cu moliciunile ei de fiinţă aproape eterică, e un liant
între toate aceste elemente, poetul este cel care manipulează această
lume, această realitate şi o face cu gesturi de prestidigitator: „Sunt doar
un om pe Pietrele Nordului/ sub o stea stearpă. Respir acelaşi aer cu/
fiarele, cu cel din guşa păsărilor, din/ duhoarea mlaştinilor, din
rămăşiţele/ stîrvurilor.// Numai tu nu eşti putred, cuţit al meu,/ pe care a
stat mîna bunicului Dumitru,/ cioplitorul de cruci, mîna tatălui
Gheorghe,/ săpătorul de fântâni.// Nici lupoaica din sihle care tocmai
naşte:/ îşi ia în dinţi fiecare pui şi-l duce în văioaga/ bîrlogului. Apoi îl
linge cu limba aspră.// Sunt doar un om smintit de Pietrele/ Nordului
care scrie în noaptea stearpă.// Cîte o literă burduşită de spaimă lasă o/
„dîră ontologică” precum urma umedă a/ melcului pe pietre.// Iei fiecare
literă grijuliu şi o treci/ în cuvîntul următor care nu tremură,/ care nu
clănţăne de frică/ precum îşi ia lupoaica puii în dinţi// Cuţitul literei nu
lasă nimic să putrezească” (O dîră ontologică, din volumul „Pietrele
Nordului”).
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În „Negură şi caligrafie” poezia lui George Vulturescu evoluează
spre conturarea unui univers dramatic, un continuu scenariu poetic îl are
în miez chiar pe cel care manipulează personaje, voci, replici, amintiri,
într-un amsetec de afectivitate şi livresc. În drojdia de viaţă a fiecărei zile
colcăie embrionii unei alte vieţi plină de promisiuni. Violenţa lexicală din
volumele precedente este mult atenuată de o punere în abis, de
reinterpretarea sensurilor existenţei prin creionarea altor posibile scenarii
„de viaţă” ca o regresie hipnotică într-un plan al subumanului. Frica este
cea care provoacă naşterea iepurelui, o spune într-un text poetul, reiterînd
ceea ce spunea cîndva (şi) Aristotel, adică sufletul unui lucru viu este
activitatea sa, aceasta fiind viața sa. Spre exemplu, sufletul unui ochi,
dacă ar fi o formă de viață independentă în sinea lui, ar fi văzul. Din nou,
dacă un cuțit ar avea suflet, acțiunea de a tăia ar fi sufletul lui, deoarece
"tăierea" este esența a ceea ce înseamnă să fie un cuțit. Spaimele
subconştientului sînt explorate pînă la descifrarea oricărui semn, falsul
paradis al memoriei este deconspirat: “Dă-o dracului de stradă, / asta nu
duce nicăieri, le zic/ celor care vin după mine cu tălpi de viezure,/ cu
labe de urs, cu bocanci/ pe care zăngăne plachiuri metalice./ Deasupra
se rotesc, protector, corbii./ Sunt agitaţi, croncănesc spre cei din spatele
meu,/ sau spre cei dinaintea mea./ – Uite, mă opresc, zic, întorcândumă./ Dar în spatele meu: nimic./ O iau la dreapta, o iau la stânga,/ fac
cercuri, cercuri, mă văd cu ochii corbilor:/ sunt un punct, acolo, pe
stradă, poate un ou./ Dacă vor lovi cu pliscurile poate se va sparge,/
poate mă voi naşte pui de rândunică./ – Îngăduie, Doamne, strig,/ să fiu
un ou sub ciocul lor afurisit!/ Dar zgomotul asurzitor al pliscurilor îmi
dă/ de înţeles că nu e o coajă de ou,/ ci pântecul unei iepuroaice în
călduri./ Voi fi iepure, gândesc, orice, numai s-o pot/ zbughi de pe strada
asta care nu duce nicăieri!/ – Îngăduie, Doamne, placentei să se rupă/
din carnea sângerândă a iepuroaicei!/ Aud deja ogarii, aud gloanţele.
Pot doar/ să strig: „Nu alerga, iepure. Frica te va face să te naşti...”/
Dar cuvintele mele plescăie, sunt lichide:/ felinarul din colţ le strange/
precum jgheaburile acoperişurilor adună stropii Ploilor/ Corbii se rotesc
deasupra străzii./ Cine le dă apă la moară să se rotească/ fără odihnă?/
Doamne, tu stai în Babilonul ochilor lor/ şi priveşti, cu toţi deodată,/
spre strada care nu duce nicăieri./ Sau te desfeţi în felinarul din colţ?/
Lumina lui pâlpâie, caldă, precum măruntaiele de iepure/ pe care le
sfâşie lupii pe zăpadă./ Smulg piatra din caldarâm – ea singură/ ne mai
leagă, Doamne,/ pe o stradă care nu duce nicăieri./ Acum zboară prin
aer:/ dă-l dracului de felinar – cine-i dă apă la moară/ să ardă pe o
stradă care nu duce nicăieri!/ Încă poţi veni, Doamne,/ pe piatra
zbârnâind prin aer/ singura care ne mai leagă...” (Dumnezeu vine pe
piatra din aer aruncată într-un felinar).
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Tot ce se petrece ca act poetic se desfăşoară într-o stranie „ţară de
piatră”, cu peisaje agreste, plină de pietrele unui nord mitic, iar viaţa în
sine, a individului este ca o privare de libertate; e vorba de libertatea fără
nici o limită, se înţelege, precum cea a meteoritului care lunecă spre un
oarecare infinit, neînfrînat de nici o regulă. Nostalgia primitivităţii nu e o
repulsie faţă de civilizaţie, ci o oarecare rezervă faţă de aceasta. Sau doar
un dat al sorţii, asumat. În acest context limita realului este limita poeziei,
limita imaginativului este limita libertăţii, iar limita libertăţii este puterea
de iradiere a cuvîntului: “Bătrână poezie cu/ zbârcite versuri/ te duc de
mână/ eşti rece şi mi se lipesc degetele/ de pielea ta/ precum mi se lipeau
de geamul/ îngheţat al ferestrei/ „... Ce femeie şi-a găsit/ băiatul acesta,
şoptesc după/ ulucii gardurilor sătenii./ Bine că a murit mama lui, Irina,
şi nu-l poate vedea, săraca ...”/ Pe uliţă, din vârful carului, mă strigă/
Moş Achim:/ „Trebuie s-o arătăm de-a lungul satului:/ miresele care
devin femei înainte de noaptea nunţii/ vor fi purtate în car pe colţii
grapei –/ numai ochii satului le poate spăla trupul...”/ ...Merg spre
biserica veche,/ te duc de mână, bătrână poezie,/ ca pe-o mândră
crăiasă./ Ştiu că ai iubit şi ai minţit înaintea mea,/ te-ai lăsat dezbrăcată
în odăi de purpură/ şi-n taverne sărace,/ mâini pătate de sânge şi mâinile
caligrafilor/ din mănăstiri ţi-au sfâşiat cămaşa de pe sâni,/ cum şi eu ţi-i
muşc în noapte, nemernicul,/ cel ce te las purtată pe colţii grapei din sat/
cum este scris: ochii cei vii şi ochii cei morţi să fie de faţă/ Şapte zile şi
şapte nopţi/ cu mâinile mele voi jupui căprioarele de/ pe Pietrele
Nordului/ şi blana lor tandră ţi-o voi aşterne sub şolduri/ cu mâini de
scrib nemernic care ştie/ că în caligrafie nu sunt litere mai bătrâne/
decât bulgării de sub colţii grapei” (În caligrafie nu sunt litere bătrâne).
E şi o oarecare (filosofică) lipsă de rost a personajelor într-un
univers prea restrictiv, cel al cotidianului, care e mai mult o reconstituire
continuă a unui trecut încrîncenat, sînt forţate limite. Textul este cînd
limpede, cînd obscur, un Dumnezeu ascuns este presimţit după fiecare
gest, după fiecare faptă, după fiecare întîmplare. Frusteţea crează un
adevărat antiocultism: “Trece câte o umbră pe lângă tine/ trecem şi noi
şi umbrei i se pare că suntem umbre/ din care chiar Divinul ne vorbeşte:/
– E negură, zice, ce cauţi prin negură?/ „Nu sunt pe drum, mă apăr, sunt
în bibliotecă/ şi scriu. Doar literele mele călătoresc,/ doar cu ele vorbeşti
precum călăreţul prin vifor cu calul…”/ Răbdătoarea voce continuă:/ –
Nu e caligrafie ceea ce faci, e negură, îţi spun./ Ca să scrii trebuie să
vezi:/ tu nu ai ochi.../ Cum te-aş putea vedea că rătăceşti prin negură/
dacă n-aş fi înapoia ochilor tăi?/ Îmi ridic mâna evlavios, îmi fac cruce/
dar literele mele se şterg una câte una./ „Cel mai rău este când literele
îşi ies din minţi/ şi umblă singure ca barbarii lui Kavafis pe la porţile
oraşelor”/ – Nu te înspăimânta, mă linişti vocea, e doar negura.../ Cel
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mai rău este când crucile îşi ies din minţi/ şi nu te poţi aşeza la locul tău/
asta faci când scrii/ asta faci şi acum când mă ridic dinapoia/ ochiului
tău/ ca să mă vezi ...” (Negura. Pe drumul spre Emaus).
Poezia se învecinează cu sacrul, de aceea nicio joacă nu este
posibilă, o încrîncenare domină discursul, ironia şi autoironia lipsesc,
angajamentul “eului” este total în lupta alienantă cu o natură grandioasă
dar aspră. "Imaginea mitică vorbeşte direct sufletului acolo unde
dialectica blocată nu mai poate pătrunde", zice Gilbert Durand. Frustrări
istorice, adamice chiar, sînt prezente în mai toate volumele lui George
Vulturescu care a trăit o viaţă pe linia subţire a tuturor graniţelor posibile.
Uneori palinca (ţuica, “l`eau de vie”) este dinamizatorul sufletului, al
vorbei şi al acţiunilor curente. E de urmărit în poezia lui George
Vulturescu tragicul condiţiei atît a individului, dar mai ales a poetului
care „vede” mai departe cu conştiinţa: “Eşti cu Row, în amurg, pe
Pietrele Nordului./ Zici:/ „– O singură pasăre e de-ajuns să mistifice
seara:/ iată, zborul ei o ridică la rang de peisaj.”/ Row, orbul:/ „– Nu a
trecut întâi prin creierul tău/ ca un cuţit? Nu a lăsat o dâră zborul ei/
precum liniile de plumb din tablourile/ lui Edgar Munch?/ Eşti doar
carcasa ochiului:/ există o altă ieşire din creier/ ca şi cum te-ai putea
ridica din mormânt?”/ În ochiul lui Row pasărea îşi sprijină/ aripile pe
grunjurile întunericului/ şi alunecă pe tăişuri, alunecă/ cuţit pe cuţit.
Dacă ai striga/ pasărea s-ar destrăma precum soldaţii de/ teracotă ai
dinastiei Qin./ „– Dar un şoarece între ierburi, întreabă Row,/ e suficient
să mistifice peisajul?/ Admit că poţi chema un şoarece în poem./ Admit
că ar putea urca „nivelurile de/ realitate” prin tulpina literelor precum
prin/ ţevile din blocuri./ Admit că ochiul de deasupra poate vedea/
şoarecele şi şobolanii din tijele literelor,/ dar îi poate el trezi să-i trimită
să moară,/ precum cârtiţele deasupra luturilor, într-o/ cetate fericită...?/
„– Nu există linii în peisaj./ Amurgul, ca şi/ ochiul orb, are doar umbre.
Oare tot/ Paul Klee spunea despre petele tablourilor/ că sunt
primejdioase, carnivore:/ încorporează, înghit totul din jur ...?”/ O
pasăre care zboară-n amurg e un ospăţ/ al ochiului, gândesc./ Lui Row,
nu-i spun asta./ În faţa Ochiului Orb poeţii se ruşinează de/ tot ce-au
scris, de însăilările despre noima/ hexagoanelor şi galeriilor prin care/
Dumnezeu/ s-a retras pârjolind totul în urmă./ „– Să mergem, îl strig pe
Row, e doar/ un amurg – nu e nimic de înlăturat, nimic/ de adăugat...”
(Amurg mistificat).
Cei doi termeni, negură şi caligrafie, din titlu, sînt polii între care
se situează de fapt poezia lui George Vulturescu, adică între un realism
magic şi heroglifa poetică zgîriată pe pagină (cu gheara literei). În
poemele sale sînt multe embrioane epice, de multe ori e vorba de o
întretăiere de voci care simt nevoia să (se) mărturisească, să “se
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povestească”, iar povestea e un fel de libertate pe care şi-o iau, în
interiorul textului, naratorul liric şi personajele sale hieratice.

Poezia ca violenţă domestică
Felix Nicolau - „kamceatka. time IS honey‟
(Editura Vinea, 2014)
Recunosc că nu am citit nici un volum semnat
de Felix Nicolau pînă acum, l-am remarcat doar în
reviste, acolo unde se împarte cu generozitate în
poeme, în texte critice, în eseuri, în luări de atitudine.
În palmaresul său editorial, din cîte am văzut după
sursele la îndemînă, a publicat şi un roman, studii de
literatură comparată, traduce şi este tradus. Volumul
„kamceatka. Time IS honey” (Editura Vinea, 2014)
ne relevă un poet care mai întîi îşi inventează un univers sub formă de
labirint, de bolgie dantescă chiar, din care mai apoi face toate eforturile
ca să iasă, să se elibereze. În acest univers constrîngerile sînt la discreţia
creatorului, poetul dispune de cuvînt ca de o materie maleabilă cu care
poate să construiască orice îi vine în minte. Accelerează elementele
aceluiaş univers prin contraste, le supune unor oximoronuri dure capabile
să deformeze orice idee enunţată la început. O atmosferă de desen animat
te transferă dintr-un text în altul, scenariile poetice tentează cu o serie
întreagă de soluţii pe cititor ca să devină personaj (sau măcar actor). Un
episod de violenţă domestică are loc la ciocnirea dintre autor şi cititor, o
adevărată ciocnire a civilizaţiilor. Ironia şi autoironia sfîrîie ca acidul
sulfuric picurat pe limba care tocmai articulează nişte imprecaţii: „nu
mai merge aşa – cititorul trebuie luat de gât şi/ azvârlit într-un scaun ca
să asculte/ să-l asculte pe autor: ţinut cu forţa acolo/ apăsat cu
genunchiul pe piept// editorul dolofan cu pantaloni burduhănoşi/ urlă în
faţa publicului compus din 4 poeţi şi o/ scrumieră: a venit timpul ca
cititorii să bage/ mâna în buzunar şi să ne cumpere cărţile!/ după care
porneşte videoproiectorul: un filmuleţ/ în care tehnoredactorul cu păr
baobab de la editură/ declară de după ochelarii injectaţi: editura
noastră/ a acoperit perfect segmentul de nişă pe care şi-a/ propus să-l
acopere deci viitorul editurii noastre nu/ poate fi decât plin de succes!//
cititorul trebuie făcut să înţeleagă că cineva acolo/ sus scrie pentru el –
şi că la Judecata de Apoi o/ să-l ia dracu’ dacă habar n-are ce a tot scris
autoru’/ pentru el atâtea sute de ani. Dracu’ are nişte/ croşee din/ oţel la
ficat... de te ia dracu’// cu cititoarele e mai complicat/ cititoarele îl pot
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privi drept în ochi pe editorul spumegând/ de furie după care se pot
întoarce spre tine şi te pot/ întreba şuşotit: ai luat şi tu capacele de la
bar?/ sticlele astea îs minunate pentru pasta de gogoşari” (la palmare).
E limpede, după această demonstraţie, că viitorul poeziei s-a dus pe Apa
Sîmbetei, că marfa poetului e mai inutilă decît clavusinul la bătăturile
unui picior de lemn. Atenţie însă, cititorul poate fi dat, în urma acestei
deconspirări, în judecată pentru neglijenţă în asimilarea valorilor care îi
recunosc superioritatea la nivelul regnului şi condamnat la ani grei de
analfabetism. Poezia se comportă, în acest caz, ca o iubită înşelată şi care
nu uită şi nici nu iartă.
Un simţ anecdotic special, de efect, sparge monotonia existenţei în
mai toate textele volumului. În universul domestic, în care poezia e un
animal de casă, alături de altele, poetul se descurcă de minune, cu o cheie
franceză în mînă poate repara pînă şi axul pe care se învîrte planeta şi
care cam scîrţie de (la) o vreme. Charlie Chaplin, în „Luminile oraşului”
pare-mi-se, unde manevrează nişte chei pe marginea unei benzi rulante,
în timp ce strînge nenumărate şuruburi, nu s-ar fi descurcat mai bine:
„cum vin din bucătărie repar tot ce-mi iese în cale/ scaune şlapi pantofi
ţigări papagali instalaţii/ învârt cheia franceză deasupra capului şuier/
doar într-un furou vişiniu ea mă-ntreabă:/ ce-i aia o cheie franceză?
Şuier/ o repar chiar acolo între scaun şi masă/ se ridică în capul oaselor
fericită/ mă întreabă ce-i aia o masă” (preLudiu).
În multe texte predomină detaliul, privirea dilată anodinul,
alienarea (că este şi ea prezentă, nici nu avea cum să nu fie într-o lume
care se transformă continuu!) este efectul conectării brutale la realitatea
imediată. Textele de pe „burtiera” televizorului, de exemplu, sînt
adevărate experienţe dadaiste, un amalgam de ştiri, aşezate una după alta
fără nici o logică aparentă, dau măsura unei realităţi alienante, fleacurile
se insinuează în conştiinţa individului ţintuit în faţa ecranului
determinîndu-l să se refugieze cu totul (arme şi bagaje plus conştiinţă)
într-o realitate secundă (şi a naibii de fecundă!): „ministrul cipriot de
externe, în vizită în românia/ membrii formaţiei ac/dc vor vizita casa
poporului/ furtună puternică în mehedinţi – un dispărut/ sediul facultăţii
de jurnalism a fost spart/ două case avariate de furtună în serbia/ naveta
atlantic lansată în spaţiu/ claudia schiffer a dat naştere unui fiu/ chelsea
london a luat cupa angliei/ publicitate: urmăreşte reportul zilei la DP/
nava st james park atacată de nişte piraţi somalezi/ nu uita, publicitate:
verifică sticla cu report/ lupte la bangok 17 morţi/ publicitate: zeci de mii
de euro urmăreşte/ (nu mai înţeleg ce scrie)/ tamaş şi daniel niculae,
datori fiscului francez/ secretarii de stat nu pot gestiona eficient 453 de
spitale/ cl. komartin: Doamne ajută!/ rovana plumb guvernul boc trebuie
să.../ (nici aici nu mai înţeleg)/ cod galben de ploi şi vijelii în toată ţara”
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(burtieră). În altă parte, un text se numeşte chiar „Supradada” şi e o
poveste despre cum „un ţap tânăr în călduri îşi făcea selfies reflectat întro iapă bistriţeană”. Şi ţapului, veţi vedea, dacă veţi citi, nu îi e deloc
comod, cam cum îi era pelicanului în confruntarea cu babiţa, din celebrul
poem al lui Urmuz ...!
Sigur că realitatea e tragică în virtutea faptului că se consumă şi ne
consumă, că timpul e hulpav cu vieţile noastre, numai că tragedia
contemporană e de o veselie inconştientă şi molipsitoare. Dispunerea
aiurea a lucrurilor naşte paradoxuri poetice, anecdote cu morala în coadă.
Confuzia dintre Bucureşti şi Budapesta, de exemplu, din minţile unor
vedete şi personalităţi din largul lumii, care nu stau prea bine cu
orientarea geografică, dar care s-au pronunţat astfel în spaţiul public, e
prilej de poezie construită pe un paradox vesel: „în metroul zorind spre
king’s cross italianul cu inel pe fiecare deget îi/ povesteşte filipinezei cu
şerveţel pe genunchi despre cocktailul din/ viena despre noaptea din
parcul din berna o dio mio!/ cerşetorii savanţi din budapesta bâţâie
piciorul stâng suflă vocale pe/ nas se alintă lângă coapsa londonezei
sprijintă de contrabas dacă aş fi/ acolo aş coborî chiar la piccadily aş
întreba un negru mătăhălos cu/ mustaţă de 50 de ani cum să ajung la
westminster abbey l-aş aştepta/ să-şi mute servieta dintr-o mână într-alta
să zică hăă? hăă? what?/ uitând că are căştile pe urechi că în ele o voce
blondă îl imploră/ show me your gun!/ degeaba/ înainte de piaţa unirii 1
metroul mai iese la suprafaţă la budapesta” (everything sTops at
budapest)
În multe texte avem de a face cu un antisentimentalism care duce
pînă la ... sentimentalism. Miracolul mărunt al vieţii se amplifică atunci
cînd poetul (dar şi individul, în genere) conştientizează unicitatea
individuală. Este evident că urîtul dinăuntru a pus stăpînire pe lumea
exterioară şi o tiranizează. Karl Rosenkranz definea această acaparare a
lumii exterioare de către urîtul din interior cu termenul de hidos şi spunea
că „hidosul se opune raţiunii şi libertăţii” (O estetică a urîtului, Editura
Meridiane, 1984, p. 260). Poezia însăşi, în postmodernitate, se opune
raţiunii şi libertăţii, în variantele consacrate, pentru a prelimina variante
şi valenţe noi: „încă mai ai dreptul la o/ tristeţe dureroasă care nu te
lasă măcar să/ respiri, tristeţe apăsare durere lacrimi junghiuri ceva/ săţi plesnească în cap ca un/ harapnic/ să-ţi putrezească ochii de la centru
spre/ margini să aduni duhoarea cu limba // e încă dreptul tău/ să simţi
cum mori şi te usuci te umpli de/ zgârciuri nici nu poţi să transpiri
zoaiele îţi/ fierb înăuntru/ să zaci pe canapea cu limba umflată de/ atâtea
amintiri simpatice exemplare splendide din/ care n-au mai rămas atâtea
firmituri cât/ ar trebui pentru un gândac de bucătărie // doar să te târâi
pe balcon să vomiţi tristeţea/ uleioasă verzuie peste flori mesteceni/
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trotuare maşini şine de tramvai depozite/ mahalale cu câini râioşi
gunoaie iazuri silozuri/ dealuri păduri vulturi şi iar trotuare // cu capul
în mâini ochii scurşi/ atârnând de bărbie” (ceva frumos).
Viaţa glisează pe soartă. La carnavalul fiecărei zile participanţii îşi
etalează măştile convenabile, cele originale le atîrnă însă pe dedesubt,
uneori îi dau de gol. Şi asta în timp ce „dragostea vede un tigru în orice
cangur pitic” iar inconştienţii „vorbesc despre artă când scutierii îi
snopesc pe/ vecinii ieşiţi în piaţă contra gazelor”. Strada dă buzna în
textul poetului, ca apa care a ieşit din matcă la inundaţii şi eliberată de
chingile malurilor îşi trăieşte beţia noilor orizonturi: „cei mai buni
criminali nu apucă să ucidă/ pe nimeni cele mai bune mame nu au/ copii
cei mai mari afaceristi lucrează/ la deratizare cei mai capabili piloţi/
conduc tractoare ruseşti cele mai/ talentate curve îşi scot uterul la 15
ani/ cei mai mişto scriitori sunt contabili la/ microsoft cei mai buni
cântăreţi lucrează/ la metrou cea mai bună veioză e la/ vecinul de sub
mine – dacă nu l-ar ţine/ mereu în cantonament antrenorul de/ la dinamo
ar fi un preot senzaţional/ cu numărul 10 pe reverendă” (ass de treflă).
Textul îmi aminteşte de bancul clasic, pe care l-am reţinut de la Petre
Stoica, cu Napoleon care merge la Porţile Raiului şi care cere imperios să
fie lăsat să intre. Dar cine eşti?, îl întreabă Sfîntul Petru. Sînt Napoleon,
sînt francez şi sînt cel mai mare strateg al tuturor timpurilor! Caută
Doamne-Doamne în catastiful cel mare după care i se adresează
pretendentului la veşnicie edenică: Cel mai mare strateg al tuturor
timpurilor era un sîrb, s-a numit Dragoslav Zlatan dar fiindcă s-a născut
în vremuri de pace a sfîrşit ca fierar în satul lui din Banatul sîrbesc...!
Iertare pentru digresiunea cam nelalocul ei pentru o cronică la o carte de
poezie, dar nu m-am putut abţine! Deşi cîndva (revista Conta, 2, 2010)
am făcut demonstraţia argumentată că bancul este, în esenţă, poezie! Sau
că e chiar esenţă de poezie?
Felix Nicolau nu pare să scrie după inspiraţie, ci după o temă
prestabilită. Trăieşte şi apoi îşi scrie impresiile pe curat, discontinuu,
haotic într-un exerciţiu de conştientizare a ceea ce trăieşte. Poezia nu e un
scop în sine, ci e sinele scopului. Un moralist dublat de un parodist se
ascunde după armura de cuvinte a textului: „Ai dreptul să nu spui nimic/
Ai dreptul să-ţi dai palme cu piciorul drept/ Ai dreptul la un telefon în
ceruri/ Înţelegi ce spun?/ Ai dreptul să anunţi pe cine vrei tu că ai
devenit prietenul nostru/ Ai dreptul la o ultimă ţigară şi la o cafea
decofeinizată/ Ai dreptul să nu spui nimic când/ O să-ţi spargem faţa şi-o
să-ţi scuipăm în gât/ Ai dreptul la telecomandă şi să te scobeşti în nas/ Ai
dreptul să minţi să furi să baţi să lingi/ Ai dreptul să te faci investitor
miliţian academician sau fotbalist/ Înţelegi ce îţi zic?/ Ai dreptul să îţi
schimbi sexul cu unul mai blond/ Ai dreptul să studiezi chimia în
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străinătate/ Ai dreptul să fii nemuritor 40 de ani/ Ai dreptul la 5 copii, 1
băiat 2 fetiţe + un pit-bull/ Ai dreptul să schimbi pit-bull-ul cu un
chihuahua/ Ai dreptul să trimiţi mai departe mesajele primite de paşti/
crăciun şi revelion/ Ai dreptul să// Aşa să ne ajute Dumnezeu!”
(Miranda).
Deşi e născut la Bacău, după cum aflu din sursele la îndemînă,
Felix Nicolau nu pare a fi luat cu el prea multe din molcomeala Bistriţei,
care îi străbate oraşul de baştină; ci e contaminat de Dîmboviţa cea
limpede ca cristalul Swarovski de pe degetul unui corporatist în care se
oglindeşte cu mîhnire prefăcută Casa Poporului. În volumul „kamceatka.
Time IS honey” Felix Nicolau recurge la un principiu ad-hoc: realitatea
imediată nu poate disimula, cît poate demasca poezia care o ia în răspăr.

Ioan Moldovan şi “claritatea impură” a poeziei
Ioan Moldovan – „timpuri crimordiale‟
(Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014)
Volumul “timpuri crimordiale” (Editura Eikon,
Cluj-Napoca, 2014) al lui Ioan Moldovan e
reprezentativ pentru estetica şi etica (şi gestica) poetică
a întregului său parcurs de pînă acum. Poet care refuză
spectacolul “cu public” pentru o însingurare
(ascetică?) pe pagina albă, unde truda nu este ferită de
peripeţii, Ioan Moldovan trăieşte într-un timp continuu
în care singura discontinuitate pe care şi-o permite (şi
o acceptă, ca pe o fatalitate!) e lupta cu elementele
care nu se lasă supuse în procesul creaţiei, unul asemănător oficierii unui
ritual: “Pentru a scrie am vârât vârful peniţei în cafeaua/ din ceaşcă, dar
degeaba./ Am presat de câteva ori tubuleţul rezervor,/ degeaba./ În fine,
l-am schimbat cu unul nou. E vorba de/ stilou. Acum începe să scrie
(cine?)/ E ziua de Paşti/ Apoi iar porcuşori în urma scuturării stiloului/
blestemat ce nu vrea să scrie continuu/ Îmi închipui în trecere cum un
biograf va lua la/ rând caietele şi va descifra anevoios/ Unele pasaje şi
cum din osteneala lui va ieşi/ adevărata mea glorie/ Apoi adorm, mă
trezesc la nouă, mă întrerup iar/ să spăl stiloul/ Pentru a-l face să
pornească/ Acum iată scrie palid, după spălare/ Nici acesta nu-i stiloul
visat/ Acum stiloul scrie bine-bine. Acesta să fie/ secretul? Să-l spăl,
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adică? Sau/ Să scriu aproape tot timpul?” (ca despre convalescenţă). E o
atmosferă domestică, de sărbătoare (de Paşti?), metamorfoza om-text
funcţionează perfect, amintirea se lasă visată, aglutinată ca şi cum
memoria îşi picură timpul pe pagină în încercarea de a da coerenţă
existenţei individuale care se tîrăşte în urma istoriei. Oricum, vitalitatea
agonică a re-amintirii, presimţită/ resimţită în multe secvenţe ale acestei
dense cărţi, este o constantă a introvertirii poetice, a unui imaginar care
se insinuează pînă acolo unde se rostuieşte timpul însuşi: “Fratele meu se
insinuează în fiul meu/ Eu sunt o copie bizară a mamei/ Oriunde pot
cădea în vis, el deţine toate vârstele/ Noastre/ Mă perpelesc în
melancolie, o ţară intimidată de/ Moarte/ Şi nebunia neamului meu de-a
tot face gesture/ Prin care n-o să mai fiu niciodată liber/ Tot mai ţicnit,
vezi bine, ca porumbeii din/ balconul vecin/ Ca un alergător prin Tibet
purtând deasupra/ capului o flamură şi/ Rugându-se-ntr-una: Nu mai
veni şi tu, tristeţe,/ Să te adaugi dezamăgirilor” (oriunde pot cădea); sau:
“Nimic n-avem de făcut. Suntem doi domnişori pe/ care s-au uscat/ Şi-s
scame creierii tatălui./ Ne punem pe visat şi/ nu vedem că/ Vara acum se
pregăteşte din timp: să ne/ împrumutăm/ Să facem cereri/ Să ne rămână
şi nouă ceva cât de cât. Ce bine-ar fi/ să fie acum aici/ Un filosof ca
lumea să ne explice/ Ce care-va-să-zică un bici de melancolie/ Stârnind
muzicuţele dionisiace/ Şi mai târziu/ Să ne întoarcem acasă îngheţaţi şi
cu toţi dinţii la/ locul lor/ Cu mama râzând la vederea noastră şi nimic
să nu/ ne spună/ Ci doar să ne cuprindă şi să ne vâre la loc în/ găoace”
(frate-meu şi cu mine).
“Întoarcerea în găoace” e o (re-) trăire fără rest a (re-) amintirii. Dacă
"teoria relativităţii" ar putea fi pusă în practică în toate consecinţele sale,
atunci am avea de a face cu lucruri total ilogice pentru raţiunea umană.
Astfel, dacă s-ar putea depăşi viteza luminii, printr-o oarecare revoluţie a
tehnicii, atunci fiinţa s-ar putea deplasa… în trecut. Lewis Carroll
imaginează acest lucru în celebra "Alice în ţara minunilor" în care
personajul se mişcă în timp în sens invers. Astfel Alice simţea durerea
înţepăturii cu acul înainte de a se fi înţepat, iar prăjitura era mai întîi
mîncată şi după aceea adusă, împărţită copiilor şi apoi tăiată. Dar
lucrurile sînt şi mai vechi la nivelul acestor ipoteze, literatura stă
mărturie. Platon, în “Omul politic”, ia în discuţie supărarea lui Zeus pe
pămînteni, care i-au încălcat voinţa. Astfel acesta hotărăşte să "lipsească
omenirea de ocrotirea lui" şi să "intervertească" mersul circular al
stelelor. De atunci în univers există, zice Platon, două cicluri alternante:
primul, dominat de zeul care îi imprimă o rotaţie directă, iar al doilea,
caracterizat prin lipsa protecţiei divine şi mişcarea circulară inversă.
Consecinţele acestei retrageri de la cîrmuirea lumii a lui Zeus sînt
spectaculoase: “Toate animalele, oricare le era vîrsta, îşi opreau cursul
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vieţii şi toate fiinţele muritoare încetau să mai ofere ochilor spectacolul
îmbătrînirii treptate şi, apoi, reîncepînd să se schimbe dar în sens invers,
puteau fi văzute întinerind şi devenind tot mai moi. La cei bătrîni, părul
albit începea să se înnegrească, obrajii celor cărora le căzuse barba
redevin netezi şi fiecare este readus în floarea primăverii sale; cît despre
imberbi, corpul lor devenind tot mai firav şi mai mic din zi în zi şi din
noapte în noapte ei ajung din nou la starea de copil nou-născut, atît ca
suflet cît şi ca trup; iar apoi, consumîndu-se de tot sfîrşesc prin a dispărea
complet” (Omul politic, 270, e). Imaginea, poematică în esenţă, este, să
recunoaştem, plină de miez. Această pedepsire a păcatului este
semnificativă. În folclorul nostru, în "Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără
de moarte" de exemplu, păcatul este pedepsit în acelaşi mod, trupul lui
Făt-Frumos "descrescu" sub presiunea acelei călătorii inverse, dinspre
"vîrsta de aur" sau dinspre statutul de locuitor al "insulei fericiţilor", spre
lumea păcătoasă a unui prezent decăzut: "O palmă îi dete Moartea şi el se
şi prefăcu în ţărînă". Întinerirea are loc, la Platon, prin intrarea într-un
ciclu care îţi dă posibilitatea să o iei mereu de la capăt, de la particulele
elementare. Întoarcerea sensului devenirii, de la bătrîneţe spre maturitate
şi de aici spre tinereţe şi copilărie, are drept consecinţă naşterea directă
din pămînt a oamenilor: "Căci din ţărînă te-ai întrupat şi în pămînt vei
merge…" (Apostoli, II, 4-5). La Ioan Moldovan, un acribios al sensurilor
şi al subsecvenţelor, poet care îşi delimitează cu multă rigoare spaţiul în
care se mişcă dar şi sensul, poezia este un orizont în care se înghesuie
deopotrivă lucrurile şi ideile, materia şi umbra acesteia. Călătoria dinspre
“totul” spre “nimic” se face cu mult curaj, dar şi cu multă inconştienţă:
“Nerăbdător şi nervos, prea nervos, aştept să vină/ ora plăţilor/ Şi să mă
liniştesc. După care, să mă neliniştesc la/ loc/ Văzând noua toamnă,
noua iarnă pe cerul/ fulgerând peste bloc./ Pe cer fulgere negre şi brune,
pete doar brune/ printre care/ Uite şi ţara noastră./ În partea cealaltă, la
alte etaje, senin, soare, rai şi/ pâine cu sare/ Şi acum trebuie să plecăm
de aici şi unde? Unde/ Mioarele/ Pe alte picioare de plai sunt de tot
ilizibile, un/ fuşerai. Şi cu ce/ Atelaje. Tu înainte,/ Urmez eu, apoi tu şi
celălalt bărbat. Eu îl/ urmăresc pe înaintaş şi pe mine/ Mă urmează
urmaşul chemat. Dar când îţi văd/ chipul nu mai eşti/ Tu. Sau eşti? Sau
erai? Sau poate că nu.” (ticuri letale).
Sfîntul Augustin, în “Confesiuni”, decorează "camera memoriei" cu
simbolurile timpilor aboliţi conştient că nu există o expresie matematică
a întoarcerilor, a ezitărilor, a revenirilor pe orbita introspecţiei fiinţiale:
“Mare este această putere a memoriei, prea mare, Dumnezeul meu,
sanctuar uriaş şi infinit! Cine a ajuns la străfundul ei? Şi aceasta este o
forţă a sufletului meu şi ţine de natura mea şi nici eu însumi nu pot
cuprinde ceea ce sînt…(…). Şi se duc oamenii să admire munţii înalţi şi
185

uriaşele valuri ale mării şi curgerile cele largi ale fluviilor şi înconjururile
oceanului şi mersul stelelor, şi se părăsesc pe ei înşişi şi nu se miră că, în
timp ce ziceam acestea toate, nu le vedeam cu ochii şi totuşi nu le-aş fi
putut spune dacă nu aş fi văzut înlăuntru, în memoria mea, în spaţii atît
de uriaşe, ca şi cînd le-aş fi văzut în afara mea, munţii şi valurile şi
fluviile şi stelele pe care le-am văzut şi oceanul pe care l-am crezut.” La
Ioan Moldovan se înregistrează în poem “o încărcătură de derizoriu”, în
funcţie de ceea ce memoria emană sau adună. În acelaşi timp omul este
punctul de conjunctură între pustiul din afară şi pustiul dinlăuntru, o viaţă
omul nu face altceva decît să se opună cu disperare ca acele două
deşerturi să se unească. În momentul în care unul din deşerturi pătrunde
în perimetrul celuilalt, căderea din (în) lume e definitivă: “ce fel de străin
sunt eu, eşti tu în acest oraş dizolvat? O singură uşă se zbate şi niciun
vânt n-o bate. Tu tot mai râzi în singurătate. Tu singură vei merge la
împărat. Obosiţi suntem cu toţii. O ţigară de-o aprinzi, câte oare în
oglinzi sunt uitate să fumege? Ai spălat tot carul cu scutece. Tu, când
miroşi, a ce miroşi? Toate se-ntâmplă-ntr-o doară? Iată un patinoar de
demult, ce mai aştept? Mai bine să mă dau. Mă dau visând o lumină pe
coridor şi dintr-odată mi se face dor din pricina surplusului de ger. Vai
cum nu ţi-am luat şi eu niciodată vreun colier. Eşti vie, faci struguri,
atunci – ca şi acum – de ce suntem singuri? Propoziţii. Revin la tine, mă
voi feri să ajung iar sub mărul sub care se topeşte gheţarul. E bine să
dăm cu zarul? Ce bale dulci pe pulpe dulci ieşind din încăpere. Ce
harnic e semnul gri. Hai, că şi mâine e o zi. Întorc foaia, se luminează
odaia. Jos în planetariu se-aud fluierăturile poliţiştilor comunitari. Pe
noi ne-a ferit Dumnezeu de suferinţă şi alergătură. Mai dau eu o tură,
mă mai loveşti tu peste gură şi ziua creşte vânătă şi doldora de oţetari”
(Dragă). E de amintit aici, în sensul ontologiei declinului cu care se
ocupă în general poezia, de teribila constatare a lui Tolstoi, din jurnal, la
senectute, după ce îşi scrisese demult cărţile mari, că e fatalmente posibil
ca universul lucrurilor netrăite să invadeze spaţiul lucrurilor trăite, ca
neantul celor netrăite să ducă în “inexistent” orice orizont al vieţii:
“Ştergeam praful prin cameră şi, făcîndu-i înconjurul, m-am apropiat de
divan, fără să-mi pot aminti dacă l-am şters de praf sau nu. Întrucît e
vorba de nişte mişcări uzuale şi inconştiente, simţeam că-mi va fi
imposibil să-mi amintesc. Aşadar, dacă l-am şters de praf şi am uitat,
adică am acţionat inconştient, este ca şi cum nici nu ar fi fost …” (Lev
Tolstoi, Jurnal, 28 februarie, 1897).
Poate că altădată abstractismul ar fi fost mult mai tentant pentru
Ioan Moldovan, probele sînt în volumele mai vechi (“Celălalt peşte”, să
zicem), de data aceasta poetul caută materia palpabilă a realităţii (sau
irealităţii), chiar cu riscul asumat de a cădea într-un sentimentalism
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excesiv (căci ce ar fi poezia fără excesivitate?), dar care repersonalizează,
practic, poezia: “S-au oprit clopotele la catedrală, e iarnă ca pe vremuri.
Ajungem seara în staţiune, îi lăsăm pe ceilalţi să se aşeze, nici nu i-am
prea băgat în seamă. Pornesc de unul singur să văd împrejurimile.
Consum în trecere o scurtă poveste amoroasă cu adolescenta. Acum i-am
uitat chipul, statura, i-am uitat făptura. Mai ţin minte doar dorinţa de-a
ne da de-a dura prin jocurile ei senzuale. Şi faptul că i-am spus răspicat:
Uşurel, fetiţo, uşurel! oprind finalul dorit de ea. Apoi e seară din nou, e
noapte din nou şi încă rătăcesc căutând locul de unde-am plecat. Şi aşa
am ajuns într-un mare oraş – o fi Viena, mai ştii? – oricum, eram doar în
periferii şi uite văd în depărtare dincolo de o râpă luminile nocturne.
Suntem mulţi, foarte mulţi, urcăm aiurea dintr-un autobuz în alt autobuz,
tăcuţi şi nu mai ajungem şi simt o disperare de ce-o să le spunem
celorlalţi şi mai ales, ţie, dragă, cum de-am lipsit atât” (scurtă proză).
Realitatea e prezentă în forma cea mai crudă, sînt îngroşate
contrastele, sînt puse în mişcare automatismele grotescului pînă ce avem
secvenţe din comedia (continuă a) cotidianului: “Nu vom muri toţi într-o
zi dar într-o zi toţi vom/ Muri/ E unul dintre bancurile de netoţi/ Pe care
din când în când le recit./ O, Tomaso Albinoni, iar s-a ivit o după-amiază
a/ unui cer mai gri/ Decât e blana pe coioţi./ Pe când moartea (pardon!)
îşi vede de treabă, ea/ fiind o fiinţă de treabă/ Având cordon negru sau
centură de aceeaşi/ culoare (?)/ Muzicală. Gingaşă. Nesimţitoare. Fără
mânie şi/ ură./ Nici nu întreabă, nici nu răspunde sub înşelătorul/ tuturor
soare./ Ce frumuseţe, câtă groază, ce langoare!” (joi de aprilie); sau redevelopăm spectacolul de la televizor, sunet, imagine plus straturile
impurificate ale subliminalului: “E-un zgomot de sfârşit de leat şi de
mileniu/ Politica şi întinsele ei proprietăţi/ Economia lipsită de orice
tandreţe/ Socialul şi nesfârşitele lui vocalize/ Ba chiar şi războiul/ Fac
atmosferă de lucru la noi şi aiurea/ Între aceste arme să fi tăcut muzele?
Da de unde!/ Se scrie în draci şi în îngeri/ Ziua se scrie. Noaptea se
scrie, dimineaţa se scrie iar/ Măcar poezia se umflă tot dând din gură/
Văd poeţi câtă frunză şi câtă iarbă/ Unii pleacă, alţii stau, alţii vin, toţi
se află în/ Treabă/ Lirele zdrăngăne în chip şi în fel/ Uite şi reclama
scăderii preţului la Ariel” (editorial).
Ioan Moldovan mînuieşte aluzia cu nonşalanţă, face să coexiste
cotidianul umil cu măreţia gîndului, chemînd în textul său, simbolic, o
umanitate în stare să devină furnizor perpetuu de complicităţi textuale:
“Uite-uite-i cum deschid capacul pubelei ca şi cum/ ar pregăti pentru
concert/ Un straniu pian plin de gunoaie/ Or, eu n-am treabă, hrănesc
porumbei/ Într-o bună zi mă vor primi între ei pe pervaz şi/ de-acolo prin
aer/ Într-un zbor firesc şi definitive/ Voi părăsi şi această singură odaie/
Eliberat ca lumea de lenea de-a fi treaz/ Voi cădea direct în duminică – o
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zi aşezată, o zi cu/ penajul oliv/ Unde frate poţi fi doar cu nefăcutele/
Deocamdată doar nervii îmi ies din trup cu/ gheare roşii şi mov/ Mă
învârtesc pe loc sătul de grăunţe domestic/ Şi greu de aerul criptografic
al Tabelului/ Marmeladov” (cloşarzii de după-amiază).
O serie de enunţuri apodictice ţine cititorul în suspans, în
aşteptarea unei dezvăluiri care să schimbe lumea, ori a unei lovituri de
teatru, deşi, finalmente, nu se întîmplă nimic decît poezia, care se topeşte
în derizoriul care e, de fapt, drojdia colcăitoare, plină de promisiuni a
vieţii. Trăirile omului sunt (după T. S. Eliot din eseul celebru “Poeţii
metafizici”), în genere, haotice, neregulate, fragmentare. În schimb,
poetul comprimă, „amalgamează tot timpul experiențe disparate”, acestea
ajungînd mereu să alcătuiască, în spiritul său, „întreguri noi”: “tot felul
de formalităţi până să intru în casă întâmplător azi s-au adunat toate
femeile Tribului în Baie era mama lor şi eternele ciuperci vreun corb
vreo coţofană ce mai contează prea multa cerneală doar ne întinează
idealurile p’ormă mereu femeia drumului greu apoi femeia cimpoi la un
moment dat femeia care s-ar fi dat în fine femeia cu botinele cele mai
fine dar cu gleznele cele mai groase se termina totul Deparazitorii îşi
făceau treaba că au mai fost altele degeaba eu abuzez acum doar de
semnul exclamării e de-abia o seară mai înaintată şi numai femeia
interioară se-ntoarce iarăşi şi iarăşi spre altădată uite acum am un e cât
poate el fi de miraculos e cel sub care mâlul face minuni ajutându-ne
oarecum să ne vedem de drum un drum înnoptat cu deasupra o lună şi
noi ne visăm destrăbălaţi nu neapărat împreună când mă întorc să văd e
prăpăd speranţele ăsta e un cuvânt cât un tractor nu ne mai caută se
rezolvă hai în camionul plin cu căcădere astea sunt fructe meschine cu
un fel de părere de rău părul vărului meu miroase a lânced va muri cum
fratele lui va muri într-o cisternă ai uşă uşă cum te zbaţi în canaturi abia
mai sunt câteva paturi în care ne-am zbuciumat o să ni le amintim
vreodat’ eşti tu acolo şi eşti aşa cum te ştiu mai sunt eu viu pentru tine
cine ştie cine” (locu-i-tor)
Umorul (căci e prezent şi umorul, în forme decantate, subtile!) e
din categoria mucalit – descriptivă, relativa stabilitate a existenţei
individului este dislocată din liniştea ei de accidente lingvistice care nu
lasă nici măcar sintaxa poetică să se coaguleze în formule prestabilite:
“Ce mai am eu să-mi demonstrez nu mai/ interesează pe nimeni. E o/
Chestiune de alcov. Doar că la uşă/ Aşteaptă cei care s-au săturat de
mine/ Vor să se asigure că Avantajele Insomniei sunt/ definitiv încheiate/
Că n-o să mai particip la jocurile de cuvinte, că/ N-o să mai râd la mese
lungite până spre/ dimineaţă, că/ N-o să mai vorbesc decât da-da ori nunu/ Ce este da, ce este nu în propria-mi viaţă, le strig/ Iar ei toţi:
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Închide! Închide! E frig şi ochiul tău/ ne-ngheaţă.” (lumina abia caldă
de septembrie).
Poezia lui Ioan Moldovan nu are de a face, nici în această carte dar
nici în decursul parcursului său liric, de la debut încoace, cu teoria şi
experimentul formal, textul are o claritate aspră, o claritate impură:
“Dacă pun limba pe stil, nu mai rămâne argint pe ape/ Dacă văd
semnele, nu aud ploaia/ Dacă văd porumbelul-tată printre pantofi vechi,/
nu găsesc prizele stricate/ Dacă ruginesc cuiele-n uşă, orfanii mei se
feresc/ de realitate/ Spăl recipiente/ Fără ruşine deschid sacoşele roşii/
Dar aurul, aurul nu l-am găsit” (duminică de iulie).
Volumul “Timpuri crimordiale”, care cultivă o (post-) modernitate
calmă, înţeleaptă, ardelenească, e unul de referinţă pentru această
perioadă a poeziei române în care promisiunile sînt mult prea multe faţă
de cărţile care să conteze cu adevărat.

