CUPRINS
3 – Cultura de criză (un editorial de Adrian Alui Gheorghe) * 6 – Cărţile
crizei (scurtă incursiune istorică de Emil Nicolae) * 11 – Un poem de
Gheorghe Grigurcu * 12 – Un poem de Ion Mureşan * 14 - „Premiul
Nobel ? Atîta ne vom tot naşte, pînă ce o să-i plictisim şi ni-l vor da”
(Ion Mureşan în dialog cu Adrian Alui Gheorghe) * 18 – Întâmplări
imaginare pe străzile Bucureştiului (o proză de Constantin Abăluţă) *
22 – Mircea Cărtărescu: Frumoasele străine (un eveniment editorial
comentat de Emil Nicolae) * 26 – Ancheta revistei: Istoriile literare
(răspund: Constantin Abăluţă, Liviu Antonesei, Constantin Arcu, Nicolae
Băciuţ, Leo Butnaru, Şerban Codrin, Gellu Dorian, Adrian Munteanu,
Constantin Munteanu, Viorel Savin, Cassian Maria Spiridon, Nicolae
Turtureanu) * 53 – Poeme de Gellu Dorian * 59 - Plus, minus o carte (o
cronicâ literară de Vasile Spiridon) * 64 - Reparatorul de piane (o proză
de Adrian G. Romila) * 67 – Sinuciderea poetului Paul Celan (un
documentar de Emil Nicolae) * 71 – Daniel Turcea sau magia esenţelor
(un text inedit de Aurel Dumitraşcu) * 75 – „Trebuie despicate apele în
literatura română”, fragment dintr-un interviu inedit (Cezar Ivănescu
în dialog cu Nicolae Sava) * 79 – Editura Junimea Iaşi în documentele
CNSAS * 83 - Noua „dosariadă” (observaţii critice de Emil Nicolae) *
89 - Poeme de Attila F. Balazs (traduceri de Mircea Petean şi Adela
Iancu) * 93 – În alambicothecă (un eseu de Magda Ursache) * 98 – De
citit bine (un comentariu de Adrian G. Romila) * 100 – De la „sfîrşitul
istoriei” la sfîrşitul ierarhiilor (un eseu de Adrian Alui Gheorghe) * 109
– Poeme inedite de Irina Brînduşa Irimescu * 112 – Berbecul cu lâna
de aur (o proză de Dumitru Augustin Doman) * 118 – Însemnări despre
un biograf al lui Ion Creangă (un documentar de Nicolae Scurtu) * 123
– Poeme de Ilie Zubaşcu * 133 – Diacul / un grămătic în scriptoriu (o
proză de Remus Valeriu Giorgioni) * 139 – Simona-Grazia Dima în
„Aula Magna a Universităţii Fluide” (un comentariu critic de Ion
Zubaşcu) * 145 – Avatarurile lui Iov sau despre literatura antiutopică
(un eseu de Marius Ţepeş) * 155 – Poeme de Dorin Popa * 158 –
Zăpezile şi furia (un fragment de roman de Vasile Popa Homiceanu) *
165 – Petru Ursache şi o nouă estetică (un comentariu de Adrian G.
Romila) * 169 – Poeme de Echim Vancea * 172 – Vizita lui CAP-one
(un fragment de roman de Constantin Munteanu) * 184 – Semnale
editoriale de Nicolae Sava (cărţi semnate de Radu Florescu şi Paul
Gorban) * 188 – Poeme de Claudiu Buciu-Bazalt * 193 – Mahalaua
Precista / fragment (o proză de Bică N. Căciuleanu) * 202 – Am fost
victimele unei partide de şah? (un eseu de Emil Nicolae) * 218 – Poeme
de Roxana-Diana Baltaru * 222 – Alexandru Mironescu, monahul alb
1

(un studiu de Raluca Şerban-Naclad) * 228 – Poeme de Vasile Iftime *
232 – Templul înţelepţilor, între revelaţie şi iluzie (un eseu de Liviu
Pendefunda) * 240 – Literatură din Slovacia: poeme de Mila Haugova
şi Maria Haraszti, proză de Peter Karvas (traduceri de Attila F. Balsz) *
246 – Poeme de Horst Saul / Germania (prezentare şi traducere de Emil
Nicolae) * 250 – „În imaginaţia mea, România este o ţară jignită
uneori pe nedrept, dar eroică, răbdătoare cu propria ei identitate”
(scriitoarea americană Florence M. Weinberg în dialog cu Gheorghe I.
Florescu) * 261 – Piatra-Neamţ – Biarritz – Veneţia şi înapoi, via
Dumitru D. Bostan (Emil Nicolae) * 263 – Premieră la Teatrul
Tineretului: „În România, naşterea e un deces...” (Emil Nicolae) * 266
– Scurtă ochire prin revistele altora * 272 – Corespondenţă de pe
fronturi fără orizont: Lacul sub dărâmături. Bucureşti-ul văzut pe
întuneric (de la trimisul nostru special Cristian Apostol) * 274 – La
închiderea ediţiei: Rezultatele Concursului naţional de poezie şi
intepretare critică a operei eminesciene “Porni Luceafărul...”(ediţia a
XXIX-a, 13-15 iunie 2010, Ipoteşti-Botoşani) * 275 – Poeme de
Alexandra Emilia Bucur * 279 – Şi a fost Maratonul de Jazz şi Poezie
de la Bucureşti!.. * 282 – Litera-Tura-Vura * 289 - Autorii

2

„Vai de cei care nu învaţă nimic din perioada crizei...!
Numai că noi, românii, bieţii, învăţăm, din cîte am văzut după
reacţiile individuale şi colective, după cele oficiale şi după cele
neoficiale. Adică, criza ne face să măsurăm de două ori, înainte de
a tăia prost. „

Cultura de criză
un editorial de Adrian Alui Gheorghe
E criză, monşer! Mondială! Că dacă era o criză mai aşa, locală,
cel mult balcanică, mai mergea...! Dar aşa? E criză mondială. Ne uităm
urît la bucata de pîine care s-a subţiat de parcă ar vrea să ne strepezească
dinţii, să ne muşte de limbă.
Nu mai cumpărăm şi nu mai citim cărţi, că nu de asta ne arde
nouă acum, că e criză. Nu mai mergem la teatru, că e, slavă Domnului!,
criză. Expoziţiile de pictură ar trebui închise imediat pentru că jignesc
statutul românului aflat în plină criză. Să mai lăsăm deoparte editarea de
dicţionare, de enciclopedii, de cărţi ale autorilor contemporani, mai bine
să facem „festivalul berii”, ca să mai petrecem un pic, să uităm pe
moment de criză, să ne destresăm, să ne relaxăm, să socializăm, să avem
un loc public în care, suflînd în vînt spuma de pe gulerul halbei, să putem
vorbi, musai filosofic, despre criză. Cum a venit ea, cum am simţit-o
intrînd în casă, în familie, în cuget.
Dar o criză, mai ales dacă e mondială, te pune în rînd cu lumea, în
ultimă instanţă. Adică nu mai eşti un tilică oarecare din Carpaţi, eşti
ditamai cetăţeanul lumii, umăr la umăr cu americanul, cu neamţul, cu
portughezul sau cu grecul, eşti „cetăţeanul lumii în criză”: îţi pui masca
suferinţei peste grimasa de satisfacţie că toate caprele din lume trag să
moară. Behăitul lor final e o muzică destul de agreabilă.
Bine, criza americanului e una americănească, adică se petrece
cam pe aceiaşi dolari din vremuri normale, numai că scad puţin
consumurile.
Criza francezului e una franţuzească, adică cetăţenii mai scad
unu, două feluri de brînză de la masă, iar din vinul de Beaujolais ascund
cîteva butelci, pentru mai tîrziu.