Himerismul, expresionismul şi apocalipsa
necomunicării. Un poet român din Gibraltar
Dimitrie Grama – „Singuri împreună‟
(Editura TipoMoldova, 2014)
Poeţii care îşi scriu textele/ cărţile în afara
spaţiului literar cărora le aparţin prin limbă şi
formare sînt mai atenţi la ceea ce spun, decît la cum
spun. Pentru că oricît am crede sau ar crede că s-au
integrat unei alte limbi, altei spiritualităţi, ataşînduse locurilor şi spiritului locurilor în care vieţuiesc,
aproape la toţi regăsim expresia unei interiorităţi
care nu poate fi modificată, care tînjeşte după datele
primordiale, care te (îi) marchează definitiv. Iar a
spune, a mărturisi inadaptarea, negăsirea, devine unul din scopurile
scrisului. Lucrul acesta poate fi demonstrat la poeţii mari care au trăit în
alte culturi, decît în cele de origine, s-au făcut aplicaţii critice pe textele
lui Paul Celan, Andrei Codrescu, George Uscătescu, Benjamin
Fundoianu, ca să mă refer la doar cîţiva care provin din spaţiul cultural şi
fizic care ne e propriu. Acest lucru este valabil şi în poezia lui Dimitrie
Grama, un poet român rătăcitor prin spaţii culturale şi geografice dintre
cele mai diferite, din Suedia în Arabia Saudită, din Anglia în Franţa, apoi
în Danemarca şi apoi, azi, stabilit în Gibraltar. Profesia lui de bază a fost
cea de medic chirurg, atunci cînd nu a spus, ca mulţi alţii de dinaintea lui,
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că există pe lumea asta şi o profesiune greu de definit, dar lesne de simţit,
cea de român. A fost debutat în revista „Limite” în anul 1985 de către
Virgil Ierunca, iar de-a lungul timpului Dimitrie Grama a publicat mai
multe cărţi, majoritatea în România. În lipsa unei promovări sistematice
în ţară, poezia lui a rămas puţin cunoscută, în general la noi autorul (şi
povestea lui) trebuie să o ia, prea adesea, înaintea operei, cărţile nu prea
circulă singure. O selecţie riguroasă din volumele lui Dimitrie Grama a
apărut recent la Editura „Tipo Moldova” din Iaşi, selecţie pe care mi-am
asumat-o împreună cu autorul şi care poartă titlul „Singuri împreună”.
Poezia lui Dimitrie Grama e o jubilaţie continuă pe teme ale
recuperării timpului şi spaţiului, conjugă melancolia pierderii universului
infantil, cu verbul super-rafinat, al unei realităţi poetice bine regizate:
“Unelte simple/ sculptează/ la infinit/ orizonturi.// Păsări mari, galbene,/
neliniştite,/ ca după furtună/ caută/ eternitatea instantaneului./ Aripi
violete/ părăsesc/ un festival discret/ al umbrelor...// Fiecare construieşte
orizonturi/ din pomul propriu/ le privesc pe toate/ şi aleg unul:/. pasărea
instantaneu.” (Pasărea instantaneu).
Este de consemnat efectul liric rezultat din enormitatea imaginilor,
în contrast cu obiectele care le provoacă şi care insinuează o candoare de
copil mare, ingenuitatea unui suflet ce şi-a păstrat prospeţimea, în pofida
experienţelor livreşti şi de viaţă: “Aveam de toate. În camera/ de
teracotă, pâinea, vinul/ Şi sarea fugărită din mare./ Aveam la discreţie
vorba/ pe care nu o împărţeam./ Aveam ideea şi aveam/ ascunse-n pumni
suflete mici./ Sufletele noastre./ Şi, cu toate astea, din când în când/ ne
umflam cu mândrie pieptul./ Probabil o măsură de precauţie,/ de
siguranţă./ Aveam de toate. Pereţii,/ strada de dincolo de perdele/ Şi
păcatul comun./ Amândoi ştiam prea bine că doar din vanitate am ucis./
Am omorât ideea și cuvântul/ în camera de teracotă/ Unde aproape că
ne-am întâlnit.” (Am ucis).
În general poezia lui Dimitrie Grama se regăseşte în zona
expresionismului, aşa cum îl defineşte (şi) Ştefan Augustin Doinaş în
“Poezie şi modă poetică”: “Ca atitudine spirituală, expresionismul se
hrăneşte din conştiinţa acută a unei profunde crize (criză a omului, criză a
istoriei, criză a valorilor), dintr-un halucinant presimţ al catastrofei;
unitatea primordială dintre om şi natură a fost ruinată, raportul intim cu
Transcendentul a fost rupt”. La Dimitrie Grama criza este
omniprezentă:“De când e tot amurg?/ De când e numai noapte?/ E
cerul fără stele,/ ori ochii mei sunt orbi?/ Şi unde-i răsăritul de foc/
din munţi, din mare ?// Sau poate nu sunt eu/ legat de fundul mării?/
Sau poate aţi glumit şi m-aţi întors din drum?/ Dă-mi mâna ta,
străine,/ şi luminează-mi calea,/ cu ochii tăi de raze/ din soaremprumutate/ dă-mi mâna ta de apă,/ de foc,/ de rugăciune,/ de
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libertate,/ dă-mi mâna ta de tot !” (Dă-mi mîna ta, străine). Fiinţa
devine antinomică, inocenţă-păcat, speranţă-resemnare, milă-cinism:
“Lumea se împarte în două,/ apoi în trei, patru, cinci,/ şi aşa mai departe
...// Lumea este deci o amoeba/ care a învăţat/ să vorbească.” (Lumea se
împarte în două); sau: „Te aştept./ Poate că această după-amiază tîrzie/
Ar fi trebuit să o sacrific rugăciunii/ Poate că ar fi trebuit, cu ajutorul/
Preoţilor, să ard păcate:// Ştii ce frumos ard păcatele?/ Ce mireasmă,
Doamne,/ Ce mireasmă de rai jefuit…!” (Lîngă mine, cuvintele); sau:
“Mă întreb dacă aţi ştiut/ că în catedrale vechi cathare/ sfinţii, tulburaţi
de paşi străini,/ de mirosul greu de om,/ se sinucid?/ Doar într-un singur
loc/ mai sunt supravieţuitori.// De aceea nu e de mirare/ că la pagina
patruzeci şi şapte/ şi numai acolo/ dintr-o ruină se aude un cântec/ de
durere, dar şi de iertare./ Aceasta este pagina la care/ noi ar fi trebuit/
să fim arşi pe rug.” (Pe vechi altare cathare). Un poem este o replică
(posibilă) la “Tutungeria” lui Pessoa, un fel de concluzie la celebrul
poem al înaintaşului: “Într-un tîrziu mi-am dat seama/ Că tutungeria din
colţ/ De unde îmi cumpăr ziarele/ otrava mea zilnică -/ A fost/ Clădită
peste un mormînt./ Fiecare ziar are texte funebre/ Şi mesaje de
comunicare/ Între morţi, cum ar fi:/ - La cîţi metri ai putrezit?/ - Acum
nu mai simt umezeala!/ sau/ – Nici măcar aici nu pot scăpa de voi!?/
Pînă şi ţigările sînt altfel aici/ Parcă inhalez suflete putrezite./ Şi totuşi e
bine aşa./ Mă gîndesc cu groază/ Dacă vor dărîma cumva tutungeria/ Şi
în locul ei/ Vor construi o creşă… (…)” (Tutungeria). Un vîrf al
expresionismului îl reprezintă celebrul “ţipăt al materiei” al lui Edward
Munch, cu o replică venită, poate, de la Dimitrie Grama: “Să se facă
Lumină!/ Şi s-a făcut lumină./ Să se facă Întuneric!/ Şi s-a făcut
întuneric./ Să se facă Nimic!/ Şi s-a făcut nimic.” (Să se facă Lumină!).
Nietzsche, “un filosof al crizelor”, vede “moartea lui Dumnezeu” sau
“amurgul idolilor”, numai că replica lui Dimitrie Grama are şi accente de
umor englezesc: “Din nori atîrnă suflete/ Din nori plouă, ninge,/ fulgeră
şi trăzneşte./ Norii ne despart de Dumnezeu?/ La birt, fiecare cu/ teoria
lui./ Dar, totuşi, ascult nervos/ şi îmi dau seama că dacă nu vom/ fi beţi
turtă pînă/ la miez de noapte/ vom fi răspunzători/ de sfîrşitul lumii.”
(Din nori atîrnă suflete).
În expresionism subiectivitatea romantică devine angoasă
existenţială: “Nebăgat în seamă/ cu braţele schilodite,/ artrotice,/ s-a
prăpădit/ cel care o viaţă întreagă/ nu a sculptat/ altceva, decît/
răstignirea lui Cristos./ La înmormîntare/ nu a venit nimeni./ Numai
Dumnezeu.” (Nebăgat în seamă cu braţele schilodite). De asemenea
realismul social crează o super-realitate, un fel de real purificat: “Parcă
s-a mai întunecat/ stropi mici din depărtări necunoscute/ transformă
bulevardele-n oglinzi/ în care ni se arată chipul adevărat/ cel ascuns în
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altă parte, altă lume…/ Privesc cum oameni/ din ce în ce mai obosiţi
dispar/ în cuprinsul bulevardului lucios/ şi mai ales indiferent./ Apoi
orizonturile s-au deschis/ în pete de lumină, care private/ de aici, de jos,
par insule de refugiu/ sau ceva asemănător./ De jur-împrejur văd umbre/
trecute pe jumătate/ de partea cealaltă a bulevardului/ şi pe care ploaia
nu/ le mai poate şterge.” (Bulevardul toamnei). Expresionismul are, de
asemenea, o componentă simbolică, o lume de semnificaţii ne devine
familiară: “E plină strada,/ Tot oraşu-i plin/ De oameni care poartă
mască./ Copiilor, chiar celor/ Nou născuţi, cu dragoste/ Şi grijă li se
pune/ Una cîte una/ Pe măsură./ Şi mai apoi bătrîni,/ Aşa sînt îngropaţi/
Mascaţi de nu ştii dacă-s/ Morţi ori vii./ Şi undeva, se spune/ Că există
cîmpuri/ Fără soare fără stele/ Dar fiecare piatră/ Ţine ascuns/ Un ochi
deschis” (O lume de măşti).
Imaginea poetică a lui Dimitrie Grama trece în viziunea
cutremurată a existenţei ori de cîte ori e alimentată de sevele adînci ale
memoriei. Astfel, poetul coboară în timp, pînă la pragul la care căderea în
timp este, de fapt, căderea „în păcat”: “Îmi amintesc acel copil/ pe care lam uitat în templul/ cu ferestre colorate./ Îmi amintesc genunchii striviţi/
pe lespezi vorbitoare/ şi ochii ce căutau lumina./ Din depărtări am auzit
acele şoapte/ legate strîns de alte şoapte/ şi rugăciuni am auzit sau
poate/ doar suspine pierdute în goana nebună./ Voiam să prind din
urmă/ păcatul vostru şi să-l împart în două/ să duc o jumătate doar cu
mine/ acolo unde păcatul e virtute,/ cînd cineva din întuneric/ mi-a întins
o mînă în care erau ascunse/ faptele de neiertat, dar/ şi un spirit simplu
şi curat/ era ascuns în acea mînă./ Fără să ştiu de ce atunci/ din goană
m-am oprit/ şi eram acolo lîngă el îngenuncheat/ pe lespedea crudă./ Era
bătrîn acum acel copil./ Eram acel copil bătrîn.” (Templul cu ferestre
colorate). Una dintre cărţile semnificative ale lui Dimitrie Grama este
“Ilidia”, o evocare, într-un text de proză poematică, a spaţiului copilăriei
în zona Reşiţei, în localitatea cu nume mitic, Ilidia. Reiau un fragment ca
un recurs la o stare de graţie indicibilă, a ingenuităţii pierdute şi regăsite,
misterul din fluxul imaterial al memoriei: “La început nu am auzit niciun
zgomot, niciun sunet familiar și lucrurile pe care le fixam cu privirea și
încercam să le definesc, se pierdeau într-o masă amorfă, un fel de corp
organic care ondulându-se în fața ochilor mei, executa un dans ciudat. Cu
fiecare mișcare a privirilor mele, cu fiecare gând se schimba și ritmul și
natura dansului și în același timp, tot mai multe detalii ale lumii
înconjurătoare erau prinse în această mișcare ondulatorie. Trebuie să
mărturisesc că eram fascinat de atribuția mea personală în construirea și
modificarea materiei, de puterea mea de dirijare a lumii înconjurătoare și
mai ales eram fascinat de normalitatea acestui fenomen! Apoi am auzit
glasul bunicii, de data asta clar și puternic, ordonându-mi: - Nu te mai
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uita acolo, că te fură, te duce cu el! Încercam să înțeleg despre ce acolo
era vorba și mai ales cine stătea gata să mă fure, dar dansul florilor din
răsaduri, dansul fluturilor și al văzduhului, dansul pereților și al
pământului de sub picioare mă împiedicau să mă concentrez, să urmăresc
vreun gând aparte. Era cald, mult prea cald și aveam o senzație de greață,
dar nu eu, spectatorul, ci doar acela în care, din neglijență, sălășluia
neputința interioarelor altui copil. Atunci când tocmai eram pe cale să
vomit ori să leșin, a venit bunica și la pas cu ea, șarpele. Am auzit cum îi
spune: - Du-te și arată-i! Șarpele m-a privit și eu m-am ridicat și am
plecat după el, ca și când acest fel de plimbare om-cu-șarpe ar fi fost una
din cele mai normale activități de la țară. Am intrat după el în bezna
pivniței și când ochii mi s-au acomodat cu întunericul, am văzut-o pe
bunica ieșind din pivniță și am urmat-o. Ajuns afară, om matur, în lumina
necruțătoare a soarelui de după amiază, mi-am amintit că bunica era
moartă de mult timp. Cu un sentiment de adâncă tristețe m-am îndreptat
înspre banca de granit și m-am așezat tăcut, copleșit de gânduri și de
amintiri. După un timp, nu știu de unde și cum, lângă mine, pe bancă, a
venit și s-a așezat o fetiță. Nu o mai văzusem pe la noi, dar bănuiam că
este fetița vreunuia care ajută prin casă, dar când s-a uitat în sus la mine,
am avut strania senzație că o cunosc bine, de undeva. Abia mult mai
târziu, după ce ea plecase demult, mi-am dat seama de unde o cunosc.
Ochii ei erau identici ca formă, culoare și expresie cu ochii bunicii și cu
cei ai șarpelui. Nu am mai văzut-o de atunci, cu toate că am întrebat prin
sat. Se pare că nimeni nu o cunoștea.”
Dimitrie Grama este, de asemenea, un himerist, aşa cum se definea
George Călinescu într-un poem (“În adolescenţă eram foarte trist./ Un
veşnic himerist,/ Păşind sigilat de destin,/ Ca un posibil nou Lamartine …
”). Astfel, în cîteva poeme care au ceva din simplitatea stranie a lui
Kavafis, poetul se regăseşte ca o persoană ubicuă, expansiunea eului lyric
capătă măsura lumii, explorarea geografică e, de fapt, o edificare de sine,
în spirit romantic. Termenul de himerism a fost definit, de altfel, de
elveţianul Antoine Béguin, în celebrul op “Sufletul romantic şi visul”
("L'âme romantique et le rêve", 1937; traducere de Dumitru Ţepeneag,
Editura Univers, 1970; ediţia a doua în 1998; postfaţă de Mircea Martin).
Iată cum o demonstrează Dimitrie Grama; “Albert Dock – Liverpool/
Beatles şi/ ceaţa milenară/ Coloane de tunici roşii/ în drum spre colonii/
spre Irlanda/ Corăbii cu pânzele joase/ apar, dispar/ năluci, mister.// Un
copil vesteşte în/ dialect celtic/ ceva/ poate venirea/ romanilor/ Muget de
luptă/ tobe,/ apoi tăcere/ Şi doar ceaţa/ de la începuturi.” (Ceaţă de
Liverpool); sau: „Hadrian's wall desparte încă lumi;/ barbarii celtici de
romani./ Acolo stau stingher şi-ascult/ cum vântul spulberă cuvinte .../
Cu braţele întinse/ peste orizonturi largi/ încerc să le adun/ pentru tine,
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pentru altădată./ De-acolo, de pe zid,/ simt vânt ce schimbă culoarea/ din
degetul cu care îmi pictezi portretul./ Ce palid sunt/ aproape transparent,
încadrat./ dar mai ales pierdut/ în albastrul din perete ...// De partea
cealaltă/ doi bătrâni stau mână în mână/ Şi-ascultă cum vântul/ îmi
aşterne braţul-gând/ pe umerii tăi goi.” (Aproape transparent). Miticul
Narcis se oglindea în izvor, dar şi izvorul se oglindea în ochii lui Narcis,
poezia poate fi astfel un nesfîrşit joc de oglinzi: “A trecut neobservat
războiul/ florilor sălbatice de câmp.// A trecut neobservat războiul/
pietrelor din munte.// Şi, totuşi, când miroşi/ un trandafir,/ Ori când te
întinzi/ pe plaja caldă,/ O nelinişte de neconceput/ Te hăituieşte.”
(Nelinişte).
Există în poezia acestui “om al lumii” o apocalipsă a
necomunicării: “S-a dat o circulară/ că-i este interzis/ omului să/ mai
vorbească .../ Acum folosim semne pe care unii/ le înţeleg şi pe care/ alţii
nu le înteleg./ Mâine, cineva/ a venit şi ne-a avertizat/ că şi semnele/ vor
fi interzise.” (S-a dat o circulară că-i este interzis omului). Ca şi Georg
Trakl, alt expresionist de marcă, cu care Dimitrie Grama are afinităţi
reperabile, este intonat un interminabil lamento al resemnării şi al
declinului universal: “Ai uitat să mă chemi,/ ca de obicei,/ şi eu, din
păcate,/ am uitat să ies/ din carapacea tăcerii.// Totuşi/ mângâie-mi faţa/
cu boarea suspinelor/ ud-o cu ploaia lacrimilor./ să-mi crească/ iarbă
proaspătă pe corp,/ pe spate,/ pe piept.// Dacă uiţi, să mă chemi/ ca de
obicei,/ stinge lumina/ să nu mă vadă nimeni/ murind!” (Să-mi crească
iarbă proaspătă); sau: “Banca era încă udă/ dar ne-am aşezat/ unul lîngă
celălalt/ şi fiecare,/ în felul lui/ se întreba: cum oare/ se pot ţine, aşa,/ de
mînă doi străini?// Răspunsul pierdut/ în tăcerea dintre ei/ înghiţea
repede/ nesfîrşitul.” (Banca era încă udă dar ne-am aşezat).
De reţinut sînt la Dimitrie Grama poemele-cogitaţii, textele
lapidare, în stilul unor Ungaretti sau chiar Blaga, din “Pietre pentru
templul meu”, care au o expresivitate aparte: “Lupul cântă/ ciocârlia
sfâşie/ aurul din frunze./ Pădure!/ Împleteşti nouri/ în care ne odihnim/
gândul.” (Lupul cântă ciocârlia sfâşie aurul); sau: “Am mare respect faţă
de bobul de nisip./ Odată el a fost vîrf glorios de munte.” (Vîrf); sau:
“Revoluţie? O stare de confuzie generală, în care capetele tăiate ale
învinşilor, se amestecă pînă l la urmă cu cele ale învingătorilor.”
(Revoluţie).
Alteori întîlnim în poezia lui Dimitrie Grama o jubilaţie pe care
poetul o simte în faţa spectacolului mereu schimbător al realităţii care
evoluează pe un fundal al memoriei, ca la Aron Cotruş, care e din acelaşi
spaţiu al naşterii sale, o poezie a elementarului, primitivă adesea, ca
paradox al evoluţiei: “Eu am rămas acasă,/ la vatră./ Nu sunt trecut prin
şcoli/ şi acum foştii prieteni/ se prefac că nu mă recunosc./ Eu însă îi
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recunosc şi/ îi văd cum trec supăraţi/ prin viaţă./ Şi văd când de lumină
se feresc/ şi când de întuneric/ le e frică./ Anul ăsta însă/ au avut noroc./
Nori grei de suflet negru au umbrit lumina/ şi prietenii mei/ şi-au putut
trăi/ viaţa lor obişnuită.” (Eu am rămas acasă, la vatră).
Poezia este, de aemenea, pentru Dimitrie Grama, o formă de
reordonare a vieţii în funcţie de datele unei interiorităţi particulare:
« Ceea ce scriu/ sunt peregrinările mele/ între fiinţă şi nefiinţă/ între
început şi nesfârşit.// Singura mea dorinţă/ este/ să vă întind mâna/ să vă
pătrund misterul/ şi împreună să păşim/ pe această veche potecă mereu
nouă,/ fascinantă, sălbatică, înspăimântătoare:/ Viaţa. » (Ceea ce scriu
sunt peregrinările mele); sau: “Uite, începe cu un cuvânt./ Apoi tăcere
deplină/ Întreruptă din când în când/ De frământări de mâini./ Şi încă un
cuvânt./ Uite, începe cu un pas./ Apoi inerţie/ întreruptă din când în
când/ De clopotul ascuns în frunza/ De măslin./ Şi încă de un pas./ Şi
când cu siguranţă stăpâneşti/ Două cuvinte şi doi paşi,/ Eu dascăl nu-ţi
mai sunt.” (Lecţia).
L-am întrebat, recent, pe Dimitrie Grama care e relaţia sa
personală şi specială cu poezia, dacă ar putea să formuleze o artă
poetică, care să îl exprime. Răspunsul a fost/ este previzibil, poetul
dezvoltă “un proiect” personal, în relaţie cu literatura lumii pe care a
cunoscut-o în diverse expresii, limbi, el însuşi vorbind şi citind în
foarte multe limbi importante, de circulaţie: “Scriu ce-mi trece prin cap,
cînd îmi trece şi bineînţeles că-mi dau seama că în ceea ce scriu sînt mai
multe afinităţi literare cu Borges sau Jimenez ori Aleixandre şi mai puţin
cu Goga, care de altfel a fost bun prieten al familiei din partea mamei
mele. De un timp încoace, am scris doar frînturi rupte direct din suflet.
Fără ajutor, fără dicţionar, fără înflorituri. Şi mai ales fără să-mi pese de
ce s-a mai scris, de ce gîndesc criticii sau chiar ce gîndesc ori simt
cititorii, dacă or exista. Doar aşa am putut fi liber, doar aşa îmi lasă pana
urme pe care pot să mă odihnesc. De cîte ori nu m-am lăsat de scris!?
După fiecare rînd, am avut o senzaţie de sfîrşeală cînd universul tuturor
posibilităţilor se limita la spaţiul finit, alb, al paginilor nescrise. Şi, cu
toate acestea, niciodată nu am simţit vreo nelinişte, vreun regret. Mă
gîndeam că Dumnezeu mă va supune altor încercări, cărora le voi
răspunde pe măsura mea, necondiţionat, aşa cum am făcut-o de cînd neam cunoscut. Uneori, în acele momente binecuvîntate, am simţit palma
lui caldă pe fruntea mea rece. Şi, ca într-o explozie epileptică, sub ochii
uimiţi, alte pete albe, alte pagini se umpleau cu litere şi cuvinte noi, în
parte necunoscute. De aceea, bag seama, niciodată de atunci încoace nu
am avut putinţa de a reţine ori, mai mult decît atît, de a recita din ceea ce
am scris. M-am gîndit că nu sunt eu singurul, alesul, care, din fericire sau
din păcate, este doar un instrument. Nu un Stradivarius, ci unul simplu,
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prin care murmurul magicului trece nefiltrat. Nu ştiu cum gîndesc
ceilalţi, dar pentru mine poezia este doar muzică de coloşi pusă în
cuvinte. Cuvinte care nu îmi aparţin. Cotidianul mistic îl explic aşa:
Pentru mine, barierele plantă-animal-om, la fel ca şi toate celelalte
bariere, cum ar fi: spaţiu-timp, vis-realitate etc. sunt doar nişte invenţii
recente. Eu, vrând-nevrând, mă aflu în acest punct unde toate acestea
sunt o entitate. Împreună suntem un străjer care încă mai are tăria să
înfrunte ştiinţa şi banalitatea cotidiană.”
“Singuri împreună” de Dimitrie Grama este cartea de poezie care
pune în pagină “o dialectică” a tăcerii şi a cuvîntului care excede
caracterul explicativ al amănuntului biografic. Demersul poetic propune
o redescoperire a realului, dar nu neapărat prin celebrare, cît mai ales prin
interogaţie.

Un exilat în propria lume
Dan Coman – „Erg“
Editura Charmides, 2012

Poezia „douămiistului” Dan Coman are
dramatismul imagistic al optzeciştilor, biografismul
spectacular al nouăzeciştilor şi ceva din (neo-)
expresionismul generaţiilor anterioare. Volumul
„Erg” (Editura „Charmides”, 2012) este o antologie
de etapă care adună poeme din cîteva cărţi apărute
într-un deceniu, de bază fiind „anul cîrtiţei galbene”
şi „ghinga”, volume care l-au impus pe Dan Coman
între poeţii ultimului val. Prima impresie de lectură,
deschizînd cartea la întîmplare, este (chiar aşa!) cea a unui (neo-)
romantic care disimulează în „băiat de casă”, într-un „individ” domestic
care îşi suportă cu stoicism condiţia, care ştie că trăieşte într-o lume
extrem de îngustă, dar pe care o excede cu subînţelesul condiţiei sale
asumată ca destin implacabil. Înţelesurile şi subînţelesurile care transpar
în parte în versuri conduc spre un autocentrism temperat de ironie şi de
autoironie, mitologia sinelui produce o insolentare a sensibilităţii
cititorului/ receptorului care regăseşte aici solitudinea şi imposibilitatea
comunicării proprii. Nu sîntem departe, la nivelul autocentrismului, de
„Corydon”-ul lui Radu Stanca, acel „summum al estetismului” (Ion
Negoiţescu), poemul unei auto-referenţialităţi extravagante şi bizare, unul
dintre cele mai frumoase (şi cunoscute) din literatura română: „Sunt cel
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mai frumos din orașul acesta,/ Pe străzile pline când ies n-am pereche,/
Atât de grațios port inelu-n ureche/ Și-atât de-nflorite cravata și vesta./
Sunt cel mai frumos din orașul acesta.// Născut din incestul luminii cuamurgul,/ Privirile mele dezmiardă genunea,/ De mine vorbește-n oraș
toată lumea,/ De mine se teme în taina tot burgul./ Sunt Prințul
penumbrelor, eu sunt amurgul...” etc.
Melancolia solitudinii este tradusă adesea de Dan Coman pe limba
propriilor afecte, unicitatea proprie este prilej de meditaţie dar care nu
mai are nimic din trufia romanticului (pomenit mai sus), excentricul şi
atipicul care trăiesc în interiorul individului (excepţional) acceptă
regimul normalităţii într-o cedare aproape sinucigaşă: “tulbur peste
măsură. nu cunosc pe nimeni care să-mi reziste./ sînt un bărbat cum nu
vă puteţi imagina./ ca să nu plesnesc de spaimă mă izbesc de o/ mie de
ori de peretele camerei./ însă nu vă arăt. nu arăt nimic nimănui./ sînt un
bărbat teribil. sînt un bărbat cum nu vă puteţi imagina./ bat ca
descreieratul din inimă și mai ceva ca un descreierat/ rezist acestui rîs
înăbușit./ începe delirul și odată cu el bucată cu bucată trupul meu/ cade
în mine și mă umple de groază./ nu rămîne nimic în afara respiraţiei/
năucitoare: inspir. expir. expir. expir./ forţa mea mă încîntă într-atît încît
fac spume./ la zeci la sute de kilometri în jur nimic altceva/ decît spumele
acestea gata să pulverizeze pămîntul./ într-adevăr: tulbur peste măsură.
nu cunosc/ pe nimeni care să-mi reziste./ însă nu vă arăt. nu arăt nimic
nimănui.” (Poem)
Provincia, ca loc al recluziunii (forţate?), al unui exil dictat de
soartă, greu de surmontat, depăşit printr-o înţelegere (superioară?) a vieţii
ca un dat (sau dar) care trebuie să treacă (să se consume) şi ea cumva,
transpare în toate încheieturile poemelor lui Dan Coman. Epiderma
cuvintelor este impregnată de dulcele plictis al locului excentric, unde nu
se întîmplă cu adevărat decît spectacolul pus „în scenă” de poet, care
combină toate elementele din preajmă pentru închegarea unei realităţi
subsecvente: “sînt la bistriţa de treizeci de ani. nimic nu mi-a luminat
trupul/ așa că acum cîntăresc cu 80 de kilograme în plus: ca un porc/
umbra mea scormonește prin mine și mi se freacă de oase./ sînt la
bistriţa și aici în fiecare dimineaţă un soare nou/ se desprinde din tavan
și după ce lovește scurt aerul încăperii/ scîrţîie ore în șir printre pereţi./
și ghinga aplecîndu-se cît să nu depășească statura unei pisici și/
plimbîndu-se așa aplecată toată dimineaţa./ mustind între braţele ei
trupul meu pocnește iute din capete/ ca din o mie de bice./ de treizeci de
ani aici ca un lemn lăcuit:/ frigul nu mă face să tremur puterea luminii e
neînsemnată/ iar cînd vorbesc zgomotul nu depășește pielea mea./ din
toţi acești ani nici unul în care să mișc/ altfel decît purtat în braţele ei./ și
tot ca un lemn lăcuit ea izbindu-se noaptea de mine/ speriindu-i cu
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exactitate pe cei vii” (la bistriz, deasupra mării). “Tristele” lui Ovidiu nu
sînt mai pesimiste (optimiste), numai că faţă de poetul exilat la Tomis
poetul de la Bistriţa, care vede marea băltind deasupra oraşului său de
munte, nu are nici o Romă la capătul gîndului şi la capătul aspiraţiei. Iată
ce zice Ovidius, surghiunitul la marginea civilizaţiei: „Ce-aş putea face
mai bun eu, care sînt părăsit aici pe ţărmuri singuratice?/ Ce leac să
încerc pentru a-mi uşura necazurile?/ Dacă privesc acest loc, el îmi apare
neprietenos şi nicăieri,/ în toată lumea, nu poate fi altul mai trist./ Dacă
privesc oamenii, căci abia sînt vrednici de acest nume,/ văd la ei mult mai
cumplită sălbăticie decît la lupi./ Nu se tem de legi, ci dreptatea cedează
în faţa forţei/ şi zace la pămînt învinsă de sabia cu care se duc luptele...”
(Tristele, V,7,41-60, traducere Theodor Naum). Înstrăinării (exilului) în
propria lume poetul nostru îi găseşte antidotul: adaptarea. Domesticirea
sinelui are ca efect domesticirea lumii care (îl, ne) agresează, lucru pe
care poetul îl obţine prin minimizarea realităţii imediate. Iar minimizarea
lumii înconjurătoare, ca în basm, e o modalitate sigură pentru a o stăpîni,
pînă la a o tiraniza chiar. Iar această realitatea trăieşte, rimbaldian, din
contrariul ei, poetul e singurul care îi poate intui sensul, sensurile, o
pipăie cu cuvintele, cu stările sale. Astfel, dragostea e o spaimă de
dragoste, moartea e o spaimă de moarte, urîtul e o fugă de frumos: “încă
respir dar pînă la mine respiraţia mea/ se răcește și devine de nefolosit./
de-acum puterea soarelui stă între marginile lui/ iar vorbele pentru
puterea soarelui nu plutesc/ ci ca pămîntul se scufundă în salivă
tulburînd-o./ încă respir deși trupul meu s-a lăţit peste măsura pielii:/ a
fost de-ajuns o întoarcere bruscă de pe burtă pe spate/ pentru ca
marginile lui să dea ca laptele pe dinafară./ acum cu pielea aceasta abia
de-mi mai pot/ acoperi faţa însă e fără folos/ căci pielea aceasta e tare și
uscată și stă/ deasupra mea precum cimentul./ doar umbra îmi mai
acoperă acum carnea/ și umbra aceasta e grea și rece ca o piele de
mort./ și eu încă respir dar respir rar căci suflul acesta îmi mișcă trupul/
peste mari covoare de lînă și peste mari întinderi de cafea/ și trupul meu
fără piele e pielea unei vietăţi/ sub mii de piciorușe de muscă./ respir și
zilele lumii continuă./ respir și zilele lumii sînt nenumărate iar dintre
suflete/ prietenii îmi simt cel mai bine mirosul și/ se izbesc neîncetat de
fereastră.” (mirosul)
Există o beţie a anonimatului pe care un optzecist, Eugen Suciu, a
dus-o la nivelul simbolului şi care este prezentă, firesc, în „izolatorul” de
la Bistriţa, oraşul acţionînd ca un adevărat clopote de sticlă sub care se
petrec lucruri neverosimil de … normale. Viaţa adevărată se mută în plan
secund, planul prim fiind ca o carcasă a convenienţelor. Între lucrurile
din planul secund, adică între cele care intră în sfera neverosimilităţii,
fireşte că poezia este paiul care asigură (cît poate şi ea!) supravieţuirea.
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Individul (poetul) înoată în straturi dense de spaime şi angoase, alături de
o lume care nu are nimic major de împlinit, eventual să se tragă unul pe
altul la fund. Sartriana aserţiune, din panoplia existenţialismului, care
spune că „sîntem condamnaţi să fim liberi” se aplică perfect acestui
univers minimizat: “toţi îmi spun dan. și eu: dan. dan, trebuie să ai
grijă./ cu mișcările mele bruște am rănit animalele aerului/ și-acum
lumina urcă numai în gol./ în fiecare dimineaţă dintre braţele unei femei
îmi scot capul/ și latru de cîteva ori/ dan, bună dimineaţa./ de cele mai
multe ori cînd o privesc cu mare atenţie/ o văd pe femeia aceasta cum
îngrijorată și/ chircită într-un colţ al camerei/ îmi rostește neîncetat
numele./ de o parte și de alta a sa curg nebunește ploile de vară./ toţi îmi
spun dan. și eu: dan. dan, trebuie să ai grijă./ și imediat în patru labe
prin încăperi/ fumînd și bolborosind pe ascuns./ purtînd tot timpul un
animal de casă înfășurat în jurul gurii./ iar dimineaţa, dimineaţa dă-i
înainte cu tot cu umbră/ cu pămînt pînă aproape de coapse/ cu gingiile
scăldate în zeamă de prună./ dă-i înainte și dă-i înainte și pe la miezul
nopţii/ doar capul ieșindu-mi la suprafaţă dintre braţele ei/ și alături de
ea/ schelălăind la fiecare scurtă lovitură de-afară.” (alături de ea)
Există o forţă de progresie geometrică a descrierii universului
domestic, amănuntul e ca un bold care fixează aripile fluturilor într-un
insectar, ca efect timpul poeziei devine depresiv. Un recurs la Pascal, cel
din "Pensées", poate fi edificator: “Nimic nu e mai greu de îndurat decît
un repaos absolut, fără pasiune, fără ocupaţie, fără distracţie, fără
concentrare. El, omul, îşi simte atunci neantul, abandonul, insuficienţa,
dependenţa, neputinţa, vidul. Din adîncul sufletului său se vor revărsa
fără întîrziere plictiseala, întunecarea, tristeţea, necazul, deziluzia,
disperarea". În oricare "panteon" cu zeităţi este introdus, din cînd în cînd,
un fior omenesc, purtător al sentimentului morţii, pentru a face posibilă,
suportabilă şi credibilă veşnicia. Dar cine are misiunea de a introduce
acest fior omenesc în acest panteon? Poetul, desigur. Iată cum apare acest
lucru la Dan Coman: “aș putea spune că m-am mai îmblînzit:/ respir pe
deasupra lucrurilor/ și acestea puţin doar foarte puţin se clatină și îmi
ating faţa./ îi salut pe ceilalţi cu vechiul gest deși asta/ pare să-i sperie
cel mai mult./ în pămînt după treizeci de ani s-a luminat/ dar nimic n-a
fost de văzut./ numai ea s-a bucurat și și-a mirosit pe ascuns trupul./ întradevăr: m-am îmblînzit mult./ o burtă sănătoasă începe de pe-acum sămi acopere tremurul./ ceilalţi s-au apropiat la o sută de metri de mine
fără să strige/ iar peste umărul iubitei mele, mai elegant decît o eșarfă de
noapte/ trupul iubitei mișcă într-un perfect echilibru./ m-am îmblînzit cu
desăvîrșire. sînt liniștit:/ nu am mai făcut pe nimeni să mă caute și acesta
este un lucru bun./ acum corpul e cel care-mi menţine echilibrul./ pentru
comoditate îmi așez capul pe umăr și imediat/ vorbele mele pentru
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liniștea mea îmi pocnesc între buze/ ca niște seminţe uriașe între dinţii
unui cal. e atît de bine. e perfect:/ după treizeci de ani un soare mărunt
cît inima unei albine/ se rostogolește prin pămînt întărindu-l/ iar roiurile
de papagali ţîșnesc și umplu golurile făcute de morţi.” (echilibrul)
Miguel de Unamuno spunea cîndva, ca să îşi justifice narcisismul
etalat în scrierile sale şi în atitudinile publice, că vorbeşte mai mult
despre sine, pentru că îşi e modelul cel mai la îndemînă. În poezia lui
Dan Coman narcisismul determină conştiinţa unei unicităţi, iar aceasta
înseamnă, de fapt, o adîncă şi de nevindecat solitudine.
Autoreferenţialitatea, expresie a unor puseuri existenţialiste, merge
adesea pînă la autodestructivitate, asociată cu adevărate stări masochiste:
„sînt un om bun. cum nu se poate mai bun./ îmi dau lacrimile de atîta
bunătate./ nu ies niciodată dintre acești patru pereţi deși deseori/ fac
plimbări care seamănă perfect cu o mică excursie la capătul lumii./ din
cauza bunătăţii mele sînt atît de atent cu mine încît/ nici sîngele nu-mi
mișcă prin corp decît rareori./ din cauza bunătăţii mele sînt aproape
perfect./ simpla mea prezenţă printre fiinţele vii ale lumii/ le-ar șterge pe
toate de pe suprafaţa pămîntului./ nimeni niciodată n-a rezistat unei
astfel de bunătăţi./ căci sînt un om bun. cum nu se poate mai bun./ mă
opresc în mijlocul camerei și pînă să mă/ îmbrăţișez/ hohotele mele mă
împrăștie pe pereţi ca/ pe un pumn de roșii stricate.” (un om bun); sau:
“fac parte dintre cei aleși. camera e pregătită/ iar ţinuta mea este
exemplară./ stau nemișcat și admir fără suflare fiecare/ boală cu
adevărat de neoprit./ și deși nu trebuie dintre toate bolile o aleg pe a
mea./ nimeni nu știe dar dintre umbre azi dimineaţă/ s-a ridicat o parte a
soarelui și mi-a luminat mîinile./ sînt acum cele mai multe părţi ale
corpului fără folos./ și o liniște care nu-mi dă pace o clipă./ cînd îmi fac
semne nu le văd iar cînd înţeleg ceva uit imediat totul./ doar noaptea
tîrziu cîte un pumn de ploaie cade de foarte aproape/ și-mi răcorește
faţa./ fac parte dintre cei aleși…(…) (alesul).
Poemele sînt salvate de capriciile gratuităţii, care duc uneori la o
tonalitate monocordă, greu de urmărit pentru un cititor neavizat, printr-o
confesiune care adună elemente concret-virtuale, de inspiraţie
avangardistă. Astfel, discursul poetic se constituie prin dizolvare şi
coagulare, lucru care conferă, astfel, o simultaneitate visului şi realităţii
în „spaţiul detemporalizat” al textului. Dereglarea simţurilor (după
Rimbaud) produce o metarealitate în hăţişurile căreia fiinţa îşi pierde
raţiunea şi însuşirile iniţiale. Gellu Naum, cu care Dan Coman pare să
aibă afinităţi detectabile, spunea, de altfel: „Mi se pare sigur că omul nu
se mai exprimă liber de cînd a inventat poezia, după cum nu mai gîndeşte
liber de cînd a inventat religia”: “eu sînt pisica. eu sînt șoarecele. mă
distrez copios/ alergîndu-mă seara prin încăperi./ în bucătărie teodora
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își atinge șușotind picioarele unul de altul/ și cu mici cerculeţe se înalţă
la cer./ carnea de pui plesnește cu mărunte urale în cuptor./ cu amîndouă
jumătăţile/ capului pe birou mă privesc fix în ochi/ până ce moale și
umed ca un bot de viţel/ glasul meu se izbește de buze./ eu sînt pisica. eu
sînt șoarecele. îmi admir trupul/ ţinîndu-l cu multă îndemînare în mîini/
și scăpîndu-l cu încă și mai multă îndemînare./ scot pe gură balonașe
albastre./ mă pregătesc căci trupul meu e singurul lucru al meu./ noaptea
lipit de teodora îmi rotesc de o mie de ori braţul drept/ pînă ce partea
mea dreaptă devine foarte ușoară, icnește/ și face mici salturi spre cer”
(trupul anului, 2).
Sunt convins că practica prozei, unde s-a afirmat în ultimii ani, îl
va scoate pe Dan Coman din hăţişurile (sufocante ale) existenţialismului,
ducînd spre o simplificare a discursului, o revalorizare a lumii distopice
pe care ne-o propune. Din ce am citit pînă acum, dintre propunerile sale
epice, „băiatul bun” din poezie a devenit, în proză, între timp, un „băiat
rău”. Ceea ce nu e rău deloc.