Criza grecului e una grecească, adică turismul e tot turism,
cetăţenii lumii se înghesuie să vadă măslina rumenindu-se la faţa locului
şi pe Afrodita născîndu-se din spuma şamponizată a mării ca să poată
face o poză braţ la braţ.
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Numai criza românului e mondială. Adică totală. Este incoloră,
inodoră, insipidă. Ca fatalitatea. Guvernanţii nu-şi mai văd capul de
treburi „de cînd cu criza”, în condiţiile în care nu mai sînt bani pentru
nimic. Dondăne ca nebunii în faţa naţiei invocînd criza, pe care şi-o trec
unul altuia, o molfăie ca pe anafură.
E criză şi nu mai facem drumuri! De parcă pînă la criză ar fi făcut
cineva cu adevărat drumuri, de la cuceritorii romani încoace ...!
E criză şi nu mai investim în sănătate! De parcă pînă la criză ar fi
interesat pe cineva starea de sănătate a populaţiei, una care se străduie să
intre în Cartea Recordurilor ca sută la sută bolnavă.
E criză şi nu mai investim în cultură! De parcă pînă la criză i-ar fi
păsat cuiva de mersul treburilor culturale în România...! Cultura nici nu
trebuie plătită artiştilor, că ea curge ca apa din izvor din capetele şi din
sensibilitatea indivizilor care nu au găsit ceva mai bun de făcut pe lumea
asta. Că doar artiştii nu sapă după operele lor, nu taie butuci, nu îşi frîng
oasele...! Nu, ei păcălesc realitatea, inventează tot feluri de tertipuri ca să
acrediteze ideea că din mizeria cotidiană ar fi o cale de evadare în
absolut! Dar cine îi crede? Românul majoritar, care a participat la viaţa
lui la festivitatea de încoronare a atîtor regi ai manelelor, ştie prea bine că
arta e un moft iar artiştii sînt nişte moftangii. E criză şi în vreme de criză
nu avem nevoie să problematizăm, să ne fracturăm creierul şi să ne
detonăm sinapsele cu idei, ci trebuie să fim foooooarte relaxaţi.
E criză şi nu mai investim în educaţie! De parcă degradarea cu
program, pînă la colaps, a sistemului educaţional românesc ar fi fost o
mare realizare de dinaintea crizei.
Sîntem maeştrii crizei. Ah, dacă ne-ar da nouă omenirea să (le)
organizăm o criză planetară, una după toate regulile noastre: cu mititei,
cu bere, cu grătare, cu discursuri, cu manele, cu dansuri ţigăneşti, cu
dansuri populare, cu bancuri cu un Bulă care face şotii „de criză”...!
Sub spectrul ameninţător al crizei totul este permis.
Hoţia. Păi nu trebuie să trăim? Că doar n-o să dăm în cap...!
Mitocănia. Păi acum să ne mai controlăm şi esteticul
comportamental pe vremurile astea...!?
Minciuna. Păi cum să ne strecurăm altfel prin istoria asta care se
zburleşte la noi, dacă nu ne minţim unul pe altul şi fiecare pe sine?
Curvăsăria. Sîntem imorali din cauza condiţiilor, la alte vremuri
am fi altfel. Sîntem creştini, dar numai pînă la poarta bisericii. Avem
principii, dar la beţie şi în vreme de criză nu e condamnabil să le
încalci...!
Românul e născut poet, conform unei teorii pe care tot el a
inventat-o despre sine. Dacă e aşa, atunci în timpul crizei devine, firesc,
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poetul crizei. De asta, se pare, că de două mii de ani, de cînd ţine criza
asta în spaţiul danubiano-pontic, românul nu a făcut drumuri concrete, pe
pămînt, care să te ducă în bune condiţii dintr-o localitate în alta, dar e
capabil să-ţi vorbească despre transcenderea în spaţii virtuale nesfîrşite,
acolo unde e „tinereţea fără bătrîneţe”. Iar calul lui Făt Frumos, ca mijloc
de locomoţie spre absolut, nu te hurducă, nici nu ar avea cum, de altfel,
pentru că te duce, la cele două viteze pe care le are, „ca vîntul” şi „ca
gîndul”. Sărind peste gropi, adică.
Criza mondială e, în esenţă şi prin efectele pe care le produce, un
fel de al treilea (al patrulea, al cincilea...) război mondial. Şi aici se fac
strategii, planuri, se deschid fronturi, se produc bombardamente
informaţionale, se numără victimile.
Vai de cei care nu învaţă nimic din perioada crizei...!
Numai că noi, românii, bieţii, învăţăm, din cîte am văzut după
reacţiile individuale şi colective, după cele oficiale şi după cele
neoficiale. Adică, criza ne face să măsurăm de două ori, înainte de a tăia
prost.
28 mai 2010
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„Aceste exemple şi multe altele ne spun că, în vremuri de
criză, nimeni nu s-a gândit să năpăstuiască cultura scrisă.
Dimpotrivă. Pe de o parte, pentru că e un lucru dovedit: consumul
cultural rămâne acelaşi (dacă nu cumva chiar creşte) în condiţii de
recesiune. „

Cărţile crizei
scurtă incursiune istoricâ de Emil Nicolae
E limpede că ne bântuie pe toţi "crizismul". Dar ce înseamnă
asta? Foarte multe lucruri: îngrijorarea provocată de criza economicofinanciară actuală; tendinţa de a ne deroba de răspunderi, transferând
orice rateu / greşeală în seama crizei; încercarea de a limita explicarea
oricărui fenomen (criza stimulează / blochează / anulează / obligă etc.);
comportamentul deviant / alarmist indus de discuţiile excesive despre
criză; apariţia profitorilor de profesie sau de ocazie ş.a.m.d. Totuşi, lumea
de azi nu mai seamănă cu aceea din 1929-1933 (cunoscută în istorie ca
"marea recesiune", declanşată în 24 octombrie 1929, în SUA), însă
comparaţiile cu momentul respectiv nu pot fi ocolite. Alte experienţe (şi
soluţii) sunt lăsate deoparte, făcând loc "efectelor", reale sau închipuite,
însă mereu catastrofice. Şi, totodată, selectând domeniile de sacrificiu. Iar
la mintea pe care o au (cu un indice al declinului demonstrat / cuantificat
de un secol încoace), politicienii aşează cultura printre "ţintele" preferate,
în poziţia de balast care ne-ar putea salva la o adică, dacă e aruncat peste
bord. Nu-mi fac iluzii că voi convinge pe cineva acum - cu "jarul sub
tălpi" - că uneori, între a-l citi pe Seneca şi a mânca o jumătate de pâine
mai puţin, prima soluţie este cea corectă. De aceea voi recurge la
"puterea exemplului", cum se spune.
Şi mă opresc, deocamdată, la literatură pentru că, iată, în jurul
nostru editurile şi revistele culturale se plâng că abia îţi mai trag sufletul
(şi, colateral, am aflat că o serie de tipografii sunt şi ele pe cale de a-şi
reduce măcar o parte din capacitatea de producţie, din lipsă de comenzi).
În urmă cu aproximativ opt decenii (aniversare sau comemorare?!), către
sfârşitul lui 1929, erau lansate cel puţin două cărţi fundamentale pentru
literatura americană: A Farewelle to Arms (Adio arme) de E.
Hemingway şi Cup of Gold (Cupa de aur) de J. Steinbeck (după ce mai
devreme apăruse The Sound and the Fury / Zgomotul şi furia de W.
Faulkner). Apoi, în 1930, odată cu globalizarea crizei, editurile publicau
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Collected Poems (Poeme alese) de R. Frost, Ash-Wednesday (Miercurea
cenuşii) de T.S. Eliot, The Bridge (Podul) de H. Crane, A Draft of XXX
Cantos (Ciornă pentru XXX de Cantosuri) de E. Pound, 42nd Parallel
(Paralela 42, primul volum din trilogia "USA") de J. Dos Passos şi, din
nou, As I Lay Dying (Pe când agonizam) de W. Faulkner. În anul
următor, când recesiunea ajungea în Europa, aici apăreau The Waves
(Valurile) de V. Woolf şi Le feu follet (Focul nebun) de P. Drieu La
Rochelle (dar şi Berlin Alexanderplatz de A. Doblin, tipărit la sfârşitul
lui 1930). Peste Ocean, tot în 1931, erau publicate W! (Viva!) de e.e.
cumings, Sanctuary de W. Faulkner, How To Write (Cum să scrii) de G.
Stein şi avea loc premiera trilogiei Mourning Becomes Electra (Din jale
se întrupează Electra) de E. O'Neill. În perioada de vârf a crizei, adică în
1932, SUA au avut o producţie literară bogată, cu câteva succese
remarcabile: Light in August (Lumină de august) de W. Faulkner, 1919
(al II-lea volum al trilogiei "USA") de J. Dos Passos, Tobacco Road
(Drumul tutunului) de E. Caldwell, The Pastures of Heaven (Păşunile
Raiului) de J. Steinbeck, The Knife of the Times (Cuţitul timpurilor) de
W. Carlos Williams. (Precizez că acum apare şi eseul The American
Jitters. A Year of the Slump / Panica americană. Un an de criză
economică de E. Wilson; şi, ca o curiozitate, menţionez interdicţia de a fi
difuzat în SUA romanul avangardist Storm / Furtună de Peter Neagoe,
prietenul lui C. Brâncuşi). Pe de altă parte, în Europa făceau furori
romanele franceze Voyage au bout de la nuit (Călătorie la capătul nopţii)
de L.F. Celine şi Le Noeud des viperes (Cuibul de vipere) de F. Mauriac,
cărora li se adăuga Radetzkymarsch (Marşul Radetzky) de J. Roth.
În sfârşit, anul 1933 era marcat în SUA de volumele To a God
Unknown (Către un Dumnezeu necunoscut) de J. Steinbeck şi The Use
of Poetry and the Use of Criticism / Folosirea poeziei şi a criticii de T.S.
Eliot, iar în Europa de La Condition humaine (Condiţia umană) de A.
Malraux şi Un barbare en Asie (Un barbar în Asia) de H. Michaux.
"Rămăşiţele" (creaţiile) anilor de recesiune, apărute în 1934, au fost
cărţile semnate de W. Carlos Williams, E. Pound, F. Scott Fitzgerald, J.
O'Hara, W. Saroyan în SUA, şi de H. Miller în Europa. Se observă că am
făcut o selecţie drastică a titlurilor, oprindu-mă numai la o parte din
cărţile care au devenit "canonice" ulterior, în literatura universală.
Bineînţeles că economia românească nu avea, în acele timpuri,
acelaşi grad de dependenţă pe care-l are astăzi faţă de economia
mondială. Totuşi, ea a fost afectată negativ, într-o măsură considerabilă,
mai ales în zona trusturilor industriale, a comerţului şi în cea bancară. Iar
consecinţele au fost resimţite, şi atunci, în primul rând de bugetari /
lefegii (cadrele didactice şi funcţionarii, de pildă, nu şi-au primit o bucată
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de vreme salariile). Or, persoanele şcolite şi interesate de carte se aflau
tocmai printre aceştia. Chiar în astfel de condiţii, între 1930-1933 au
apărut unele dintre cele mai importante titluri ale literaturii române, care
au constituit mai târziu structura de rezistenţă din istoria ei.
În domeniul poeziei: Joc secund de Ion Barbu, Privelişti de B.
Fundoianu, Cu voi de G. Bacovia (toate în 1930), Flori de mucigai de T.
Arghezi, şi Elegii pentru fiinţe mici de Eugen Ionescu (ambele în 1931),
La cumpăna apelor de L. Blaga (1932). În proză: Isabel şi apele
diavolului de M. Eliade, Baltagul de M. Sadoveanu, Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu (toate în 1930), O
moarte care nu dovedeşte nimic de A. Holban (în 1931), Răscoala de L.
Rebreanu (în 1932), Cartea nunţii de G. Călinescu, Maitrey de M.
Eliade, Adela de G. Ibrăileanu, Rusoaica de Gib I. Mihăescu, Drumul
ascuns de H. Papadat-Bengescu, Patul lui Procust de Camil Petrescu,
Creanga de aur de M. Sadoveanu, Maidanul cu dragoste de G.M.
Zamfirescu (toate în 1933). În teatru (premiere): Titanic vals (1932) şi
...Escu (1933) de T. Muşatescu. În critica şi istoria literaturii: Încercări
de precizie literară de P. Zarifopol (1931) şi Viaţa lui Mihai Eminescu
de G. Călinescu (1932). În filosofia culturii: Eonul dogmatic (1931) şi
Cunoaşterea luciferică (1933) de L. Blaga, Influenţa lui Hegel în
cultura română de T. Vianu (1933).
Nu trebuie să ne imaginăm că toate aceste cărţi reflectă "spiritul"
crizei. Selecţia pe care am făcut-o e de natură estetică şi se referă la
valoarea intrinsecă / literară a operelor, indiferent de subiect. De altfel,
cercetătorii fenomenului au ajuns la concluzii interesante, din acest punct
de vedere. Iată, în SUA - în vreme ce salariile muncitorilor ajunseseră în
1932 la jumătate faţă de 1929, rata şomajului urcase la 20%, iar acţiunile
căzuseră la bursă cu 90% -, Peter Conn constată: "Este adevărat că o
parte a literaturii şi artei acestui deceniu, mai ales cea de consum, nu a
fost afectată de perioada de recesiune. De pildă, romanele din specia
<historical romance>, mult timp pe lista de best-seller-uri, şi-au lărgit
audienţa în timpul recesiunii economice. Anthony Adverse (1933) de
Hervey Allen descria în mai mult de o mie două sute de pagini peripeţiile
unui erou din timpul Europei lui Napoleon, care ajunge în cele mai
îndepărate colţuri ale lumii. După trei ani de la apariţie, cartea se vânduse
deja într-un milion de exemplare, dar avea să fie în curând eclipsată, cum
au fost şi altele, de romanul Pe aripile vântului (Gone with the Wind,
1936), una dintre cele mai apreciate opere de ficţiune tipărite vreodată în
Statele Unite. La un moment dat, editura Macmillan ajunsese să
distribuie zilnic 50.000 de exemplare ale acestei cărţi de o mie de pagini
scrise de Margaret Mitchell, o poveste despre dragoste şi curaj de pe
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timpul Războiului de Secesiune. (...) Motivele succesului enorm repurtat
de aceste romane istorice, cărora li se adaugă şi Drumul spre nord-vest
(Northwest Passage, 1937) de Kenneth Robers, nu sunt prea greu de
găsit. Într-o vreme de restrişte şi nesiguranţă, gustul public se îndreaptă
cu aviditate către compensaţiile nostalgice oferite de romanele de
acţiune. Umbra cauzelor pierdute şi ale lumii dispărute se insinuau încet
în prăpastia creată de economia falimentară şi de politica
necorespunzătoare." (v. Literature in America. An Illustrated History,
Cambridge U.P., 1989). Aici se adaugă filmele melodramatice,
muzicalurile şi comediile. Pe de altă parte, în zona ideologicului,
numeroşi scriitori şi artişti s-au lăsat atraşi de utopia comunistă!