“Antipoezia” şi partiţiunile marca Leo Butnaru
Leo Butnaru - „În ambuteiaj & Partiţiuni Nabokov‟
(Editura Lumina, Chişinău, 2012)
Poezia română de dincolo de graniţe a fost
prea puţin recuperată, în deceniile din urmă, pusă în
coerenţă cu ceea ce ar însemna valoarea poeziei
româneşti care se manifestă în ţară. Chiar Nicolae
Manolescu, în mult discutata sa “Istorie…”, nu ia în
discuţie/ seamă literatura română din Basarabia, de
exemplu, considerînd că nu a intrat suficient în
conştiinţe, că nu este suficient de matură, de
pregnantă, că decantarea trebuie să se producă pe
loc, acasă, în spaţiul în care s-a manifestat şi la un moment dat să fie
preluate doar vîrfurile rezultate, unanim acceptate. Dacă luăm, însă, de
bună aserţiunea lui Nichita Stănescu, cum că patria română ţine cît se
întinde şi se manifestă limba română, avem o patrie mult mai bogată, cu
valori care pot intra fără discuţie în patrimoniul nostru. Dincolo de asta,
dacă unei populaţii care se manifestă româneşte şi se revendică de la
aceeaşi istorie şi de la aceeaşi cultură, plus/ minus influenţele provocate
de istorie, îi iei pîrghia culturală, o condamni la aneantizare. Mai mult, o
limbă şi o colectivitate se manifestă după reguli proprii, chiar şi triburile
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cele mai izolate produc cultură, rituri, cîntece, poezii dintr-o pornire
autarhică, de rostuire a colectivităţii. Evident că nu e cazul Moldovei de
peste Prut, un stat fondat pe “o vatră românească”, creat la intersecţia
unor culturi dar şi a unor conflicte istorice. Natura şi identitatea unei
culturi sînt date, indiscutabil, de către artiştii săi, scriitorii sînt cei care
semnează certificatul de identitate al unui popor cu fiecare manifestare
publică. Oricît de mult ar discuta, cu armele pe masă chiar, oamenii
politici, limba şi cultura sînt elementele care definesc o naţie, îi dau
numele. Identitatea iese, pînă la urmă, în orice context istoric, ca iarba cu
piatra în gură. Muzele tac cînd zăngănesc armele, dar asta nu înseamnă
că îşi pierd graiul sau raţiunea.
Spun toate acestea ca preambul la o carte semnată de unul dintre
cei mai importanţi scriitori români care se manifestă în spaţiul numit
(arbitrar) Republica Moldova, e vorba de Leo Butnaru. Prezent în
România, la multe manifestări publice, literare, în tot felul de comitete şi
comisii, de multe ori doar ca să fie procent de reprezentare a scriitorilor
de peste Prut, Leo Butnaru are în spate o operă densă, poezie, proză,
eseu, publicistică literară, traduceri. Lui îi datorăm traducerea în
româneşte a avangardei ruse dar şi a celei din spaţiul ex-sovietic,
antologii de autor din opera unor scriitori importanţi precum Velimir
Hlebnikov, Vladimir Maiakovski, Marina Țvetaeva, Veaceslav
Kuprianov, Leons Briedis (Letonia) ș.a. Din păcate, într-o lume aflată
într-un accentuat proces de analfabetizare, neatentă la valoare şi la
manifestările culturii în spaţiul public, Leo Butnaru trece, în accepţia
generală, „în ţară”, drept unul sau „încă unul” dintre poeţii români din
Basarabia. După ce i-am citit cîteva cărţi, în ultima vreme, am realizat
dimensiunea unui poet cu un registru unic, aflat la confluenţa cîtorva
culturi, care a preluat benefic energie din spaţii extrem de dinamice şi
care are un discurs care se încadrează perfect literaturii române de azi.
În volumul de poezie “În ambuteiaj & Partiţiuni Nabokov”,
constituit pe tehnica notaţiei şi a colajului, regăsim poezia lui Leo
Butnaru asaltată de contaminarea culturală a spaţiului în care vieţuieşte.
Avangarda rusă, una dintre cele mai importante din Europa, este
“personificată”, aglutinată în text. Lecţia Daniil Harms, o recuperare de
excepţie şi pentru scriitorii din ţară, a fost însuşită, invocată chiar într-un
text în care universul este minimizat şi dus în zona insignifiantului:
“Acum/ când tastez cu degetele supravegheate de/ cinci dioptrii (+)/ îmi
mai aduc aminte fireşte/ şi ce vedere aveam cândva –/ spre exemplu/ în
clasa a cincea la/ lecţia de geografie/ vedeam de la mare distanţă cum/
pe albăstrimea Oceanului Atlantic/ de pe globul şcolar/ muştele plusează
insuliţe/ creează arhipelaguri./ Acum/ în toamnă târzie când/ toropităo
muscă stingheră nu se lasă zburătăcită/ de pe ceainicul cald/ oglindindu202

se deformat-alungit în/ faianţa bombată/ arătând ca o pupă neagră./ Tu
o priveşti atent/ ceea ce mă face să întreb:/ Te îmbărbătează cumva/
oarecum te animă/ gândul la tinereţea provizorie/ de muscă bătrână?.../
…Dar mă iartă/ cititorule iubit/ mă iartă/ pentru atare comparaţie
bruscă –/ eu de fapt nu ştiu/ cum arată o muscă/ la vârste diferite” (Cu
gîndul la Daniil Harms). În contrapondere, referinţele la autorii români
emblematici pentru poezia sa este firească. Pentru că poezia lui Leo
Butnaru e ca o graniţă subţire între două lumi, dar o graniţă care nu
desparte, ci uneşte. Deşi a lucrat pe “materia” avangardei, ispita
retoricilor tradiţionale şi a referinţelor esenţiale, din poezia română, este
prezentă la tot pasul: “Fiind copil/ de la un moment încolo chiar
simţeam/ chiar auzeam cum creşteam/ precum la Eminescu se aude
creşterea ierbii/ precum la Blaga se aud razele de lună lovindu-se de
geam/ precum…/ În fine – auzeam cum creşteam/ simţeam cum puţin câte
puţin/ mi se îndepărtează/ capul/ de/ picioare/ şi nicidecum nu uit acel
simţ nici în inevitabila/ succesiune istovită a uitărilor/ deja în necreşterea trupului/ şi a lăsării puţin câte puţin a capului mai spre
picioare. (Simţeam, auzeam, 1). Graniţa dintre poem şi antipoem, aşa
cum definea această delimitare Nicanor Parra, de exemplu, este şi ea
subţire la Leo Butnaru. Antipoemul este, prin definiţie, textul care nu
respectă regulile consacrate ale poeziei. Întrebarea firească e dacă de la
Rimbaud încoace a mai respectat cineva acele reguli, dacă nu toată
retorica poetică modernă este o luptă cu canoanele clasice, pentru
impunerea unor poetici personale. Ca poet, pur şi simplu, poţi fi ca
oricine; ca “antipoet” nu poţi fi decît original sau în lupta cu sine şi cu
ceilalţi pentru definirea propriei originalităţi. Numai poeţii importanţi
însă au reuşit să scrie “împotriva poeziei”, să găsească această cale nouă,
a antipoemului, să aglutineze tehnici şi stiluri în aceeaşi pagină, să mute
decisive accentual de pe ce spun, pe cum spun. Leo Butnaru este,
indiscutabil, “un antipoet”, căruia nu-i lipseşte candoarea şi nici
predispoziţia spre melancolie, dar care ca observator al lumii din jur, (una
care, evident, se scufundă) ştie să transpună gustul amar al adevărului
prin mijloacele (infailibile ale) ironiei.
Înzestrat cu o extraordinară vocaţie pentru cotidian, Leo Butnaru
violentează echilibrul precar al unei ordini morale învechite. Teritoriul în
care îşi dovedeşte cel mai bine şi mai clar intuiţia este cel al asociaţiilor
poetice surprinzătoare, metafora are putere de iradiere, textul se dezvoltă
sub presiunea imaginaţiei ca un organism poetic independent: „parcă nu
se întâmplase cine ştie ce lucru/ însă/ perplexă/ mintea ni se opri la
învelişul lucrurilor noţiunilor/ învăluite – toate – de o melancolie
evanghelică/ ce dă totdeauna iluzia că visul/ ar fi ceva de dincolo de
cuprinderea posibilului/ şi de dincolo de Prut/ şi de dincolo de Biserica
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Trei Ierarhi/ astfel încât/ în acea zi am putut trage concluzia că/ am
intrat în vremurile iluziilor aproape sinucigaşe/ când fatal de simetrice
sunt coşmarul realităţii cu/ înspăimântătoarele vise –/ astfel conchideau/
în mod colectiv/ fabuloasele mereu nevăzutele înfăţişări ale imaginaţiei/
sau poate ale firii noastre ca şi decupate din/ evenimentul fără început al
Timpului însuşi sau din/ evenimentul fără sfârşit al acestei ciudăţenii a
ciudăţeniilor –/ Eternitatea;/ astfel conchidea fiece ins necăjit/ în ziua în
care s-a scumpit sarea ce este de fapt/ rezumatul existenţei noastre/
sarea (fără pâine)/ sarea de pus în clepsidre în loc de nisip – spuneam –/
pentru ca albul ei să ne îngăduie a vedea curgerea timpului în/ cosmicul
suflet întunecat în vreme ce auzul introvertit ascultă de/ nesigurul glas al
conştiinţei/ pusă la stâlpul de sare al execuţiei orientale capitale –
căderea/ de/ lacrimi în loc de stropii de apă/ stalagmita deznădejdii –
stâlpul/ scrijelat cu graffiti indecente/ batjocorit de cleiul campaniilor
electorale/ mozaicat de păsări/ ţârcâit de copoi şi beţivani/ înalbăstrit de
reflexii cereşti/ stâlpul salin – altceva decât cel de hotar/ decât borna
kilometrică/ stela de mormânt sau cenotafele vide/ în ţara piedestalelor
fără monumente/ tremurul de arfe al umbrelor în/ cristalele stâlpului de
sare/ scânteieri alarmante ca un joc de balanţe ale nimănui/ acţionate de
puterea gândului extras prin/ dezamorsarea bocetului/ mărăcine al
mineralogiei/ şi altor alegorii ce-i camuflează adevărata predestinaţie
în/ ţara piedestalelor fără eroi/ fosforescenţă în bătaia selenei/ în
tresărirea de efemeride a cristalului/ ce oglindeşte şiruri de călăi/ starea
pură a captivităţii în/ ţara nimănui/ în ziua în care s-a scumpit sarea”
(Poem din ziua în care s-a scumpit sarea).
Poetul acţionează adesea ca un deformator activ al realităţii
cotidiene şi întreprinde acest lucru pentru a ne ajuta să înţelegem mai
exact şi mai bine aspectele mai puţin vizibile alt acesteia. Leo Butnaru
luptă şi împotriva funcţiei comunicative a limbajului, mai exact
împotriva limbajului care permite numai o anume comunicare, mizînd pe
ambiguitatea asociaţiilor de termeni şi stări. Multe poeme ale lui Leo
Butnaru au un nucleu epic, ca un ţărm de pe care-şi lansează în
necunoscut imaginile şi stările poetice. O lume a personajelor
determinante pentru obsesiile culturale ale oricărui scriitor îşi face loc
sub realitatea imediată, din moment în moment poate fi capabilă să o
înlocuiască: “În acest oraş – derutat nervos – … ba/ nu – în această lume
dezorientat-buimacă este/ imposibil să nu se pomenească în ambuteiaje/
şi cneazul Mâşkin –/ pe la toate răscrucile supraaglomerate/ prost
semaforizate/ cneazul dedublat-multiplicat/ la infinit/ blocat blocat
blocat…/ (blocat Mâşkin – nume care/ în traducere înseamnă
Aşoarecelui ca/ Agafiţei Aioanei Aluigheorghe…; Mâşkin într-/ o cursă
de şoareci – acest ambuteiaj/ antivoiaj…)/ Prin urmare/ fără mişcare/
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Mâşkin dedublat-multiplicat e/ prins în ambuteiaj la/ toate intersecţiile/
vreme (pierdută) în care/ cei din jur claxonează injurios/ strigând
huiduind:/ „Idiotul!”/ Ei şi ce dacă Mâşkin sau/ autorul său e/ sunt/
dintr-un alt secol/ dintr-un alt roman în care/ încă nu se ştia de
ambuteiaje ca/ predestinată mortificare?/ Ei şi ce dacă Mâşkin-cneazul/
e fără maşină/ în mijlocul acestui ambuteiaj global/ infernal/ neomenos?/
…sensul ambuteiajului e unul/ cu mult mai serios/ mai fioros şi transsecular/ ca transă/ şi lipsă de şansă/ pentru omul de rând/ sau pentru
Noul Hristos/ sau pentru/ bietul Dostoievski/ sau Gogol/ ambii pomeniţi
în ambuteiaje de suflete/ vii/ sau/ suflete moarte/ din carte proprie scrisă
adică de Dostoievski/ sau de Gogol/ în lumea-ambuteiaj/ în lumearotocol/ în care şi tu/ ai impresia (precum cneazul poreclit/ Aşoarecelui)
că/ stând în mijlocul ambuteiajului/ de suflete/ sângele îţi arde ca o torţă/
până este din nou adunat/ într-un roman/ într-un poem sau/ mai sigur/
într-o cămaşă de forţă ce/ fusese probată pe/ Mâşkin…”(Şi tu, în
ambuteiaj)
Poezia este în esenţă rod al inspiraţiei, de aceea notaţia, jurnalul,
improvizaţia sînt mărci ale identităţii pentru oricare autor. În volumul
care are în titlu o trimitere la Nabokov era firesc să regăsim
concupiscenţele şi graţia care să amintească de Lolita, de “lolitism”, de
toate derapajele care duc de la substanţă la expresie. Dincolo de poemele
care poartă numele Lolitei, e de remarcat evanescenţa temei care se
pierde în jocul de cuvinte: “Migdalată/ Dolofană/ luna-i fată genghishană/ pe care-o înnobilează/ stelele orientale/ mirosind a portocale/ şi
jucând cristale-n lustră/ tainică şi zarathustră –/ bătături şi cicatrice/ ce
le-avu pe creier Nietzsche.” (Băuturile de cristal, 2).
E de remarcat la Leo Butnaru faptul că a rezistat atacului prelungit
presupus de retorica unei naţii care vorbeşte şi gîndeşte mesianic la
marginea unui imperiu. Prea multă vreme s-a mers pe principiul că dacă
cineva răceşte la Moscova, la Chişinău altcineva sigur strănută. În acelaşi
timp, sînt o mulţime de poeţi în spaţiul dintre Prut şi Nistru care şi-au
făcut destin din (dulcea?) ipocrizie, cîntînd pe coarda unui naţionalism în
care prea arare au crezut, dar care le-a asigurat un oarecare confort. Un
confort Procust? Nimic din toate acestea la Leo Butnaru, în limba sa
poetică nu regăsim nici pe departe etalarea unei arhaităţi agresive care
într-o operă poetică mai mult atîrnă, decît dă identitate. Pe parcursul unui
destin complet/ complex Leo Butnaru s-a debarasat de accentele
mitologizant-folclorizante, decantîndu-şi limbajul şi expresia pînă la
esenţe. Iată o probă de adecvare la limbajul poetic modern, estetica
“antipoeticii” lui Leo Butnaru fiind bazată pe oximoron, pe paradox, pe
intuiţie poetică, pe o cultură asumată intim, în timp ce demonul
imaginaţiei îşi face din plin treaba: “Se întâmplă să-mi împleticesc paşii
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în drum spre casă/ tabachera – goală/ de la briza revărsatului de zori îmi
ard obrajii ca/ după un machiaj dens şi agresiv-chimic/ fiece pas îmi
produce dureros ecou impulsiv în creier/ şi iată sucind pe o parte/ şi pe
cealaltă/ şubreda mea Fericire/ mă prinde uimirea/ mă prinde mila de
sine/ şi simt dezolare şi frică/ în plină lumină care are doar culoarea
luminii/ pentru că este incredibil ca lumina să nu aibă culoare/ fie ea
chiar şi necunoscută nedefinită/ această culoare infinită – a luminii./ Mă
prinde uimirea/ mă prinde mila de sine/ şi simt dezolare şi frică în/
această lumea de/ mucenici de tot soiul a(i) (ay!) lui Dostoievski/ mai
mari sau mai mici/ mai categorici sau mai temperaţi/ mai vinovaţi sau
neprihăniţi/ unii dintre care te duc cu gândul la infinit/ la fapte peste
puteri/ de dincolo de rău şi de bine … ş.a..m.d..” (Supraveghetor de sine).
L-aş fi văzut pe Leo Butnaru nominalizat la Premiul Naţional
„Mihai Eminescu”, de exemplu, o şansă de a fi adus decisiv în poezia
românească a acestei perioade sau promovat pînă la nivel de manual
şcolar. Din păcate literatura/ cultura noastră şi-a creat un panteon extrem
de îngust, cu locuri limitate, în care nu găseşti întotdeauna valorile
reprezentative. Aleatoriul lucrează şi el cu măsura lui prea adesea în artă
ca şi în viaţă, într-o lume a relativizării valorilor poţi să spui (cu
amărăciune) precum filosoful odinioară: în lumea noastră de azi de prea
multe ori nu contează că alergi minunat, că treci primul linia de sosire,
dacă (mai) nimeni nu pariază pe tine. Oricum, cine pariază pe poezia lui
Leo Butnaru, la bursa instituită pe termen lung a poeziei române, cîştigă.

Aurel Pantea şi “apocalipsa personală”
Aurel Pantea – „O înserare nepămînteană‟
(Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureş, 2015)

Cred că dacă am căuta o replică ardeleană a lui
George Bacovia, ne-am putea opri fără prea multe
ezitări, la Aurel Pantea. Poet care ştie să vadă negrul
pe negru şi să îi distingă nuanţele, Aurel Pantea
cultivă bonomia şi simplitatea care sînt infuzate cu
accidente polemice, iar poezia, în toată cursivitatea/
discursivitatea sa, e un continuu act de iniţiere.
Ultimul său volum, „O înserare nepămînteană”
(Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureş, 2015), accentuează funcţia fatică
şi funcţia locutorie a versului/ textului, cu care ne-a obişnuit Aurel
Pantea, ambele concurînd la derealizarea concretului imediat: „Azi, doar
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realismul crunt al vieții./ Cineva știe și va ataca./ Fiecare, în
singurătatea lui,/ încearcă să învețe viața de învins./ Nu toți reușesc.//
Știu, Doamne ca ești Atotputernic și Bun,/ dar e atît de multă moarte”.
În alte texte avem de a face cu o atitudine lirică care ne duce spre
disocierea eului poetic de eul empiric, aşa cum se întîmpla la un SaintJohn Perse, Ezra Pund sau un Virgil Mazilescu, de la noi: „Simți că e
iarnă/ și că se desparte suflet de suflet,/ iar partea din noi/ ce nu se va
arăta vreodată/ se îndepărtează,/ fără explicații,/ astea, tot timpul, au
avut ultimul cuvînt/ și au încurcat lucrurile,/ privește acest apus al
graiurilor și taci/ pentru că, iată vin sărbătorile trupurilor,/ și rămîn
liniști mari,/ și trupurile îndură tăceri,/ și pe urmă tăcerile se adaugă/
unor melodii ce se aud/ cu auzul nostru de pe urmă,/ cînd o divinitate
privește în limbajele noastre/ cum ne prăpădim,/ cum ne ocupă tăceri
fără îndurare,/ și în privirile ei se aude un plîns fără seamăn”. Există în
poezia lui Aurel Pantea „o paralizie a raţiunii” (după Hugo Friedrich),
poetul şterge graniţele dintre mitificare şi mistificare cu o lejeritate care
e, în fapt, o exacerbare a imaginativului: „În cele din urmă ne despărțim/
de numele noastre,/ dar ele continuă, cutremurate,/ să caute un trup,/ și,
înspăimîntate, găsesc alte nume,/ ca niște neîndurători stăpîni,/ în
tremurul lor, se văd imagini de odinioară,/ depărtate, în alte vieți, atinse
de oboseli,/ și încep să cînte melodii sfîșietoare,/ ca toamnele în care
iubirile se schimbă la față/ și chipurile nu se mai recunosc”; sau:
„Spaima aduce alămuri,/ aduce fanfare,/ spaima prinde toate chipurile,/
și lumea îmbătrînește subit,/ spaima pătrunde în orașe și glasurile scad,/
iese din limbaje muțenia, leșia bătrînă,/ eu aduc spaimă,/ dar asta se
întîmpla tare demult,/ eu, acum, sunt vocea tîrîtoare,/ glasul ce crede că
mai contează,/ și nu e deloc așa,/ pustiuri umede, doar pustiuri umede/
ne privesc din fiecare cuvînt”. În volumele precedente exista în poezia
lui Aurel Pantea o obsesivă descriere a poemului, a actului scrierii
poemului, personajele poetice erau ţinute aproape, privite în ochi,
deconspirate. Era evident că această cale nu putea să meargă la nesfîrşit
fără o oboseală a autorului dar şi a cititorului, actualul volum evită, din
fericire, această temă, propunînd viaţă pur şi simplu, în forme dintre cele
mai directe, pînă la ipostaza notaţiei jurnaliere: „S-ar putea ca surîsul
Katiei, stă pe terasă, cu fața spre grădină, să prindă ceva din seara ce se
anunță, lumina e subțire ca pielea de copil, dar poate veni din solitudini
izbăvite, iar în acele singurătăți nu se știe cine și ce hotărăște.”; sau a
unor viziuni abrupte desprinse din realitate: „Ies din noi negustori/ și
dispar în mesagerii opace,/ vindem lumină, cumpărăm lumină,/ pe
chipurile noastre înfloresc surîsuri de cămătari,/ dintr-un cer de cifre/
cad peste noi fîșii de suflete numărate,/ imaginea mielului ce se va naște/
se oglindește pe lame de cuțit”
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Bacovianismul, pomenit mai înainte, se regăseşte la Aurel Pantea,
mai ales în volumul de faţă, prin cîteva teme şi printr-o anumită tonalitate
joasă a rostirii poetice. Temele ţin de acea apocalipsă personală, proprie
lui Bacovia, detectabilă de altfel la orice autor care are conştiinţa
absurdului care ne face să ne mişcăm cu rost sau fără rost sub clopotele
cerului, orizontul fiind inaccesibil deopotrivă privirii şi gîndului: „Nu
ajunge urletul,/ nici tăcerea,/ între un da asurzitor/ și un nu indiferent/
cineva, tot timpul,/ se pregătește de moarte”; sau: „Mi-e egal, mă dedau
anotimpului,/ unde nu e nici ură, nici iubire,/ ci doar nesățioasa stare
gri,/ din ea abia mai răzbat voci îndepărtate de morți,/ încă nu e ordine
acolo,/ pînă la stadiul mineral mai trebuie să se spună/ cîteva povești
despre moarte”. În altă parte criza existenţială este şi mai accentuată,
revolta se îneacă în propriul limbaj, frica devine viziune sub un amalgam
de metafore şi analogii. Rimbaud găsise o justificare acestor stări limită,
atunci cînd spunea: „Mă cred în infern, deci sînt în el”. Pantea nu este
nici el prea departe: „Eram între oameni strălucitori,/ eram ultimul
dintre oameni,/ am simțit umilința cumplită/ că nu însemnam nimic,/ că
mă aflam într-un loc/ unde au încetat semnificațiile,/ că a semnifica ceva
nu însemna nimic în locul acela,/ că toate ale mele erau obosite,/ că
veneam dintr-o mare oboseală,/ pe care toate cuvintele mele o
împrăștiau ca pe un deșert, în germinație,/ voiam să mă întorc și nu mai
știam ce înseamnă să te întorci undeva,/ nici prizonier nu eram, nici om
liber,/ dar eram sedus de acei oameni strălucitori,/ eram pierdut pentru
totdeauna,/ dar ce mai însemna totdeauna, eram ultimul dintre oameni”.
În ceea ce priveşte tonalitatea bacoviană (şi a bacovianismului, ca
atitudine şi stare în poezia românescă de pînă azi!) ştim prea bine că una
dintre dimensiunile lirice o reprezintă autogenerarea textului, un
deziderat al oricărei poetici de altfel. Acest lucru este valabil şi la
Eminescu şi la Blaga şi la Nichita Stănescu, ca să amintesc cîteva nume
doar dintr-o panoplie mai largă, faptul în sine fiind reprezentat de
capacitatea textului de a transmite mereu alt lucru, altă stare. Texte de o
simplitate care frizează simplismul sînt capabile să rodească în
imaginaţia, în mentalul cititorului, o stare „de bine”, o dimensionare a
unei stări de moment, limbajul cu cît e mai comun, cu atîta se regăseşte
în (i-) memoria cititorului. În acest sens spunea Eugen Negrici: „În
anume circumstanţe totul poate deveni literatură. Cititorul trebuie doar
ajutat, prin cîteva mijloace stilistice, să se decidă să-şi dea girul, să
accepte, să adjudece” (Sistematica poeziei). La Aurel Pantea există
această simplitate a limbajului, care se întîlneşte în mai toate textele cu o
privire limpede, înţeleaptă, concluzivă, ultimativă poate, care refuză
redundanţa, care refuză, deopotrivă, codurile şi subcodurile retorice
proprii discursurilor lirice moderniste sau postmoderne: „Pînă în
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străfundurile morții,/ pînă ce glasurile toate se aud/ tare de departe, pînă
ce doar căderi se mai pot întîmpla,/ pînă ce miezul însuși al distrugerilor
se apucă de plîns,/ pînă încep să se audă limbi necunoscute,// inima ta e
în inima mea,/ iar sângele înflorește”. Există, astfel, o reumanizare a
textului la Aurel Pantea, prin acest nou volum, prin încărcarea cu stări şi
afecte a textului, ca replică la ceea ce spunea cîndva Ortega y Gasset: „A
stiliza înseamnă a deforma realul. Stilizarea implică dezumanizarea”
(Dezumanizarea artei, 1925).
Simbolismul românesc, varianta Bacovia cu precădere, a făcut un
drum interesant, spre romantism (după Ion Caraion), regăsindu-se în acel
amalgam de trăiri care determină o autotransformare a eului prin
schimbarea identităţii, un act deliberat care sporeşte şi fixează în text
poeticitatea proprie fiecărui autor, o face memorabilă. Optzeciştii au
făcut şi ei acest drum curajos, începînd chiar cu Petru Romoşan, cu
Mircea Cărtărescu, cu Nichita Danilov, cu Ioan Moldovan sau cu Matei
Vişniec chiar, textul poetic avînd viziuni pregnante din panoplia
romantico-simbolistă. Lucrul este valabil şi la Aurel Pantea, volumul de
faţă fiind o (disperată?) recuperare a lirismului funciar, impregnat de
tonuri şi sonuri şi gestică din registrul poeziei care se naşte dincolo de
cărţi, moment în care poetul (re-) devine personajul propriilor stări: „E
seara cînd lucrurile ies/ ca dintr-o mamă,/ femeile au ochii sălbăticiei/ și
peste tot se anunță umede orgii,/ Oooooooo, Dionysos”; sau:
„Diminețile, aceste depozite reci,/ unde se aud respirații bătrîne,/ acolo
spaimele, ca niște părinți buni,/ găsesc miezul însuși al timpului/ dintr-o
copilărie înroșită de sfioșenii/ adormite,/ mai stai cu mine, mai stai,/
curînd va apărea mîna/ și va desena/ chipul abia născutei tale morți."
În anul 2007 scriam despre Aurel Pantea şi despre volumul „Negru
pe negru/ alt poem” (Editura “Casa Cărţii de Ştiinţă”, Cluj-Napoca, 2005;
textul a apărut în Convorbiri literare, nr 2, 2007).) şi spuneam cîteva
lucruri pe care le pot relua fără nici o ezitare şi astăzi: Aurel Pantea e
(cred) un “brand” al poeziei noastre la intrarea în Europa. Habar n-am
dacă europenii ştiu de lucrul acesta, dar asta nu mai e treaba lui Aurel
Pantea. Dacă Europa nu mai are nevoie de poezie, atunci cu atît mai rău
pentru soarta poeziei universale, pentru soarta sensibilităţii umane în
general. Volumul de faţă, “Negru pe negru (alt poem)” este replică la alt
volum, “Negru pe negru”, apărut în anul 1993, volum determinant pentru
evoluţia lui Aurel Pantea, pentru receptarea critică a poeziei sale. Cetind,
însă, noul “negru pe negru” am avut senzaţia că acest (nou) volum este
povestea scrierii primului (volum) “negru pe negru”, pentru că mai toate
poemele sînt “aventura poeticităţii”, a poemului care se naşte, care sfîşie
(născîndu-se) trupul poetului aflat la intersecţia dintre viaţă şi poezie.
Poezie despre poezie, în fapt. Iar poezia nu-i moarte, în această ecuaţie,
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poezia este “viaţă aparte”, este un exces de iubire, de risipire. Poezia din
acest nou volum explică acest lucru, în măsura în care poezia poate
explica (biata!) ceva. Aş putea compara, ca gest “auctorial”, această carte
cu “Trupul ştie mai mult”, a (deja!) regretatului Gheorghe Crăciun, care
este un “fals jurnal la Pupa Russa”. În fapt, nu e toată literatura un fals
“jurnal de viaţă”? În prefaţa cărţii chiar Ion Pop zice că în “Negru pe
negru (alt poem)” e “un dublu poetic al reflecţiei critice despre poezie, în
măsura în care versurile de acum figurează tocmai în transcendenţa
deplină, teoretizată în volumul publicat în 2004"” (adică “Simpatii
critice”, carte de critică a poeziei “după gust”! Ce, T.S. Eliot n-a făcut la
fel?). E limpede, deci. Zice Aurel Pantea: “Femeia, iarăşi, în feminitatea
limbajului, nici o putere de ocrotire,/ ea, agresivă, îţi povesteşte o poveste
cu cianuri, ziua şi noaptea,/ aceeaşi poveste şi spune mereu că este
îndrăgostită şi îţi leagă/ toate propoziţiile de dragostea ei, te pune să
vorbeşti şi te ucide/ cu toate surîsurile ce pot răsări din fiecare cuvînt, ea,
moale/ şi mătăsoasă, vorbindu-ţi de tinereţe,/ povestindu-ţi despre o viaţă
fără riduri, încîntată, în limbajul tău,/ ocupîndu-l, întinsă, epuizată ca un
povestitor ce a povestit totul,/ pe faţa ta, atunci, acum, cine ştie cînd,
orice poate semăna cu/ dorinţa de a mai fi în timp,/ în rest, o eternitate
fără nici un relief”. Memoria: ca un depozitar al concupiscenţei, al
emoţiilor. Eternitatea? Pariul îndrăgostitului. Chiar dacă e vorba de
‘‘negru pe negru’’, nici negru(l) nu mai e ce a fost… ! Dar negrul
memoriei mele (noastre) suprapus pe negrul memoriei universului, ce
posibilitate nemaipomenită i se dă cerului să ne arate eflorescenţa de
stele? Că asta am întrezărit eu (depun mărturie şi semnez!) în spaţiul
dintre rînduri şi în spaţiul dintre cuvintele poeziei lui Aurel Pantea: un
cîmp cu stele proaspete.
De ce am reluat acest text, făcînd o digresiune în demersul critic
iniţial? Pentru a demonstra că orice poet adevărat se rebrenduieşte sub
presiunea propriilor pulsiuni lirice, că la un moment dat, la maturitate,
poezia vrea să spună mai mult decît îi permite limita cuvîntului, în
spiritul unei lucidităţi devorante, recunoscînd în lumea din jur
crepusculul însăşi. Volumul „O înserare nepămînteană”, alături de
romanul poematic „Blanca. Fragmente din însemările unui
resentimentar” (Editura Arhipelag XXI, Tîrgu Mureş, 2014), plus
volumul „Nimicitorul”, care l-a repoziţionat pe Aurel Pantea în „peisajul
literar” actual, reprezintă o nouă etapă în evoluţia unui optzecist de
marcă. Şi cum „orice-nceput se vrea fecund”, vorba mai clasicului nostru
confrate Arghezi, cred că în ultimile volume, pomenite aici, regăsim
atmosfera şi tensiunea din „Casa cu retori”, care a însemnat debutul său
plin de promisiuni.
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Poezii de
Virgil
Todeasă

Veninul
sunt o limită de aer peste apa aceasta
s-a zvonit că veninul meu vindecă
şi sunt ultima lor speranţă
sunt altceva, sunt altfel,
veninul
vine aşa din mine, nu ştiu cum îl produc
de când m-am îmbolnăvit îndoiala
este veninul care mă ucide

Sângele
trăiam la marginea deşertului şi pe vremea aceea
confecţionam obiecte din sticlă
pentru câţiva galbeni, cei veniţi
verificau calitatea cu tălpile goale
de fapt,sângele,
sângele lor era produsul finit
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Ispăşirea
trăiam departe de oameni
in grădina şi curtea cu păsări
pisicile ne încălzeau patul
pe vremea aceea nu ningea niciodată,
iar vântul aducea spori şi fluturi pictaţi
seara,alergătorii soseau cu mistreţul ucis,
morţi de oboseală
nu era zi fără o bătaie zdravănă
şi fără motiv eu încasam totul
după recoltarea câmpurilor m-au alungat,
devenisem pierzătorul şi nu era bine

Iarnă transcarpatică
din străfundul pământului
în întunericul acela,
umbra şi fumul aici omul şi focul sunt elemente presupuse
eschimosul ţine globul rece în mână
nefericit pleacă în lume
minunându-se de craniul lui Yorick
pe tărâmurile aride se ascunde într-un cal de lemn
aripile întinse îl trec peste marea cea mare
se odihneşte la gurile fluviului,
citeşte şi scrie în cartea de aur
pe la noi a trecut în zorii zilei
când bunicul punea ultimul lemn pe foc

Rătăcitorul
simt forţa care tăvăleşte pământul,
aerul care trece suveran peste spinarea mea
şi nu-mi întorc privirea deloc
sunt suspinare de aer,
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uneori,
turbionul care se duce - acolo sunt eu
în mine s-au aflat gropile
de unde începe sfârşitul

Plouă, plouă…
nebunia apei bolboroseşte
din subteranul întunecos
de unde şobolanii ies ciripind
ca nişte lilieci străvezii de noapte
parcă nici apă nu mai este în paradis

Teroarea
cei rămaşi în lagărul morţii
speră că evadaţii vor fi prinşi
şi executaţi paradoxala dorinţă de viaţă