Simetric, la celălalt capăt al planetei, în România destui scriitori
au virat-o mai curând spre extrema dreapta şi legionarism (spaţiul nu-mi
permite să extind acum analiza acestui fenomen, dar pentru detalii se
poate consulta cu folos cartea lui Z. Ornea Anii treizeci. Extrema
dreaptă românească, 1995). Pe "partea" stângă, scriitorii comunişti
aproape că nu contează valoric (Al. Sahia ş.c.l.), singurul lucru demn de
reţinut (dar cu efect întârziat) fiind mişcarea de avangardă. Totuşi, nu
lipsesc din librării - şi se vând foarte bine! - romanele făcute după
"reţetă", ca şi în SUA, însă adaptate la spiritul şi condiţiile locale. Iată
câteva titluri şi autorii lor, cu mare succes în vremea crizei interbelice:
Pocăinţa stareţului (1931), Alegere de stareţă (1932) şi Ucenicii
Sfântului Antonie (1933) de Damian Stănoiu, Calea Victoriei (1930),
Kremlin (1931), Greta Garbo (1932) şi Miss' România (1933) de Cezar
Petrescu, Casa cu fete (1931) de Carol Ardelean, Fata din Zlataust
(1931) şi Golia (1933) de Ionel Teodoreanu, Madona cu trandafiri
(1931) de G.M. Zamfirescu, Normaliştii (1933) de B. Jordan, Memet
(1933) de G.M. Vlădescu, Dragoste şi moarte în provincie (1933) de
Sergiu Dan ş.a. Nu e de omis, totodatâ, faptul că în perioada recesiunii au
fost concepute o serie de opere valoroase (în afară de cele deja apărute şi
menţionate mai sus) care vor fi publicate în 1934 sub semnătura lui
Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Anton Holban, Mihail Sebastian, Lucian
Blaga, G. Călinescu, Eugen Ionescu, N. Iorga etc.
De asemenea, în pofida recesiunii, în 1933 a fost înfiinţată
"Fundaţia pentru Literatură şi Artă Regele Carol II", care a şi început
editarea influentei publicaţii lunare Revista Fundaţiilor Regale şi a
lansat competiţia în vederea acordării "Premiului pentru Literatură
Regele Carol II" (primii laureaţi, în 1934, au fost T. Arghezi şi G.
Bacovia). Semnificativ e şi modul în care a fost sărbătorită "Ziua Cărţii",
la 20 mai 1933. Încurajate de prezenţa şi discursul lui Carol II ("În
privinţa răspândirii cărţii, avem toţi o datorie: fără a fi moralişti excesivi,
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suntem datori să încurajăm în primul rând cărţile care pot sluji la
ridicarea morală a poporului şi care pot să difuzeze în întreaga naţiune
cunoştinţele de care are neapărată nevoie..."), editurile şi librăriile din
toată ţara s-au întrecut în a organiza felurite activităţi care să stimuleze
lectura şi "consumul' de carte. Am în faţă un "Buletin Editorial", tipărit
de Editura Cugetarea din Bucureşti, care, pentru a susţine difuzarea cărţii,
reproduce în paginile lui fotografii cu faţadele / vitrinele celor mai
dinamice librării din diferite oraşe. În acest "top" realizat ad-hoc,
Moldova e reprezentată de librăriile: "Cartea Românească" (V.
Lăzărescu) din Iaşi, "E. Kohn & B. Kaufmann" din Botoşani şi "Librăria
Românească" (Vasile M. Ionescu) din Piatra-Neamţ.
Aceste exemple şi multe altele ne spun că, în vremuri de criză,
nimeni nu s-a gândit să năpăstuiască cultura scrisă. Dimpotrivă. Pe de o
parte, pentru că e un lucru dovedit: consumul cultural rămâne acelaşi
(dacă nu cumva chiar creşte) în condiţii de recesiune. Iar pe de altă parte,
pentru că - dacă e ceva de salvat, până la urmă - sper că omul va fi ales
din toată mulţimea de investiţii / capitaluri "fieroase şi nefieroase" (m-am
raportat la fier şi nu la fiară, desigur!), această fiinţă ciudată care se
deosebeşte de celelalte vietăţi ale naturii tocmai prin cultură...
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„Eşafod ca o călimară plină cu sînge.
Plin oraşul de virgule zumzăitoare sîcîitoare ca muştele
ce se-adapă cu sînge”

Un poem de Gheorghe Grigurcu

Aurel Dumitraşcu
E tînără moartea poetului tînăr
o viperă cu corn îl revendică. Nu
e nimeni pierdut în gunoaie ca-n mările calde
ale calendarului. Ştii în care flacoane
în care spiţerii se vindea Soarele? Doar pînă ieri.
Cînd aplauzele i-au pedepsit fruntea, unde era,
copil linşînd oile din abecedar, provocînd
cerul creţ să le caute
dîndu-se cum se zice de ceasul morţii?
Cînd a fost asta? Un an de care îţi aminteşti bine,
o colină adultă la Cluj.
Atunci a intrat în lume poruncitor şi rotund cum o varză
blond ca nisipul (cum e căptuşeala sufletului, dacă vrei)
nepot cristalin al flautului, deget năuc mozartian
urmărea rochia pîlpîitoare a unei femei
(el însuşi ne-o spune) precum o ediţie rară.
Mai întîi a murit, pe urmă ţi-a scris
cea mai lungă epistolă. Asta a fost. Asta este.
Eşafod ca o călimară plină cu sînge.
Plin oraşul de virgule zumzăitoare sîcîitoare ca muştele
ce se-adapă cu sînge.
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„Dihania are un ochi al mamei şi-un ochi al tatei.
În pahar văd bine şi fără ochelari.
Citesc în ochiul mamei: Mă, copile, când o să-ţi bagi tu minţile-n
cap?
Citesc în ochiul tatei: Mă, copile, când o să-ţi bagi tu minţile-n
cap?”

Un poem de Ion Mureşan
Paharul
E o noapte feerică. Luna tremură galbenă şi rotundă în pahar.
Îmi bag degetul în pahar. Apoi îmi bag mâna până la cot în pahar.
Apoi îmi bag mâna până la umăr în pahar.
Vodca e rece ca gheaţa.
Pe fundul paharului este o lespede mare de piatră.
Mai sunt frunze moarte şi rădăcini negre.
Mai este o cizmă de cauciuc spartă.
Pe fundul paharului mai este o sobă ruginită.
Îmi bag capul în pahar. Vodca e rece ca gheaţa!
Deschid ochii în pahar. În pahar văd bine şi fără ochelari.
Zic: totu-i vis şi armonie!
Lespedea de piatră este albă cu vinişoare roşii.
Acum văd dihania. Acum o aud cum toarce molcom ca o pisică.
Îi văd picioarele albastre. Îi văd coada grozavă, ieşind de sub lespedea de
piatră.
Lângă lespedea de piatră curge un izvoraş limpede. El susură cristalin
peste pietricele.
În jurul lui, iarba e veşnic verde. În iarbă cresc flori gingaşe.
În izvoraş înoată copii mici cât păpuşile. Ei înoată cu mişcări uluitor de
iuţi.
Ei înoată îmbrăcaţi în rochiţe şi cămăşuţe şi pantalonaşi în culori vesele.
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Sunt îngeraşii de pahar. Îngeraşii de pahar nu muşcă şi nu fac rău
nimănui.
Îmi vine să vomit de milă. Îmi vine să vomit de tristeţe.
Îmi vine să vomit gândind că aş putea să înghit un îngeraş de pahar.
Îmi vine să plâng la gândul că el ar fi, brusc, foarte singur,
să plâng la gândul că el ar plânge toată noaptea cu sughiţuri în mine,
să plâng la gândul că el ar putea cânta în mine cântece de la grădiniţă.
El ar putea cânta cu voce subţirică – vine, vine primăvara!
Cu unghiile-nfipte în spinarea dihaniei, cobor spre fundul paharului.
Acolo e o lespede de piatră cu vinişoare roşii.
Acum stau lungit pe lespedea de piatră cu vinişoare roşii.
Departe, în pahar, latră un câine. E toamnă. E ziua eclipsei.