Cobaiul
sunt cuminte şi alb ca o spaimă
se aduce lichidul care mă vindecă
seringa este placată cu aur
bătrânul îmi face cu ochiul,
el este eroul care a scăpat de câteva ori
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„Frunza” – brand al Adinei Kenereş
o cronică de Magda Ursache
„Uite, e seară
Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi,
ca un miros sfios de iarbă tăiată”
Lucian Blaga
Pentru cartea sa ca un ou încondeiat de Paşte,
Adina Kenereş recurge la un artificiu inteligent: cum
se vede România în ochii unei frânce, venită să-i
cunoască şi să-i iubească baştina lui „Mihai al ei,
românul”. România nu se vede înfiorător, dimpotrivă.
Gene, de la Geneviève, constată la faţa locului că
românii
nu-s
nici
hoţi,
nici
nătărăi/murdari/lacomi/mârlani/xenofobi/misogini, că
n-au obiceiuri barbare, că nu-s aplecaţi spre beţie, că
nu-s delăsători şi leneşi den hire, cum a vrut să demonstreze Firea
românilor, volumul coordonat de Daniel Barbu, convins că, adunând
numai impresii negative ale trecătorilor prin ţări româneşti, ne vindecă de
„complexul europeneităţii” (sic). „RO e-n Europa”, strigă din TrelleborgSuedia, într-un tulburător poem, Aurelian Şorobetea.
„Estul ăsta e o mare necunoscută pentru o occidentală ca tine”, îi
spune lui Gene naratoarea, ea însăşi revenită în Bucureşti după doi ani de
absenţă din viaţa gri a capitalei. Şi pentru că „de la o vreme nu ni se mai
îngăduie să vorbim adevărat despre noi. Ni s-a confecţionat şi înăuntru, şi
în afară, o imagine de cretini, barbari, violenţi, retardaţi, vrea să
contracareze imaginea stereotipă urâtă, să-i opună alta firească, şi cu
bune, şi cu rele. Cu ochii ei „bombaţi, negri, sfredelitori”, franţuzoaica îi
percepe pe orăşeni amabili şi trişti, aforistici şi secreţi. Va vedea şi va
pricepe că în spaţiul sacru al familiei rurale autentice domnesc cuviinţa,
cuminţenia şi masura, că „e mult mai corect la ţară”.
Ţăranii Adinei Kenereş n-au „complexul europeneităţii”. Deţin şi
ei calm şi răbdare ca englezii (satele sunt „învăţate cu greul de secole”),
sunt şi ei eficienţi ca nemţii („românii se pricep la orice”, ştie Gene), sunt
buni bucătari, mai buni decât francezii, nu beau mai mult decât irlandezii
şi decât polonezii. N-au numai defecte la cub: sunt altruişti, ospitalitatea
lor e, da, proverbială. Nu sunt refractari la învăţătură, de vreme ce crema
intelectualităţii interbelice a avut origine rurală. Numai că, post-socialist,
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li s-a tot indus un complex de inferioritate. De ce oare? Ca să se renunţe
la CV-ul etnic, ca să se pregătească dispariţia identităţii în numele
globalizării, sinonim pentru neocolonializare?
Românii (predilect, ţăranii, ieri necolectivizaţi, azi neglobalizaţi)
au fost declaraţi incompatibili ca europeni, şi moral, şi civic, şi cultural.
O parte a elitei, acea parte care uzează cu satisfacţie de vocabula turmă
pentru poporul român, desconsiderându-l, cultivă fobia de ethos, de
cultură cu amprentă etnică, arătându-se sîcîită de trăsături identitare.
Plaiul românesc? „Fecală”! Românaşii? Netrebnici, nihilişti, vicioşi,
nebuni de nimic; cât despre ţărani, o, sunt nişte primitivi antidemocraţi!
Şi nu numai istorici şi filosofi au optat pentru calea propriei denigrări, ci
şi etnologi, başca sociologi. In corpore, au strâmbat din nas la homo
rusticus, preferând să devină draculologi. O cercetătoare de la „Brăiloiu”
şi-a făcut vânt, la o sesiune de comunicări, cu propunerea de a se renunţa
la termenul de ţăran: să-l înlocuim cu fermier!
O anume şcoală istorică vrea să impună ideea că am fi un popor
de periferie, care şi-ar fi inventat mitologii naţionale compensatorii
pentru deficienţele lor. În notaţie patapeică, necorectată în câteva ediţii,
România e un fel de vespasiană: „peste români a urinat cine a vrut”.
Atacurile nedemne „un contenesc: un autor de pictocolaje, Sorin Tara,
zice că „trăim într-o troacă plină de lături”. Mesajul (intello!) repetat şi
răs-repetat? România este mai rea decât orice altă ţară, e altfel, adică aşa
cum nu trebuie. Un fumător de iarbă necosită spune la TV că „în ţară au
rămas numai putorile” de români, el fiind slav.
Neagu Djuvara crede că alogenia a salvat România. Aşa să fie?
Când Petre Roman, naşul de botez al rromilor, i-a spus rabinului bolşevic
că se vrea român, Chief Rabbi Moses Rosen i-a răspuns că a fi român nui o calitate (vezi Primejdii, încercări, miracole, Hasefer, Bucureşti, '92).
Zice Lucian Boia că „românului nu-i pasă de celălalt”, iar H.R.Patapievici completează tabloul sumbru: românul n-are semenitate.
Adevărul e altul: nu suntem egoişti, feroci şi atroci, ba suntem prea
toleranţi chiar. Citiţi cartea Adinei Kenereş, Cozonac.Transilvania. o
călătorie, ed. Compania, 2015 şi veţi vedea că românii sunt şi oameni de
cuvânt, au şi demnitate de sine. Etern incapabili, etern întârziaţi, defecţi
în ţară defectă? Ţara au defectat-o politicienii, cei cu acces la butoane sau
la butoaie cu miere, cum vreţi să le spuneţi, nu poporul. Confundând voit
ţara cu guvernul, Mircea Toma vrea să ne înveţe „cum să-ţi iei România
la palme.” Vi-l amintiţi pe omul politic dornic să-şi orneze vila cu oase
din metropola Sarmisegetuzei? Dar pe actoraşul de telenovelă, îmbrăcat
anume de 1 decembrie, în tricou cu capete de mort? El scăpase de
„instinctul” numit tradiţie, iar de anul astral al României (27 martie –
Chişinău, 27 noiembrie – Cernăuţi, 1 decembrie 1918 – Alba Iulia)
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trebuia să ne batem joc. „Baba absolută” de la parterul blocului meu bate
pe geam praful dintr-un pămătuf tricolor, inconştientă; pe scena Teatrului
Naţional din Iaşi, steagul tricolor a fost folosit într-o piesă drept cârpă de
şters pe jos. În puşcăriile comuniste nu se spălau tinetele cu stihare
preoţeşti?
Am mirosit cartea Adinei Kenereş ca pe-o felie de cozonac
fabulos, a cărui reţetă vrea s-o afle naratoarea de la ţărăncile din Munţii
Orăştiei, pentru o revistă feminină din Paris. Prietenele ajung acolo
înainte de Paşte. Autoarea a ales anume un moment al sărbătorescului: „E
ca în paradis, adică e Paşte şi se fac cozonaci.” Cele 126 de pagini se
alcătuiesc într-o pledoarie superbă pentru regăsirea naturalului ca salvare.
Ţara are o ieşire, pământul darnic, ne asigură autoarea prin tuşa Veta: „Şi
pământul, drăguţul [...] lucră singur, numai să-i dai o mână de ajutor.”
Părintele Justin Pârvu i-a îmbărbătat pe românii lui: dacă ştii cine
ai fost, cine eşti, vezi bine spre ce te îndrepţi. Sfântul de la Petru Vodă
ştia şi spunea că Patericul a fost trăit de omul omenos al satului; satul a
fost matca ortodoxiei, a mers după rostul Bisericii, cerut de Biserică:
„Poporul nostru a avut o închegare frumoasă, a fost cuminte, înţelept”;
„un trecut lung e un atu extraordinar, e gravat în creier, în măduvă. E un
program genetic bogat şi care suportă multe, cum te-ai gândit şi tu.
Pierde glorie, pierde indivizi, dar nu dispare”, pledează franţuzoaica, deşi
românca e amar rezervată: „Satul e aproape mort, [...] se mai ţine numai
într-un fir, un fir de ideal”.
După lipsa de libertate din comunism a urmat dreptul de a
blesfemia orice. Dacă glumăreli despre Auschwitz nu se fac, e o limită în
toate, nici glumăreli despre Iisus n-ar fi trebuit să se facă pe scena
Ateneului Tătăraşi. Studenţii de la Teologie n-au fost nici pasivi, nici
docili. Au protestat tăcut, în genunchi, împotriva Evangheliştilor Alinei
Mungiu. Au fost etichetaţi fundamentalişti ortodocşi rasişti.
Pe ţăranii Adinei Kenereş biserica modestă dar pe temelie trainică
i-a sprijinit să nu se răzleţească. Femeia, atrage atenţia Petru Ursache în
Etnosofia, spune, văzându-şi bărbatul: „Vine creştinul meu”; „Vine
românul meu”; „Vine omul meu”. Aşadar om este sinonim cu creştin şi
cu român.
Pentru că au luat lumină din biserică, ei, ţăranii, au ripostat
tăvălugului roşu; ei, ţăranii, au dat cele mai multe jertfe în lupta de
rezistenţă din munţi, nu lazării de la Rusca. Ei, ţăranii, au dus un război
atroce contra „colectivei” ('49-'52); două sute de mii de ţărani au fost
ucişi de kalaşnicoave; cei care i-au lichidat, în frunte cu Ceauşescu, au
sărbătorit lichidarea duşmanului de clasă. I-au decimat, le-au distrus
gospodăriile, cu câini cu tot. E un episod cumplit, narat de Ion Zubaşcu:
copilul găseşte scheletul câinelui în lanţ, lăsat să moară de foame după ce
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mama i-a fost arestată: câinele chiaburului. Atâta moarte, atâta
„halucinantă hemoragie”, despre care vorbea Mircea Eliade în Os
Romenos, latinos do Oriente. O Golgotă peste care se instalează grătarul
cu mici, aşa cum scria Paler. Trecutul se şterge cu sistemă, osemintele
martirilor rămân „secretizate”. Şi mă gândesc la emisiunea lui Adrian
Cioroianu, „5 minute de istorie”, pe TVR 2. Nu-i foarte puţin, când
conaţionalii noştri au pe TVR 1 şi 2 o oră şi jumătate, trei zile pe
săptămână? Scriitorilor naţionali, de la Eminescu şi Goga la Iorga,
blamaţi ca „autohtonişti”, li se actualizează dosarele de „reacţionari”, can proletcultism. Şi cât s-a râs de sintagma lui Ţuţea, „căruţa cu ţărani”,
împiedicând Imperiile. Cum aşa? Ţăranii sunt rămaşi de căruţă, nu mai
pot împiedica pe nimeni să le ia pământul. „Cine îşi vinde pământul
săvârşeşte un sacrilegiu pentru că îşi vinde morţii din el”, avertizează
Nichifor Crainic. Vinovat de sacrilegiu – debilul Emil; el a dat drept
străinilor de a cumpăra pământ arabil şi păduri, cele rămase după ce
„specialiştii” în despăduriri le-au ras. Şi tot guvernanţii au renovat
monumente istorice din Transilvania (Gherman ortografiază toponimicul
cu y) şi le-au retrocedat aşa-zişilor proprietari unguri, iar în anul
Brâncoveanu (2014), ctitoriile brâncoveneşti au fost lăsate în paragină.
În cartea Adinei Kenereş se întâmplă multe, cauzate de amestecul
poliţiei politice în toate ce sunt. Dar ne-a lăsat „Securiţica” vreodată cu
noi şi cu ale noastre? Când un grafician se joacă desenând bani, Secu
ştie; fratele româncei naratoare a fost presat să facă o serie de
compromisuri cu Secu, iar relaţiile îi aduc profit în afaceri după '90. Nu
au ginerii lui Dincă-Te-Leagă imperii financiare şi tot imperiu deţine
Tiberiu, nepotul lui Tudor Postelnicu? Geneviève află că iubitul ei ar fi
fost plasat la Paris tot de Secu, pentru care ar fi plantat ceva microfoane:
tehnică operativă de ascultare. Avem „servicii” care fac şi desfac tot, dar
nu avem spitale. Boţârlanii (nume propriu secureic, devenit nume comun
în eseurile lui Luca Piţu) sunt, la noi la Ieş', orice vor: de la şefi de gardă
financiară la profesori la Facultatea de Teologie; de la rectori şi
prorectori la şefi de catedre şi de edituri, iar ofiţărcile, cum le spune Luca
Piţu, ofimârţele, cum le spun eu, membrează în Uniunea Scriitorilor. Ca
autoare de note informative şi de „traduceri”, pesemne. Mă mir că mă
mai mir: DNA nu face scriitori? Nu aspiră pungaşii României la carnet
USR?
Ce m-a impresionat în această Carte de Paşte (care s-ar fi putut
numi, în răspăr cu De ce este România altfel, titlul lui Boia, De ce este
Transilvania astfel) a fost modul cum Adina Kenereş a construit un brand
de ţară. „Dacă am avea un premiu literar pentru brandul de ţară, o
asemenea povestire l-ar merita cu prisosinţă”, scrie Ioan Buduca şi-l

217

aprob, în „Cotidianul” din 6 aprilie 2015. Cozonac – Transilvania e
„frunza” - brand a Adinei Kenereş.
Înarmată pentru sejurul în România cu pachete de şerveţele
parfumate, kinetoterapeuta Geneviève traversează Bucureştiul cu batista
la nas, ca în pasajul dintre Calea Victoriei şi Academiei, unde locuise
Mihai, iubitul ei. Condusă în împrejurimile Orăştiei de prietena sa,
mirosul rău e înlocuit de mirosul bun de foc de lemne şi de cozonac.
Gene renunţă la „hârtia lămâioasă”. Cimbrişorul bate lămâia. Colţul de
rai, picior de plai cu flori paradisiace, o surprinde pe franţuzoaică.
Povestirea este scrisă cu mână de reporter (Adina Kenereş reabilitează
reportajul, specie discreditată de reporterii de şantier socialistichii), cu
mână de eseist, cu mână de „îngereasă”, într-un stil rafinat, nici un
cuvinţel neputând fi corijat, schimbat.
Încet-încet, apare ţăranul aristos, aşa cum l-a văzut Duiliu
Zamfirescu. Şi ce frumos se vede prin dioptriile Adinei Kenereş ţăranca
din Munţii Orăştiei, modestă şi răbdătoare, cuminte şi cu minte. Nu-i
„mică la minte” sonora Tanţa, cea „primitoare şi afectuoasă”, atentă cu
oaspeţii („îşi ţine postul în timp ce-i îmbie cu mâncare de dulce pe
modernii îndepărtaţi de tradiţie”; nu-i „mică la minte” nană Ană, măiastră
în 4 feluri de cozonac; din aluat închinat, pentru că vine din „pâinea de
ofrandă” pentru cei plecaţi; nu-i „mică la minte” tuşa Veta, cea care face
un cozonac nemţesc subţire, aproape necrescut; nu-i „mică la minte”
baba Sevastia, multştiutoarea care păstrează zestrea comunităţii
(leacurile, reţetele vechi de mâncare, vopsitul în culori naturale) şi lasă
zestrea asta cui trebuie.
Este, în Cozonac.Transilvania, sărbătorescul de altădată. Un
pumn de oameni porneşte să ia lumină. Dichisiţi pentru slujbă şi sfioşi,
aduc acasă lumânările aprinse, ca nişte păpădii. Lumina învinge
noaptea/moartea. Comunitatea patriarhală biruie mântuitor moartea, cu
moartea pre moarte călcând, cu iubirea de pământ pre moarte călcând.
Pământul lor, cu ierburile de leac, ierburile de sub cruce: busuiocul
sfinţând apa, arnica, plantele-minune, gălbenelele. De ce merg la export?
De ce nu faceţi voi leacuri din ele? se revoltă franţuzoaica, o Jeanne
d'Arc. De ce? Pentru că „România e o rană până şi pentru românii din ea,
nu numai pentru cei din afară, e un loc de aur, îmbolnăvit, abandonat, cu
insule în care, ici-colo, mai bat nişte inimi” (pag. 126). De ce? Pentru că
şi acum cei „jefuiţi, alungaţi stau ascunşi şi tac între file de procese
ridicole” (nană Ană nu-şi poate lua înapoi pământul furat de miliţienii
recrutaţi dintre nevoiaşi leneşi, fără căpătâi, după ce soţul i-a fost
deportat; fraţii – deportaţi şi ei). De ce? Pentru că au fost forţaţi de
guvernanţi să-şi ia lumea-n cap şi au făcut-o cu curaj, dar şi cu tone de
tristeţe. Plecaţi (nu fugiţi) în 4 zări, cu ştiutul curaj al disperării.
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Cuvântul frică nu-l poate traduce naratoarea: „În franceză, frica e
o stare psihică sau organică trecătoare, cu cauze şi rezolvări. În română,
de optzeci de ani, frica e nedreptate, înjosire, umilire, renunţare,
despărţire, pierdere, abandon, ruşine, căinţă, furie, sinucidere, crimă,
victoria de oţel a răului asupra binelui [...]. Ceva simplu în fond.
Intraductibil” (pag. 55).
Numai că identitatea transilvană se dovedeşte greu de şters. Şi-i
dau încă o dată dreptate lui Ioan Buduca: „este cel mai demn patriotic
text literar care a apărut la noi în aceşti 25 de ani de când încercăm să
redăm sănătatea sufletului nostru.” Un patriotism curat, neinflamat de
clişeele „cetăţenilor pompiari”, cum le spune I.L.Caragiale.
După 10 ani de Hexagon (a plecat din România în '87 şi s-a întors
în '97), Adina Kenereş n-a trântit uşa ca Herta Müller, nici n-a venit „să
ajute” cu bani Soros, ca Pralong, acum în Parlament.
Ţăranii, deşi împuţinaţi şi epuizaţi, „nu se vor lăsa să moară şi nu
se vor strica”, înţelege Gene. Din drag de ţară, Adina Kenereş îi vede
biruitori, după ce au existat ca temporar învinşi, aşa cum îmi place şi mie
să-i văd şi nu din optimism naiv: „mai de voie, mai de-a buşilea,
rezistând în tot felul”. „Pe descurcatelea.” Ţăranul clasic, România
profundă nu sunt sintagme goale.
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Poezia lui Aurelian Zisu
sau noaptea tatălui
o cronică de Petrișor Militaru
După Scrisorile către Neant (Junimea, 1999), Cămășa de forță
(Aius, 2001), Sonete rănite (Aius, 2009) și Iubita lui Kirillov (Aius,
2012), Aurelian Zisu vine cu cel de-al cincelea volum de versuri: Nopțile
mele, nopți…, un volum traversat de un autentic fior tragic înrădăcinat în
durerea, amărăciunea și rătăcirea tatălui ce și-a condus propriul fiu pe
ultimul său drum:
„Nici arbori, nici
pietre, nici păsări,
nimic./ Nu le-am
văzut niciodată să
stea măcar o clipă
într-o comă indusă,
într-un
sicriu/
Darmite să piară
măcar frumos, cum,
de pildă, se stinge o
frunză.// Mă-ntreb și
eu:/ Doamne, dacă eu
nu le-am văzut pe toate acestea murind,/ De ce am văzut cu ochii mei
moartea fiului meu?” (Poemul unei întrebări). Acesta este chiar poemul –
din care am citat numai finalul – care deschide cartea de față.
În ceea ce privește imaginarul nocturn al cărții, el nu are legătură
nici cu Nopțile… lui Macedonski și nici măcar cu Novalis, ci mai degrabă
cu cele patru tipuri de iubire de care vorbeau, în Antichitate, grecii:
agápe (dragostea omului față de Divinitate și a Creatorului față de
Creație), éros (iubirea-pasiune), philía (iubirea frățească față de prieteni,
familie, comunitate) și storgē (iubirea părintească). Dar, fiecare din cele
patru avataruri ale iubirii sunt urmărite mârșav și iminent de
omniprezentul thanatos, marcat la nivelul textului de diferite cuvinte din
sfera semantică a acestuia, printre care se observă și ocurența repetată a
lexemului „cuțit”.
La modul general, se poate spune că Aurelian Zisu scrie o poezie
crepusculară, ce își are rădăcinile în zona eminescienei „asfințiri de idei”;
de fapt, tot volumul reprezintă o formă de conștientizare a propriei
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condiții existențiale, o poetică Judecată de Apoi (marcată la nivelul
discursului poetic prin obsesiva adresare „Onorată Instanță” cu care încep
poemele și care are rolul de a întări prezența conștiinței de sine) pe care
eul liric și-o proiectează sieși în șaptezeci și cinci de nopți (numerotate cu
cifre romane chiar dacă fiecare are titlul ei), întrerupte de intermezzo-uri
ce sunt numite sugestiv Din cugetările sărmanului Moise. Probabil că
intertextul eminescian și intertextul biblic sunt cele mai întâlnite pe
parcursul discursului liric, dar nu sunt singurele. De pildă, în Noaptea I,
„nevinovata Eleonora” este evocată într-o atmosferă gotico-tragică ce
amintește întrucâtva de celebra Eleonora din povestirea omonimă (1842)
a lui E.A. Poe : „Așa cum s-a întâmplat odată, de mult, la cârciuma
Albăstrica, frecventată asiduu de lumea întunecată/ a cartierului.
Eleonora venise pe șapte cărări să bea apă din pumn, din pumni, fântâni
nu erau, ca în pustiul lui Moise/ din pumnul unui om care nu-și dovedise
identitatea ci sta în prag să pregătească păsări, păsări la cină striga,
pregătea păsări și eu le furam zborul cu alte cuvinte îl înșelai cu alte
cuvinte mi se părea/ că n-am pantofi când n-ai pantofi te întorci în țărână,
când n-ai pantofi nu pleci la oraș, când n-ai pantofi, dacă ești la oraș,
fumezi/ cu degetele de la picioare, odată/ chiștocul găsit în buricul unei
borduri mirosea a parfum de femeie, fără pantofi nu poți să intri în
moarte, prostul, și-atunci/ Eleonora s-a dus să-mi cumpere un pantof, doi
pantofi, unul pentru piciorul stâng, altul/ Pentru piciorul drept, s-a dus și
n-a mai venit Eleonora.” Ca un templu întru mângâierea celor
deznădăjduiți și atinși cu aripa de Îngerul Beției, apare discret „cârciuma
Albăstrica”, un topos ce ne amintește de nostalgia bahică a lui Ion
Mureșan.
Alteori, în Noaptea V, eul liric proiectează o noapte a blocării în
sine, un tablou al unei Judecăți de Apoi în care sufletele refuză învierea:
„Părea că se şterg unul pe altul de praf. Sicriele!/ Adulmecam praful, îl
beam pe nări, mirosea a meninge/ Şi mi s-a făcut lehamite şi lehamitea
mea/ Ca Moise cel Mare îmi vopsi praful cu sânge.// Hircan tăia praful
dinspre Talică felii, felii/ Şi-a ţipat: Doamne, mi-am băut mâinile! – //
De-atunci, vă spun drept, stau cu mâinile-n sân/ Şi nu mai învii! – ”. Întrun astfel de univers poetic lucrurile ar putea trece ușor sub semnul
previzibilului, însă eul poetic își explorează la maxim subteranele
creatoare și imaginează – cu un surprinzător spirit ludic care nu diluează
sentimentul tragic, ci doar îl potențează – în Noaptea VI un mic flirt cu
Lumina, o renaștere spirituală prin asumarea vinei, prin conștientizarea
nevederii realității așa cum este ceea ce conduce întotdeauna la situații
tragice: „Nu ți-e rușine? – îmi zise într-o clipă/ a vieții mele cam
trecătoare Lumina./ Nu ți-e rușine? Ești orb și te uiți pe/ sub fustele
mele, de parcă/ ți-ai sorbi viitorul, de parcă/ ai ști că te nasc.// […] De
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frig, Onorată Instanță, de frig, am început să ucid:/ Ieri întunericul, acum
Lumina./ De-aceea, judecați-mă drept:// Ce orb sunt eu să nu-mi văd
vina?”
Remarcabile sunt și alte poeme-nopți, dintre care aș aminti numai
câteva: Omul absurd („Îmi amintesc numai de o noapte/ Întinsă anapoda
pe cărţile buzelor tale/ Unde culcam careul de aşi – umbrele somnului/
Sau mai ştiu eu dacă prin lume luptam/ Ori dacă prin demon luptam/ Ca
să-mi păzesc firave măşti/ Sculptate dansuri ale condamnării/ Fir de
neant păienjenit de glorii/ Singurătate, naştere, durere.// Şi totuşi/ Amiaza
unui înger se târăşte/ Deasupra arenelor/ Lăsând o mulţime de spectatori/
Cu gura căscată/ Dacă tu ai fi printre ei/ Aş intra în arenă/ Cu lancea mea
încercănată.”), Fela („Şi mi-am văzut pielea, pardosea lumea./ Pardosea
lumea, neluându-mi seama.// O frumuseţe se uită prin sală... Un
spectator/ Doarme în colţ pe covor.../ Şi-atuncea Fela/ Cu părul ei lung şi
uşor/L-acoperi pe spectatorul acela...”), Arborii se ascund („Cât dentortocheată urmărea/ zeea capul de la stea/ ce cădea și tot cădea/ nici peo verde rămurea/ ci-ndelung, cu dragostea.// Astăzi sunt o țintă între
viețe/ Arborii se-ascund în seve/ Cine-o fi să-i mai învețe/ Doamne,
labirint de Eve?” ), Vânătorul („Era îmbrăcat într-un colac de salvare/
închipuiți-vă, el era vidul colacului/ și fiindcă îi dăduseră drumul pe
mare/ era frumos și dat dracului./ […] Și când te gândești, nici colac de
salvare/ Nici măcar vidul colacului... Un orb pe mare.”) sau Somn („În
primăvara mâinii tale cade/ Sărutul meu de fluturi nevăzuți./ În care rai ai
vrea să-l vezi că arde?/ În care rai ai vrea să mi te muți? ”). Este evidentă
dexteritatea cu care Aurelian Zisu folosește diferitele tehnici de
deconstrucție și reconstrucție ale discursului liric, într-un textus ce
include printre firele sale nuanțe de baroc și romantism, gotic și
manierism, postmodernism și postexistențialism, într-un melanj pe cât de
eclectic, pe atât de tragic și de profund.
Al cincilea volum de versuri este mărturia unei vârste spirituale, al unui
interval poetic pe care l-aș numi „noaptea tatălui”: o noapte fără de
lumină precum un tată rămas fără fiu, o suferință care întunecă ochii
rațiunii și destabilizează legăturile dintre oameni, însă care, în același
timp, dă un alt sens vieții de unde și puternicul sentiment de bâjbâială și
de rătăcire ce domină discursul liric. Într-o astfel de „noapte a tatălui” eul
creator explorează un nou tip de tragic cu care cititorul poate empatiza
ușor din cauza lirismului, a muzicalității versurilor ce devin memorabile
și prin secvențialitatea narativă din unele poeme. Întâlnim în volumul
Nopțile mele, nopți… un tragism shakespearian prin intensitate, desprins
parcă din Poe prin atmosferă, kafkian prin absurdul senin și cioranian
prin frământările apocaliptice pe care le proiectează eul liric în diferitele
personaje. Nopțile mele, nopți… este un volum ce integrează o
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microepopee personală unde eroul principal este propriul eu ajuns într-un
moment de cotitură existențială în care viața nu mai e viață, moartea nu
mai e moarte și poezia nu mai e doar poezie, ci este un strigăt în pustiu,
este sânge însingurat, este durere descântată, este, în fine, vindecare a
deznădejdii, întocmai ca în ultimul poem. Fiindcă deloc întâmplător
volumul se încheie cu un Autoportret: „Până la urmă și luna ar avea
gustul albastru al unui cuțit./ Îi pipăi razele, te retragi fără fire în colțul cu
lună./ Și fiindcă ți se clatină toate hârtiile, îți tai o mână/ Și-o scuipi în
gunoiul din care-ai ieșit.”
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Adrian G. Romila vă recomandă
Andreea Mironescu a încercat să
răspundă într-un consistent studiu de ce Paul Zarifopol
n-a avut posteritatea fastă a congenerilor săi
interbelici. Afacerea clasicilor. Paul Zarifopol și
critica modernității (Tracus Arte, 2014) abordează
articleria celui în cauză în primul rând din perspectiva
unei teorii a eseului, ca gen prin excelență modern.
Dacă
modernitatea
e
expresia
crizei,
a
fragmentarismului, a subiectivității, a amestecului
ideologic, a pluriperspectivei și a permanentelor revizuiri (referințele
utilizate de Andreea Mironescu pentru teoria eseului includ nume ca
Lukács, Compagnon, Adorno, Schärf, Habermas), atunci ”opera lui Paul
Zarifopol poate fi citită nu ca o critică fără fundament și fără un termen
de referință pozitiv, ci ca o operă a crizei — personale, dar și a societății,
a literaturii și, de ce nu, a lumii”. Alegând deliberat să fie eseist, și nu
critic, lăsând, special, ca obiectele să fie subjugate de experiența
interioară, și nu de o retorică dată, autorul celor cinci culegeri de articole
originale a înțeles că, în modernitatea deschisă de secolul XIX, opera s-a
eliberat de sub tutela capodoperei, iar fragmentul nu mai e doar o parte a
sistemului virtual. Fragmentarismul, ca mod de expresie a vieții lăuntrice,
îndoiala, ambivalența, nostalgia, rezistența la modernizare, cu orice preț,
iată câteva dintre constantele observate de tânăra autoare, în imensa
varietate de texte ale polemistului abstract.
O foarte bună carte despre Paul Zarifopol, dar în același
timp una despre modernitatea literaturii românești și despre legitimitatea
genului eseistic e ceea ce ne-a propus criticul ieșean Andreea Mironescu.

Diferit de precedentele sale (Zogru, Fantoma din moară,
Lizoanca la 11 ani), noul roman al Doinei Ruști dovedește versatilitatea
unui scriitor care combină curiozitatea cercetătorului literar cu talentul
prozatorului consacrat. Manuscrisul fanariot (Polirom, 2015) forțează
limitele tehnicii ”manuscrisului găsit/inventat” prin exploatarea unui text
originar real. Mai precis, autoarea a dat în arhiva Academiei Române
peste o pagină în chirilică, ce consemnează o decizie din 1796 a unui
boier muntean de a înscrie pe cineva ca rob, în curtea sa. Lapidaritatea
cancelărească a actului boieresc încifrează o poveste amoroasă pe care
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Doina Ruști o reconstituie cu instrumentele ficțiunii,
iar rezultatul e o istorisire care are, deopotrivă,
savoarea limbajului de catifea al vremurilor apuse,
tensiunea unei intrigi ramificate și fundalul unei epoci
foarte prolifice literar.Manuscrisul fanariot e, așadar,
o carte închinată Bucureștiului de altădată, dar una
plină de aromele, parfumurile și culorile unei lumi a
contrastelor, un text baroc împovărat de lexeme rare,
de imagini luxuriante, de inserții istorice ”realiste”, de
felii de viață pulsândă, toate prinse în țesătura unei retorici a metaforei
căutate, îndelung migălite. Valahia secolului XVIII e, în romanul Doinei
Ruști, un uriaș covor oriental, în mijlocul căruia tronează mandala unei
improvizații urbane din care nu lipsesc ambasadorii, masonii,
complotiștii, vrăjitoarele, alchimiștii, duhurile, crimele, misterele
subterane, încâlcelile erotice, bântuielile ciumei, disparițiile nerezolvate,
răpirile, desele schimbări politice, execuțiile și spectrul controlului străin.
Perucile austriece, șalvarii turco-grecești, tunsorile rusești și zdrențele
țigănești se perindă printre hanuri, conace, săli voievodale, interioare de
biserici și de iatacuri, bordeie și maidanuri, printre fumurile ciubucelor,
mirosurile de șerbet și de afion, gusturile de fripturi sofisticate, de lichior
și de vin, prin biblioteci tainice și peșteri înfricoșătoare, prin sunete de
trăsuri și de bârfe, prin spectacolele plutirii cu balonul și al iscusitelor
falsificări de documente. Construit asimptotic, cu apropieri din ce în ce
mai pronunțate de sursa manuscrisului fanariot, pomenit, strategic, din
când în când, romanul e o jucărea post-modernă care excelează și prin
mecanism epic, și prin desfășurare. Respirând, prin balcanismul suculent,
același aer de familie ca prozele unui Ștefan Agopian ori Silviu
Angelescu — sau, de ce nu?, a mai vechilor Nicolae Filimon, Mateiu
Caragiale sau Eugen Barbu (cel din Principele și Săptămâna nebunilor),
romanul Doinei Ruști a deschis excelent noul an al prozei românești.

Volumul colectiv Dublă expunere (Trei,
2014) confirmă valabilitatea acestui gen și se
constituie în ceva mai mult decât o colecție de proze.
Cei zece autori (în ordinea din carte: Ștefan Agopian,
Bogdan Coșa, Augustin Cupșa, Filip Florian, Adela
Greceanu, Nora Iuga, Marin Mălaicu-Hondrari, Mitoș
Micleușanu, Philip Ceallaigh, Radu Paraschivescu)
au avut de scris câte o povestire pornind de la lucrări
plastice ale unor artiști consacrați (iarăși, în ordine:
Roman Tolici, Zoltan Bela, Ion Grigorescu, Sandor Szasz, Dan
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Perjovschi, Andrei Gamarț, Mircea Cantor, Tara von Neudorf, Gili
Mocanu, Dumitru Gorzo). De aici, titlul, care trimite la o ieșire publică în
pereche, la doi autori, adică, și la două mijloace de expresie, de fiecare
dată. Conceput sinergic și bazat pe o reciprocitate hermeneutică,
proiectul a presupus o vizionare anticipativă a unor mape cu desene de
către scriitori, respectiv o lectură a unui volum de proză de către artiști.
Toți au avut libertate totală de alegere, astfel încât rezultatul să ofere
perspective inedite de exprimare a unei idei sau a unui anume imaginar,
în câte o dublă țâșnire estetică.
Despre ce e vorba, de fapt? Despre o carte-obiect, despre un
album luxos în paginație (la începutul fiecărei povestiri e imaginea de
pornire, reprodusă color, pe o filă ce se desface ca o hartă, iar foile sunt
groase, lucioase, ca la revistele glossy), care caută să seducă formal,
înainte de-a o face prin substanța textelor și relevanța raporturilor cu
lucrările plastice. Prozele sunt foarte diferite între ele, și fiindcă autorii
lor sunt diferiți, dar și pentru că au pornit de la demersuri artistice
diferite.”Antologie la graniță”, cum o numește coordonatorul Roxana
Gamarț, cartea-album e o realizare remarcabilă, originală în intenție și
concretizare finală. Dar nu numai atât. Volumul urmărește ilustrarea
demersului post-modern al libertății maxime de interpretare, în contextul
unei intertertextualități înțelese drept coroborare de discursuri.

Cunoscut, la noi, mai degrabă ca sursă a
poemului eminescian Luceafărul, Kunisch nu e numai
reconstructorul celor două bijuterii folclorice
românești, Fata din grădina de aur și Fecioara fără
trup. Călător pasionat, magistrat, secretar ministerial
(funcție căreia îi datorează misiunea de a vedea
Principatele românești), politician, scriitor și publicist
minor, prusacul Richard Kunisch von Richthofen
(1828-1885) a publicat o relatare a itinerariului său
oriental
(Viena-Budapesta-Giurgiu-București-Galați-ConstantinopolSmirna), sub titlul (tradus) București și Stambul. Schițe din Ungaria,
România și Turcia, apărut în mai multe ediții, începând cu 1861, la
Berlin. În spațiul autohton, fragmente din această carte au apărut în presa
bucureșteană, între 1883-1884, când, probabil, au fost citite și de
Eminescu.
Relatarea autorului german s-a înscris într-o tradiție a
perspectivelor ”din afară” asupra culturii și civilizației românești din
trecut (al cărei strălucit reprezentant a fost, în sec. XVII, sirianul Paul din
Alep), oferindu-ne atât un document istoric, geografic și antropologic, cât
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și o prolifică perspectivă literară (toposul epic al ”străinului”). Profunda
alteritate a unei astfel de abordări a jucat un rol complementar în tabloul
bogat al relatărilor ”dinăuntru”, poate prea părtinitoare, și a constituit un
răspuns din celălalt sens la relatările occidentale ale unor Dinicu Golescu
sau Ion Codru-Drăgușanu.
Obligat să oscileze între datoriile serviciului ministerial pe
lângă unchiul său (membru al Comisiei Europene a Dunării) și plăcerea
călătoriei personale, Kunisch a descris ce a văzut și a simțit, desigur, dar
și ceea ce a vrut sau a fost programat să vadă și să simtă. Basmele, ca
prezență culturală indispensabilă, de exemplu, corespund reprezentării
romantice a unui Orient văzut ca spațiu oniric, escapist, opus, prin magie,
miraculos și poetic, celui occidental, mai raționalist și rigid. Cu vaporul
sau cu trăsura, prin hanuri, pe drumuri, pe pajiști, în târguri, în palate ori
saloane, stând lângă oameni, în biserici, curți, piețe, cabine sau camere de
oaspeți, peregrinul prusac s-a lăsat sedus de priveliști, tipologii, obiceiuri,
haine, decoruri, povești și moduri de viață. Relatarea lui Kunisch
fascinează și astăzi prin pitorescul descriptiv, prin siguranța crochiurilor
de peisaje și de indivizi, prin finețea observațiilor psihologice și
comportamentale și prin diversitatea detaliilor de viață și de cultură.
Occidentalului pur sânge care e Kunisch, obișnuit cu rigoarea, eclactanța
și pragmatismul spațiului său originar, i se impune mereu diversitatea
liberă și imprevizibilă a lumii vizitate, o diversitate care sporește pe
măsură ce călătorul înaintează pe Dunăre, înspre Țările române și Levant.
O carte despre ”noi” și ”ei”, despre România unor vremuri
trecute, care, însă, le explică pe cele prezente, o carte despre Orient de la
Dunăre la Marea Neagră, așa cum l-a văzut un exponent al Occidentului,
în ce avea el mai bun.
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Întîlnirea dintre eros şi
thanatos
un eseu de Mariana Rânghilescu
Intrată în circuitul culturii occidentale, Biblia a fost considerată
cartea fundamentală a culturii universale. Mirela Roznoveanu vede în
această carte un „catalog al stilurilor” şi un „ipotetic roman al unei
familii în care naratorul a folosit pentru fiecare capitol în parte o altă
modalitate narativă şi un alt registru stilistic, iar personajele, mereu
altele, acordă continuitate şi unitate naraţiunii prin strânsă legătură de
rudenie, permanent afirmată şi capacitatea, mereu reînnoită, de a se
proiecta prin idee în cei ce vor vieţui în viitor”(1).
În al optsprezecelea an al domniei sale, în 587, data căderii
Ierusalimului, regele asirienilor, Nabucodonosor, a hotărât să se răzbune
pe ţinuturile care-i nesocotiseră poruncile. Ofofern era un general al
regelui. Betulia, o mică cetate din Iudeea, se afla în drumul său. Şi-a
aşezat tabăra în jurul cetăţii şi a asediat-o treizeci şi patru de zile:
urcioarele şi cisternele cu apă se goliseră. Femeile şi copiii nu se mai
puteau ţine pe picioare de slăbiciune, iar „tinerii erau leşinaţi de sete şi
cădeau pe uliţele oraşului” (2). Poporul s-a adunat în jurul lui Oziaş.
Atunci s-au hotărât să mai reziste încă cinci zile: dacă la capătul acestui
răgaz, Yahve nu le va mai veni în ajutor, Betulia se va preda lui Olofern.
În cetate trăia o tânără văduvă, Iudita. „Era frumoasă la stat şi
fermecătoare la chip” şi moştenise „aur şi argint, robi şi roabe, vite şi
ţarini”. După moartea soţului, „îşi făcuse o colibă pe acoperişul casei şi
umbla încinsă cu un sac împrejurul coapselor sale şi purta hainele
văduviei sale”(3). Postea în toate zilele. Şi totuşi arogantă, îi chema la
sfat pe bătrânii cetăţii. Apoi îi acuza de incapacitatea de a pătrunde „pe
Dumnezeu, care a făcut toate astea, şi să cunoaşteţi voinţa Lui şi să
înţelegeţi gândurile lui.”
Iudita trăieşte sentimentul că sprijinul real al poporului ei
rezidă în ea însăşi:” Domnul va scăpa cetatea prin mâna mea”. Oziaş îi
laudă înţelepciunea:” tot poporul a recunoscut priceperea ta şi cuminţenia
cugetelor inimii tale”.
După plecarea bătrânilor, Iudita s-a închis în odaia ei, s-a
îmbrăcat în haina de pocăinţă, şi-a presărat pe cap cenuşa şi i-a înălţat
Domnului o rugăciune lungă şi fierbinte. Esenţa rugii:” dă în mâna mea,
celei văduve, putere pentru ceea ce mi-am pus în gând”. Arma ei este una
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pământească, şi anume, arta de a se preface şi de a se face plăcută. „Şi,
scoţând sacul, s-a dezbrăcat de veşmintele ei de văduvie, s-a îmbăiat şi sa uns cu miresme şi-a pieptănat părul, şi-a pus turban în cap şi s-a
îmbrăcat în hainele ei de veselie, cu care se împodobea când trăia
bărbatul ei, brăţările, inelele şi toate podoabele ei, şi s-a înfrumuseţat atât
cât să poată cuceri privirile tuturor bărbaţilor care ar vedea-o.” (4)
Iudita ceruse divinităţii „cuvânt amăgitor spre a răni şi
zdrobi”. Astfel, în discursul ţinut înaintea lui Olofern, ea îi preamăreşte
pe asirieni. Îl convinge pe general că iudeii au păcătuit şi deci pot fi
învinşi. Descrie tot dezastrul din cetate şi se oferea călăuză „prin mijlocul
Iudeii, până în faţa Ierusalimului”. Cuvintele Iuditei au făcut impresie
bună, încât toţi au recunoscut că „o astfel de femeie frumoasă la chip şi
înţeleaptă la vorbe nu se află nicăieri, de la un capăt şi până la celălalt al
pământului!”(5)
Olofern i-a îngăduit să iasă din tabără în fiecare dimineaţă
pentru a-şi face rugăciunile. Generalul a organizat un mare ospăţ şi a
invitat-o şi pe Iudita. A acceptat invitaţia, dar n-a mâncat decât din
bucatele pregătite de slujitoarea ei cu care venise în tabără. Olofern o
dorea fierbinte. Fiind sub farmecul ei, a băut o cantitate mare de vin.
După ce au plecat toţi, Iudita a rămas în iatac cu generalul, „trântit pe
patul său, biruit de vin…” A luat paloşul lui, l-a apucat de păr, l-a lovit
peste gât şi-i reteză capul. „ Scena uciderii lui Olofern este de un realism
demn de un narator balzacian”(6). „Şi rostogoli trupul lui de pe pat şi luă
perdeaua de pe stâlpi şi după puţin timp ieşi şi dădu roabei sale capul lui
Olofern. Şi ea îl puse în desaga ei cu merinde. Şi amândouă ieşiră ca de
obicei la rugăciune.” (7)
La Betulia, au fost întâmpinate cu strigăte de entuziasm. Prin
inteligenţă şi prin frumuseţe, Iudita i-a venit de hac celui mai puternic. La
porunca ei, capul însângerat al lui Olofern este spânzurat pe creştetul
zidului. Tabara vrăjmaşă este atacată prin surprindere. Asirienii au rămas
fără conducător. Cuprinşi de panică, au fost învinşi de iudei. Tot ei „ au
afierosit-o lui Dumnezeu ca dar”. A trăit în curăţenie, refuzând cererile în
căsătorie. Astfel, femeia evreică „ a făcut de ocară” casa regelui
Nabucodonosor.
Văduva evreică a fost sursă de inspiraţie pentru literatură,
artă şi muzică.
În engleza veche a secolului al VIII-lea există un poem
Iudita. Noua Iudită este titlul altui poem scris în germana medievală.
Divina Comedie, de Dante, mai exact în Cântul XII din
Purgatoriu prezintă pilde de trufie pedepsită. În „primul ocol”, „vede
fugind în goană pe asiri, când Olofern pieri ucis în taină/ şi leşurile
falnici oştiri”. Generalul asirian s-a îndrăgostit şi a fost ucis de frumoasa
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Iudita. Astfel, evreii i-au învins pe asirieni. Piesa lui Jean Giraudoux,
Judith, a fost un eşec răsunător, o piesă destinată lecturii, nu reprezentării
scenice.
Iudit y Olofernes, comedie de Felipe Godinez (secolul al
XVIII-lea) s-a bucurat de succes. Văduva evreică, piesă de Georg Kaiser,
a fost primită cu aprecieri din partea publicului vremii.
Tema apare devreme şi în pictură. Un desen în clarobscur de
Mantegna (Ufizzi, Florenţa) o reprezintă „pe Iudita în momentul în care
vâră capul lui Holofern într-un sac, pe care o sclavă maură îl ţine”.
Desenul se apropie mult de tabloul pictat cinci ani mai târziu, aflat la
National Gallery of Art din Washington. „Desenul (...) prezintă capul lui
Holofern din faţă, cu ochii închişi şi buzele întredeschise”.(8)
Cristofano Allori realizează o Iudită şi Holofern (Palazzo
Pitti, Florenţa) în care „ o frumoasă tânără ţine de păr cu putere, în primplanul tabloului, capul lui Holofern, cu ochii închişi, deja cuprins de
paloarea morţii.” (8)
Lucas Cranach cel Bătrân semnaează un număr covârşitor
de tablouri cu această temă, semănând unele cu altele. „O doamnă
blondă, cu aer distant, rece, totuşi atrăgătoare, care ne priveşte calmă,
îmbrăcată cu veşminte contemporane, de curte, cu mănuşi şi pălărie, în
faţa unui pervaz – balustradă, ţinând într-o mână sabia, ridicată, în
cealaltă, de păr, capul retezat.”(8).
Între 1472-1473, Botticelli pictează Întoarcerea Iuditei la
Betulia. Împreună cu Descoperirea cadavrului lui Holofern, probabil
făcea parte dintr-un diptic dăruit de către Radolfo Sirigatti Bianca
Cappella, soţia arhiducelui Francesco I. Piesajul îndepărtat se ridică
precum o cortină, lăsând să se vadă culisele, deosebită prin fineţea
detaliilor unită de personajele din primul plan, prin reverberaţia
cromatică. Iudita, o blondă gătită în mătăsuri albastre, ţine în mâna
dreapta sabia, iar în stânga o ramură de măslin. Este urmată de slujnică
îmbrăcată în galben. Aceasta ducea pe cap, acoperit parţial de un văl,
capul lui Holofern.
Caravagio a pictat Iudita tăind capul lui Holofern. Chipul
Iuditei reprezintă partea care s-a bucurat de părerile favorabile ale
criticilor, în timp ce imaginea lui Holofern, decapitat cu ferocitate, a
făcut ca pictura să-şi piardă din admiratori.
Scena Iuditei şi Holofern ocupă una dintre cele patru
pandantive ale lui Michelangelo. „Scena e construită simplu, cu puţine
personaje: în dreapta, camera lui Holofern, din care Iudita tocmai a ieşit,
ocupată de un pat, pe care e prăbuşit, încă zvârlolindu-se, imensul trup.
În stânga, Iudita, fugind împreună cu slujnica. Aici, după detalii ne reţin
atenţia: Iudita se întoarce pentru a mai privi încă o dată monstruozitatea
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trupului gigantic, prăbuşit pe pat, agonizând, invitând deci privirea
noastră spre o întoarcere în această zonă a oribilului, a mirabilului
negativ, în timp ce mâinile ei se întind în faţă, ţinând un văl, ca pentru a
acoperi capul lui Holofern. Acesta, imens şi având clar trăsăturile lui
Michelangelor, e purtat de slujnică pe o tipsie.”(8)
Artemiza Gentileschi pictează două tablouri cu titlul Iudita
decapitându-l pe Holofern şi o Iudită cu servitoarea. Pictoriţa „concepe
scena ca pe una de o violenţă excesivă” Iudita este înfăţişată chiar în
momentul în care îi taie capul lui Holofern, apăsând cu putere, ajutată de
servitoarea ei, cu care Holofern aproape se luptă. Sângele ţâşneşte din
beregata acestuia, scurgându-se pe pat; figura lui, deformată de durere şi
furie, e monstruoasă, ochii măriţi, gura schimonosită, părul răvăşit.”
În muzică, cele mai cunoscute lucrări inspirate de povestea
biblică sunt: Iudita, poveste sacră de Marc Antonio Charpentier (1680),
la Giuditta, oratoriu de Alessandro Scarlatti (secolul al XVIII-a), Iudith
triumphanas, de Vivaldi (1716), La Betulia liberata, acţiune sacră de
Mozart (1771), Iudita, dramă biblică de Arthur Honegger (1927).
Mesajul acestor Iudite este diferit. Întruchipare a credinţei
celor umili, Iudita este imaginea eroismului religios: tăria nu stă în
voinţa, ci în lăsarea în voia lui Dumnezeu. Asta o dovedeşte rugăciunea
sa:”(…) îşi pun nădejdea lor în scut, în lance, în arc şi în praştie şi nu ştiu
că Tu eşti Domnul, care pune capăt războaielor.(…) Nimiceşte semeţia
lor prin mâna unei femei!”(9).
Moartea lui Holofern a lui Crach poartă şi un mesaj politic
în contextul Reformei, ştiut fiind că pictorul avea profunde simpatii
luterane. Alegoria biblică se citeşte şi ca o poveste personală, cathartică
în tablourile Artemizei Gentileschi.
Inteligenţa şi frumuseţea fac posibilă întâlnirea dintre Eros
şi Thanatos, chiar dacă se finalizează cu scene grozave.
Note:
_____________________
1 şi 6 – Mirela Rozboveanu, Civilizaţia romanului. Rădăcini, Editura Albatros, 1983,
p. 124 şi 155
2, 3, 4, 5, 7 – Biblia, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodixe
Române, Bucureşti, 1982, Iudita (7, 22, 8, 5; 10, 3-4; 11, 21; 13 – 91)
8 – Raluca Dună – Eu, Autorul. Reprezentări auctoriale în literatură şi pictură. Din
Antichitate până în Renaştere. Editura Tracus Arte, 2010, p. 19-203.
Bibliografie:
_____________________
1.
Dante – Divina Comedie. Purgatoriu. Editura Minerva, Bucureşti, 1982, Traducere de Eta Boeriu
2.
Fernand Conte – Marile figuri ale Bibliei. Editura Humanitas, 195, traducere de Mihaela Voicu
3.
Histoire de la litterature francaise, vol. 2, coordonator prof. unic. Dr. Angela Ion. Editura Didactică
şi Pedagogică, 1982, p. 274
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Frederic Laupies – Dicţionar de cultură generală. Editura Polirom, 2008.
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Cenzură şi
(non)conformism
(fragmente)