Luna rotundă şi galbenă tremură-n pahar.
Printr-un ciob de sticlă, afumat cu lumânarea, văd cum un muscoi negru
trece peste bec.
Cu unghiile-nfipte în spinarea dihaniei, îi trag capul de sub piatră.
Spinarea ei grozavă şerpuieşte ca trenul printre munţi.
Cu unghiile trag locomotiva dihaniei de sub lespedea de piatră.
Îngeraşii de pahar se prind de mânuţe şi cuminţi dansează în cerc.
Îngeraşii de pahar dansează şi cântă în jurul nostru.
Totu-i vis şi armonie!
Dihania are un ochi al mamei şi-un ochi al tatei.
În pahar văd bine şi fără ochelari.
Citesc în ochiul mamei: Mă, copile, când o să-ţi bagi tu minţile-n cap?
Citesc în ochiul tatei: Mă, copile, când o să-ţi bagi tu minţile-n cap?
Paharul se strânge ca un cerc de fier în jurul frunţii mele.
Doar… capul mi se loveşte de pereţi: unu-doi, unu-doi.
Îngeraşul de pahar, de durere, plânge cu sughiţuri.
Îngeraşul de pahar cântă-n mine cu o voce subţirică:
Vine, vine primăvara!
Totu-i vis şi armonie.
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Dragă Adrian,
Întrebările tale vorbesc mult despre tine: numai după ce
ai dat de nenumărate ori cu capul de răspunsuri, poţi pune astfel
de întrebări. Aşadar, mă bucur că am primit, fie şi în forma asta,
veşti despre poetul din tine: am aflat că el este bine şi sănătos,
adică viu. Şi adevărat. Cât despre mine, am răspuns la întrebările
tale de sute de ori, fără să mă întrebe nimeni. Acum mă uit în ele
ca într-o fântână cu şerpi de casă. În loc să bea apa, o muşcă. Nu
doare deloc. Eu sunt apa muşcată şi depun mărturie. Picuri de
mărturie.
Cu drag, Muri

„Premiul Nobel ? Atîta ne vom tot naşte,
pînă ce o să-i plictisim şi ni-l vor da”
Ion Mureşan în dialog cu Adrian Alui Gheorghe
„Eu sunt o rudă îndepărtată a mea”
- Cîtă viaţă, cîtă literatură e în existenţa unui om de pe stradă? L-ai
urmărit?
- Sper că în viaţa omului de pe stradă e multă, multă viaţă. Literatura e în
capul celui care îl urmăreşte. Crima e în capul detectivului.
- Cîtă viaţă, cîtă literatură e în povestea vieţii tale?
- Eu sunt un detectiv care urmăreşte un alt detectiv. Din fericire, însă,
Povestaşul nu a venit.
- Te-ai plictisit vreodată de literatură?
- Niciodată.
- Ai urît vreodată poezia?
- Zilnic.
- Poezia poate fi periculoasă? Pentru cine, pentru poet sau pentru
cititor?
- Pentru poet e ciumă, pentru cititor e mumă.
- Cît loc ocupă celălalt în poezia ta?
- Mult. „Eu sunt o rudă îndepărtată a mea”.
- Dacă ar fi să faci un portret al criticului de poezie, cum ar arăta
acesta?
- Aci, avînd în vedere slabele mele talente de desenator, aş lipi o
fotografie a lui Al Cistelecan.
- Care este versul din poezia ta care te reprezintă, care te
caracterizează?
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- Toate. Căci fiind vorba despre „celălalt”, despre mine e vorba. Dar, hai
să zicem: „Iar poetul e ca un iaz vînăt toamna / Puterea lui e departe de
el”.
- Ţi-a fost vreodată ruşine că scrii poezie?
- Niciodată. Îmi port boala cu demnitate. Parafrazînd,”ca un măr acru în
gură”.
- Dacă ar exista meseria de poet, cum ar arăta fişa postului pentru o zi
de muncă?
- „Urăsc toate meseriile”, zic împreună cu Rimbaud. E adevărat, am scris
mai demult un mic „eseu conversaţional” intitulat „Poet de tren”. Dar
nimeni de la SNCFR nu l-a luat în seamă.
- Dacă te-ai fi numit altfel, ai fi scris aceeaşi poezie?
- Adrian, dragule, tu vrei să mă ademeneşti întru medievala dispută a
realiilor. Uite cum stă treaba: dacă numele e un cuvînt, caz în care el
atrage şi chiar determină realul, fără îndoială că dacă m-aş fi numit altfel
aş fi scris altfel. Dacă numele e doar un număr pe lista de inventar a
omenirii, tot la fel aş fi scris, indiferent cum mă numeam. Dar, cum
numele e un cod pe lista după care Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a „desantat”
în lume, dacă mă numeam altfel, veneam cu alt mesaj. Numele nu
denumeşte omul, ci mesajul lui, care e parte din Mesajul Lui.
- Dacă ai fi trăit la Iaşi, de exemplu, sau la Cobadin, ai fi scris la fel?
- Tu vrei să-mi furi calul! Eu cred în spiritul locului. În matrice, cum ar
zice Blaga. Uneori, tocmai de aceea, visez să mă fi născut în locuri în
care nu am fost niciodată. Dar, sper, nu e prea tîrziu. Apropos, unde e
Cobadinul?
„Adevărul e limpede în Dumnezeu şi ascuns în noi”
- Fericirea de a fi Ion Mureşan, cu ce altă fericire ar putea fi
comparată?
- Pe asta de unde ai mai scos-o? Oricum „fericirile” nu se compară. Este
o strigătură în Maramureş, una pe care o ţîpureşte adesea Mihai Olos:
„Cît îi muntele de-nalt / Tot mai nalt îi celălalt!”.
- Spune, rogu-te, primul vers dintr-un poem pe care l-ai dedica oraşului
Cluj ...
- Am scris două poeme dedicate Clujului. Într-unul era vorba despre tata
(Dumnezeu să-l odihnească!) care intră noaptea, pe întuneric, cu un car
cu otavă tras de bivoli şi îl lasă în faţa calului statuii lui Matei Corvin,
desprinde bivolii de la jug şi se întoarce acasă. Altul, publicat pe vremuri
în Tribuna, începe cam aşa : „Ca o mare corabie cu pînzele întinse urcînd
pe Someş în sus / Astfel intră în oraş iubirea mea pentru Cluj”.
- Cît datorezi limbii române?
- Totul.
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- Cum caracterizezi românul zilelor noastre?
- Nu caracterizez pe cel ce se caracterizează singur. Şi, apoi, treaba asta o
poate face mult mai bine decît mine Liviu Ioan Stoiciu.
- Care e relaţia românului „din manualul de istorie” cu cel de azi?
- Iubesc românul din manualele de istorie.
- Ce reproşuri ai face scriitorului român de azi, de ieri, de alaltăieri?
- Nu le reproşez nimic. Am doar cuvinte de laudă. Sunt atît de tineri, încît
„parcă au murit demult”.
- Ce calităţi ne ţin atîrnaţi, ca români, pe harta Europei?
- Lipsă răspuns.
- Ce defecte pozitive are românul?
- Lipsă răspuns.
- Dacă ai fi avut posibilitatea să îţi alegi o altă cultură în care să trăieşti,
care crezi că ţi s-ar fi potrivit? Cum argumentezi?
- În Rusia ţaristă, ca să huzuresc într-un infinit spaţial. În China
mandarinilor, ca să huzuresc într-un infinit numeric. Sunt genul de culturi
în care lumea are un sens vizibil şi fără sfîrşit. Sensul e reconfortant.
- Unde se ascunde adevărul?
- Adevărul e limpede în Dumnezeu şi ascuns în noi.
- Dar minciuna unde se ascunde?
- Minciuna se ascunde în ştiinţă, iar adevărul în Poezie.