un eseu de Marius Ţepeş
Cum Nicolae Ceauşescu era interesat să livreze Occidentului
imaginea unui regim democratic, preocupat să asigure libertatea cuvântului,
desfiinţarea Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor trebuie integrată în
sfera mai largă a tacticilor persuasive, menite să garanteze României
acordarea clauzei naţiunii celei mai favorizate. Din această perspectivă,
interesant este şi punctul de vedere pe care îl formulează Marin Radu
Mocanu, autorul volumului Cenzura a murit, trăiască cenzorii, care
apreciază că desfiinţarea cenzurii oficiale s-a produs „ca urmare a
contextului internaţional favorabil promovării Chartei drepturilor omului şi
în Est, prin crearea în structura Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste a
Direcţiei literaturii şi publicaţiilor – în fapt o cenzură mascată”.43 Dacă
distanţarea politică a lui Nicolae Ceauşescu faţă de atitudinea discreţionară
şi punitivă a Uniunii Sovietice, în contextul intervenţiei militare din
Cehoslovacia, în 1968, stârnise entuziasmul a numeroşi oameni de cultură,
mergându-se până la înscrierea lor în partid, jocurile de imagine pe care le
presupun politicile culturale comuniste din anii ̀70, nu mai păcălesc pe
nimeni.
Desfiinţată ca instituţie, cenzura devine mai perfidă şi mai dură,
scriitorii fiind nevoiţi să caute, la rândul lor, strategii convenabile, care să
facă suportabil permanentul război cu autorităţile. Dacă până în 1977, când
se produce desfiinţarea Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor, controlul
presupunea citirea manuscrisului de către o instituţie de stat specializată,
43
Marin Radu Mocanu, Cenzura a murit, trăiască cenzorii (documente), Bucureşti, Editura EuroPress Group,
2008, p. 84.
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ulterior, controlul se multiplică şi se diversifică, fapt ce presupune
parcurgerea mai multor filtre care, nu de puţine ori, făceau ca varianta
cenzurată să semene prea puţin cu originalul.
Un prim nivel pe care îl presupunea noul sistem de control, l-a
reprezentat editura sau, mai exact, redactorul de carte, în timp ce nivelurile
superioare ale exercitării cenzurii erau Consiliul Culturii şi Educaţiei
Socialiste şi Comitetul Central. Fără avizul uneia dintre aceste instituţii,
nicio tipografie nu se încumeta să tipărească un manuscris. În plus, planurile
editoriale şi tirajele erau aprobate de Centrala Editorială (continuatoarea, din
1974, a Centralei Cărţii), producţia de carte fiind reglată nu numai cantitativ,
ci şi tematic, încât includerea în planul editorial, creşterea sau diminuarea
tirajului unei cărţi erau direct legate de atitudinea politică a autorului,
răsplătind conformismul unora şi sancţionând derapajele ideologice ale
altora.
Aproape fără excepţie, manuscrisele au de parcurs un drum lung şi
anevoios, ajungând, într-o primă fază, sub ochii redactorilor şi ai referenţilor
de specialitate, nu toţi de cea mai bună calitate umană şi intelectuală, aşa
cum o dovedesc şi însemnările lui Mircea Sântimbreanu, din Carnete de
editor: „Poţi opri un scriitor, poţi schimba un manuscris, dar nu poţi face
nimic împotriva unui redactor de tip Bengescu, Zetnic, Trăznea, Paligora...
Leneş, chiulăi, rutinierişti, neprofesionişti, incalificaţi şi incalificabili în aşa
măsură încât prin prostie ajung la necinste, adică la acelaşi efect. [...]
Manuscrisele prezentate de Al. Bengescu sunt exact aşa cum vin de la autor
(de la anumiţi autori, ai ei) aşa încât, având în vedere rezistenţa absolulă de a
prezenta referate informative, se pune chiar întrbarea dacă citeşte, dacă este
în stare să priceapă, iar dacă pricepe, dacă este în stare să aibă puncte de
vedere critice, iar dacă da, dacă nu cumva sabotează. Sabotaj productiv, de
altfel, pentru că ea dobândeşte în faţa autorului aura de redactor nec plus
ultra, iar de opinia conducerii nu-i pasă. Ceea ce a şi declarat. Ca şi
Gabriela Negreanu, ignoră sau dispreţuieşte anarhic ideea de organizare, de
ierarhie a instituţiei.”44
Semnificativă este şi activitatea referenţilor externi, specialişti în
domeniu, ale căror observaţii vizează manuscrisul predat editurii, alternând
examenul estetic cu cel al conformismului ideologic. În felul acesta, autorii
unor astfel de referate erau nu doar implicaţi în actul editării, ci şi
responsabilizaţi, într-o asemenea măsură, încât întocmirea unui referat
pozitiv includea, în mod obligatoriu, observaţii privitoarea la modificări, fie
ele şi minimale, ale manuscrisului.
Peisajul foarte eterogen al cenzurii comuniste este completat de
figurile sinistre ale celor care practicau delaţiunea invocând o finalitate
profilactică şi sesizând permanent forurile superioare, urmarea firească fiind
44
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aceea că „cenzura în anii ̀60, aşa cum am mai spus, nu era exercitată numai
de organismul special abilitat pentru astfel de activităţi, ci era practicată,
uneori cu mai mult zel, şi de organele de partid sau securitate, dar şi,
mergând în jos pe ierarhia socială a vremii, de prieteni sau colegi de breaslă
literară, ba chiar şi de cititori, mai mult sau mai puţin întâmplător (în anii de
după 1980, se pare că un funcţionar din domeniul difuzării cărţii sesizase
forurile de partid sau de securitate în legătură cu încercarea de subminare a
regimului ceauşist, prin incendiara istorioară pentru copii a Anei Blandiana
despre celebrul motan Arpagic, cartea fiind repede retrasă din librării).”45
Nu altfel au stat lucrurile în cazul autorilor care au ales să-şi publice
textele în străinătate, situaţie care a devenit sinonimă cu părăsirea ţării de
către scriitor, aşa cum s-a întâmplat cu Bujor Nedelcovici (Al doilea
mesager – 1985). Iniţial, în 1982, autorul a intenţionat să-şi publice romanul
la Editura Cartea Românească, dar după doi ani de tergiversări, manuscrisul
a fost considerat nepublicabil, soartă pe care a avut-o şi la Editura Albatros,
unde au fost cerute noi modificări. În cele din urmă, romanul a apărut în
Franţa, în 1985, la Albin Michel, autorul primind Premiul Libertăţii, acordat
de Pen Club-ul francez. Ca în mai toate cazurile de acest fel, din complicatul
proces al cenzurării textului nu lipseşte Securitatea, în a cărei „Notă”, din
septembrie 1984, se precizează, după inventarierea mai multor manuscrise
„cu probleme”, că „Bujor Nedelcovici a depus manuscrisul romanului
Ereticul îmblânzit, în care arată că un scriitor, după ani de peregrinări, se
întoarce în ţara sa, unde găseşte la conducere un dictator şi unde nimic nu se
făcea fără ştirea lui. Acesta reuşise să-şi facă un sistem de propagandă prin
care căuta să arate că se urmareşte formarea unui om nou. Conducerea
editurii i-a recomandat să plaseze acţiunea romanului într-o ţară din perioada
dictaturilor fasciste (înainte de anul 1940), să scoată din roman realitatea
românească (ca nume sau denumiri de localităţi), să scoată ideile cu privire
la formarea omului nou şi să accepte apariţia romanului în colecţia Fantastic
Club. Autorul nu a fost de acord cu recomandările făcute şi a luat
manuscrisul acasă”46. Aşa stând lucrurile, devine tot mai evident faptul că
un important instrument de cenzură a fost chiar Securitatea care, uzând de
informatorii recrutaţi din rândul redactorilor sau de sursele din anturajul
scriitorilor, deţinea controlul asupra presei şi literaturii, un control mai sever
după desfiinţarea oficială a cenzurii.
În cazul lui Bujor Nedelcovici, mărturisirile din volumul Eu, Nica şi
Securitatea surprind tocmai modul insidios în care această instituţie
înţelegea să supravegheze şi să controleze mediul literar: „Deci, Securitatea
intervenea în favoarea mea pe lângă George Bălăiţă, directorul editurii
Cartea Românească, pentru a-mi publica un manuscris. Recunosc, nu m-am
45
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aşteptat la o strategie atât de subtilă din care rezultă că Securitatea era mult
mai inteligentă decât un scriitor în vederea aplanării unui conflict”47. Fără
îndoială că ar fi multe astfel de amănunte care ne-ar permite să conturăm
modul în care a acţionat Securitatea în cazul fiecăruia dintre scriitorii
disidenţi, dar, deocamdată, ne rezumăm la a constata eficacitatea cu care
acţiona acest instrument de constrângere şi opresiune, pe care regimul politic
comunist l-a utilizat – pe lângă propagandă şi cenzură – în vederea
neutralizării elementelor reacţionare. Când nu se putea asigura
omogenizarea atitudinilor şi a opiniilor prin acţiuni de propagandă sau prin
intervenţii cenzoriale, intra în joc Securitatea, recurgând la practici dintre
cele mai perfide, menite să epuizeze individul printr-o veritabilă tortură
psihică şi, nu de puţine ori, fizică.
Într-un astfel de peisaj sinistru, pe care îl oferă ultimul deceniu al
comunismului românesc, în care conţinutul textelor era negociat fără
menajamente, iar greşelile redactorilor sau ale directorilor de editură erau
semnalate prompt şi sancţionate corespunzător, scandalul iscat de
respingerea unui manuscris sau, mai grav, de publicarea lui în străinătate
putea crea premisele publicării altor texte curajoase, veritabile gesturi de
frondă la adresa regimului. Bunăoară,
aducând în discuţie apariţia
volumului Urcarea muntelui, în anul 1985, la Editura Albatros, Ileana
Mălăncioiu se referă la contextul favorabil care s-a datorat reproşurilor
primite de Mircea Sântimbreanu, directorul editurii, în legătură cu
gestionarea defectuoasă a cazului Nedelcovici. Prin urmare, termenii
negocierii puteau fi alţii, ameninţarea cu retragerea manuscrisului devenind
un atu în lupta cu cenzura, aşa încât „am încheiat prin a-i spune lui Mircea
Sântimbreanu că, dacă mai scot încă şase titluri, aşa cum mi-a cerut, nu mai
este aceeaşi carte. Aşa că, în loc de Urcarea muntelui aş putea să o intitulez
Alpinism şi să o public la Editura Sport-Turism.[...] Până la urmă, am mai
schimbat câte un cuvânt, ca să se vadă că am lucrat pe text, străduindu-mă să
fac în aşa fel încât noua variantă să nu fie mai blândă decăt cea în care am
intervenit. Dar nu era uşor să te descurci, pentru că tehnica folosită de
cenzură devenise foarte subtilă. Uneori ţi se cerea să schimbi o prepoziţie ori
un pronume, iar asta făcea ca versul modificat să spună cu totul altceva”48.
Uneori, ca o dovadă a solidarităţii de breaslă, autorii trimiteau criticilor
literari exemplare care conţineau intervenţiile cenzurii, fie că era vorba de
adăugiri sau ştersături, fapt ce permitea reconstituirea textului iniţial. O dată
în plus, astfel de situaţii arată modul abuziv şi primitiv în care opera
cenzura, dar şi câteva dintre obsesiile celor plătiţi să detecteze şi să elimine
ceea ce părea suspect. Preluând câteva astfel de exemple din textele pe care
le primea de la tinerii scriitori ai anilor ̀80, Alexandru Călinescu ilustrează
47
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situaţiile tragi-comice generate de bizarele permutări: „«cineva într-o zi era
frânt»: poetul scrisese «cineva zilnic era frânt»; «rumeguşul cuvintelor»
pentru «mătreaţa cuvintelor»; «apele cristaline ale poemului» în loc de
«apele miloase ale poemului»; «şi eu am trăit/trei decenii» pentru «şi eu am
trăit în obsedantul deceniu»; «o nedumerire sau aşa ceva» - «o revoltă sau
aşa ceva»; «acea neobrăzată numită singurătate» - «acea târfă numită
singurătate»; «îţi va înflori viaţa» pentru «îşi va lua viaţa»”49.
De cele mai multe ori, încă din faza proiectului, viitoarea operă este
pusă la adăpost de posibilile acuzaţii legate tot felul de derapaje ideologice,
pe care autorul le cunoaşte atât din propriile confruntări cu cenzorii, cât şi
din experienţele similare ale altora, această din urmă situaţie fiind mai greu
de controlat tocmai din cauza permanentei intoxicări pe care o practica
Securitatea. Duritatea măsurilor luate în primii ani ai regimului comunist
împotriva oponenţilor reali sau potenţiali a fost accentuată de caracterul
arbitrar al deciziilor şi de aplicarea lor imediată, menită să genereze frica. În
acest fel, în ultimele două decenii ale comunismului românesc, autorităţile
nu au făcut altceva decât să perpetueze nesiguranţa şi neîncrederea drept
dominante ale climatului social, urmărind să generalizeze conformismul şi
laşitatea. Individul acţiona pornind de la principiile pe care i le dicta logica
supravieţuirii, repliindu-se treptat, disimulându-şi intenţiile şi făcând să
dispară urmele oricărui minim act de revoltă.
Cel mai redutabil cenzor devine însuşi mecanismul de apărare, pe
care şi-l creează autorul interesat să evite conflictul deschis cu formele
instituţionalizate ale cenzurii, dar şi nerăbdător, în acelaşi timp, să-şi vadă
textele publicate cu orice preţ: „Pentru a înţelege gravitatea fenomenului,
documentele cenzurii sunt o dovadă grăitoare. Cine merge în arhiva cenzurii
să caute fie opere anticomuniste, fie articole din presă cu critici vehemente
la adresa sistemului, va rămâne decepţionat. De obicei, cărţile ajunse la
instituţia cenzurii erau deja cenzurate; în majoritatea cazului, nu aveau nimic
subversiv sau «epurabil». Cenzorii au ajuns, cu timpul, nişte sperietori
simbolice atât pentru autori, cât şi pentru redactori şi, ca să-i merite banii
primiţi, ca să-şi motiveze activitatea, tăiau câte ceva, pro forma, din
materialele primite, fără ca greşelile descoperite de ei să constituie un
pericol sau să afecteze cu adevărat interesele naţionale ori politice ale
statului”.50 Manifestându-se ca o expresie a unei frici generalizate,
autocenzura implică disimulare, o refulare conştientă, ducând, în cele din
urmă, la mutilarea gravă şi definitivă a unor opere care, în condiţii normale,
ar fi putut avea o mai mare relevanţă şi, implicit, o cu totul altă soartă.
O analiză de mare fineţe a fenomenului autocenzurii realizează
Czeslaw Milosz în cunoscutul său eseu Gândirea captivă, în care sunt
descrise principalele cauze ale sprijinirii sistemului comunist de către
Alexandru Călinescu, Cenzura veselă şi tristă, în Ziarul de Iaşi, 20 decembrie 2007
Liliana Corobca, Controlul cărţii. Cenzura literaturii în regimul comunist din România, Bucureşti, Editura
Cartea Rromânească, 2014, pp. 270-271.
49

50
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intelectualii din ţările Europei de Est. În situaţia celor care urmăresc să se
adapteze condiţiilor create de ideologia comunistă, nu se poate vorbi de o
fascinaţie irepresibilă – chiar dacă implicarea şi entuziasmul nu le lipsesc –
ci de asimilarea unor concepte-cheie, în absenţa cărăra intelectualul se vede
ameninţat de spectrul sterilităţii, al marginalizării şi al ratării. Iată de ce, fără
a se lansa în vreo dezbatere oricât de firavă pe tema necesităţii pactului cu
autorităţile, un astfel de intelectual „nu crede în scrisul pentru sertar.
Supunându-se cenzurii şi cerinţelor mărunte ale comisiilor editoriale, înjură
şi e disperat. Concomitent însă se naşte în el neîncrederea profundă în
valoarea literaturii care nu dispune de «bun de tipar». Căci obţinerea
indiciului «bun de tipar» nu înseamnă că editorul apreciază valoarea artistică
a cărţii sau că se aşteaptă la un succes de public al acesteia. «Bun de tipar»
semnifică acordul cărţii cu doctrina, adică faptul că autorul ştie să se
menţină în singurul flux rodnic, rodnic deoarece reflectă cu rigoare
ştiinţifică transformările realităţii”.51
Permanentul bombardament propagandistic, lipsurile de ordin
material, proximitatea agenţilor care asigură ordinea sistemului, succesul
răsunător al celor care sunt în prima linie a luptei pentru impunerea şi
conservarea autorităţii noii ideologii, toate acestea trezesc şi menţin activă
teama de o eventuală situare contra curentului majoritar. Rostirea adevărului
dur şi incomod înseamnă, înainte de toate, o asumare conştientă a unui act
de revoltă, o sfidare a ordinii unanim acceptate, însă un astfel de gest
presupune credinţa nu numai în valoarea morală a gestului în sine, ci şi în
valoarea estetică a propriei creaţii. Or, ratând pătrunderea pe o piaţă
culturală care, deşi evident viciată, continuă să asigure circulaţia bunurilor
şi să permită situarea autorului într-o ierarhie, opera riscă să fie supusă
atenţiei unui cerc redus de receptori, dacă nu cumva rămâne la statutul de
secret infamant al autorului.

51

Czeslaw Milosz, Gândirea captivă. Eseu despre logocraţiile populare, Traducere din polonă de Constantin
Geambaşu, postfaţă de Wlodzimierz Bolecki, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999, p. 25
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Poezii de
Ion Ţoanţă

În verde albastru
Planeta oferă lehamite
În ambalaje oranj,
curg promoţiile
se umflă marketingul,
lehamite la borcan,
la pachet,
ambalată-n vid,
“oferim reducere
La tona de lehamite cumpărată”
“luna aceasta primim
şi tichete de masă,
la schimb!”
“ca bonus, oferiţi şi tigăi?”
întrebau, de zor, pensionarii!
În vremea asta,
Poetul se tăvăleşte
În verde,
şi
se scaldă-n albastru,
ce-i pasă
de lehamitea oranj.
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“Monşer,
încă un rând la Poetul…!”

August fierbinte
Soare scăldat în mirişti,
trupuri dezgolite
de “pâinea cea de toate zilele”
în aşteptarea brazdei
spre naşterea verdelui
de mâine…

Love hotel
Milioane
de câmpuri cu maci,
coperta unui roman
de dragoste
consumat, nimfomatic,
într-o cameră de hotel,
a treia zi
din săptămână,
între orele două şi trei,
energii descătuşate,
pupila înlăcrimată
de secundele ce se scurg,
clepsidra blestemată,
cât a mai rămas
până la viitorul roman?
copertă cu maci,
aceeaşi cameră de hotel,
între orele două şi trei,
ziua a treia,
săptămână după săptămână.
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Marginalul ca personaj de film
o recenzie de Andrei Zbîrnea
Ce îți transmite un compozitor precum Jan
Sibelius în anul 2014? Cum poate poezia
contemporană să atragă atenția călătorului care pleacă
din Rahova (sau Nicaragua) spre centrul orașului,
pentru a munci sau pentru a bea o bere? Poate publicul
de la noi să accepte o lirică homoerotică, așa cum o
numește criticul Octavian Soviany, în prefața
volumului la care ne referim, când societatea –așa-ziscivilă transmite semnale homofobe pe toate canalele mass-media, fără a
fi taxată? Volumul Poeme cinematografice (Editura Karth, 2014) ar
putea fi citit într-o cheie care precede faptul imediat și în care ruperile de
tempoși succesiunile rapide amintesc de cele mai bune realizări
cinematografice ale lui Pier Paolo Pasolini (Teorema vs Accattone).
Nu vă așteptați ca parcurgând cartea lui Dominic Brezianu să
obțineți răspunsul la întrebările de mai sus. Mai degrabă vă veți relaxa și
veți deveni parte a decorului pe care poetul stabilit în California îl
reconfigurează cu fiecare pagină scrisă. Veți scăpa de marea amețeală
care te(vă) cuprinde ascultînd finalul Simfoniei a 5-a de Sibelius (p.25),
chiar dacă o ceață venită de la orizont învăluie totul (p.23). În mod cert,
poemele cinematografice se pot mixa la nesfârșit, lăsând o marjă extrem
de generoasă pentru interpretări viitoare. Chiar și pentru cele care vor
exploata preponderent dimensiunea homoerotică.
Poezia lui Dominic Brezianu se rotește cu o viteză amețitoare prin
genuri și stări aparent periferice literaturii. Amestecând limbajul de
messenger/mIRC/SMS (N-am putut să sun, am dormit, am venit/de la
muncă/Aveai telefonu închis/Acum sunt în, cules de căpșuni, nu pot vb,
TELEFONIE MOBILĂ – SMS – COLAJE, p.19) cu date statistice (și
la propriu și la figurat), dar și cu instantanee de tip haiku, poetul nu face
altceva decât să se ia la trântă cu zonele poetice aparent incomode.Și îi
iese grozav de bine.
IANUARIE
Soare de iarnă –
lumina crudă peste ocean
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câțiva tineri se aventurează
în valurile reci
(p.22)
Textul lui Brezianu nu e nici lacom și nici nu vrea să subjuge
mintea cititorului obișnuit cu mrejele poeziei contemporane. Poemul
respiră în același ritm cu cititorii săi, iar Dominic Brezianu reușește să
tranforme marginalii în personaje de film, în vedete care devin conștiente
de cele cincisprezece minute de glorie ce le-au fost repartizate.
MY FOOLISH HEART
Dormind lângă acest băiat
Din Nicaragua, care sforăie
Ușor și lin cu vise aurii –
grădinar cu ziua
de prin împrejurimi
găsit de mine cu totul
întâmplător (p.43) *
Nu e nimic fabricat în aceste poeme cinematografice, nu există
impurități, lentila aparatului este curățată cu migală după fiecare dublă.
De altfel, Invidia, gelozia, poftele ascunse, orgasmele erau de fapt,
aceleași – și la bandiți și la cei care purtau uniformele de camuflaj
(CASCADELE DINTRE MUNȚII DE GRANIT, p.76-77). Și mai e
ceva: povestea poate curge în orice direcție, fără teama derapajului.

*

Dominic Brezianu, Poeme cinematografice, Editura Karth 2014
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„Celălalt Constantin” Preda
o recenzie de Nicolae Sava
Prin anii 80 ai secolului trecut, în jurul tinerilor
scriitori de la cenaclul „Confluenţe” al SLAST
apărea un june cu faţă de copil bosumflat care
surprindea auditoriul cu versurile sale: era viitorul
poet Constantin Preda care, încă de la începuturi,
câştigase o colecţie bogată de elogii de la mai marii
săi confraţi sau critici literari. Valeriu Cristea scria că
C.P. „promite mult şi este deja un nume în poezia
noastră contemporană”, Laurenţiu Ulici prevedea că
„vom avea în C.P. un poet tulburător de mode şi inerţii lirice”, Nichita
Stănescu îl vedea ca „un sunet original în tânăra lui generaţie”, iar Ioan
Alexandru „un poet cu o vocaţie excepţională” etc, toţi acordându-i
poetului aflat în faza debutului o antenţie deosebită. Iar cel primit cu
atâtea aplauze în literatura română nu a dezamăgit; încă de la „Sora mea,
înserarea”, din 1984 şi „Fiecare cu steaua lui”, de la o carte la alta, şi-a
clădit o operă cu care poate fi satisfăcut orice orgoliu literar. Anul trecut,
Constantin Preda şi-a adunat toate poemele scrise de-a lungul anilor (trei
decenii, perioada 1983-2014) într-o antologie cu titlul „Celălalt
Constantin”, de peste 800 de pagini, volum apărut la Editura „Autograf
MJM” în anul 2014, cu o prefaţă semnată de poetul Nicolae Ţone. Aici
sunt reproduse toate volumele poetului, iar într-o anexă de la finalul cărţii
– câteva citate din sutele de cronici care s-au scris pe marginea cărţilor
sale în presa literară. Probabil, cel mai exact portret al poetului, dintre cei
care au scris despre Constantin Preda de-a lungul anilor, reuşeşte un
congener de-al său, scriitorul Gabriel Chifu: „Dacă ar fi să-l aşez
undeva, ca poet, pe Constantin Preda, cu siguranţă l-aş aşeza sub zodia
lui Esenin. El face parte din stirpea celor pentru care poezia reprezintă o
stare naturală, a celor care s-au născut cu darul versului pregnant rostit,
cu autoritate, în mod firesc. Aflat la vârsta maturităţii, Constantin Preda
şi-a păstrat vie vocaţia poeziei, dar a coborât şi în groapa cu lei, să
spunem, a jurnalisticii. Oarecum paradoxal, el, care este un liric,
înseamnă un ziarist incomod, şi chiar temut de mulţi, datorită verbului
său ca o lamă de cuţit învelită în catifeaua metaforei. Dacă ar fi să-l
descriu pe Constantin Preda într-o singură frază, aş spune că el este un
etern copil rătăcit în lumea oamenilor mari, o lume care, cel mai adesea,
îi dispalce, o lume pe care încercă s-o corecteze, s-o aducă la normele
lui personale, adevărate!”
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Nu l-am cunoscut pe Constantin în postura sa de gazetar, cum nici
el pe mine, fiind despărţiţi doar de câteva sute de kilometri, dar mi-a fost
întotdeuna dor de poezia sa. Probabil, intuind dorinţa mea, poetul de la
Craiova mi-a venit în întâmpinare cu această cărămidă visătoare. Un poet
remarcabil, mereu proaspăt în expresie, care a lansat o formulă lirică
inconfundabilă încă de la primele sale volume.
Încheiem semnalul nostru la evenimentul apariţiei celei mai noi
antologii a poetului Constantin Preda cu, probabil, cel mai frumos poem
al său, „Car împodobit”, din cartea „Fiecare cu steaua lui”, apărută în
1985 la Editura „Scrisul Românesc” din Craiova: „eu vin din sud şi trag
după mine câmpia / am un frate-acolo şi un loc întins de casă / mama
într-un car împodobit / pipăie lumina pe un vârf de coasă // e un sat acolo
cu nedreptatea pe-un taler / din când în când un prun înşală câte-o fată
şuie / dar toate casele au uşile în cer / şi ferestruicile cât o gutuie // de
sora tatei ne despart doar trei uluci / le-a cumpărat bătrânul loc să-i fie
mai aproape / când i-o striga la miezul nopţii în răscruci / pe calea
laptelui cu boii să-l îngroape // şi când ninsoarea dă, cu plugul pus în car /
să pierd părinţii dincolo de orice zare / se duc, ştiu ei în vise un hotar / să
are-adânc şi vremea-n calendare // când în cer o stea se clatină / zăpezile
domol încep să se aştearnă / mama-i mai frumoasă ca o datină / în lumina
tulbure de iarnă // şi dacă-n paşii mei duc pacea din câmpie / precum
ţăranii iarba cerului în furci / iar am băut un nor, sunt numai poezie / şi
suferinţa-i iarba binelui crescută-n lunci // şi dacă vin din câmpie nu e
nici o taină / pruncii văd lumina zilei în arie pe snopi / bucuria poţi s-ombraci ca pe o haină / şi să fluieri luna tolănită între plopi”.
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TINERI POEŢI

Daniel Coman

polaroide
Cerul negru & lăptos, alcoolul electriza aerul & moartea vibra la
sound-ul psihedelic. Parfumul ei se simte în cameră & nu știu dacă nu e
doar un atac de panică. Derealizarea. În cap, doar Chagall, Chagall,
Chagall. Au venit ei & -i vedeam cum dansează, cum își mișcă corpurile
masculin & femeiesc în același timp. Aveam un zâmbet tâmp, aveau un
zâmbet tâmp.
O pepinieră de creierașe cu șanțuri & rigole betonate, ca efectul
friabil al lucrurilor să fie minimizat, inimile să bată regulat, fără
hiatusuri reglatoare, fără concentrare über a minții care să
scurtcircuiteze orice gest & să redea senzația de moarte & să râzi mai
apoi, aproape rostogolindu-te & bătându-ți cu pumnul în partea de
deasupra genunchiului.
Și moartea părea mai aproape, sau doar acum pare, și atunci era
mai departe. În fața mea, o femeie vie & existentă, incorporeală, puteam
să pun mâna pe ea. Soarele se împingea din apă, galben ca o puncție
renală. Ea căuta poza perfectă & memoria foto i se inflama cu fiecare
grad cu care se ridica soarele. Am înnebunit-o repetându-i nevoia de a
găsi tiparul ideal, în care, dacă am ajunge, pentru moment, nu știu ce
naiba am putea face. Îi simțeam în încheietură vena pulsatilă & nu
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încetam să mă gândesc ce senzații mi-ar săgeta în receptori sânii ei,
vinișoarele de pe abdomen. Aerul e pe terminate, plămânii în pene de
găină, vertijul.
Întind brațele. Presupun că sunt ale mele, acum, când realul pare
să cadă peste real. Voiam să mă plimb prin creierul ei, să văd ce se
întâmplă la intersecția celulelor nervoase, dacă două impulsuri
luminiscente fac unul mai mare. Să mă opresc deasupra sinapselor & să
plâng până s-ar arde cablajele.

Puncte luminoase & fractalice încearcă rezistența pleoapei.
Forme ambigue & dinamice. Efectul se simte imediat. Sinusurile se
încarcă, se dilată, canalele lacrimal-nazale se lubrifiază. Ținutul își
pierdea conturul, vegetația încolțea, se apropia & imediat reversul.
Flăcările izbucneau cu turcoazul absintului, creierul – o bilă de cauciuc
frământată. Senzația de gol, moartea zâmbitoare.
Mâini care zvâcneau pe ritmuri depresiv-obsedante, cu panoul
cerului, în spate, spart. Mintea unui vj transcendent colora peisajul, cu
ghinionul, ipotetic, al ruletistului. Tunelul oranj, mai în stâncă. Îl simt,
acum, în ceafă, cum coboară – efectul electrostimulator & galvanic al
creierului care pistonează & blurează. Explozia. O perioadă de reapaos
neuronal, scârțâitor ca diftina pe catifea.
Ne-am îndepărat încetișor. Pașii lăsau urmele noastre & simțeam
colapsul tot mai aproape. Valurile spumegau la câțiva metri. Diferența
de altitudine. În câmp, o cercevea de lemn încadra o parte a cerului.
Cerul – în simplitate & contrast. Din ce în ce, când deschizi ușa liftului,
nu ești atent & cazi.
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Mihók Tamás

#bio
am cunoscut în cartier un tip, bărbat
în toată firea, semăna cu bunicu’ în tinerețe.
când bătea covoare în fața blocului
aveam și eu liber la câteva șuturi cu mingea în garaj.
te acopăr, voi lovi tare, doar să nu dai la vecini,
de altfel, un ins atipic,
fuma doar primăvara, ca atare
toate primăverile mi le-a fumat
printre degetele bronzate.
uite, prichi, nu se deosebește cu nimic
scrumul de petale, îmi spunea,
sunt bio- bio- biodegradabile,
se duc. mi-l imaginam confesiv
cu manșete suflecate și ochi bulbucați
conectați la o cutie din crom.
așteptam să scoată din ea,
precum bunicu, nituri groase
să-mi repare luptătorii
de plastic rupți. totuși, mă gândesc acum,
asemănarea nu l-a ajutat cu nimic,
tipul era operat la 2/3 din organe
și a sfârșit prematur. regret,
la parastasul de 6 luni am ațipit
și tot ce-mi amintesc e
zâmbetul văduvei.
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parcă știa ce am visat
și parcă-mi cerea zgomotele
nebio- bio- biodegradabile
ale covoarelor din vis.

#stepback
mă jucam cu vocea fostei mele prietene
acum profesoară de engleză în capitală
frecam cu șpițul banda de siguranță
metrourile întârziau s-apară
o călcam apoi în toată regula
vocea fostei mele prietene
mă suduia în englezește
mă poftea un pas înapoi
așa cum făcuse într-a 6-a
la baie în pauza mare.

#replay
History is a cyclic poem
written by time
upon the memories of man.
– Percy Bysshe Shelley
ne-am improvizat un cort
lângă alpi, andreas lubitz
nu se născuse încă.
în fiecare dimineață lumina
de pe obrajii ei avea
miros de lavandă,
când intra în r.e.m.
aveam senzația că mă pândește,
că vrea să-mi ciopârțească din aură
sau să mă lanseze-n spațiu,
cel puțin. lumina de pe pielea ei
nu se-ncrețea și nu-i pleoștea
liniile feminității, o admiram
repetându-mi că ea, lumina,
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e dovada timpului nostru
ergonomic (carevasăzică
noi nu credeam că
acest timp ergonomic
avea să se termine)
&&&&&
&&&&&
&&&&&&
e noapte douămiicinșpe primăvară
andreas lubitz a bulit-o sentimentalicește
și ne-a sinucis prietenii
oferindu-ne pe taler o cutie neagră
a plecat dintre noi s-a mutat
în preasfinții pixeli ai wikipediei
acolo îl așteaptă mii de înjurături
blasfemii veșnice care
să-i scurteze veșnicia
&&&&&
&&&&&
&&&&&&
noi stăm în beci de trei zile
refugiați sau naufragiați,
spune-i cum vrei, c-un miniradio
la tâmple și-un fluier la gât,
întinși pe saltele,
cu moartea lor
pe replay. de trei zile
ne trec numărătorile cutremurului
sub acest bec năclăit
ce pâlpâie a vis.
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Iris Nuțu

earl grey. postcard
n-am nevoie de hărți n-am nevoie de lanternă
mintea ta e o grădină în care
nu mi-a fost niciodată teamă
să mă plimb pe întuneric
acasă înseamnă păr de pisică
același pliculeț de ceai pentru amândouă
și un perete rece de care ne ferim în somn
aici plânsul nostru respectă măsura pieselor
care ne fac rău când le punem pe repeat
ne uităm apoi la un film ca să ștergem urmele
și prima dată când vorbim la telefon după toate astea
vocea ta sună ca un animal care învață să meargă
sunt în a doua jumătate a listei
fondul de ten rămâne pe ecran după ce închid
scrumul se stinge în apa din cadă
în hainele tale am fost tânără și vulnerabilă
asta s-a văzut mai târziu
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Delia
Tărcăoanu

de 2413 km
"music is a dream and i can't study it."
aproapeoptâșpeși am trăit un minut,
nuexagerez, nu scriuasta de dragulpoeziei,
scriuasta de dragulprieteniilorîn km distanță.
amtrăit un minutși am avuttimp
săiubescșisămăschimb,
să-mifac o schițășisăplec cu eaînfiecarelume,
înfiecareorașpebulevardelerespirate de mii și mii de plămâni
undeeui-am căutatpeaităi, printr-un ecou de muzicuțăce se
spargeînplămâni
acum
când m-am întrosîn camera mea de 25 decembrie 2014.

nybatteri
nu mai mușc sârma ghimpată ce-mi strânge ca un ciorap de mireasă
pulpa
alb-albăstruie.
am venit la tine ca într-o pauză de țigară și e așa de bine că e așa
încât am început să ling o baterie 777 prin care bunică-mea readucea la
viață
maimuțoii mei jerpeliți cu leduri.
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Semnale editoriale. Autori din Neamţ
Nicolae Boghian - „Parusia” (Editura „Eikon”, 2014)
Poetul Nicolae Boghian revine în librării cu o
nouă carte de versuri. Volumul “Parusia”, apărut la
Editura “Eikon” din Cluj Napoca, cuprinde în cele
două secţiuni ale sale (“Semnul” şi “Venirea”) 45 de
poezii. Ele sunt “notaţii delicate şi vaporoase, de
ţinută malancolică (...) hrănite de o sensibilitate
intimidată în faţa acţiunii”, aşa cum nota acum patru
decenii despre autor criticul literar Laurenţiu Ulici.
Reproducem pentru cititori unul din cele mai
frumoase texte ale volumului, cel intitulat “Mă ascund”: “Mă ascund în
mine trag toată priveliştea / peste cap ca pe o piele uscată - / o pastă
întinsă de tremurul serii / devine vederea doar din sine iscată. // Ochii
sunt barje de scrum poartă aripi / pentru aştrii ce i-au uitat în batistă / nuşi mai asumă ascunderea timpului / dat aşteptării drept acatistă // Solzii
altei lumi îi acoperă / chiar în partea pe unde bulbul luminii / stârneşte
acea răzvrătire curată / ca zvâcnetul prigoriei înfrunzind arinii // Lipsesc
eu oare din trupul păsării / când gândul cară cuibului paie / sau din
geneza scânteii de aur / se dă inimii prima bătaie?”. (Nicolae Sava)
Theodor George Calcan – “Anul şarpelui Glykon” (Editura “Ateneul
scriitorilor”, Bacău, 2015)
Un elegant volum de versuri, cu texte inedite
pentru publicul iubitor de poezie, ne-a parvenit de la
poetul nemţean Theodor George Calcan, scriitor stabilit
acum la Bacău. Volumul “Anul şarpelui Glykon”,
apărut la Editura “Ateneul scriitorilor” din Bacău,
prefaţat de Calistrat Costin (preşedintele Filialei USR
Bacău), cuprinde în cele peste 270 de pagini lungi
poeme discursive, în stilul caracteristic al autorului.
Poetul, aflat în în căutarea unui ideal “ce nu există”
lansează semnale SOS către nişte salvatori invizibili pentru această lume
aflată într-un perpetuu haos. Poetul, un înţelept trăind savuros aventura
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cunoaşterii umane, conchide într-un vers: “şi după treizeci de ani de
creaţie opera mea de-abia dacă poate să-nceapă”. Îi urăm poetului stabilit
în oraşul lui Bacovia să îşi după la îndeplinire, după acest început
amintit, “planul” liric al său pentru a-şi împlini opera... (Nicolae Sava)
Gheorghe Ţigău - “Valori şi destine din Borca – Neamţ” şi “Lecturi
pastelate” (Editura “Nona”, 2014)
Profesorul Gheorghe Ţigău a publicat două
cărţi la începutul acestui an: cu câteva luni în
urmă a lansat la Biblioteca judeţeană “G.T.
Kirileanu” volumul său de suflet “Lecturi
pastelate” (Editura “Nona” a Centrului de cultură
şi arte “Carmen Saeculare” Piatra Neamţ) - un
album cu lucrări artistice ale foştilor săi elevi de
la şcolile şi liceele în care a activat, la care a
adăugat, inspirat, citate din marii scriitori români - , iar ceva mai recent a
scos de sub tipar o lucrare documentară despre personalităţile ţinutului în
care a trăit şi lucrat o parte din viaţa sa de profesor, Borca. Cartea,
intitulată “Valori şi destine din Borca – Neamţ” (aceeaşi editură),
cuprinde circa 50 de biografii ale celor mai importante personalităţi care
s-au născut, au lucrat, sau au trăit în această comună de pe malul
Bistriţei. Ele sunt îmbogăţite, în parte, cu declaraţii inedite ale celor care
figurează în lucrarea sa. Volumul este prefaţat de profesorul universitar
ieşean Vasile Cojocaru – Filipiuc, născut el însuşi la Borca. (Nicolae
Sava)

Utta-Siegrid Konig - “Răspunsuri. Roman epistolar” (Editura
“Cetatea Doamnei”, 2014)
O ediţie bibliofilă a cărţii “Răspunsuri. Roman epistolar” publică
Utta-Siegrid Konig la Editura “Cetatea Doamnei”. Cu o prezentare
grafică de excepţie, deosebită (poate puţin ciudată, prin scrierea textelor
pe verticala filelor cărţii, lucru rar întâlnit), volumul autoarei nemţene
(atât de discretă încât lesne lipseşte din enumerările ocazionale ale
autorilor de carte nemţeni) cuprinde 17 epistole în care sunt intercalate
rondeluri, memorii, poeme într-un vers, texte in memoriam etc. De altfel,
autoarea, arhitectă de meserie, şi-a făcut o pasiune din a-şi publica toate
cărţile sale numai în ediţii de lux, acestea fiind adevărate bijuterii
bibliofile. (NS)
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România de la capătul gândului

Câteva consideraţii la o carte emblematică:
“Fals tratat de manipulare”
de Ana Blandiana
un comentariu de: Dimitrie Grama
"Fals tratat de manipulare", de Ana
Blandiana, este şi un tratat de psihologie socială şi ne
obligă să ne gândim la condiţia umană din punct de
vedere moral şi să analizăm acţiunile fiinţei umane ca
atare.
În primul rând, trebuie făcută o clară
deosebire între legile fizice care guvernează universul
şi faptul că aceste legi/ reguli includ şi lumea
biologică până la Om şi legile/ regulile care guvernează comportamentul
fiinţei umane.
Legile universale, cele care crează particule, Luceferi, trandafiri şi
chiar, cu un ultim efort, ne creeaza şi pe noi, nu sunt nici bune, nici rele
şi materia în sine nu are niciun ţel şi nicio ambiţie altruistă sau de
distrugere. Universul există în toată splendoarea lui şi această existenţă
inconştientă, dar creatoare a materiei, este de ajuns. Total suficientă, este
evident, pentru echilibrul universal. Cred că şi formele de existenţă
biologice, considerate de Om inferioare, împart aceiaşi bucurie
"inconştientă" a existentei, cu restul universului.
Nicio particulă, nicio plantă şi niciun animal nu au "premeditaţii
în bine" sau "premeditaţii în rău", iar actele lor, atunci când par violente,
sunt doar reflexe genetice de supravieţuire şi niciodată intenţionate să
producă angoasă sau suferinţă prelungită.
Fiinţa umană nu este construită aşa (de accidentul genetic sau de
Creator) şi acest lucru pare a fi legat de faptul că am fost înzestraţi cu un
creier cu gândire analitică, un creier care ne îngăduie să planificam
timpul şi să manipulăm viitorul şi care poate asigura posesorului un
anumit stil de viaţă, care să-l satisfaca. Omul se naste Inteligent!
Comparativ vorbind... !
Binele si Raul, aşa cum sunt ele determinate şi aplicate de Om,
sunt acte de constiinţă, nu de inteligenţă.
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Multe tratate de filozofie discută şi răspândesc falsa concluzie că
Omul are o "constiinţă" şi aceasta costiinţă este ceva bun, ceva care ne
îndrumă paşii; şi ne mai spun filozofii că actele fiinţei umane sunt acte
conştiente şi morale. Eu nu sunt de acord, deoarece în "viziunea" mea,
fiinţa umană este o imensă uzina genetică care se naşte cu inteligenţa, dar
fără constiinţă.
Conştiinţa este o calitate greu de dobândit, care cere efort,
perseverenţă şi sacrificii!
Foarte puţine fiinţe umane au ambiţia sau interesul să-şi dezvolte
o conştiinţă şi de aceea cred că umanitatea are un arsenal limitat de
oameni cu conştiinţă. Dacă s-ar putea face o statistică, nu cred că, la ora
actuală, mai mult de 25% din populaţia globului are o conştiinţă proprie.
Sunt, de asemenea convins, că doar Omul care posedă conştiinţa
adevărată şi în această categorie o includ şi pe Ana Blandiana, este
capabil să înţeleagă, la adevărata ei profunzime, diferenţa între Bine şi
Rău, şi această diferenţă este stabilă, întotdeauna aceeaşi, neinfluenţată
de interese naţionale sau personale.
Deci, raportat la Om, inteligenţa fără constiinţă este un fenomen
general, şi aproximativ 75% dintre oameni (ţărani, muncitori, ingineri,
doctori, artişti, scriitori, politicieni, etc.) sunt la fel, dar bineînţeles,
gradul de inteligenţă poate fi diferit şi de asemenea depinde de gradul de
educaţie. Să nu confundăm educaţia cu şcolarizarea, deoarece o fiinţă
umană poate fi educată la un nivel superior de cunoaştere şi chiar de
conştiinţă într-un mediu, pentru noi antic sau chiar primitiv.
Fiinţa umană, inteligentă sau proastă, reacţionează la fel atunci
când este vorba de Bine sau de Rău, fiind incapabilă sau doar în parte
capabilă să diferenţieze între aceste doua noţiuni, pentru că totul se
pierde în calcule ale avantajului personal, ale familiei, partidului sau
naţiunii. Da, chiar al naţiunii, deoarece există destule exemple istorice în
care naţiuni întregi şi chiar pacte de naţiuni, acţionează fără conştiinţă.
Pentru un Om cu Conştiinţă, Binele e Bine şi Răul e Rău,
indiferent de orişice şi întotdeauna!
Creierul uman, această maşinărie extraordinară, şi-a dat seama
din timpuri străvechi de această problemă, anume aceea de a separa
Binele de Rău, creând posibilităţi de descoperire şi de folosire a unor
reguli de convieţuire, aş putea chiar spune de supravieţuire şi aceste
reguli au format o Conştiinţă de Grup, care, la rândul ei, a generat
sisteme de educaţie în gândire, reguli de convieţuire numite
"moralitate"şi diverse instituţii: liceele, bisericile, mânăstirile, templele.
Ele au răspândit şi întreţinut discursul moral, impunându-l ca regulă de
conduită în societaţile umane, de-a lungul istoriei. Cu toate acestea o
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mare parte din omenire nu a putut să fie convinsă de superioritatea unei
conduite morale sau de superioritatea Binelui asupra Răului.
De aceea a fost posibilă Revoluţia din Franţa care, în numele
egalităţii, fraternitatii şi democratiei, a introdus ceva nou în istoria
omenirii moderne: exterminarea în masă, bazată tocmai pe acele virtuţi
şi procese care o infioară Ana Blandiana: invidia, ura, manipularea.
Democraţia este, la ora actuală, doar un cuvânt maltratat,
deoarece se bazează pe lupta pentru putere dintre indivizi, adunaţi în
partide, naţiuni, conglomerate de naţiuni şi dictaturile trecute şi actuale
sunt acceptate de statele democratice, deoarece dictatura reprezintă un
exemplu mult mai dramatic al Răului şi poate fi dat întotdeauna ca
exemplu de ceva mai diabolic. Aşa a fost acceptat "Lagărul Socialist" de
către Vest mai bine de cincizeci de ani. Da, bine când interesele
economice sau strategice cer acţiune, atunci bineînteles că se va lucra
pentru schimbarea ordinii, prin manipulare, revoluţii, război. Dar nu vă
faceţi iluzia că aceste eforturi sunt îndreptate spre eliberarea şi bunăstarea
oamenilor de rând ! Nu !
În acest context, Ana Blandiana, care-şi bazează existenţa pe un
cod moral şi încearcă să promoveze Binele într-o societate mai întâi
comunistă, deci grav bolnavă şi mai apoi într-una democratică, dar
alienată, Ana Blandiana nu se confruntă, în viaţa de zi de zi, cu fiinţe
umane asemanatoare ei din punct de vedere moral, ci cu un alt "tip de
om", pe care pornind de la premizele ei, nu are nicio şansă să-l
recunoască, pentru că-i este imposibil să se identifice cu acel tip de om.
Acest lucru o înspăimântă şi-i creează o stare de confuzie, cu toate că,
logic, ea crede ca înţelege ce se întâmplă în jurul ei; dar eu sunt convins
că este imposibil să întelegi, dacă ai conştiinţă, pe cei care nu o au.
Bineînţeles acest lucru este reciproc.
Fiind din ce în ce mai izolată şi mai singură, întâlnind la tot pasul
(în staţia de autobuz, la facultate, la redacţii, la USR), doar oamenimaşină (fără conştiinţă), unii inteligenţi, alţii nu, Ana Blandiana îşi pune
câteodată la îndoială calităţile şi este silită să facă acrobaţii intelectuale şi
spirituale ca să poată supravieţui, mai ales spiritual, printre acei oameni.
Pe unii din ei, pe cei needucaţi sau "proşti de la Natura", autoarea
îi înţelege (că mai mult nu-i duce capul, că mai bine nu pot să facă) şi-i
iartă, cu toate ca nu are nicio obligaţie morală să o facă, dar îi este greu
să accepte că cei cu care împarte aceeaşi educaţie, aspiraţii intelectuale,
profesionale sau sociale, pot fi « curve morale ». Cum am amintit însă
mai sus, inteligenţa, nivelul de educaţie, profesia sau titlul, nu reprezintă
nimic pozitiv sau negativ în acest context al Răului sau al Relei Credinţe.
Din contra, fără conştiinţă, o fiinţă umană "educată", "titrată", este
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capabilă să dezvolte şi să practice cele mai diabolice acte de teroare
fizică şi spirituală.
Ana Blandiana, înţelegând biologia celulei umane, se întreabă
dacă mai este aceeaşi persoană, dorindu-şi parcă să fie altcineva, în
lumea alienată, un om nou care să privească lumea şi pe ea însăşi cu ochi
noi, cu noi perspective, având în vedere că, biologic vorbind, toate
celulele corpului uman se schimbă tot la şapte ani. Deci, în concluzie, la
şapte ani după ce a scris un manuscris, acel text a fost scris, în fond, de o
altă persoană şi persoana asta nouă n-ar mai trebui să aibă sentimente în
legatură cu ceea ce a fost odată, în trecut. Suferinţa trecută ar trebui să
dispară şi ea, aşa, măcar odată la şapte ani.
Eu înţeleg poezia acestei reflecţiuni intelectuale, dar, din păcate,
biologia funcţionează după alte legi decât logica sau statistica, şi celulele
noastre nu se schimbă toate simultam, odată la şapte ani, iar neuronii nu
se schimba deloc. Ne mor vreo 100.000 pe zi, dar avem de unde, din cei
peste 100 de miliarde ; lăcaşul "conştiinţei" rămâne astfel acelaşi. Ciudat
este faptul că nici celulele musculare, ce costituie inima, nu se schimbă.
Să fie doar o coincidenţă? Las pe cei mai religioşi decât mine să tragă
concluzii pe această temă.
M-a fascinat în mod deosebit angajamentul şi energia cu care Ana
Blandiana s-a angajat în soarta poporului român şi a României, mai ales
atunci când, după 1989, graţie popularităţii şi a atitudinii ei morale, a fost
curtată şi de oamenii obişnuiţi şi de politicieni să participe, « să puna
osul » pentru costruirea unei societăţi noi, moderne, bazată pe principii
sănătoase. Alianţa Civică, Convenţia! Ce să spun? Că 75 - 80% din cei
care au format-o erau oameni-maşină, fără constiinţă? Că toate partidele
politice păşesc şi se bat, pe aceeaşi potecă bine bătătorită ce duce la
putere şi în ultimă instanţă la corupţie?
Că o alianţă civică bazată pe principii morale, logice, egalitate şi
solidaritate, aşa cum o vizualiză şi şi-o dorea Ana Blandiana, a fost
sortită de la bun început eşecului?
Oameni cu conştiinţă, 25% trăitori ai unui univers, oameni fără
conştiinţă, 75% trăitori al unui alt univers, nu pot, în mod normal, logic,
să comunice, doar câteodată, când prin cine ştie ce mecanisme, aceste
universuri se întâlnesc, conturează unul cu altul şi un "dialog", este
posibil şi se poate ajunge la o înţelegere.
Uneori aceste "întâlniri" au ca rezultat final progresul (societăţii
umane ? al individului ?) şi acest lucru este posibil doar atunci când acei
75% fără conştiinţă, îşi dau seama că pot beneficia politic sau material
sau în orişice fel în urma acelei "coliziuni".
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Altfel nu se întâmplă nimic, şi gradul de indiferenţă, neînţelegere,
invidie şi ură umană creşte. Ana Blandiana a trăit acest lucru pe pielea ei
şi a învăţat foarte bine o lecţie. A istoriei care nu ţine cont de individ !
Nu pot spune Ruşine celor Răi, celor fără de conştiinţă,
pentru că ar fi ca şi cum aş mustra un porc... !
Am mai scris, în eseuri anterioare, că omenirea în general, şi
România în special, are nevoie de dascăli buni şi Ana Blandiana este
un astfel de dascăl. Problema sau mai bine zis, ironia existenţială este că
cei care ar avea nevoie de dascali buni sunt inconştienţi de acest lucru şi
atunci când cineva încearcă, chiar şi indirect, să-i ajute, ei consideră acel
act o ofensă personală sau chiar un atac împotriva "principiilor"
personale. Dar cel mai obişnuit obstacol este dorinţa de neschimbare.
Orice activitate care cere efort, şi procesul de "conştientizare" cere un
mare efort, este de la bun început refuzată. Cred că omul se complace în
imoralitate. Prin ea se deschid şi alte posibilităţi de parvenire intelectualsocial-politică şi de asemenea imoralitatea poate fi folosită ca o
scuză...(am fost porc, dar nu am fost conştient că sunt porc).
Ana Blandiana descrie cu sensibilitate de poet, dar şi cu
acurateţea unui chirurg, existenţa unor fiinţe umane în lumi paralele, care
nu au alt numitor comun decât staţia de autobuz întâmplătoare, reacţia şi
frustraţia întâlnirilor dorite şi nedorite.
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O poveste despre ViațăMoarte!
Ion Fercu – „Ostaticul umbrariei‟

o recenzie de Leonard Rotaru
Prozator, poet și eseist cu posibilități
remarcabile de exprimare, Ion Fercu editează la
Junimea, în prima parte a anului 2015, cel de-al
zecelea volum, cu titlul Ostaticul umbrariei, o carte
de proză, atractivă nu numai prin tematica abordată,
dar și prin stil. Ostaticul umbrariei este un roman
înscris în seria celor patru apărute anterior care pun
în mișcare eroi problematici, intelectuali bine dotați,
dar având „o dihonie care bântuie sufletele”. Cartea rostește despre
nepătrunsul sufletului, despre lumină și întuneric, despre speranță și
disperare, oferind cititorului posibilitatea confruntării cu sine însuși și cu
lumea în care trăiește. Ostaticul Umbrariei este și o carte despre relația
individului cu Dumnezeu. Dimensiunea teologică a scriiturii iese în prim
plan, dacă pornim de la gândul că problemele de conștiință ale oamenilor
contemporani sunt din ce în ce mai adânci în acest secol secularizat
spiritual.
Lectorul rămâne surprins, încă de la început, prin maniera în care
este introdus în lumea cărții. Așadar, un labirint în fața căruia poți
rămâne inert, dacă nu te împinge curiozitatea să intri și să dezlegi firul
epic. Însă, odată decis, începi aventura lecturii și ai parte de satisfacții
intelectuale și estetice nebănuite, pentru că Ion Fercu are darul seducției.
Ostaticul Umbrariei este un roman realist-oniric, dar și un roman
parabolă care aduce în prim plan aspecte desprinse din problematica
existențială care frământă mintea omului contemporan, temă predilectă a
unui asemenea autor adâncit în studii filozofice. Dintru început, vrândnevrând, cititorul devine partener de dialog, luat prin surprindere de
imprevizibila întrebare: „Suntem o specie tragică sau comedioasă,
domnule?”. Răspunsul nu îl aflăm numaidecât. Întrebarea are rostul de a
ne atrage în labirintul ideilor lansate într-un spațiu oniric, sub forma unor
încântătoare dialoguri socratice. Acolo descoperim și trăim odată cu
personajele romanului stări existențiale variate și veridice precum
singurătatea, anxietatea, incertitudinea, duplicitatea lăuntrică, dar și
luciditatea. Cum romanul are o temă cu bogată substanță religioasă, se
presupune că lectorul este cât de cât acomodat cu aspecte ale
problematicii teologice.
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Omul cheie al romanului are „un vis de-a dreptul imposibil”. Un
accident de circulație rutieră face ca sufletul său să se detașeze de trup și
să plece într-un „ținut ciudat, Umbraria, un fel de zonă de carantină în
care erau aruncate duhurile înainte de a ajunge în Rai sau în Iad.”. Iar
acolo, el, minte iscoditoare, și-a pus în gând să revoluționeze pe ici pe
acolo. Revenit din vis, își dă seama „că atunci când visăm suntem zei;
putem face orice”, dar, de fapt, suntem biete ființe în perpetuă căutare.
Adevărul că misiunea sa este sortită eșecului este întărită și de spusele
Anselmei, frumoasa lui soție, care confirmă că uneori se crede „buricul
pământului în toate”, că „visul este un fel de carte pe care sufletul tău o
scrie despre tine. Visele noastre sunt niște povești născocite de
întâmplare. Ele sunt o piesă dintr-un puzzle mai mare, un capitol dintr-o
poveste numită viață, viața noastră”. Aceeași Anselma îi atrage atenția că
trăiește „ca un prizonier al iluziilor”, ajungând să creadă că poate trage
„și sforile eternității”.
Visul are valoarea lui intrinsecă. Îți permite să lansezi idei noi, să
ai opinii, să propui schimbări pe care în viața de zi cu zi nu le-ai fi
întrezărit. Personajul cărții, așa cum singur mărturisește are momente de
îndoială cu privire la credință. Mai mult, pare a spune că nu-și asumă
nicio responsabilitate pentru necredința sa, ascunzându-se după vorbele
din Evanghelie „Cred Doamne! Ajută necredinței mele.”,afirmând că nu
are nici „zvârcoliri”, nici „remușcări”. Urmărind cu atenție firul
romanului, cititorul poate să-și dea seama că lucrurile nu stau chiar așa.
Cuvintele „Cred Doamne! Ajută necredinței mele” „par a indica o gravă
contradicție și existența unui paradox fără soluție”, după cum afirmă
Nicolae Steinhardt (vol. Dăruind vei dobândi, p. 331) care incită mințile
filozofilor existențialiști și ateilor și aduc justificări în defavoarea
adevăratului înțeles. Dacă se ține seama de faptul că tatăl copilului
bolnav cere ajutor Domnului din toată inima sa, cu smerenie, rugându-l
pe Iisus să nu-l lase să cadă în necredință, în disperare, adevărul iese
deplin la lumină. Personajul cărții, în viața de pe pământ, inteligent cum
este, pare a nu se încurca în presupusul paradox din moment ce îl
întreabă pe grădinarul său dacă poate crede în Dumnezeu fără ca să-l
roage ca să îl ajute să facă asta. Nu primește răspuns. Și nici nu era cazul.
El nu aștepta răspuns de la grădinar, ci de la sine.
Cât privește întrebarea dacă „suntem o specie tragică sau
comedioasă” răspunsul poate veni de la una din umbre: „Paradoxal,
simultan, suntem și una, și alta”.
Ostaticul Umbrariei este o carte provocatoare, plăcută la citire
care propune spre meditație probleme legate de existență, de viață și de
moarte sau cum spune chiar autorul de „viațămoarte” care, ca și
personajul său pare a spune: „Se zvârcolește în mine o nevoie de a depăși
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mereu orice prag, orice limită la care ajung. Această renaștere ciudată
poartă povara vinovăției mele?”. Nicicum. Nu putem numi vinovăție
darul pe care ni l-a dat Dumnezeu de a pune mintea la contribuție. Ion
Fercu, intelectual cu adânc de gând, este el însuși ostaticul înțelepciunii,
al incertitudinii, dar și al imaginației și al visului, care, uneori, pare mai
frumos decât realitatea. Este în același timp ostaticul creației artistice,
una specială, în care își fac loc cu ușurință idei ce țin mai degrabă de
filozofie decât de literatură, iar ceea ce rezultă are valoare de excepție.
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”Istopia” – o expoziție manifest

Deschiderea expoziției personale a artistului Ciprian Istrate,
sâmbătă 18 aprilie 2015, în incinta fermei de porci de la Bașta (Roman) a
constituit un veritabil eveniment. Locul ales, implicarea publicului în
acest ”happening”, scenariul manifestării (inclusiv proiecția unui film în
care un tablou era terfelit de viețuitoarele ”titulare”) – totul a ținut de un
proiect provocator și nemaiîntâmplat în arealul artistic nemțean.
De fapt, aveam de a face cu un pandant (nu aș folosi termenul de
”replică”), cu o simetrie răsturnată la ceea ce propusese Marcel Duchamp
la începutul secolului trecut: nu ridicarea unui obiect comun (”Pisoarul”),
ready-made, la rangul de exponat artistic prin etalarea lui într-un spațiu
rezervat fenomenului estetic (muzeu / sala de expoziție), ci conferirea
calității artistice unui spațiu neartistic prin încărcarea lui cu produse de
artă veritabilă. Gestul se înscrie în ceea ce Anthony Julius numește
”transgresiune”, împrumutând un concept juridic (v. Transgressions: The
Offences of Art / Transgresiuni: ofensele artei, 2002) și care, conform
cercetătorului englez, urmărește trei obiective: 1. pervertirea regulilor
artistice consacrate; 2. persiflarea convingerilor și sentimentelor
publicului; 3. revolta împotriva normelor sociale și politice ale
momentului.
O primă constatare: expoziția lui Ciprian Istrate răspunde la
ultimele două criterii ale transgresiunii, dar conservă cu mare grijă
regulile artei în lucrările propriu-zise (pânze de dimensiuni medii și mari
pictate cu acuratețe, adesea în maniera pop art-ului, ori folosirea de
suporturi și încadrări neconvenționale – de pildă uși sau ferestre vechi –
deopotrivă ”asimilate” pictural). Iată de ce țin să atrag atenția asupra
performanțelor pictorului Ciprian Istrate care, datorită surprizei și
contrarietății provocate de regia expoziției, riscă să fie trecute cu vederea.
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De asemenea, tot pentru a nu fi acoperit de rumoarea din jurul
evenimentului, insist pe mesajul proiectului, rezumat într-un text adiacent
lucrărilor (text datorat curatorului Roxana Pricop, PR la Galeria ”Era”),
pe care-l reproduc mai jos:
”Istopia = o țară creată de artistul Ciprian Istrate; o lume în
care nu există dualitatea bine-rău sau limite, în care tu ești liber și îți
poți crea propriul tău univers.
România = o țară ieșită acum 25 de ani de sub tutela comunistă,
dar în care încă se resimt puternice influențe rusești, cu rădăcini adânc
înfipte atât în fostele țări URSS cât și în cele vecine, de sub dominația
roșie. Amintirile comunismului sunt actualizate astăzi de iminența unui
război în Ucraina, care tinde să afecteze întreaga zonă vecină și nu
numai.
Trăind în contextul evenimentelor actuale și al influențelor
manifestate de trecut în societate, Ciprian Istrate crează Istopia. Această
țară are locuitori născuți din trăirile artistului, gândurile și experiențele
lui, din viziunea lui despre ceea ce înseamnă să fii. Personajele poartă
amprenta a ceea ce le-a format, a ceea ce sunt, asimilând suma de
experiențe trăite atât în regimul comunist cât și după, când au scăpat în
libertate. Războiul posibil – sau nu –, vine în completarea acestor
experiențe. Trăiesc în momentul prezent un fenomen aproape imposibil
de imaginat, smuls parcă din cărțile de istorie: iminența participării întrun posibil război, obligate fiind de întregul sistem politic românesc, dar
și internațional.
Cu toate astea, în Istopia lucrurile se întâmplă puțin altfel.
Locuitorii continuă să trăiască viața, acceptând totul așa cum vine,
apelând în același timp la libertatea lor de a alege. Se căsătoresc, fie și
pe câmpul de luptă, fac selfie cu amintirile comunismului în spate,
trăiesc experiențe, au dorințe, au pasiuni, recrează Rusia în timp de ce
primesc ordine de încorporare, caută pe câmpurile pline de istorie
fragmente din amintirile trăite, își acceptă trecutul. Copiii
experimentează liber, deși societatea are pregătit deja softul de
programare pentru ei, iar tinerii încearcă să se elibereze de fabrica de
tipare ce tinde să-i acapareze.
În Istopia viața curge indiferent de alegerile făcute de alții.
Locuitorii aleg să trăiască fiind ei înșiși. Comunismul, războiul, rușii,
Putin, UN, NATO, ONU, sunt doar jocuri. Aleg cum să joace propriul rol
pe această mare tablă de șah care este lumea, universul.”
Așadar, dincolo de momentul insolit al deschiderii, expoziția lui
Ciprian Istrate este un manifest care propune publicului o variantă
existențială filtrată subiectiv și așa trebuie citită...
Emil Nicolae
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Efectul Rashomon
un eseu de Teodora Iacob
O istorisire din mediul monahal oriental spune că la un înţelept au
venit doi oameni, prezentându-i acceaşi situaţie, dar din puncte de vedere
contradictorii. Spre surprinderea ucenicului, înţeleptul le-a dat la
amândoi dreptate. Iar când acesta i-a spus contrariat că nu se poate ca
amândoi să aibă dreptate, înţeleptul l-a privit şi i-a spus zâmbind: „şi tu ai
dreptate, dragul meu”. Aceeaşi istorisire o regăsim şi sub forma oferirii
câte unei ceşti cu ceai celor doi vizitatori. La constatarea ucenicului: „dar
nu se poate să le dăm la amândoi o ceaşcă cu ceai, pentru că numai unul
dintre ei trebuie să aibă dreptate”, înţeleptul i-a spus: „ia şi tu o ceaşcă cu
ceai.”
Această istorisire relevă faptul că în filosofia indiană, adevărul se
află dincolo de formele care încearcă să le exprime prin cuvânt. Această
temă este prezentă cu precădere în budismul zen, în care o lovitură a
maestrului , un strigăt, sau chiar un cuvânt bine ales, pot trezi în ucenic
iluminarea. Pe de altă parte, tot în filosofia orientală, mintea este privită
ca o componentă materială a fiinţei umane, cu ajutorul intelectului
putându-se argumenta atât poziţia afirmativă, cât şi poziţia negativă
asupra unei întâmplări.
„Efectul Rashomon”, reliefat şi de filmul „Rashomon”, pune în
evidenţă tocmai această realitate: o crimă şi un viol sunt istorisite din
patru aşezări diferite (a tâlharului, a samuraiului, a soţiei sale şi a
tăietorului de lemne). Dar cei care punctează înţelesurile acestor istorisiri
sunt preotul budist şi un om oarecare, prin fraze ca: „Oamenii nu pot
spune adevărul. Nu şi-l spun nici lor, din cauză că sunt slabi.” „Dacă nu
mai credem în nimeni, lumea asta e un iad. Şi refuz să cred că lumea asta
e un iad”. Aceşti doi, alături de un tăietor de lemne, se adăpostesc de
ploaie sub poarta Rashomon. Preotul şi tăietorul de lemne, impresionaţi
de crima care tocmai se petrecuse, încep neliniştiţi să se confeseze. Pe
măsură ce se povestesc cele patru mărturii, se observă că între ele sunt
mari discrepanţe, pentru că fiecare prezintă întâmplările din punctul său
de vedere, prin prisma trăirilor sale. De aici, se desprind anumite
caracteristici ce ţin de comunicarea interpersonală, care explică, la rândul
lor, generarea „efectului Rashomon”.
Mărturia tâlharului şi a femeii, personaje principale care au avut
legătură cu victima, pot fi explicate făcând referire la rolul de gen aşteptările pe care le are o societate de la oameni, în baza sexului lor
biologic. „Calităţile masculine specifice pot să difere de la o cultură la
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alta, dar rolul masculin pune de obicei accent pe forţă, competiţie,
independenţă, agresivitate sexuală, asumarea riscului, gândire logică şi
achiziţia de resurse. De asemenea, masculinitatea tradiţională tinde şi să
respingă slăbiciunile, expresivitatea emoţională” (Floyd, 2013. p.72)
Acest lucru explică de ce tâlharul Tajomarul, ajuns la tribunal, îşi începe
mărturia spunând „Eu l-am omorât pe bărbatul acela”. Apoi îşi
argumentează fapta povestind că stând într-o zi foarte călduroasă în
pădure, i-a văzut trecând pe samurai şi pe soţia lui. S-a hotărât să îi abată
din drum. Planul i-a reuşit, l-a legat pe bărbat de un copac şi apoi s-a dus
la femeie şi a sărutat-o, iar aceasta, plină de pasiune, spune el, i-a căzut în
braţe de bunăvoie. Apoi, femeia i-a spus că unul dintre bărbaţi trebuie să
moară, ca să nu rămână ea dezonorată. Tâlharul îl omoară astfel pe
samurai, timp în care femeia dispare fără urmă. Lipsa expresivităţii
emoţionale şi a slăbiciunilor de orice fel se poate sesiza foarte uşor,
deoarece tâlharul pare mulţumit cu ce a făcut, dar mai ales mândru, pe
de-o parte pentru că a cucerit-o pe femie, pe de alta pentru că deşi
samuraiul a fost cel mai bun luptător pe care l-a văzut, tot el a fost cel
care a învins. Atitudinea lui este una degajată şi nu pare să îl sperie
pedeapsa ce urmează să o primească.
„În general, rolul feminin pune accent de obicei pe empatie şi pe
expresivitatea emoţională” (Floyd, 2013, p.72) Soţia victimei stă întinsă
la pământ în faţa judecătorului şi plânge în hohote. Ea povesteşte că
tâlharul a violat-o de faţă cu soţul ei. Acesta din urmă a început să se uite
la ea cu dispreţ, iar femeia, nesuportând privirea acestuia, i-a spus să o
ucidă. Între timp a leşinat, iar când s-a trezit l-a văzut pe samurai
înjunghiat. Speriată, a fugit în pădure până a dat de un râu unde a încercat
să se sinucidă, dar nu a putut. Foarte bine punctează ascultătorul de la
poarta Rashomon comportamentul femeii : „Toate femeile ne păcălesc cu
lacrimile lor. Şi se păcălesc şi pe ele.”
Diferitele interpretări ale evenimentelor petrecute în film sunt
strâns legate şi de percepţiile fiecărui individ. „Percepţia este procesul de
extragere a semnificaţiilor lucrurilor pe care le trăim în mediul nostru, iar
când aplicăm acest proces la oameni şi relaţii, realizăm percepţia
interpersonală” (Floyd, 2013, p.131) Oamenii tind în general să atribuie
semnificaţii raportându-se la experienţele lor de viaţă, la stereotipuri, la
liniile conducătoare pe care le trasează societatea în ceea ce priveşte
rolurile indivizilor. De exemplu, tăietorul de lemne spune după fiecare
mărturie pe care o aude: „toată lumea minte”. Mai apoi, zice: „până la
urmă, te îndoieşti de toată lumea” şi recunoaşte că mărturia sa din faţa
judecătorului, unde a spus că a găsit cadavrul si câteva obiecte, a fost
mincinoasă. De fapt, spune acesta, el a văzut cum tâlharul stătea în
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genunchi şi îi cerea iertare femeii, spunându-i să se căsătorească cu el.
Aceasta l-a eliberat pe soţ, care, indiferent, a îndemnat-o să se sinucidă
sau să plece cu tâlharul. Femeia a început să plângă isteric, iar la un
moment dat le-a spus amândurora că nici unul dintre ei nu este un bărbat
adevărat. Cei doi s-au luat la bătaie, tâlharul l-a omorât pe samurai, iar
femeia a fugit. De ce a ales tăietorul de lemne să spună judecătorului o
altă versiune? Probabil de frica de a nu fi perceput laş sau vinovat pentru
că a asistat la aceste scene fără să intervină.
Felul în care indivizii se raportează la o situaţie se află în relaţie
şi cu emoţiile pe care evenimentul respectiv le stârneşte în ei. O altă
mărturie prezentă în film, este cea a mortului, care grăieşte prin gura unui
şaman. Din tonul vocii lui se poate sesiza că este cuprins de mânie.
„Mânia este o reacţie emoţională la nedreptăţi” (Floyd, 2013, p.273)
Mortul începe cu cuvintele „sufăr în beznă”, care relevă faptul că el nu
este liniştit sau împăcat şi că încă e stăpânit de mânie. El povesteşte că
după viol, tâlharul a vrut să o consoleze pe femeie, spunându-i să se
mărite cu el. Aceasta a acceptat să plece cu el oriunde, însă i-a spus
tâlharului că trebuie să îl omoare înainte de toate pe samurai. Tâlharul s-a
năpustit asupra ei şi l-a întrebat pe soţ: „O ierţi sau o omori?” Femeia a
fugit, iar tâlharul a plecat după ea. După câteva ore, samuraiul şi-a înfipt
cuţitul în piept iar mai apoi a auzit paşi şi a simţit cum cineva i-a scos
uşor din piept jungherul. Tonul vocii sale în timpul povestirii este agresiv
şi tăios. Din prisma soţiei, este descrisă altă emoţie a mortului –
dispreţul. „Dispreţul este sentimentul se superioritate şi de lipsă de
respect faţă de alţii”. Atât de încărcată este privirea samuraiului de
dispreţ şi dezgust, încât femeia cade la pământ, nemaiputând să se uite în
ochii lui.
Aceste mărturii conduc la conturarea unei a cincea versiuni
asupra evenimentelor: cea a receptorului. Filmul nu dezvăluie varianta
adevărată, ci lasă pe fiecare să îşi formeze propria opinie. Învăţătura de
bază care se desprinde din „efectul Rashomon” este că nimeni nu este în
măsură să îl convingă pe celălalt de ceva. Fiecare are propria lui viziune
şi raportare la ceea ce i se întâmplă. Probabil că lumea se va schimba cu
totul doar atunci când îl vom îngădui şi pe celălalt, cu opiniile şi
manifestările lui.
Bibliografie:
Floyd, Kory – Comunicarea interpersonală, Editura Polirom, 2013
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Tineri poeţi americani
Autorii pe care urmează să-i lecturați sunt câțiva americani
foarte tineri, strânși în jurul unei grupări on-line numită ”Young
American Poets” (http://youngamericanpoets.blogspot.com), majoritatea
fiind în pragul debutului în volum. Site-ul are o politică foarte strict în
ceea ce-i privește pe autorii pe care-i promovează, avem, astfel, o
siguranță în plus că textele propuse sunt calitativ, foarte bune. Ceea ce
vrem să demonstrăm.
Traduceri de Pavel Cazacu & Vlad A. Gheorghiu

Alexandra Cannon
(Pittsburgh, PA, 1988)

Aici este realitatea
un țipăt trimis către zonele umede își va
izbi ecoul de toți copacii și înapoi spre
vocea care l-a eliberat. eu n-o să fac nimic
să modific timpul de care are nevoie soarele
ca să răsară. păsările speriate vor
cânta în cel mai frumos și cel mai
înspăimântător mod posibil, și lumina
se va furișa printer copaci și apoi prin fereastră
în dormitor unde o inimă neliniștită
va recunoaște că răsăritul te vindecă mai bine
decât o noapte nedormită pierdută
așteptând.
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Abigail M. Aycardi
(Two Rivers, WI, 1985)

Poem pe frigider
E prima zi a lunii
ultima zi de scuze
prima zi în care
nu o să-mi dau seama de multe lucruri
pentru următoarele săptămâni și luni ce o să vină.
Nimic din camera asta nu îmi mai aparține
înafara de mașina la care scriu
dar nici ea nu mai e la locul ei
la fel cum nici eu nu sunt.
Tot ce dețin e la
o nouă adresă la
o oră de mers de aici și
tot ce nu e acolo e aruncat în
mașina mea la fel ca și mine
în ultimele două săptămâni
Dimineața nu știu
unde sunt
Casa nouă?
La părinții mei?
La colegul de cameră?
La prietenii mei generoși?
Mizeria din casa nouă nu
a venit odată cu mine e
de pe talpa papucilor oamenilor
drăguți pe care i-am întâlnit odată
(și de la câinele lor păros)
Nu știu ce să fac cu mine
sunt prea departe de casa mea nouă
deconectat de la toate astea
atâtea responasbilități care subit
au devenit ale mele
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încă mi-e frică să ies din nou din casă pentru
că afară nu mai sunt protejat
(știu că nu-I adevărat)
și
stau în casa părinților mei
în camera asta care nu mai este a mea
simțindu-mă încă la locul meu
aștptând să mă lipesc undeva permanent
ca poezia prinsă cu magneți de frigider.

Nadya Agrawal
(Houston, TX, 1991)

O bucată de apus de soare
Ea e așa de
high că
mi-ar plăcea să-i văd capul
cum se învârte și cum
buzele ei ar atinge norii din partea aia
de cer pe care ea a cumpărat-o la un colț de
stradă pe întuneric.
Ochii ei alunecă sticlos către sferele de marmeladă,
dispărute de ani lumină și căzând ca un
înger de pe cerul estic direct
pe fațada unei biserici.
Ochii ei portocalii & cremoși se holbau și se izbeau și
intrau în ochii tăi când ea se oprea
și vorbea.
Ea încă e high și corpul ei pulsează în mâinile tale
Când cerul ăla scump & otrăvitor se apropie
din ce în ce mai mult.
Ea a căzut pur și simplu de pe marginea unui gargui
s-a furișat printre colți și a căzut în nori.
Lucy se joacă pe cer, draga de ea, cu ochii ei cremoși.
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Andrew Egerton
(Towson, MD, 1989)

Apropierea
vreau să bag un cuțit de măcelărie în
sentimentul acela
să –l feresc de schimbare sau
să-l fac să nu mai dispară.

Drew Degennaro
(Baldwin, NY, 1985)

vopsea peste cerul negru
mi-am dus femeia pe marginea râului
la sud de Jefferson
eram goi şi ea se mişca
ca un peşte pe uscat
eram departe de luminile oraşului
şi în noaptea aceea
ea a încercat să mute luna
cu o singură mână dar n-a putut
ne-am sărutat
buzele ei erau amare ca lămâile
și asta era prima oară
când ea văzuse stelele
răsfirate
împrăştiate ca o vopsea groasă
peste cerul negru
şi a văzut soarele
care-şi scotea capul de după dealurile
din zare
şi era la fel de luminos ca mii de felinare
răsărind peste Van Wyck
în dimineaţa aceea.
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Magela Eastman
(Young, RN, 1990)

oase
pe la jumătatea drumului spre inima ta
m-am împiedicat în pietre și bețe
care mi-au sfărâmat oasele
într-o mie de bucăţi
ce e de făcut mai departe
este încă nesigur
când cauţi dispreţul cu orice cost
și timpul se pliază ca o cortină
bună, mi-ai spus, după ore
am continuat să merg
prefăcându-mă că nu te-am auzit
hey, îmi pare rău, ai ţipat încă şi mai tare
şi oasele mele s-au crăpat din nou
frânte de durere
roase, şmirgheluite, decolorate
ca nişte mărgele
mici.
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Bernard
O’Donoghue
(Irlanda)

Bernard O’Donoghue (născut în 1945) este un cunoscut poet și
universitar irlandez. La vârsta de 16 ani se mută în Regatul Unit.
Publică numeroase volume de poezii și predă engleză medievală,
lingvistică și istoria limbii engleze la Universitatea Oxford. Din 1999
este membru al Societății Regale de Literatură.
Printre cele mai cunoscute volume ale sale amintim: Tradiția
iubirii curtenești (1982), Lame de ras și creioane (1984), Drepturi de
braconaj (1987), Slăbiciunea (1991), Un sejur în sanatoriu și alte poezii
(2005), Sir Gawain și Cavalerul Verde (2006), Crucea fermierilor
(2011).