- Cum poate fi salvată frumuseţea lumii noastre?
- Prin Poezie.
- De ce toate drumurile duc pînă la capăt?
- Drumurile nu au capăt. Omul are capăt. Din nou, Maramureşul:
„Drumu-i lung, pe el mă duc, / Capătul nu i-l ajung. / De-aş ajunge
capătu` / N-aş mai înturna altu`, / De-aş ajunge marginea, / Altu` n-aş
mai înturna”.
- Cum defineşti banii?
- N-am!
- Dacă ai avea toţi banii lumii, ce ai face cu ei?
- I-aş da mamei. Să facă ce vrea cu ei.
„ Să fie oare vreun semn rău că am visat-o pe mătuşa?”
- Cît dintr-o pasăre e cîntec, cît e hrană pentru pisicile care o pîndesc
din tufiş?
- Pasărea e cîntec. Corpul ei e doar un pretext. Mieunatul pisicii e un
pretext. Corpul ei, la fel cu cel al femeii, e cîntec. Pretextele pot fi cîntec,
dar nu cîntă.
- Ai putea caracteriza literatura primului scriitor român care va lua
premiul Nobel? E născut sau nu?
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- Eminescu, Bacovia, Barbu, Blaga, Nichita Stănescu, Breban, Ţepenag.
Foarţă? Cărtărescu? Atîta ne vom tot naşte, pînă ce o să-i plictisim şi ni-l
vor da.
- Ce poem din literatura română ai fi vrut să scrii, dar ţi-a luat-o altul
înainte? Dacă l-ai fi scris tu, cum ar fi sunat?
- Aş fi vrut să scriu un vers de Virgil Mazilescu: „Eu de sus de pe deal nu
ştiu cum privii o dată pentru totdeauna”. L-aş fi scris la fel.
- Improvizează, te rog, acum, un text poetic care să se armonizeze cu
dialogul nostru ...
- De improvizat, nu mai am ce improviza, căci exact în momentul în care,
la ora 6,30 dimineaţa, am scris „31”, în dreptul întrebării, a apărut Ana
care a ţinut morţiş, în ciuda protestelor mele, să-mi povestească ce a
visat. Dacă se armonizează cu dialogul nostru, sau nu, nici nu mai
contează. În mod sigur se armonizează cu faptul că nu o să mă mai baţi la
cap. Iată: <<Am mers cu copii de la şcoală în excursie la mine în sat. Neam oprit lîngă casa mătuşii mele, care e moartă. Ea le-a dat copiilor
prescură şi prăjituri. Mie mi-a fost ruşine să-i spun că a murit. Copii au
plecat să se joace pe deal. Cînd i-am căutat, nu i-am mai găsit. „Vai, vai,
mi-am zis, cum o să mă întorc eu la oraş fără copii, căci o să mă bage la
închisoare!” Am ieşit la drum. A oprit un om cu o maşină. Am mers ce
am mers şi l-am întrebat unde mă duce. „Acasă te duc”, mi-a răspuns
omul. „Dar eu nu pot să mă duc acasă fără copii, căci o să mă bage la
închisoare!”. Maşina a oprit şi am coborît lîngă castelul Prinţului. Era un
castel urît. Cînd am trecut înainte cu copii pe lîngă el, le-am spus: „Uite,
ce castel urît!”, iar Prinţul, de după gard, m-a auzit că-i defăimez castelul.
Prinţul era renumit că e un afemeiat şi jumătate şi că dacă prinde copiii,
nu-i mai dă înapoi. Am cerut să vorbesc cu Secretarul. I-am spus:
„Domnule Secretar, daţi-mi copiii. Eu nu pot să merg la oraş fără copii,
că mă bagă la închisoare!”. Între timp a apărut şi Prinţul. Era îmbrăcat ca
toţi oamenii, dar i se spunea Prinţul. Ştiam că e supărat pe mine, fiindcă îi
defăimasem castelul în faţa copiilor. M-a chemat în biroul lui ca să
vorbim între patru ochi. El mi-a dat o rochie nouă şi mi-a spus să o
îmbrac. Biroul lui era pe o apă. Era o punte de la mal la biroul lui. El s-a
urcat într-o barcă cu o altă femeie, foarte frumoasă. Eu stăteam pe mal,
într-un cadru de uşă. Nu ştiu ce rol avea uşa, căci nu era prinsă în vreun
zid. Mi-am aprins o ţigară şi m-am rezemat de cadrul uşii. Mă gîndeam
că trebui să mă culc cu prinţul ca să-mi salvez copiii. El a început să o
sărute pe femeia aceea, peste tot şi să facă dragoste cu ea. Între timp se
uita la mine dacă îl văd. Fumam şi a început să-mi placă ce vedeam şi nu
am mai ştiut dacă sunt eu. Nu ştiu dacă m-am culcat cu prinţul, căci de
aici nu mai ţin minte visul. Să fie oare vreun semn rău că am visat-o pe
mătuşa?>>.
Cluj Napoca – Piatra Neamţ, 15 iunie 2010
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”Pe strada Liniei, seară de seară trece un cal alb. Calul nu
are nici un călăreţ, doar o sabie lungă cu mâner înflorat prinsă
la oblânc. Mama Certege, care îşi petrece nopţile împletind
(„că-n întuneric mâinile umblă singure şi lucrează mai bine şi
mai abitir ca când le-aş trimite eu încotrova”), de lângă
fereastră unde stă, vede calul bălan şi-şi spune : Eheii, pe
vremea când eram ceva mai tânără, toată noaptea treceau
căruţe cu mere. Aşa că în zori, dacă mă grăbeam, puteam
culege câteva din frumoasele mere Domneşti înşirate pe strada
noastră şi parcă zvârlite din cer.”

Întâmplări imaginare
pe străzile Bucureştiului
(fragmente)
o proză de Constantin Abăluţă
Pe strada Limpejoarei s-a mutat Emil Şumbarenko, poştaşul
care vorbeşte şapte limbi şi înţelege alte vreo zece. Cu toate străduinţele
stăpânului, câinele lui n-a reuşit să înveţe decât patru şi răspunde doar la
numele de Azor, Şarik, Boulle şi Spot. Ei bine, acest patruped cam
retardat s-a încurcat în plasele pescăreşti care se-ntind prin grădinile
oamenilor şi-s împletite chiar printre ulucile gardurilor. Căci pescarii
care-au stat demult pe aici au murit, dar plasele lor rezistă încă şi nimeni
nu le clinteşte. Superstiţia asta îl deranjează pe Emil Şumbarenco aşa că-l
întărâtă pe Şarik să roadă afurisitele alea de odgoane şi să elibereze
strada. Doar că elevii surdo-muţi de la şcoala din apropiere, jucându-se
cu nenorocitele alea de putreziciuni, au fost şi ei atacaţi de Şarik, care, în
mintea lui, a crezut că şi ei trebuie muşcaţi. Neputând să ţipe, până să
prindă de veste Şumbarenco, plasele s-au umplut de sângele surdomuţilor cum altădată de sângele peştilor. Aşa că poştaşul a fost nevoit să
apeleze la Boulle care le-a lins cuminte rănile şi copiii au fost grozav de
mulţumiţi. Dar domnul Baltă, directorul şcolii, marele mâncător de pâine,
a pretins şi o despăgubire de fiecare copil muşcat : câte o pâine zilnic
până când li se vindecă rănile. Aşa că acum Azor stă într-un colţ şi
scânceşte lugubru căci i s-a înjumătăţit raţia de pâine, în favoarea
grăsanului de Baltă care-l priveşte cu dispreţ, confundându-l prosteşte cu
agresorul. Pe ascuns însă, Volodea Motoranu, portarul şcolii, îi dă din
oasele rămase de la cantină. Si după ce Azor roade şi suge oasele, i le
lasă la rândul său, lui Spot, malacul care s-a lenevit într-atât că nu mai
vânează altceva decât muştele ce-i trec pe la nas. Volodea Motoranu
zâmbeşte, ţâţâie din buze şi se bate pe burtă când cu-o palmă când cu
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alta, semn că-i mulţumit. El ştie că pâinile primite pe daiboj de domnul
Baltă şi oasele cu care-l despăgubeşte pe Azor se compensează, aşa cum
toate lucrurile pe lumea asta, aşa cum limbile pe care le ştie sau nu le ştie
patrupedul cât şi bipedul său de stâpân, aşa cum păhărelele de votculiţă şi
feliile de pâine cu untură pe care le-nghite alternativ el însuşi, un biet
portar al şcolii de surdo-muţi care, de patruzeci de ani slujind în acest
post, aproape a uitat să vorbească.