Ceasul lui Ellen
Niciodată nu uită să își fixeze alarma
Un ceas care, în toiul nopții
Dacă te trezești, te asigură
Prin ticăitul său că locuința e încă vie.
Câteodată însă, la primele ore ale dimineții
Stând întins, asculți regularitatea cu care bate,
Cu teamă ca nu cumva fiecare ticăit să nu fie și ultimul.

Semnificantul lipsă
Mereu credeam că atunci când am stat în Bruges,
Am ratat canalele pentru care orașul e atât de cunoscut
Până când am primit această vedere, zece ani mai târziu.
Acum, dându-mi seama că acel curs de apă banal,
Pe care îl puteam vedea de la geamul înalt, era de fapt unul dintre ele
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Îmi spun: Trebuia să am un aparat foto la mine.
De ce suntem oare incapabili în a vedea
Iubita cuiva, lalele în aprilie,
Hekla, Herculaneum sau Troia,
Fără dorința de a le imortaliza și a spune «îmi aparține»
Prin fotografii ne ascundem în albume În afara obiectivului, slab încadrați sau prea luminoasă poza?
Iar asta pentru că se demonstrează că de cealaltă parte
A cutiei ce observă la infinit
Se afla cineva; și, din moment ce aparatul îmi aparținea,
Trebuie să mă fi aflat acolo la un moment dat.
Prin urmare: chiar dacă nu ne este dat
Celor ca noi să auzim muzica sferelor,
Totuși această pată estompată a cometei lui Halley de pe cer,
Asemănătoare urmelor de degete ale unui copil ce se joacă
Cu lentilele aparatului, sugerează că în spatele unui simplu
Firmament bleumarin, cineva arată
Cu o posesivitate similară, posterioară
Că el sau ea există, și că lumea întreagă îi stă la dispoziție s-o
demonstreze.

Vanellus, Vanellus
Când uitasem de ele, mi-ai adus aminte
Că le vedeam dimineața mergând la școală,
Umplând de petice cerul palid de iarnă.
Acum le cunosc bine: le văd la fiecare milă
În stoluri și grupuri la margine de câmp
Când conduc mașina prin zilele astea acoperite de zăpadă
Ca să ajung la căpătâiul tău și să-ți amintesc de ele.
*Vanellus vanellus (lat.) = nagâț

Perseide
Țărmul întunecat al mării s-a luminat
Pe când primele stele apăreau pe cer, așa că
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Toți au intrat în pub
Pentru a-i da nopții ocazia
Să își pregătească cerul în liniște
Cu prilejul acestor musafiri.
Chiar după miezul nopții, când
Ploaia de meteori a fost anunțată,
Ne-am întors afară și am așteptat
Pentru ca ochii să ni se obișnuiască
Cu întunericul, stând cu spatele
La lumina portocalie, plină de fum
Dinăuntru. Însă ochii
Tot nu s-au obișnuit, oricât de mult
Am încercat și ne-am forțat să privim
Prin pătura de nori. Iar apoi
Stropi mari au început să cadă,
Și primul tunet să răsune
În depărtare. Unul câte unul,
Aceștia ne-au acaparat, spărgându-se
De pământ, pentru a ne arăta
Trecerea sau venirea, cine-ar fi putut spune,
A vreunui suflet beat.

Colindând
Am fost extrem de norocoși să prindem
Execuția Ceaușeștilor, aflându-ne
Dintr-o pură întâmplare în acea zi de Crăciun
În singura casă pe o rază de 20 de mile
Cu satelit TV. Am stat
Închinând pahare de coniac lângă foc,
Și urmărind cum autocrații aceia mărunți și arțăgoși
Zăceau întinși pe zăpadă lângă un perete stropit de sânge,
Nevenindu-ne a crede ochilor norocul care dăduse peste noi.
Imaginea nu era prea clară,
Reporterul ne transmitea însă cum
Crucea pe care originile de la țară ale femeii
Au scos-o la iveală în cele din urmă, pe când aceasta, țipând
La cei ce urmau să o execute; «Am fost mamă pentru voi și așa
Îmi mulțumiți voi». Ne-am intors ca să ne alăturăm colindelor
Acelui blockbuster de Crăciun
De cealaltă parte a baricadei, mulțumind
Astrelor care ne-au salvat, cu niciun
273

Efort din partea noastră, de o asemenea tiranie.

Firește
în memoria lui Joe Flynn
E mare păcat că nu știm
Când morții vor fi urmat să moară
Astfel încât, la un ultim prietenesc
Pahar, să le putem spune
Cât de mult i-am plăcut.
Fericit omul care, murind, își poate
Duce mâna la inimă și spune:
«Cel puțin, nu am uitat să-i spun
Sturzului cât de frumos cântă.»

Elefanți albi
Iubesc rezultatele tehnologiei lumii în care trăim:
CD-ul, Volvo-ul, spălarea hainelor.
Însă inima îmi sângerează pentru cei mai puțin
Norocoși, care mor de foame sau cărora le lipsesc
Până și lucrurile de bază.
Printr-o curioasă răsturnare de situație (te-ai gândit vreodată la asta?), tot
ei sunt
Cei susceptibili să simtă efectele unui cutremur.
Lăsă-l pe Dumnezeu la o parte și du-te,
îți spun. 10 penny în cutia ta.
Nu că nu ar fi recent apărut
Semne de îngrijorare.
A fost vremea noastră dintotdeauna la fel de uscată
Ca aceasta? În acele dragi, demult pierdute zile
Din tinerețe, nu-mi pot aduce aminte
Iarba dispărând sau crăpături
Pe câmpuri. Nu că aș vrea
Să stârnesc agitație cumpărând
Sau orice altceva similar.
Cu excepția a încă unei monede în cutie.
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E puțin surprinzător, bineînțeles:
Cozile din trafic se întind pe mile
Și cu greu poți ajunge la plajă.
Mai devreme sau mai târziu vor trebui să introducă
Legislația. Între timp
Am început să conduc
Noaptea, urmărind albastrele
Indicatoare rutiere strălucind pe marginea drumului, apăsând
Butonul de control pentru
Discurile mele preferate. Un penny pentru gândurile tale.

Scrie în creion
Plimbându-mi degetele de-a lungul rafturilor,
Ceva interesant îmi atrage atenția: cărțile
Pentru mai mult de 30 de ani
M-am semnat cu stiloul.
Mi se aduce acum aminte lucrul ăsta, rememorez cum
Exersam pe hârtie rugoasă pentru a ajunge
La o așa zburdălnicie convingătoare de semnătură.
O vreme semnăturile erau înclinate,
Scrise cu pixul, lizibil; iar apoi, oriunde,
Cu orice era la îndemână: rollerpoint cu pastă roșie, chiar.
Recent am fost tulburat să descopăr
Că am început să semnez în creion. HB,
Bineînțeles; va veni însă oare vremea
Când și minele mai slabe vor fi numai bune?
2B, 3B, 4B...

Aceste poeme sunt traduse în cadrul Proiectului Internaţional
coordonat de Lidia Vianu, Director al Masteratului pentru Traducerea
Textului Literar Contemporan — Universitatea Bucureşti, http://mttlc.ro

Traducere de Anca Romete
Selecție de Lidia Vianu
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Portret de cărturar

Gheorghe
A.M.Ciobanu

un eseu de Emilia Ţuţuianu
Omul de cultură Gh. A. M. Ciobanu, legendă a culturii din oraşul
Roman, a aniversat, pe 25 martie, 90 de ani de viaţă. În anii studenției
mele, prof. univ. dr. Petre Bejan nu pierdea niciodată ocazia să îl dea
drept exemplu studenţilor săi, rememorând acea atmosferă fascinantă,
creată timp de 23 de ani, de Gheorghe A.M. Ciobanu şi George Paşcu în
cadrul Colocviilor Muzicale de la Iaşi.
Mărturisesc că am fost o privilegiată în viaţa Domniei Sale. L-am
cunoscut ca elevă şi apoi ca editor; am învățat de la Domnia Sa că o
prietenie adevărată este un dar divin, ceva care nu trebuie confundat cu
bătutul pe umăr sau cu obrăznicia.
Născut chiar de marea sărbătoare creştină Buna Vestire, pe 25
martie 1925, la Roman, mărturiseşte:
,,Ca orice străfulgerare umană de pe Terra, am văzut şi eu lumina
lui Solaris, pentru prima oară, în ziua de Buna-Vestire a lui 1925 şi
continui şi acum s-o admir, atât în Amurgurile ei, cât şi în acel ce-mi este
doar al meu. Am aparţinut, întotdeauna, Urbei muşatine a Romanului,
fiindu-i Liceului, ce-i poartă numele sau voievodal şi elev, precum şi
dascăl, slujind la catedrele sale un sfert de veac. Făcând parte din acea
generaţie învăluită în tragedia ultimului război mondial, toate mi-au fost
pluralice şi continue, împletind, fără oprire, activitatea didactică cu cea
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socio-culturalăşi participând, întruna, în diverse comisii de examinări,
întreg acest ansamblu totalizând cincizeci de ani. Daca în timpul vieţuirii
mele m-a însoţit imperativul de ,,verba volant", acum, către firescul
,,rămas bun”, am poposit în lumea lui ,,scripta manet”.
Un adevărat maestru al cuvântului rostit, omniprezent la toate
manifestările pe plan cultural în Roman şi în toată Moldova, Domnia Sa a
readus şi readuce, picurând din sufletul său muzica marilor valori
universale dar şi româneşti.
Sute de comunicări, însoţite de demonstraţii muzicale, au încântat
de-a lungul anilor elevi şi studenţi, determinându-i în mod discret să
înţeleagă bogăţia spirituală a creaţiilor aparţinând clasicilor, romanticilor
şi contemporanilor.
Cuvântul scris lăsat posterităţii de Maestrul Ciobanu cuprinde 16
lucrări dintre care 7 titluri au fost editate la Editura Muşatinia (acum
avem în lucru a 8-a lucrare, sub semnătura Domniei Sale) editura având
onoarea dar şi responsabilitatea editării acestor volume reprezentative
pentru cultura romaşcană.
Personalitatea polivalentă a profesorului Ciobanu a determinat
Editura Mușatinia să se aplece cu multă atenție asupra Omuluiși zidirii
sale prin cuvânt. Volumele care poartă pecetea editurii noastre au ajuns
să fie cunoscute în țară și diaspora, revista Melidonium mediatizând
fiecare apariție editorială, prin publicare în numerele tipărite şi pe
internet, împreună cu imagini ce conturau un adevărat tablou de familie,
între editor și autor, așa cum este firesc într-o societate normală.
Poate m-au urmărit vorbele regretatului Iosif Sava: „Domnule
Ciobanu, sunteţi un miracol! ... Şi nu vă ştie ţara?“
Da, pentru, cetatea muşatină, Gheorghe A.M. Ciobanu este un
miracol!
Cu dragoste și admirație, editura Mușatinia, ca un fin bijutier, i-a
îmbrăcat cuvântul şi l-a dăruit semenilor.
Împreună am cunoscut universul creator al profesorului Ciobanu în
Primii fiori, volum ce cuprinde primele sale încercări literare. Am
străbătut împreună lumile astrale ale muzicii din trilogia Mileniul III pe
portativ, lucrând împreună cu arhidiaconul Ciprian Ignat, la partiturile şi
grafurile prezentate în cele trei volume; Editura Muşatinia realizând
această inedită şi complexă lucrare la cote înalte de profesionalism.
Frământări, întrebări: ,,Îşi are Mioriţa rădăcinile în spiritualitatea
dacică?”ne-au purtat în fascinanta lume a mitului, volumul Mioriţa Mit
triadic- o lucrare despre care scriitorul Ştefan Dumitrescu afirmă:
,,..mintea care a scris aceasta carte este o minte vastă, doctă, de erudit,
cu o capacitate extraordinară de a face conexiuni între elemente
artistice, ştiinţifice, istorice şi estetice încât îţi trebuie o minte
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excepţională şi cunoştinţe vaste de mitologie, istorie, matematică,
literatură, muzicologie ca să poţi să urmăreşti firul ideii, sau ideile care
se nasc asemenea unor artificii irizând spaţiul în toate direcţiile pe
timpul lecturii” o carte care se adresează specialiştilor în hermeneutică,
eminescologilor, oamenilor de ştiință care s-au dedicat studierii miturilor.
De altfel, prof.univ.dr. Tudor Ghideanu consideră această carte
,,cea mai ,,năzdrăvană” dintre judecăţile filozofice, ştiinţifice şi
religioase, care s-au formulat asupra Mitului Caracteristic al nostru” de
la Lucian Blaga până în prezent.
În volumul Mioriţa. Mit triadic, autorul identifică cea de-a opta zi
a creaţiei cu însăşi Mioriţa. Fascinantă este ţesătura cuvintelor din această
carte. În mod obişnuit, un scriitor se apleacă asupra scrisului intrigat de
îndoiala inadecvării dintre cuvânt şi trăire; în acest volum, scriitorul ne
oferă un sensibil moment de respiro, un fel de popas în drumul acesta
captivant al trăirii miracolului, misterului, revelaţiei.
Dacă timp de peste un veac şi jumătate a dăinuit interpretarea
clasică a baladei, care sublinia resemnarea ciobanului moldovean în faţa
morţii, prin anii ”30 Lucian Blaga a dezvoltat o întreagă teorie a spaţiului
mioritic, potrivit căreia poporul român îşi are originea în totalitate în
zona carpatină, pe acel,,picior de plai”.Recent, profesorul Ştefan
Dumitrescu, propus în anul 2010 la Premiul Nobel pentru literatură, la
iniţiativa Editurii Muşatinia a scris o cronică literară a volumului Mioriţa
mit triadic.
În volumul Mioriţa mit triadic, mitul reprezintă esenţa vieţii
spirituale româneşti. Lecturând această carte înţelegem că: a fi, a nu fi, a
fi altfel este un argument al vieţii nu al morţii, ideea de mâine nu de azi!
Epopeea Editurii Muşatinia alături de Maestrul Ciobanu ne-a
oferitprilejul cunoaşterii unei galerii întregi de portrete a unoroameni de
cultură români, galerie prezentată în lucrarea Portrete printre rame. Un
popas care ne-a dăruit experienţe ce ne-au îmbogăţit şi rafinat percepţia
despre adevăratul fenomen cultural artistic românesc.
Prin intermediul volumului Mecena medic şi misionar Teodorescu,
am cunoscut o personalitate distinctă a vieţii culturale bârlădene şi
moldoveneşti: chirurgul Constantin Teodorescu, un profesionist în
medicină şi un mare admirator al artelor, care şi-a donat impresionanta
colecţie de tablouri muzeelor din Bârlad şi din alte oraşe moldave.
Pe internet am reuşit să realizez un blog al profesorului Gh. A. M.
Ciobanu, în care este prezentată activitatea omului de cultură romaşcan,
operele sale şi un important material video de la diferite manifestări.
Toată această bogată activitate şi colaborare cu distinsul om cultură
romaşcan Gheorghe A.M. Ciobanu m-a responsabilizat în faţa actului de
cultură, trecând peste greutăţile inerente, din datoria de a prezenta cât mai
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profesionist creaţia unui autor. Opera sa, care pentru eternitate rămâne
ilustrată în cărţile editate, reprezintă adevăraţii copii spirituali ai
scriitorului Gheorghe A.M. Ciobanu.
La întrebarea mea, cum s-ar explica această longevitate creativă,
maestrul mi-a răspuns nonșalant:,,Gândesc, acum, la un „polinom de
maximalitate” mult mai restrâns, redus doar la câţiva factori
coexistenţi:
sănătate,
luciditate,
activitate,
creativitate,
contemporaneitate şi raţionalitate în faţa morţii.Secretul longevității
activității mele nu este chiar un secret [...] mi-am tras seva și puterea de
la tinerețea cu care am fost mereu înconjurat, de la discipolii mei. Așa
am reușit să susțin peste 3.000 de conferințe, să predau 63 de discipline
ca profesor, în primul rând pentru că, după război, așa erau timpurile,
fiecare profesor preda pentru o școalăîntreagă.” (Emilia Ţuţuianu:
Interviu cu Gheorghe A. M. Ciobanu- la aniversarea a 88 de ani)
Fiind adesea în apropierea maestrului, pentru editură, pentru mine
personal, a fost mereu o zi de sărbătoare. Cu respect, cu nostalgică
prietenie, pentru tot ce a dăruit culturii române, un pios omagiu la ceas
aniversar.
,,Şi-n timp ce tot mereu cad frunze, pe aripe de vânt lăsate,/Iar
umbrele-nserării triste, acopăr firea ca un nor,/Acum dintru a mea
simţire, o parte mică se desprinde,/Un gând, încet se naşte iarăşi, şi se
redeapănă uşor”…(din poemul Nostalgie, scris de A. M .Ciobanu în anul
1941)
La mulți şi buni ani, domnule Gheorghe A. M. Ciobanu!
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Debut

Mihnea Bălici
(16 ani, Colegiul Național ”Calistrat
Hogaș”, Piatra-Neamț; Cenaclul de
joi)

săvinești
singurele lumini la 6 dimineața sunt cele din săvinești
strivesc orizontul la stânga noastră cum o iei spre roznov
dincolo de lunca bistriței cu turnurile gri de fabrici
furnale antice clădiri șubrede moaștele industriei
câteodată cred că acolo e fabricat răsăritul
prin tuburile alea cu epitelii cimentate de comuniști și italieni
din fumul ăla portocaliu ce acoperă ca un cumulonimbus cerul.
singurele lumini la 6 dimineața sunt cele din săvinești
e de la sine înțeles că la ora aia specia umană e cea mai vulnerabilă
și că ne doboară orice boare de vânt e când ne apucă greața că existăm
dumnezeule o să mă întreb de ce scriu poeme la plural poate-s doar eu
dar doare până-n os când le văd cum
eclipsează stelele.
iar atmosfera de film vechi
cred c-o să mă omoare într-o
zi.
singurele lumini la 6 dimineața sunt cele din săvinești
și apele râului le reflectă și cerul nopții le reflectă
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și ele se reflectă unele pe altele morala kantiană dezmembrată într-o
dimineață
pregătiți steagurile și nevestele ce numesc eu libertate uite-o
m-am limpezit sunt viu la 6 dimineața mut și munții cu credința mea
credeam că n-o să vină ziua asta
când pot să strig și eu că nu exist.
singurele lumini

kind of blue
electrobuzele se plimbă prinse de cer
scot scântei din stele ne spun uite
alt oraș unguresc al cărui nume nu o să-l pronunți
franz apasă pedala de accelerație
îți dârdâie capul pe fereastră la 220 de km/h
cineva în tibet tocmai atinge nirvana
evident
că am pierdut și asta
stelele

only bored as i get older
evoluția face ca oamenilor de
la ultimul etaj să le crească aripi
poemele noastre sunt colaje
ele nu ne ating decât pe noi
ele nu ajung decât de la unul la altul
și mor
ne simțim mișto omorându-le
dăm pagina
mă scobește pe dinăuntru
nu am destul credit pentru toate
poeziile
perioada în care înveți să decupezi din tine
ferestrele prin care nu poți să
respiri
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sufocare din lipsa grinzilor
rulăm covoarele și le dăm foc
mă uit ca ultimul terminat la fetele
din sala de lectură
și
toată lumea știe că sunt stricat
că tendoanele mele scârțâie
că mă doare spatele
că am lipsă de calciu
când ies mă plimb prin parcare și mă uit
la reflexia mea în vopseaua mașinilor
ruleta rusească cu o banană
îmi las părul
să crească

)
câteodată mi-e dor să fiu fericit să
mă întind pe bancheta din spate până îndoi portierele
am fosile în loc în oase am
neuronii împrăștiați prin cadă
ștergem ultimele rânduri pentru că ele n-o să fie niciodată
ceea ce suntem noi acum
noi acum suntem mai mult
decât cearșafuri împrăștiate
noi acum suntem mai mult
orice zi ar veni după asta
o să plece fix cu aceleași poezii
și o să mi le toarne pe gât și o să mi le îndese în urechi
și o să mă întrebe toate deodată

ce mă doare
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In memorian
Sergiu Adam

Cu blândul Sergiu “împotriva” profesorului Husar
Cu Sergiu nu am fost prieten apropiat, dar niciodată relaţiile dintre
noi nu au fost reci. De când ne-am cunoscut (dar mai ţin minte exact?),
relaţia dintre noi a fost una de camaraderie sinceră, deşi el era cu mult
mai în vârstă faţă de mine. În fapt, el a fost unul din primii poeţi pe care
i-am văzut în carne şi oase în tinereţe: era prin anii 1965-66, cred, când,
el, împreună cu Radu Cârneci, au fost invitaţi la Liceul “Ştefan cel Mare”
din Târgu Neamţ să citească versuri şi să le vorbească elevilor despre
viaţa de scriitor. Apoi l-am citit pe Sergiu în “Ateneu”, prima revistă
literară pe care am deschis-o în viaţa mea şi în care mă uitam ca la o
icoană. Întorceam paginile revistei cu sfială şi mă minunam de textele
sub care apăreau diferite semnături, visând să semnez şi eu, cândva, în
acele pagini. Dar visul de atunci mi s-a împlinit mult mai târziu...
M-am cunoscut, cu adevărat, cu Sergiu abia după ce debutasem
deja, atunci când el venea la Piatra Neamţ la diferite întâlniri cu cititorii,
împreună cu scriitorii şi ziariştii din Bacău. “Ce faci bătrâne, cum îţi
merge? Ce mai scrii?”. “Bine” – răspundeam. Şi cu asta dialogul nostru
lua sfârşit. Însă, după câteva pahare, îmi dădeam şi eu drumul la voce şi
abordam cu Sergiu şi alte discuţii decât cele protocolare. “Dă-i înainte
bătrâne, îmi place ce scrii. Vă urmăresc pe toţi cei din Neamţ şi vă
admir” – mă încuraja cu blândeţe. În câteva rânduri mi-a publicat şi
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versuri. O foarte plăcută surpriză au fost pentru noi, tinerii poeţi nemţeni
(Aurel Dumitraşcu, Adrian Alui Gheorghe, Daniel Corbu, Radu Florescu
şi cu mine) cele două pagini cu poeme şi poze cu chipurile noastre tinere,
apărute chiar într-un număr de august vopsit în roşu. Cred că de două ori
am ajuns şi la redacţia “Ateneu”, pe vremea când aceasta funcţiona în
aceeaşi clădire cu redacţia ziarului judeţean, Sergiu fiind cel care făcea
oficiile de gazdă nouă, tinerilor.
Ultima oară ne-am văzut la Iaşi, cu mulţi ani în urmă, cred că prin
2002, la o jurizare pentru premiile anuale ale filialei ieşene, pentru că
după câţiva ani Sergiu Adam s-a mutat la filiala USR din Bacău. La acea
jurizare, la care preşedinte era profesorul Alexandru Husar, foarte mult
discutat a fost premiul pentru debut în poezie. Discuţiile au fost aprinse.
Scriitoarea Magda Ursache şi cu mine, la care s-a alăturat tacit şi Sergiu,
susţineam cartea foarte bună a unui tânăr poet botoşănean (alegere care sa dovedit, în timp, a fi cea înţeleaptă), dar de care profesorul Husar nici
nu voia să audă; adusese cu sine cartea unui tânăr poet din Iaşi (despre
care nu am mai auzit nimic despre el nici până atunci şi nici după) şi îl
susţinea cu multă hotărâre, ameninţându-ne că îşi dă demisia din funcţia
de preşedinte al comisiei dacă nu îi susţinem propunerea. Ba chiar ne
dădea şi “exemple negative” din cartea tânărului poet botoşănean, citând,
voit, câte 2-3 versuri mai “rebele”. Nu ştiam cum să procedăm, pentru că
nici nu am fi dorit să-l supărăm pe domnul profesor la modul iremediabil,
dar nici să frustrăm un poet de un premiu ce-l merita cu prisosinţă doar
din cauză că preşedintele juriului nu avea gust pentru poezia lui. Şi vine
pauza de ţigară. “Nicule, eu mă bazez de tine, nu prea cunosc pe aceşti
tineri poeţi. Dacă tu zici că merită, trebuie să ia premiu. Ce zici, dar cum
să facem?” – mă întreabă Sergiu în şoaptă. Îi răspund că singura
alternativă ar fi să-l convingem pe domnul profesor că un premiu de
debut “Traian Olteanu” (premiu care se inventase cu câţiva ani înainte,
de rezervă) este foarte onorabil pentru protejatul său. Şi astfel, cu Magda
Ursache lângă noi, susţinându-ne propunerea, planul a avut succes.
Domnul profesor a cedat, dar nu uşor, protejatul său a luat acel premiu de
consolare, onorabil de altfel, iar preşedintele juriului a plecat mulţumit de
la şedinţa noastră. Aşa am câştigat “lupta” cu domnul profesor. Dar
numai pentru că, normal, cuvântul lui Sergiu avea mai multă greutate
decât al meu.
O să ne fi dor de Sergiu, de vorba lui domoală, de surâsul său
blând, de cuvântul lui bine cumpănit. Să-i fie ţărâna uşoară! Cum o să ne
fie dor şi de domnul profesor Husar, care s-a grăbit să plece şi el la
Ceruri, cu câţiva ani înaintea lui Sergiu... (Nicolae Sava)
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Spectacol de reviste
Dacă diagnosticul e bun, pacientul mai are o şansă
Dilema veche, nr. 588, 21-27 mai 2015. Am citit cu plăcere (cu
îngrijorare?) un text semnat de Sebastian-Vlad Popa, întitulat
„Ramolismentul puer”. Cităm fără milă, ne asumăm concluziile eseului:
„E bine că au apărut în cele din urmă şi în România cîteva grupuri
intelectuale de stînga, cu oameni care gîndesc eliberaţi de clişeele
istoriografiei omologate, ca nu cumva să nu avem parte de o plictiseală
nouă, serioasă, legitimă. Dacă părinţii acestor animatori de stînga
răzbătuseră cu greu prin istoria de pînă la 1989, uite că vin fiii, cu
senilitatea lor liberă de prejudecăţi, ca să ne arate că putem să gîndim
nuanţat oroarea părinţilor. Mă gîndesc şi la grupul de poeţi români care
protestează împotriva unui premiu injust acordat unui poet. Un caz
printre cazuri şi nu tocmai. Văd mai degrabă că fiinţa poetului modern,
care se confundă cu însăşi tinereţea, cu ipseitatea, cu tentaţia
ireductibilului, cu risipirea, acum trece la respectabila ei vîrstă
sindicală, sub ocrotirea criteriilor civile! Apoi, socotesc, cam băbeşte cei drept, şi aflu că poezia poetului nemerituos nu e mai rea, în substanţă,
decît a poeţilor contestatari. Cred în tîlcul anecdotei de adineauri şi,
ducînd mai departe joaca de-a aritmetica şi critica literară, fac o sumă a
temelor literare predilecte, în toate genurile, furnizate de ultimele
promoţii de scriitori români. Ce obţin? Obţin, întîi, o cantitate
covîrşitoare de amintiri din copilăria istoriei socialiste. Tema aceasta,
fie că e vorba de amintirea excursiilor şi a compunerilor literare de
vacanţă, fie de veritabile culegeri folcloric/antropologice de vorbire
argotică a copiilor şi adolescenţilor pe fondul neguros al anilor ‘80,
haşurează întreaga perioadă literară românească de după 1989.
Conştiinţa literară românească, ieşită din dictatură cu sentimentul că
rezistase presiunii ideologice şi că se putea compara cu literaturi de
neîntreruptă tradiţie în libertate, se retrage, în faţa libertăţii restituite in
integrum, cu un pas. Amintirile din copilărie sînt incursiuni stilistice,
lirice, benigne, într-un univers colorat nostalgic. Aşa deteriorat, imund
cum e acest univers, dar nostalgic. Pur şi simplu, scriitorii cei noi, tineri,
virtuozi stilişti, confruntaţi cu libertatea neaşteptată, se întorc nostalgici
la copilărie, puteţi cîntări gravitatea acestui recul? Observ cu un
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sentiment tragic alinierea tematică a unor scriitori tineri care, contrar
genuităţii lor literare, capătă instantaneu deprinderile sensibile ale
senectuţii. Fiii literari ai optzecismului se năşteau mai bătrîni decît
părinţii lor care, la rîndul lor mai bătrîni decît neo-modernii şaizecişti
(în poezie cel puţin), dau „literaturii cotidianului“ o dimensiune de
tragism şi de experiment textual de care cei din urmă apăruţi sînt încă
departe. A doua sumă tematică observabilă, dominantă în anii 2000, se
leagă de figura victimei adolescentine, strivite de ispitele „societăţii de
consum“. Făcînd caz de tipologia propriu-zisă, nouă, scriitorul (mai ales
de teatru şi de roman) pretinde că inventează şi o formă literară nouă (în
care notaţia de reportaj crud şi scatologia alternează cu deliruri
nevrotice fără punctuaţie). În realitate, literatura aceasta violentează
papagaliceşte ticurile conformiste ale unei maculaturi internaţionale de
mare circulaţie care macină în gol problema marginalităţii, a drogului şi
a sexualităţii alterate (însă angelice, întrucît obsedate de androginie).
Dar nu cumva ascultarea cuviincioasă a trend-ului e şi ea bătrînicioasă?
A treia şi cea mai recentă temă dominantă este dulceaţa şi mizeria
domestică! Ea reînnoadă cu prima (a amintirilor din copilărie) şi este şi
cel mai manifest certificat de bătrîneţe a scriitorului tînăr, a scriitorului
matur. Sînt uluit şi vesel să văd că, în fine, după multe decenii de luptă
cu inerţiile de toate soiurile mic-burgheze, au apărut bebeluşii, copilaşii
cu problemele lor de vîrstă şi cu adorabila lor vorbire stîlcită, apoi copiii
mai mari, nevestele, soţii, divorţurile, nemaifacerea de dragoste în cuplul
matrimonial, lupta pentru maifacerea de dragoste în cuplul matrimonial,
amantele perverse (incredibil!), mamele bune, mamele stricate, taţii,
fraţii, cumnaţii, cuscrii… Un regn întreg de figuri din ocolul domestic,
unele înfăşate tandru, altele trecute prin maşina de tocat „ipocrizii“. E
destul să iau ca reper un autor vechi de subiecte domestice, aproape
uitat azi, cum e Teodor Mazilu. Faţă de vodevilurile lui tragice şi
sublime, literatura domestică de azi are două defecţiuni simptomatice
pentru naivitatea ei bătrînicioasă: nu construieşte raporturi de funcţii
umane între personaje, ci simple fresce realiste şi lirice (în chiar sensul
slab dat acum o sută de ani de Ibrăileanu lirismului, ca digresiune
subiectivă, arbitrară); a doua caracteristică este că epopeile domestice
actuale, în ciuda referenţialului urban, nu sînt urbane, sînt substanţial
rurale, grevate de tipicitatea unei umanităţi pentru care citadinul
acţionează în continuare strident şi ostil.” Domnule Sebastian-Vlad Popa
vă aşteptăm cu noi pre/ post/ viziuni!
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Paul Celan se întoarce, integral, acasă
Observator cultural/ 773/ 22 mai 2015. Editura Polirom publică
prima ediţie integrală a operei poetice semnate de Paul Celan, unul dintre
spiritele care au marcat gîndirea poetică europeană a secolului XX.
Opera poetică (I) – traducere inedită din limba germană de George State
• cuvînt-înainte de Andrei Corbea – cuprinde volumele Nisipul din urne,
Mac şi memorie,Din prag în prag, Gratii de vorbă şi Roza
Nimănui. PAUL CELAN (Paul Antschel) s-a născut la Cernăuţi, în 1920,
într-o familie de evrei vorbitori de limbă germană. Studiile universitare le
începe la Tours, unde pleacă în 1938; revine în România înaintea
izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial. După 22 iunie 1941 este
mobilizat în detaşamentele de muncă obligatorie pentru bărbaţii evrei la
Rădăzani, Fălticeni şi Tăbăreşti; părinţii mor succesiv în lagăre din
Transnistria, unde fuseseră deportaţi în iunie 1942. În aprilie 1945 Celan
se refugiază la Bucureşti, unde va locui pînă în decembrie 1947, cînd
părăseşte definitiv România. După şase luni petrecute la Viena, se
stabileşte la Paris. Studiază la Sorbona, iar din 1959 ocupă postul de
lector de limba germană la École Normale Supérieure. Poet de limbă
germană, Celan publică primul volum de versuri, intitulat Nisipul din
urne, la Viena, în 1948; patru ani mai tîrziu apare Mac şi memorie, cartea
care i-a adus recunoaşterea criticii, urmată, rînd pe rînd, de volumele ce lau consacrat drept unul dintre cei mai importanţi poeţi germani ai
secolului XX: Din prag în prag (1955), Gratii de vorbă (1959), Roza
Nimănui (1963), Schimbare de suflu (1967) sau, postum, Ograda
timpului (1976). De asemenea, va traduce în germană din, printre alţii,
Paul Valéry, Henri Michaux, René Char, Osip Mandelştam, precum şi
prima carte franceză a lui Emil Cioran. Paul Celan primeşte în 1958
Premiul Literar al Oraşului Bremen, iar în 1960 i se decernează Premiul
Georg Büchner. Bolnav, se sinucide în 1970.

Poezia e rentabilă, fraţilor
Şi tot din Observator cultural/ 773/ 22 mai 2015, un interviu cu
Ioan Es Pop. Spune confratele nostru: “Dacă poezia a devenit o afacere
în România, ea nu este atît afacerea poeţilor, deoarece tirajele cărţilor
lor depăşesc rareori 300-500 de exemplare, cît afacerea editorilor, care
cîştigă de pe urma publicării cărţilor de poezie pentru că, în foarte multe
dintre cazuri, cei care plătesc editarea acestor cărţi sînt poeţii înşişi. Dar
acest fenomen întreţine şi explozia generaţionistă, uneori pozitivă,
alteori negativă. Ai uneori impresia că în România de azi există mai
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mulţi poeţi decît cititori de poezie”. Cred că ar fi bine să facem un
recensămînt oficial, să ştim ce şi cum. Mai e şi varianta (de lucru) că
dacă sînt mai puţini cititori de poezie, decît scriitori de poezie, să
interzicem scrierea poeziei, ca fiind toxică.

Invidiaţi, invidiaţi, că tot rămîne ceva
În Timpul, din 12 mai, 2015, Lavinia Maria Pruteanu scrie
despre “Un sentiment vechi de când lumea, mereu în vogă”. Adică despre
invidie. Iată cîteva probe de invidie inter-scriitoricească, din istoria
sentimentului: “Atunci când nu ne lăsăm alienați, internetul ne oferă tot
felul de surprize. Tot navigând în voia sau împotriva curentului, găsesc
pe un site de literatură insultele cu care s-au „gratulat” unii scriitori
celebri. Redau câteva dintre cele care mi s-au părut mai expresive:
„Doamne, ce ghiveci înăcrit este scriitura lui James Joyce! Nimic în
afară de homosexuali bătrâni, cotoare de varză și citate din Biblie care
fierb în sucul secretat de mintea sa de jurnalist pervers” (D.H. Lawrence
despre James Joyce); „Domnul Kipling reprezintă tot ce mi-aș dori să fie
altfel în lumea asta cangrenată” (Dylan Thomas despre Rudyard
Kipling); „Nimeni n-ar putea fi mai clovn, mai greoi sau mai de prostgust decât Herman Melville, chiar și într-o carte de valoare cum e Moby
Dick” (D.H. Lawrence despre Herman Melville); „N-a folosit niciodată
vreun cuvânt care să determine un cititor să folosească dicționarul”
(William Faulkner despre Ernest Hemingway); „Săracul Faulkner. El
chiar crede că marile emoții provin din cuvinte sofisticate?” (Ernest
Hemingway despre William Faulkner); „Orice urmă de entuziasm față
de scriitura lui Poe este semnul unui stadiu primitiv de gândire” (Henry
James despre Edgar Allan Poe); „Există două moduri prin care să nu-ți
placă poezia. Unul e să nu-ți placă, celălalt e să-l citești pe Pope”
(Oscar Wilde despre Alexander Pope); „Ulise este opera unui student
grețos care își stoarce coșurile” (Virginia Woolf despre James Joyce).”
Şi mai departe: “J. Elster a identificat semnele caracteristice ale invidiei:
adoptarea unei atitudini critice exagerate față de ceilalți („căutarea
nodului în papură”), justificarea succeselor celorlalți atribuindu-le
factorilor externi, apelarea la bârfă și sabotarea indirectă prin
devalorizarea rivalului”. Acum, vorbind între noi, eu cred că autoarea a
avut pe cineva în redacţie de i-a publicat eseul …! Că altfel nu se explică.

Unde se întîlnesc Grigurcu, Stoiciu şi Kavafis …?
Convorbiri literare, aprilie, 2015. Gheorghe Grigurcu continuă
Jurnalul său de lectură (şi) cu observaţii de o subtilitate rară în literatura
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momentului. Primul volum din Jurnalul său, apărut recent la Editura
“Eikon” este exemplar, de altfel. Îl vom comenta, cu siguranţă, în
perioada următoare. Citim cu plăcere toate însemnările lui Gheorghe
Grigurcu din revistele pe care le onorează cu semnătura. Spune de data
aceasta: “Liviu Ioan Stoiciu ne informează că pe peretele din faţa
biroului d-sale a aşezat următorul aforism al lui Cioran, pe care nu pot
decît a-l subscrie, la rîndul meu: De unul singur, chiar şi inactiv, nu-ţi
iroseşti timpul. În schimb, aproape întotdeauna îl pierzi de pomană în
compania altora. Nici un colocviu cu tine însuţi nu poate fi întrutotul
steril. Ceva tot iese, trebuie să iasă, fie şi numai speranţa de a te regăsi
într-o zi”. La Kavafis găsim un poem care are aceeaşi concluzie, îl putem
adăuga contextului: “Chiar dacă nu-i chip viaţa să ţi-o croieşti cum
vrei,/ măcar încearcă totuşi,/ fă tot ce poţi; n-o terfeli/ în searbede relaţii
cu orice fel de lume,/ în gesture agitate şi-n vorbe irosite.// N-o terfeli,
tîrînd-o peste tot/ pe unde bîntui, n-o supune/ la stupizenia diurnă/ a unor
vizite şi legături,/ ca mai apoi s- nu-ţi devină povară şi străină” (“Opera
poetică”, 1993, “Fă tot ce poţi”, traducere Elena Lazăr). Dar am găsit şi
o altă traducere, mai fluentă, mai apropiată de spiritul aforistic, datorată
lui Aurel Rău (vol. Kavafis, Poezii, “Cît poţi”, Editura Pergamon,
Bistriţa Năsăud, 2006): “Şi dacă nu poţi să-ţi faci viaţa cum vrei,/ atunci
cel puţin aceasta/ cât poţi încearcă: n-o înjosi/ în mult târg cu lumea,/ în
multă alergătură şi vorbărie// N-o înjosi ducând-o/ întorcând-o într-una
şi expunând-o/ în prostia de zi cu zi/ a relaţiilor şi vizitelor,/ până la a o
face străină şi-apăsătoare.” Poetul rămîne poet şi cînd traduce! S-au
văzut (şi) cazuri cînd traducătorul o ia înaintea poetului.

Arta faţă în faţă cu ANAF-ul
România literară, nr 16, 2015. Petre Tănăsoaica : “Un cocoş a
înghiţit un peşte iar omul pe amîndoi”. De apreciat stilul anecdotic/
colocvial al cronicilor semnate de Petre Tănăsoaica, care apropie pe
cititor “cu momele, cu amăgele” de fenomenul plastic: “La Olimpiada de
Iarnă de la Grenoble, un tânăr jurnalist american avea să povestească o
întâmplare care a intrat în anecdotica ce-l însoţeşte pe Picasso, de la un
capăt la altul al vieţii. Luaţi pe sus de alcool şi veselie, reporterii sportivi
americani s-au trezit, într-un restaurant de lux, în faţa notei de plată, pe
care n-ar fi putut-o achita cu toţi banii lor de pe diurnă. Un bătrân, de la
o masă vecină, i-a cerut ospătarului să-i aducă lui nota. A schiţat un
desen pe ea, a semnat-o Picasso şi nota de plată a fost achitată.”. A
plătit? Asta e bine! Dar bonul de casă? I-a dat bon de casă? Unde era
ANAF-ul lor?
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Revista „Apostrof” - 300
Apostrof, mai 2015. Marta Petreu – “La numărul 300”: “La ce
bun o revistă literară? Cred că dacă Homer ar fi trăit azi, ar fi făcut o
revistă. Pentru un scriitor, puţine lucruri, poate numai inspiraţia, sînt
mai importante decît viaţa literară reflectată de revistele literare. Fără
ele am fi pierduţi, îmi spun, căci fără instrumentele de etalare a ceea ce
ai scris, de discutare a ceea ce ai publicat, de valorizare a ceea ce ai
făcut. Cred şi-acum că pentru un scriitor revistele sînt marea sau măcar
acvariul în care trăieşte. Să ne citim la Apostrof 400”. “Apostroful” este
revista pe care poţi să o iei pe o insulă pustie; pe mulţi ne-a ajutat (ne-ar
ajuta) să supravieţuim cultural. Putere de muncă şi cititori inspiraţi,
Marta Petreu!