Pe strada Liniei, seară de seară trece un cal alb. Calul nu are nici
un călăreţ, doar o sabie lungă cu mâner înflorat prinsă la oblânc. Mama
Certege, care îşi petrece nopţile împletind („că-n întuneric mâinile umblă
singure şi lucrează mai bine şi mai abitir ca când le-aş trimite eu
încotrova”), de lângă fereastră unde stă, vede calul bălan şi-şi spune :
Eheii, pe vremea când eram ceva mai tânără, toată noaptea treceau căruţe
cu mere. Aşa că în zori, dacă mă grăbeam, puteam culege câteva din
frumoasele mere Domneşti înşirate pe strada noastră şi parcă zvârlite din
cer. Dar mama Certege nu cârteşte, se mulţumeşte şi numai c-un cal alb
având prinsă la oblânc o sclipitoare sabie aurie. Un cal care trece
întotdeauna dinspre uliţa Mosorelului înspre gârla lui Fircă, tropăind
uşurel. „Văzându-şi de drumul lui, maică, încotrova unde trebuie sajungă înainte să se crape de ziuă, că şi eu trebuie să sfârşesc rândurilempletiturii mele şi n-am nici o grijă cât timp suntem în puterea nopţii,
nainte de-a pătrunde ţâr de lumină în odaie, că chiar în spălăceală
degetele nu mai ştiu lucra, aşa-s eu de când m-a făcut mama, că zice că
am biritmul ăla schimbat, ca nelumea, da uite mă mai dreg cu calul ăsta
bălan, Dumnezeu să-l ţie tot pe-aici...
Insă pentru jucătorii din părculeţul de pe malul gârlei calul cel alb e-un
prilej de discordie. Şahiştii sunt convinşi că le poartă noroc, dar tablagiii
cred că-i piază rea. Cum tablagiii sunt mai mulţi decât şahiştii, aceştia din
urmă se tem pentru viaţa calului alb. Gore, tablagiul, spune doar atât :
Dacă l-am putea îndruma pe altă stradă... Romano, şahistul, se-nfige-n el
: mă, spune drept, tu vrei să-l cotonogeşti...dacă nu cumva chiar să-l
găbjeşti... Intervine atunci Acord Iulian, profesorul de română şi
franceză, care nu-i decât un simplu chibiţ şi, imparţial, îi informează : în
toate mitologiile lumii Calul Alb e-un simbol al împăcării. Şi ca să-i
potolească pe tablagii, cu înnăscutul lui simt pedagogic, Acord Iulian îşi
scoate briceagul şi ciopleşte pe loc două puluri albe, dându-le formă de
cal. Iată, acum fiecare aveţi câte doi cai albi, daţi-vă mâna! Graţie acestei
stratageme a chibiţului, conflictul celor două tabere se stinge peste drum,
la crâşma lui Fircă unde, printre mici şi ţuiculiţe, pensionarii aşteaptă
nerăbdători să se insinueze tropotul uşurel al calului alb pe care acum îl
iubesc cu toţii.
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Burida, băiatul surdo-mut, a ţinut morţiş să se mute pe strada
Liniştei. Îşi închipuie că asta-i strada cea mai adecvată pentru el. E
mama mea, scrie el pe-un bileţel pe care-l arată tuturor. Când vine
primăvara, Burida mestecă zăpada ultimelor petece care rămân prin
curţile oamenilor. În schimb le bate acestora covoarele ori le meştereşte
dumnezeu ştie ce, că se pricepe la toate. Lui Arhimede, trişor şi dealer de
cărţi de joc, îi desfundă haznaua. Lui Paganel, manglitorul de obiecte
grele, îi taie şapte găini şi-o curcă pentru banchetul prilejuit de
subtilizarea safe-ului unei Bijuterii. Lui Baluba, tuciuriul ce bulibăşeşte
obiectele „uitate” din gări şi din trenuri, îi împungăleşte câteva buzunare
secrete în turul ginşilor şi-n calota pălăriilor. Domnului Samoilache –
omul cu elicea cum îi spune tot cartierul – îi pliveşte grădina, iar acesta îi
oferă din când în când câte-o gustare caldă. Elicea căzută din cer în
curtea domnului Samoilache, elice care i-a fost furată după mai puţin de
un an, exact în ziua în care a murit fiul său, Antonică, sănătos tun : toată
lumea cunoaşte trista poveste. Burida e atât de emoţionat de necazul
bătrânului încât şi-a jurat să-l ajute cum poate şi el. Târcoleşte zile întregi
prin preajma aeroportului, doar-doar o găsi vreo soluţie. O elice dată la
casat : să zicem că găseşte, dar cu ce o cară? Nu, mai bine-i o copie din
plastic, goală pe dinlăuntru – dar cine o face? Preotul Dominic Alteea,
căruia i s-a spovedit, îi spune că totul e-n mâinile Domnului : şi elicea de
metal ori de lemn, şi elicea de plastic. Burida mestecă zăpadă şi se roagă
Domnului. Şi iată că Domnul, în marea-i milostenie, îi dă ideea cea bună.
Aşa că a doua zi Burida cară în grădina domnului Samoilache, în umbra
nucului, ultimele petece de zăpadă arvunite de prin curţile vecinilor. Îi
lasă gura apă când se uită la ele, dar se abţine. Din neaua reunită şi bine
compactată Burida modelează pe pământ o elice şi se roagă Domnului să
nu dea căldură câteva zile. Să apuce şi sărmanul domn Samoilache să se
bucure de elicea albă şi sclipitoare aterizată în grădina lui.
Pe strada Linotipului trăieşte un pescar pe nume Gogu Perbea.