Fotografia de stradă la Paris
În perioada 28 aprilie – 12 mai a.c., Institutul Cultural Roman din
Paris a găzduit expoziția ”Diaspora românească în dialog multinational”,
un proiect gândit și realizat de curatorul Angelica Scarlat. Au participat,
cu lucrări de grafică, fotografie și video, artiști din Franța (Richard
Laillier, Bianca Waxman), România (Pr. Iulian Nistea) și Israel (Fred
Berkowitz, Berta Bar-Kovetz, Micha Tanny).
O prezență deosebită, pe simezele de la ICR, mi s-au părut a fi
fotografiile semnate de preotul Iulian Nistea. De aceea, la câteva zile
după deschiderea expoziției, m-am deplasat la Biserica Mitropolitană
română pentru a sta de vorbă cu artistul.
- Părinte Iulian Nistea, când a început să vă preocupe fotografia?
Iulian Nistea: Prin anii 1993-1994, când, împreună cu prietenul și
cumnatul meu Ioan Gâscă, de la Cluj, am descoperit la munte, pe Valea
Arieșului, niște cruci vechi, din lemn și din piatră. Mai întâi, din motive
misterioase, am început să le fotografiem. Cumnatul meu absolvise și el
artele frumoase, la Cluj, și era deja antrenat în fotografie. Am început și
eu să intru în joc. Asta a fost prima etapă. A doua a fost fotografia de
stradă, care a rămas pasiunea mea. Am început-o de când sunt aici, la
Paris, adică din 2002. Parisul e un oraș în care te poți plimba în voie și
fotografia e la ea acasă. E un oraș foarte fotogenic, nu ca arhitectură,
neapărat, ci ca întâmplare umană.
- Iar din Paris observ că vă atrag mai ales oamenii străzii...
Iulian Nistea: Da, multe dintre personajele mele sunt oameni ai
străzii. Fără îndoială că am primit de la ei și am transmis mai departe un
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mesaj emoțional. Fotografia de stradă a avut tot timpul această
dimensiune umanistă, prezentă chiar la fondatorii ei din secolul XX. Pânâ
la urmă, ea nu se poate desprinde de această dimensiune umanistă.
- Ca expresivitate, fotografia are avantaje față de pictură, de
pildă?
Iulian Nistea: Nu aș compara fotografia cu pictura. Fotografia,
pentru mine, este capacitatea de a observa. Pentru că în adevărata artă
fotografică nu poți să treci repede, doar apăsând pe buton. Trebuie să
observi și să aștepți momentul unic care se întâmplă în clipa decisivă...
De aceea, în pictură demersul e cu totul diferit, chiar dacă mai recent și
pictorii folosesc fotografia.
- De ce folosiți fotografia alb-negru?
Iulian Nistea: Eu prefer alb-negru pentru că în fotografia de stradă
este important mesajul, iar culoarea ar distrage atenția de la mesaj. Albnegrul adună mintea, n-o lasă să se disperseze în decorativ. De aceea,
probabil, toată fotografia de stradă este alb-negru, de la început până în
zilele noastre, și așa va rămâne.
- Intervenți, ulterior fotografierii, cu corecții pentru îmbunătățirea
imaginii?
Iulian Nistea: Nu există fotograf care să nu-și lucreze / prelucreze
fotografiile. Și fotografiile foarte vechi, pe peliculă, erau deja lucrate cu
tehnici chimice, care sunt corespondentul tehnicilor digitale de azi. Dar
nu modific compoziția. În fotografia de stradă, modificarea compoziției
nu este admisă. Se poate interveni doar la contrast, la luminozitate...
(Emil Nicolae)

Evenimente în Bibliotecă
Un laureat al Premiului Goncourt la Piatra Neamţ
Miercuri, 13 mai, la Biblioteca Judeţeană « G. T. Kirileanu », a
avut loc o întîlnire a publicului cu scriitorul francez Franz Bartelt,
deoptrivă romancier, dramaturg şi foiletonsit, unul dintre cei mai
importanţi scriitori francezi ai momentului. Autor a peste patruzeci de
volume, multe dintre ele în colecţiile prestigioasei edituri Gallimard,
Franz Bartelt scrie o literatură dinamică, cu un umor debordant, fără să
facă nici o concesie facilului. Dintre cărţile sale, reţinem cîteva titluri: La
Chasse au grand singe, Gallimard, 1996. Le Costume, Gallimard 1998,
Les Bottes rouges, Gallimard, 2000, Le Grand bercail, Gallimard, 2002,
Charges comprises, Gallimard, 2004, Le Jardin du Bossu, Gallimard
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Série Noire, 2004, Le Bar des habitudes, Gallimard, 2005, Folio, 2007,
Premiul Goncourt pentru nuvelă, Chaos de famille, Gallimard Série
Noire, 2006, Pleut-il?, Gallimard, 2007, Petit Éloge de la vie de tous les
jours, Gallimard, 2009, La mort d'Edgar, Gallimard, 2010, Le Testament
américain, Gallimard, 2012, Le Fémur de Rimbaud, Gallimard, 2013.
Volumul « Le Femur de Rimbaud », tradus déjà în mai multe limbi din
Europa, se află în pregătire la Editura « Humanitas » şi va apărea în
colecţia « Raftul Denisei ». (NS)

Întâlnire cu poezia, de ziua ei
21 Martie - Ziua Mondială a Poeziei. Vineri, 20 martie 2015, în
Sala „Cupola” a Bibliotecii „G.T. Kirileanu”din Piatra Neamţ, a avut loc
o întâlnire cu poezia. Ea a fost susţinută de cei care o slujesc la PiatraNeamţ - Vasile Baghiu, Nicolae Boghian, Radu Florescu, Mihai
Merticaru, Emil Nicolae, Dorin Ploscaru, Nicolae Sava şi Cezar Ţucu,
moderator al întâlnirii fiind poetul Adrian Alui Gheorghe - director al
Bibliotecii Judeţene. De asemenea, prezenţi la eveniment au fost şi mai
tinerii poeţi Iris Nuţu, Delia Tărcăoanu şi Ştefan Lujinski, care-şi
meşteşugesc condeiul în cadrul Cenaclului de Joi, sub coordonarea
scriitorului Adrian G. Romila. Poezia a fost omagiată şi prin lansarea
colecţiei “Buzunarul cu poezii” (Editura “Conta”: “Malec” de Aurel
Dumitraşcu, “Pasărea instantaneu” de Dimitrie Grama şi “Ispita” de
Adrian Alui Gheorghe), iar scriitorii Adrian G. Romila, Nicolae Sava şi
Emil Nicolae au „zugrăvit” portrete şi autoportrete critice. Atmosfera
artistică a momentului a fost întregită de acoladele muzicale susţinute de
grupul de jazz-blues Wanderlust din cadrul Liceului de Arte „Victor
Brauner”. (NS)

“40 de zile”, cu scriitoarea Chris Simion
Miercuri, 4 martie 2015, în Sala „Cupola”, a avut loc lansarea
volumului „40 de zile” semnat de scriitoarea Chris Simion. Din biografia
autoarei aflăm că este teatrolog de profesie, născută pe 20 august 1977 şi
că a publicat prima carte (Dragostea nu moare. O concluzie la 16 ani) la
vârsta de 16 ani, ocazie cu care criticul George Pruteanu a numit-o „un
fel de pui de Cioran în fustă lungă şi neagră”. Volumul lansat recent este
„un roman scris în 40 de zile, un joc al introspecţiei şi al (re)găsirii de
sine. Recomandat persoanelor aflate în derută existenţială, cu alergie la
minciună şi cu tulburări de maturitate. Jocul începe cu o singură pistă:
sufletul tău. În fiecare zi cobori în tine, în adânc. N-ai cum să te-ntorci, nai cum să te-opreşti, ci doar să mergi înainte. Ultima zi este răscrucea,
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momentul deciziei: „încotro?”. Cele 40 de zile de reflecţie şi sinceritate
îţi dau răspunsul şi la final nu mai ai nici o şansă de ezitare… simţi exact
pe unde s-o iei” după cum aflăm de pe coperta IV. Cartea a fost
prezentată, la întâlnirea cu cititorii nemţeni, de scriitorii Adrian Alui
Gheorghe şi Adrian G. Romila. (NS)

Colocvii colegiale şi omagiale: Vasile Spătărelu
În cadrul stagiunii artistice 2014-2015, Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamț, a organizat în
ziua 24 martie 2015, în Sala „Sergiu Celibidache”, evenimentul cultural
intitulat: „Colocvii colegiale Vasile Spătărelu (1938-2005)”, invitați:
Gheorghe Bunghez, Mircia Zaharia, Gheorghe Gozar, Adrian Alui
Gheorghe, Cristian Misievici; moderatori: Kalló Ildikó, Adela Țârc.
Compozitorul Vasile Spătărelu s-a născut la 21 aprilie 1938, în comuna
Tâmna-Mehedinți, județul Caraș-Severin. A fost elev al liceelor de
muzică din Craiova, Brașov și Timișoara. A urmat cursurile
Conservatorului bucureștean, cu Ioan D. Chirescu – teorie și solfegii,
Gheorghe Dumitrescu – armonie, Alfred Mendelsohn și Anatol Vieru –
compoziție și orchestrație, George Breazul – istoria muzicii. În anul 1963
se stabilește la Iași, unde ocupă postul de preparator și asistent la catedra
de contrapunct și forme muzicale la Conservatorul George Enescu. De
atunci, viața și activitatea sa au rămas nedespărțite de capitala Moldovei.
În 1972 a preluat conducerea nou-înființatei clase de compoziție, creând
timp de mai multe generații de studenți, o școală de autentică valoare
națională. Pe lângă activitatea de dascăl, a avut importante funcții în viața
artistică a Iașului și a țării: Decan al Facultății de Compoziție și
Muzicologie de la Universitatea de Arte George Enescu (1984-1995),
secretar al Filialei Iași a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România (din 1976), de vicepreședinte al Comisiei de Evaluare și
Acreditare Academică în domeniul artelor (din anul 1994). Vasile
Spătărelu a fost totodată, încă de la începuturi, unul dintre principalii
organizatori și coordonatori ai Vacanțelor muzicale la Piatra-Neamț. În
toamna anului 2002, și-a susținut cu un succes remarcabil teza de
doctorat în compoziție muzicală la Academia de Muzică Gheorghe Dima
din Cluj-Napoca, având ca temă: „Meditații la Enescu”, un proiect de
creație vizând configurarea gândirii muzicale ca sinteză între tradiție și
contemporaneitate. Muzicianul s-a afirmat constant în domeniul creației,
dând la iveală lucrări simfonice și vocal-simfonice, muzică de teatru și de
operă, muzică de cameră instrumentală și vocal-instrumentală, muzică de
divertisment, muzică corală (ultima sa creație, cântecul său de lebădă,
căruia i-a pus punctul final cu două săptămâni înainte de trecerea sa la
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cele veșnice, fiind Liturghia în glasul III, pentru cor la două și trei voci
egale), valoarea muzicii sale fiind confirmată nu numai de aprecierile
publicului, ci și de premiile conferite de Uniunea Compozitorilor și
Muzicologilor din România și Academia Română. În mod cu totul
neașteptat, la 24 martie 2005, Vasile Spătărelu a plecat dintre noi, lăsând
în urmă multe planuri neîmplinite, dar și o amintire vie, de neșters,
reprezentată de creația sa artistică și de mai multe generații de muzicieni
de valoare. (NS)

G. B. Pergolesi, într-o interpretare de excepţie
Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ a organizat joi, 2
aprilie 2015, un itinerar din nuanţe sonore şi arpegii de culoare.
Programul muzical a cuprins un concert cameral „Stabat Mater” de G. B.
Pergolesi, în interpretarea „Trio Dolcissime” (conf. univ. dr. Paula
Ciochină - mezzo-soprană, lector univ. dr. Cristina Simionescu - soprană
şi lector univ. dr. Brânduşa Tudor - pian) de la Universitatea de Arte
„George Enescu” Iaşi, iar simezele Sălii „Cupola” au oferit o expoziţie ce
a reunit icoane realizate de artiştii plastici Lucian Cornel Agăleanu şi
Laurenţiu Dimişcă. Despre icoană şi despre semnificaţia a vorbit preotul
şi scriitorul Dorin Ploscaru. (NS)

Gheorghe Vadana, o nouă expoziţie
Vineri, 6 martie 2015, la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”
Neamţ a avut loc, în Sala „Cupola”, vernisajul expoziţiei de pictură ce
reuneşte lucrări ale artistului plastic Gheorghe Vadana. Expoziţia, care a
reunit 28 de tablouri a căror cromatică a produs o infuzie de vitalitate, a
fost în deplină concordanţă cu vectorul solar al lunii martie. Despre
orizontul culorilor din tablourile lui Gheorghe Vadana au vorbit
scriitorul Adrian Alui Gheorghe şi artistul plastic Ştefan Potop. Decan de
vârstă, artist deosebit al comunităţii de pictori pietreni, Gheorghe
Vadana s-a născut la 3 februarie 1931, în Poiana Teiului, judeţul Neamţ.
A urmat Facultatea de Arte Plastice Iaşi, pe care a absolvit-o în 1967, la
clasa profesorului Adrian Podoleanu, an în care devine şi membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din România. Expune în Piatra Neamţ începînd
din 1978, fiind prezent la aproape toate manifestările colective şi la
saloanele judeţene organizate de Filiala UAP Neamţ. De asemenea,
participă la expoziţii de grup în Iaşi (Galeriile Cupola, 1985), Bucureşti
(Galeriile municipiului Bucureşti, 1985, 1995), Tîrgu Mureş (1987),
precum şi în străinătate, la Strasbourg (1991), Valencia (1991),
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Venezuela (1991), Martelly, Ungaria (1995). A realizat numeroase
expoziţii personale în Piatra Neamţ, dar şi la Tîrgu Mureş (1980). Tema
predilectă a tablourilor lui este peisajul, de la munte, cel de pe Valea
Bistriţei fiindu-i cel mai drag artistului. La cei 82 de ani ai săi, pictorul
este cunoscut atât publicului iubitor de artă nemţean cât şi din ţară fiind
un nume important în pictura contemporană românească. Lucrările sale le
regăsim în muzee şi colecţii particulare din ţară şi din străinătate, în ţări
precum: SUA, Canada, Australia, Israel, Venezuela, Ungaria, Germania,
Franta, Belgia, Italia, Spania, Grecia, Turcia, Rusia, Moldova. (NS)

Poveşti adevărate despre cărţi mutilate
Luni 23 februarie, la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”
Neamţ, în cadrul Atelierului de cultură civică „Cult & Cultură”, s-a
desfăşurat în Sala „Victor Brauner” o seară în care cartea a fost…
invitatul special, moderatorul Dan Iacob a propus ca temă, de această
dată, povestea cărţilor mutilate, cărţi ale căror ediţii au suferit, în timp,
diverse ajustări operate fie de cenzura comunistă, fie de „autocenzura”
impusă autorilor de editorii care au manifestat exces de zel. Invitat,
pentru a ilustra acest fenomen, a fost inginerul Gheorghe Baghiu,
deţinător al unor asemenea ediţii. Au participă, de asemenea, scriitori din
Neamţ care au avut de a face cu cenzura pe criterii ideologice dar şi
economice. (NS)

Recital de muzică de cameră cu DUO MELOS
În cadrul stagiunii artistice 2014-2015, Academia de Muzică
Gheorghe Dima Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamț, a prezentat
miercuri, 18 martie 2015, la Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu din
Piatra-Neamț, un recital de muzică de cameră, susținut de formația Duo
Melos, avându-i în componență pe Titus Flueraș la vioară și pe
Constantin Andrei la chitară. Au fost interpretate lucrări din creaţia
compozitorilor: Napoléon Coste, Astor Piazzolla, John Williams, Béla
Bartók, George Gershwin. (NS)

Expoziţie Nichita Stănescu
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” şi-a invitat cititorii să-l
redescopere pe Nichita Stănescu prin intermediul unei expoziţii
organizată în holul principal al instituţiei, expoziţie ce a reunit elementele
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de reper din opera „poetului necuvintelor”, precum şi numeroase volume
referitoare la receptarea critică a creaţiei stănesciene. Prin această
expoziţie, cu rol evocator, instituţia nemţeană l-a omagiat pe Nichita
Stănescu, la 82 de ani de la naştere (31 martie 1933). Adrian Alui
Gheorghe: „Nichita Stănescu a îmbogăţit şi înfrumuseţat literatura
universală cu o operă şi cu un mit. Opera sa transformă orice limbă în
care e tradus într-o sărbătoare. Ar fi meritat cu prisosinţă Premiul Nobel,
dacă vremurile ar fi fost normale, pentru că de la Lucian Blaga încoace
niciodată limba română nu a sunat parcă mai bine. De ziua lui ar trebui să
îl citim cu sufletul, aşa cum spunea Nichita despre sărbătorirea lui
Eminescu. Profesorii de literatură trebuie să înceapă azi orice oră de curs
citind din Nichita Stănescu.” (NS)

Întîlnire cu scriitorul Sorin Lavric
Vineri, 3 aprilie, ora 17, a avut loc o întâlnire din seria “Antologia
scriitorilor români contemporani”, invitatul ediţiei fiind filosoful Sorin
Lavric. Despre profilul scriitorului şi filosofului au vorbit Adrian G.
Romila şi Dan Iacob. Adrian Alui Gheorghe, moderatorul evenimentului:
“E un privilegiu să-l avem oaspete pe Sorin Lavric la Piatra Neamţ.
Afirmat ca unul dintre cei mai originali gînditori ai vremii noastre, Sorin
Lavric demonstrează relaţia trainică dintre filosofie şi tradiţie, dintre
istorie şi credinţă. Filonul ideilor sale, exploatat în numeroase studii şi
eseuri, este reprezentat de valorile clasice recuperate şi readuse în
modernitate într-un discurs absolut original.”

O amiază de poezie cu Nora Iuga şi Angela Baciu
La Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu” a avut loc vineri, 27
martie, 2015, o nouă întâlnire din seria “Antologia scriitorilor români
contemporani”. De această dată, Sala “Cupola” a fost gazda poeziei din
registrul feminin, invitatele ediţiei fiind poetele Nora Iuga şi Angela
Baciu. Acoperind în egală măsură, cu talent şi har, variate forme de
manifestare literară (proză, poezie, traducere), Nora Iuga este, dincolo de
cuvântul scris, o prezenţă fascinantă, o personalitate cu magnetism şi cu
graţie, în cuvântul rostit. Cea de-a doua invitată, poeta Angela Baciu,
autoare cu multimple valenţe, a publicat la rândul ei poezie, publicistică,
cărţi pentru copii şi desfăşoară şi o intensă activitate de promotor
cultural.
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Dan Iacob: „Iisus Hristos. Creştinismul. Biserica”
La Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ, miercuri, 22
aprilie 2015, în Sala „Cupola”, a avut loc un dublu eveniment: lansarea
volumului „Iisus Hristos. Creştinismul. Biserica - o antologie de autori,
texte şi teme din al doilea mileniu creştin” ce poartă semnătura
scriitorului Dan Iacob şi, în parteneriat cu Universitatea de Arte „George
Enescu” din Iaşi, un recital cameral, în programul căruia s-au regăsit
lucrări ale compozitorului Georg Friedrich Händel, susţinut de lector
univ. dr. Raluca Dobre - vioară şi lector univ. dr. Ioana Stănescu - pian.
Cartea, a fost prezentată de protopopul de Piatra Neamţ, preot Valentin
Tofan şi de prof. dr. Mihai Floroaia. Adrian Alui Gheorghe, moderatorul
manifestării: „Cartea lui Dan Iacob este, realmente, un eveniment pentru
cultura creştină, este o contribuţie majoră la înţelegerea modului în care a
fost receptată imaginea lui Iisus Hristos în o mie de ani de creştinism, ani
ai frămîntărilor decisive pentru istorie şi pentru evoluţia omului modern.
Cartea e un apostolat făcut de Dan Iacob în mai bine de două decenii de
studiere a surselor bibliografice”. (NS)

„Manuscrisul fanariot” al Doinei Ruşti
Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ a organizat
miercuri, 29 aprilie 2015, în Sala „Cupola”, la „o amiază de cultură” cu
scriitoarea Doina Ruşti. A fost vernisată expoziţia de artă plastică
semnată de Petru Diaconu, şi a fost lansat volumul „Manuscrisul
fanariot”, în timp ce elevi de la Liceul d Artă „Victor Brauner” din Piatra
Neamţ au asigurat ambientul sonor. Cartea semnată de Doina Ruşti a fost
prezentată de scriitorii Adrian G. Romila şi Raluca Naclad. Adrian Alui
Gheorghe, iniţiatorul şi moderatorul manifestării: „Prezenţa Doinei Ruşti
la Piatra Neamţ, într-un turneu de promovare a unei cărţi de mare
anvergură, cum este Manuscrisul fanariot, apărută recent la Editura
Polirom, este un eveniment important pentru bibliotecă, pentru publicul
cititor din zona noastră. Fără nici o exagerare susţin că Doina Ruşti este
unul dintre cei mai importanţi scriitori români, un nume pentru azi dar şi
pentru istoria literaturii române. În ceea ce priveşte pictura lui Petru
Diaconu, hieratismul şi simbolistica pe care le promovează îl fac unic
între pictorii noştri, abordează ludicul cu seriozitate şi subiectele serioase
cu o tentă de persiflare, aşa cum stă bine artiştilor cu har. Ce îi adună pe
cei doi artişti în acelaşi spaţiu, un prozator şi un plastician? Gustul pentru
lucruri rare şi rafinate al publicului din Piatra Neamţ.” (NS)
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Întâlnire cu Matei Vişniec şi invitaţii săi
Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu” a organizat miercuri, 6
mai, o întâlnire memorabilă cu Matei Vişniec şi invitaţii săi. Turneul mai
amplu pe care poetul şi dramaturgul român, stabilit la Paris, îl face în
Bucovina, spaţiu din care provine, şi în zonele adiacente, a inclus, la
această a treia ediţie, şi oraşul Piatra-Neamţ spre bucuria publicului
interesat de gesturi culturale la superlativ. Invitaţii lui Matei Vişniec la
Piatra-Neamţ au fost actorul Constantin Chiriac, directorul Teatrului
“Radu Stanca” din Sibiu şi Eric Deniaud, un artist francez extrem de
talentat, absolvent al Institutului Internaţional al Marionetei din oraşul
Charleville-Mézière situat în nordul Franţei, institut celebru în întreaga
lume, creat de artista de origine română Margareta Niculescu. Programul
de la Biblioteca Judeţeană a cuprins o conferinţă-dezbatere pe tema
naturii intime a teatrului şi a mesajului social şi estetic, individual şi
emoţional pe care îl transmite creaţia teatrală. De asemenea, ca
exemplificare a dezbaterii, publicului de la Colegiul « Calistrat Hogaş »
i-a fost oferit spectacolul de marionete pentru adulţi “Voix dans le noir” /
“Voci în întuneric”, ce poartă amprenta artistică a lui Eric Deniaud,
precum un recital de poezie susţinut de Constantin Chiriac. Itinerariul
pietrean al lui Matei Vişniec şi al invitaţilor săi a mai inclus şi un recital
de poezie religioasă susţinut de Constantin Chiriac la Biserica “Sf. Ioan”,
spectacolul de teatru “Trei nopţi cu Madox” oferit, la Colegiul Naţional
“Petru Rareş”, de Teatrul Dramatic “Fani Tardini” din Galaţi , iar în
seara aceleeaşi zile, la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ, s-au lansat
cărţile (“Negustorul de începuturi de roman” - distins cu Premiul
Augustin Frăţilă, “Omul din care a fost extras răul” şi “Tara lui Gufi”) şi
actorii TT-ului au susţinut spectacolul cu piesa “Frumoasa călătorie a
urşilor panda povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt”
de Matei Vişniec. Acţiunea de la Piatra-Neamţ a făcut parte dintr-un
program mai amplu al scriitorului complex care este Matei Vişniec, una
din vocile cu adevărat europene ale literaturii noastre, program coordonat
de scriitoarea Carmen Steiciuc din Suceava. (NS)

Ștefan cel Mare, între reprezentarea istorică
şi reprezentarea mitică
Realitatea istorică a domnitorului Ștefan cel Mare și realitatea sa
mitică și legendară nu pot fi rupte una de alta. A doua, după cum arată
Tudor Vianu într-un studiu consacrat literaturii care face referire la
personalitatea lui Ștefan cel Mare, explică „înrîurirea exercitată de
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viteazul și înțeleptul domnitor asupra întregului suflet al țării, asupra
conștiinței de sine și asupra năzuințelor acestui suflet”(Tudor Vianu,
Ștefan cel Mare în literatură – Studii de literatură română, Editura
didactică și pedagogică, București, 1965, p. 610).
Ceea ce uimește și în zilele noastre este faptul de necontestat că
domnitorul Ștefan cel Mare a ajuns figură legendară, în perpetuă devenire
chiar din timpul vieții sale. Poporul l-a văzut dintru început salvatorul și
ocrotitorul său în calea puhoiului de nedreptăți venite din partea boierimii
asupritoare și apărătorul pământului strămoșesc de năvălirile dușmane
nărăvite în a smulge bunuri și aur și a frânge tihna țării.
Viața este darul lui Dumnezeu, iar la naștere, omul intră în timp,
„în măsurabil” și dobândește istorie. Pentru unii dintre noi, istoria
individuală strălucește dintru începuturi, pentru alții, după oarece
decantare a timpului, dar mulți rămânem anonimi. Marile personalități
ale neamului au strălucit în timpul vieții lor, fie că s-au numit conducători
de țară, oameni politici, oameni de știință, artiști sau din cei care au lucrat
pentru sufletul omului, pedagogi și duhovnici. Toți au făcut jertfă,
oferind modele de viață, de cumințenie, de făptuire, de iubire.
Indiferent de statul lor social, unii dintre ei au sfințit prin faptele
lor aceste locuri și au fost identificați ca oameni aparte. Unul dintre sfinții
neamului românesc este Ștefan cel Mare. Nu sunt mulți conducători de
țară care au ajuns la o asemenea înălțare. Milostenia, iscusința și credința
de care a dat dovadă l-au impus în fața poporului ca un adevărat sfânt
chiar din timpul vieții sale. Numele de Ștefan avea adăugate, la un
moment dat, două atribute: cel Mare și Sfânt. Așa era mereu amintit
atunci de către contemporanii săi după cum precizează și cronicarul
Grigore Ureche în Letopisețul Țării Moldovei: „Ce după moartea lui,
până astăzi îi zicu sveti (sfântul n. n.)Ștefan vodă, nu pentru sufletu, ce
este în mâna lui Dumnezeu, că el încă au fostu om cu păcate, ci pentru
lucrurile lui cele vitejești, carile nimenea din domni, nici mai înainte, nici
după aceia l-au ajunsu”(p. 65, Editura Litera, Chișinău, 1997). Adevărat
este că domnia sa, aflată între anii 1457-1504, nu a mai fost egalată în
istoria Moldovei nici ca durată, nici ca fapte de vitejie! Mircea Eliade l-a
numit „cel mai mare conducător român cunoscut vreodată”, Mihai
Eminescu exprimă ideea că mormântul său „este altarul conștiinței
naționale”, iar Putna „Ierusalim al neamului românesc”, Carol I afirma că
nu vom mai avea altul ca el!
Copilăria are o importanță majoră în formarea și dezvoltarea unei
personalități. Educația primită în familie, școlile urmate, anumite aspecte
legate de viață oferă importante semne care vorbesc despre devenirea
adultului de mai târziu. Din păcate, date despre copilăria domnitorului
Ștefan cel Mare nu prea se găsesc. Puține pot fi amintite iar ele vin mai
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degrabă din tradiție, poporul având obiceiul să acopere cu o poveste
necunoscutul vieții. Câteva însă se pot înfiripa. Cu aproximație, ca dată a
nașterii sunt menționați anii 1442/ 1443. Părinți sunt Bogdan al II-lea și
Maria-Oltea. Copilul vine pe lume la moșia de valea Trotușului.
Izvoarele nu oferă mai mult despre prima copilărie și despre ambianța
socială în care a crescut. Se pare că la moșia din Borzești și-a petrecut
viitorul domnitor primii ani de viață, iar tradiția populară aruncă lumină
și asupra acestei vârste. Copilul Ștefan este prezent în jocurile cu băieții
de seama lui, desigur, jocuri de-a moldovenii și invadatorii. A rămas
celebră întâmplarea de la stejarul din Borzești, căreia, oameni cu talent
precum scriitorul Eusebiu Camilar, i-au pus haină artistică. Se zice că
Ștefan nu a uitat niciodată moartea cumplită a prietenului său și, în
momentul în care s-a ivit ocazia, l-a spânzurat pe hanul tătarilor de
crengile aceluiași stejar.
Ștefan este menționat pentru prima dată într-un document emis de
cancelaria domnească a tatălui său la 11 februarie 1450. Copilul avea pe
atunci 8-9 ani și se pare că era tot la Borzești. În documentul trimis lui
Iancu de Hunedoara, Bogdan al II-lea, ajuns domnitor, îi făgăduiește
principelui transilvan prietenie și alianță. Îl amintește cu această ocazie și
pe fiul său și îl numește „Ștefan voievod”, desemnându-și astfel urmașul
care trebuia recunoscut și de alte puteri statale. După anul 1451, când
tatăl său este ucis de Petru Aron, copilul își urmează familia în pribegie,
mai întâi în Transilvania, apoi în Țara Românească. Se înțelege că în
această perioada a fost oaspetele unor curți domnești și că acolo a primit
instrucție și educație. Trăind în mediu cărturăresc, Ștefan învață să
prețuiască cartea, să citească Sfânta Biblie, Sfintele Evanghelii, Viețile
Sfinților, cărțile populare Alexandria și Esopia, să cunoască bine limba
slavonă și limba latină. Numai așa se explică faptul că atunci când ajunge
domnitor, dictează diecilor săi scrisori către regii Europei, formulează
articole pentru tratatele încheiate cu puterile vecine. De asemenea, din
porunca sa se scrie o cronică a Moldovei în limba slavonă și apar o
sumedenie de cărți copiate. În ideea aceluiași program cultural și religios,
domnitorul are în vedere ridicarea unor ctitorii și biserici, pictate în stil
bizantin.
Recunoașterea meritelor sale vine și din afară. Atât prietenii cât și
dușmanii simt că în Moldova trăiește o puternică autoritate. Papa Sixtus
al IV-lea l-a numit „Athleta Christi”, iar poporul i-a înălțat din cuvinte
adevărata strălucire: „Ștefan Vodă domn cel mare, seamăn pe lume nu
are, decât numai mândrul soare”. Poporul l-a numit sfânt din timpul vieții
sale, iar Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la data de 21 iunie
1992, a oficializat dorința românilor ca marele domn moldovean să fie
trecut în calendarele (sinaxarele) ortodoxe ca „binecredinciosul voievod
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Ștefan cel Mare și Sfânt” în ziua de 2 iulie a fiecărui an, „ziua trecerii
sale la cele veșnice”.
În textul care însoțește ziua sa din sinaxar, se afirmă, printre altele,
că „Ștefan cel Mare a luptat pentru apărarea întregii creștinătăți „până la
moarte”, cu capul său adică, „cu prețul vieții sale”, cum arăta în
scrisoarea adresată principilor întregii creștinătăți, chemându-i la lupta
sfântă de apărare a credinței creștine”. Este adăugat, de asemenea că
domnitorul nu a pus biruințele sale pe seama iscusinței de care ar fi dat
dovadă, ci, „cu smerenie, pe seama voii și puterii lui Dumnezeu, care i-a
stat mereu în ajutor”. Mărturisirea credinței sale este vizibilă și astăzi în
numeroasele locașuri de cult ortodox construite, renumite în frumusețe și
măreție.
Cu toate că „era aprig la mânie”, domnitorul putea fi lesne om al
iubirii și iertării : „Te-am iertat și toată mânia și ura am alungat-o cu totul
din inima noastră” spunea, adresându-se unui boier care ar fi participat la
uciderea părintelui său. Calitățile de creștin capabil de jertfă, dragostea
față de neamul său, față de pământul sfânt al țării sale, l-au ridicat pe
voievodul Ștefan la desăvârșire, așa cum Mântuitorul a cerut : „Fiți dar și
voi desăvârșiți, precum și Tatăl vostru Cel din ceruri desăvârșit este” (
Matei, V, 48 ).
Poporul a făurit cântece, legende, istorioare cu sâmbure de adevăr,
artiștii plastici și sculptorii i-au imortalizat figura în culoare, marmură
sau granit, compozitorii i-au închinat cântece de slavă, scriitorii i-au
dedicat versuri și i-au romanțat viața, încât trăim cu credința că Sfântul
Voievod Ștefan Cel Mare este mereu de veghe și ocrotește oamenii care
trăiesc pe meleagurile Moldovei.
Cu siguranță, monumentul cel mai impunător dedicat Sfântului
voievod Ștefan cel Mare sunt producțiile populare. Ștefan cel Sfânt este
glorificat fără excepție și scos astfel dintr-un spațiu temporar restrâns al
documentelor istorice și al cronicilor și lansat în spațiul nelimitat ca
durată a poveștilor populare, cu existență multiseculară. O serie întreagă
de culegeri de folclor înregistrează producții populare legate de numele
lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Dintre ele se remarcă culegerea alcătuită de
Simion Teodorescu Kirileanu, fratele lui Gheorghe Teodorescu
Kirileanu. Cartea se intitulează Ștefan cel Mare și Sfânt. Istorisiri și
cântece populare și este apărută în anul 1904. Atât de puternic a
influențat personalitatea sa imaginația populară încât numele său este
pomenit în variate producții literare precum doine, cântece, balade,
legende, povești și chiar strigături sau descântece: „Pe vremuri de secerat
/ Ștefan calu-a încălecat / Și la Baia a plecat / Pe unguri de i-a secat”.
Într-o poveste se amintește de judecata dreaptă a copilului Ștefan
și se precizează: „Vezi că unul singur a fost Ștefan Vodă, și dacă a fost
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să fie om mare, a dat semne de mic” (S. T. Kirileanu, pag. 39, op. cit.). În
altă parte, în legenda „Ștefan cel Mare și turcii” se afirmă că „Așa era
Ștefan Vodă, cine vrea să știe; înțelept, isteț, inimos și viteaz cum n-a
mai fost altul pe timpul lui, de-oi fi umblat să cauți lumea lungiș și
curmeziș.” ( S. T. Kirileanu, op. cit. p. 55 ). Realizările folclorice legate
de domnitorul Ștefan cel Mare sunt numeroase, iar selecția pentru un
asemenea demers pare dificilă. Rămâne doar să mă limitez la un portret
sinteză pe care îl alcătuiește Petre Ispirescu în a sa poveste numită Istoria
lui Ștefan cel Mare și cel Bun : „ …. viteaz cum nu se mai văzuse încă.
Spun chiar că se cunoștea într-însul, din vârsta cea mai fragedă, o
agerime de minte de nu putea nici un copil să-l ajungă, și-i plăceau
armele cu deosebire. Nici unul din semeni săi nu era destoinic să-i stea
înainte, nici la trântă, nici la voroavă. La vânătoare mi-ți ucidea ursul în
luptă dreaptă, înarmat numai cu un cuțit. Pentru aceasta soții lui îl
porecleau zicându-i Burduja. El moștenise de la tatăl său cutezarea,
iuțeala și meșteșugul minții, iar de la bunicul său, Alexandru cel Bun,
dreptatea, înțelepciunea și inimoșia”. Un adevărat Făt-Frumos întruchipat
de creatorul popular cu toate virtuțile, un Făt-Frumos ridicat din os de
domn moldovean.
Ar mai fi de adăugat că sunt producții literare care pomenesc de
ajutorul divin pe care îl primește Ștefan de la alți sfinți precum Gheorghe,
Dimitrie, Onofrei, Procopie, meșteri și aceștia în mânuirea armelor și
apărarea creștinismului. Poporul îl fixează în operele sale în calitate de
apărător și nicicum de invadator: „De ce nu ne lăsați în pace să ne căutăm
de treburile noastre, că noi n-avem supuși să ne-aducă toate de-a gata.
Noi arăm, noi semănăm, noi prășim și secerăm ca s-avem bucate. De ce
nu ne lăsați în pace, zic vouă? Și îndată i-au pus pe toți la jug de au arat
șesul ce se vede din Piatra până la Roznov” (Tudor Pamfilie – Mănunchi
nou de povestiri populare cu privire la Ștefan cel Mare, Chișinău, 1910,
p. 30).
Sunt numeroase legendele și povestirile despre Ștefan cel Mare și
Sfânt. Poporul i-a ridicat monument nepieritor din cuvinte. Ștefan cel
Mare și Sfânt rămâne purtătorul nădejdii de mai bine pentru români.
Crucea Lui s-a numit Moldova. Și a purtat-o cu vrednicie!
(prof. Leonard Rotaru)

„Maratonul de Poezie şi Jazz” de la Bucureşti
Sâmbătă, 16 mai 2015, în foaierul Teatrului de Operetă şi Musical
„Ion Dacian” din Bucureşti, a avut loc ediţia a VII-a a “Maratonului de
Poezie şi Jazz”, în cadrul programului “Noaptea Europeană a Muzeelor”.
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Invitaţi: Adrian Alui Gheorghe, Ruxandra Cesereanu, Rita Chirian, Dan
Coman, Ioana Crăciunescu, Laura Dan, Nichita Danilov, Bogdan Ghiu,
Florin Iaru, Nora Iuga, Claudiu Komartin, Ioan Matiuţ, Ion Mureşan,
Cosmin Perţa, Ioan Es Pop, Simona Popescu, Bogdan O. Popescu, Andra
Rotaru, Bogdan Alexandru Stănescu, Moni Stănilă, Octavian Soviany,
Eugen Suciu, Robert Şerban, Radu Vancu, Alexandru Vakulovski, Mihai
Vakulovski, Miruna Vlada, Florina Zaharia (România), AnnelisaAlleva
(Italia), David Constantine (Anglia), Richard DallaRossa (Franţa), Jane
Duran (Anglia), Jean-Michel Espitallier (Franţa), Petar Matovic (Serbia),
Aleksander Nawrocki (Polonia), Fiona Sampson (Anglia), Sandra
Santana (Spania), Kinga Tóth (Ungaria), AleksyWróbel (Polonia).
Muzica: Ana-Cristina Leonte (voce), Albert Tajti (pian), Michael Acker
(contrabas), Tavi Scurtu (tobe). Invitaţi speciali: maestrul George
Mihăiţă şi muzicianul Ion Bogdan Ştefănescu. Moderatori: Dan Mircea
Cipariu şi Ioan Cristescu. Producător: Anamaria Spătaru. Adrian Alui
Gheorghe: “Atîta timp cît poezia are sărbătorile ei, încă mai cred în
normalitatea vieţii de zi cu zi, mai cred că omul nu s-a robotizat şi nu şi-a
tabloidizat cu totul existenţa. M-am simţit extrem de onorat de invitaţia
de a fi parte într-un maraton cu atîtea voci poetice din întreaga Europă,
cred că în felul acesta chiar şi oraşul Piatra-Neamţ este pus pe o ipotetică
hartă a poeziei europene. Oricum, acest maraton este, probabil, cea mai
importantă manifestare poetică a anului din România”. (NS)

303

4

4

4

4

5

5

Adresa:
b-dul Republicii, nr. 15
Piatra-Neamt
Telefon: 0233-21 03 79
Mobil: 0744-22 70 54
0740-18 70 80
E-mail: adrianvlad@ambra.ro
emil_nicolae2004@yahoo.com

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

Ciprian Istrate
Revista CONTA apare sub egida
Uniunii Scriitorilor din România
Editor: Biblioteca Judeteanã ”G.T. Kirileanu”
Neamt
În colaborare cu:
Asociatia Culturalã “Conta ”

Apare trimestrial
Nr. 19 (apr.-iun.) 2015

27.02.2015 / 250 formate - VERSO

Editura Conta / coperta Conta nr.18 /300g

3

Adrian Alui Gheorghe
(director)

cyanmagentayellowblack

cyanmagentayellowblack

Redactia:

Emil Nicolae
(redactor sef)
Adrian G. Romila
Nicolae Sava
Vasile Spiridon
Vlad A. Gheorghiu
Tehnoredactare
Bogdan Dãnilã
Corectura
Dan D. Iacob

Copertã: ”Când gura e inchisã, vorbeste interiorul ”,
acril pe pânzã (70 cm x 50 cm) de Ciprian Istrate

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

nr. 19/2015

Lucian Alecsa
Nadya Agrawal
Adrian Alui Gheorghe
Abigail M. Aycardi
Angela Baciu
Mihnea Bălici
Alexandra Cannon
Pavel Cazacu
Daniel Coman
Daniel Corbu
Drew Degennaro
Aurelian Titu Dumitrescu
Gellu Dorian
Magela Eastman
Andrew Egerton
Eugen Evu
Vlad A. Gheorghiu
Dimitrie Grama
Teodora Iacob
Dan Iacob
Florin Irimia
Ciprian Istrate
Adela Greceanu
Nora Iuga
Petrişor Militaru
Andreea Nanu
Emil Nicolae
Iris Nuţu
Bernard O'Donoghue
Ion Petraş
Ioan Es. Pop
Mariana Rânghilescu
Veronica Răuţu
Anca Romete
Adrian G. Romila
Leonard Rotaru
Teodor Sandu
Nicolae Sava
Gheorghe Simon
Cassian Maria Spiridon
Vasile Spiridon
Teodora Stanciu
Mihók Tamás
Delia Tărcăoanu
Virgil Todeasă
Marius Ţepeş
Ion Ţoanţă
Emilia Ţuţuianu
Magda Ursache
Lidia Vianu
Ioan Vieru
Andrei Zbîrnea
Ion Zubaşcu

ISSN: 2067 - 7480

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

BIG

revista CONTA

cyanmagentayellowblack

Editura Conta / coperta Conta nr.18 /300g + folie mata

BIG

9

Nr. 19 / 2015 / apare la Neamt
literatura & arte & atitudini
27.02.2015 / 250 formate - FATA

4

cyanmagentayellowblack

3