În curtea lui cresc cinci plopi. I-a botezat cu nume de peşti : Mreana,
Ştiuca, Şalăul, Păstrăvul, Baboiul. Nimeni nu are cum ghici apropierile,
iar Gogu Perbea nu le dezvăluie niciodată. Dacă-l întrebi se mulţumeşte
să bolborosească : Ei, iac’aşa şi iar aşa! Sau încă şi mai radical : Despre
plopi şi peşti numai de bine! Într-o zi Gogu Perbea s-a ciocnit nas în nas
cu domnul Napoleon Fabius, proaspătul vecin de la 23. Domnului Fabius
i-a căzut din buzunar o cutiuţă, pe care a ridicat-o repede, s-a scuzat şi a
luat-o la picior. Pescarul a rămas nedumerit, şi după ce nedumerirea i s-a
mai spulberat s-a îndreptat către casă. Auzise el că domnul Napoleon
Fabius ar ascunde un secret tainic de tot, aşa cum unii peşti ascund în
burta lor cine ştie ce lucruri înghiţite. Aşa că s-a dus lângă iubita lui
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Mreană argintie şi, lăsându-şi capul pe trunchiul încălzit de soarele verii
i-a şoptit cu glas şăgalnic : Zi aşa, scumpete, înghiţişi cine ştie ce
bâzdâganie, şi-acum faci pe nevinovata!... Ia să-mi spui tu mintenaş ce-i
cu cutiuţa misteriosului domn Fabius, că de nu... Nici nu sfârşise bine
drăgăstoasele mustrări, că o adiere venită de niciunde proiectă în mintea
lui cuvântul Aparat, repetat de nenumărate ori, cu ecou de-ndepărtare şi
cu un clic puternic atunci când dispăru. Se dădu câţiva paşi înapoi şi se
uită la Mreană speriat. Ea să fi vorbit? Îi venea să-şi răspundă singur
Iac’aşa şi iar aşa! şi s-o ia la sănătoasa mâncând pământul. Fapt e că nu
peste multă vreme Gogu Perbea s-a întâlnit la supermarket cu domnul
Napoleon Fabius care s-a făcut că nu-l vede. Dar nici pescarul nostru nu
s-a lăsat. S-a apropiat tiptil de cel cu nasul pe sus şi i-a şoptit brusc în
ureche : Aparatul! apoi s-a îndepărtat. A mai avut timp să-l vadă pe
Napoleon cum s-a făcut alb ca varul şi, împiedicându-se de-un raft, a
căzut pe jos într-un vacarm de borcane răsturnate. A doua zi, din viul
nopţii, soneria de la poarta curţii cu cinci plopi, ori peşti, suna lung de
tot, apăsată de degetul nerăbdător al unui domn cu faţa plină de vânătăi şi
cu un aer conspirativ. Ca să scurtăm povestea vom spune că domnul
Napoleon Fabius, după lecţia din supermarket a devenit mult mai
cooperant şi a primit propunerea pescarului de a lua masa împreună. Aşa
că cei doi, delectându-se cu formidabila saramură de mreană gătită de
gazdă şi udând-o cu vinul din struguri culeşi bob cu bob de pe ciorchine
şi zdrobiţi în micul teasc din magazia pescarului, ei bine, cei doi vecini
încheiară un pact de neagresiune : să fie singurii din lume care-şi cunosc
reciproc secretul. Cei din jur să rămână proşti, ca şi până acum. Aşadar,
domnul Napoleon Fabius îi povesti gazdei pe-ndelete despre aparatul de
tuns părul din nas care-a fost proprietatea împărătesei Maria Tereza şi
care este acum în posesia sa, domnul Napoleon Fabius. Iar Gogu Perbea
îi mărturisi celuilalt după ce criterii a pus cele cinci nume de peşti
plopilor : după mărime, după volum, după culoare şi după lăcomia cu
care înghit mici vietăţi. Aşa că Mreana a fost numit plopul argintiu care
înghite zilnic sute de vrăbii. Iar Baboiul plopul mic şi pricăjit în care abia
de se urcă vreo mâţă borţoasă. Odată cu ultimul pahar de vin cei doi,
amici de-acum, toastează pentru secretele care-i unesc pe vecie şi la care
proştii de pe lume n-au nici un motiv să aspire : pentru aparatul
împărătesei, pentru plopi şi pentru peşti.
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”Mircea Cărtărescu rămâne cinic, (auto)ironic, satiric şi
lucid, deşi visează uneori, şi când încasează ofense nemeritate, şi
când primeşte laude ipocrite, şi când se distanţează instinctiv, şi
când se lasă furat de iluzii, constatând că: scriitorul român nu-şi
pierde proastele obiceiuri odată ajuns în străinătate, cum şi
scriitorul român exilat de decenii continuă să se comporte tot
"româneşte" şi acolo.”

Mircea Cărtărescu: Frumoasele străine
un eveniment editorial comentat de Emil Nicolae
Într-o după-amiază de pe la sfârşitul lunii aprilie a.c., conform
programului Zilelor revistei "Convorbiri literare", ca de obicei,
"podiumul poetic" s-a desfăşurat în elegantul edificiu ieşean "Palace":
sticlă, inox, fotolii comode, bufet atrăgător, pahare de cristal şi, desigur,
scriitori din toată ţara şi din străinătate care îşi rosteau versurile într-un
mod mai mult sau mai puţin solemn. Nu atât atmosfera protocolară conta,
cât mai ales prilejul simbolic de a ne re-cunoaşte / re-vedea între noi.
Altfel, vreme de un an, între o asemenea reuniune şi alta, fiecare stă pitit
în vizuina lui, cu treburile lui, cu obligaţiile lui, cu "crizele" lui, cu
lecturile şi PC-ul lui. La despărţire, rămâi în minte cu imaginea
reactualizată a colegilor prezenţi, cu imaginea voalată a celor absenţi, cu
o vorbă sinceră sau ipocrită, cu o carte dedicată sau nu, pe care urmează
să le "rumegi" până la viitoarea întâlnire. Pe deasupra, însă, de data asta
presupun că toţi au (am) reţinut evoluţia lui Cris T., care "s-a dat" în
spectacol, pe partitura americanlui Martin Woodside, într-un recital
onomato-poetic deloc favorabil cuvintelor / versurilor, ci mai degrabă
gesturilor şi acutelor din glasul său, un fel de "dada reloaded". Oricum,
monotonia "dulcelui târg" fusese drastic amendată...
Cam la o lună distanţă de acestă întâmplare, deschid cea mai
recentă carte a lui Mircea Cărtărescu, Frumoasele străine (Ed.
Humanitas, Bucureşti, 2010; 298 p.), şi citesc: "Am fost prin anii '90 în
America, într-un program pentru scriitorii din toată lumea. Şi-acolo
făceam pe rând lecturi din scrierile noastre, mergând din oraş în oraş. Şi
să vezi ce nebunie (pe-atunci m-a şocat, între timp m-am obişnuit):
autorii normali, care-şi citeau cuminţi textele ca-n cenaclurile noastre, nu
aveau nici un succes. Puteau să fie geniali, să facă salturile mortale
textuale cele mai uluitoare. Publicul asculta totul cu un fel de
complezenţă politicoasă. Bănuiesc că fiecare ins din sală gândea, de fapt,
la ale lui, ca la concertele de muzică clasică. Dar la un moment dat i-a
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venit rândul unui simpatic coleg din Congo, cu un nume de neuitat,
Cirikure-Cirikure (<Cirip-cirip>), să îşi citească poemele. Şi a urmat
ceva halucinant. Tipu-ăsta a sărit de pe scaun ca ars şi-a început să alerge
prin faţa publicului împietrit. Cânta, dansa, se zvârcolea, spumega, se
tăvălea pe jos. A-nhăţat-o la un moment dat pe o bătrânică foarte bine
pusă la punct din audienţă, un fel de regina Angliei, şi-a târât-o după el,
strigându-i în ureche, învârtind-o şi lăsând-o lată la loc pe scaunul ei. n
fine, a fost ceva indescriptibil. Poezia propriu-zisă a lui Cirikure ar fi
ocupat foarte puţin spaţiu tipografic, căci se reducea la o singură
sintagmă: <Fuking dragon-fly!> (aş traduce prin <nenorocită de
libelulă>, dar eu nu sunt un traducător prea grozav), urlată, mârâită,
bolborosită, gemută şi scremută de sute de ori în timpul <lecturii> lui.
Urmarea a fost că marele poet congolez a fost ovaţionat de public, pe
când ceilalţi autori care-au avut nenorocul să citească împreună cu el în
seara aceea (un canadian post-lacanian şi un romancier ceh în maniera lui
Kafka) au primit aplauze discrete, din vârful degetelor. A doua zi, ziarele
locale au acordat spaţii ample poetului Cirikure, uitându-i regretabil pe
ceilalţi doi. Ulterior l-am reîntâlnit pe poetul congolez în diverse locuri
de pe întregul mapamond, cu aceeaşi lectură de poezie şi acelaşi succes
/.../. O ţinea băiatul din bursă-n bursă."
Aşadar, mult sperata "sincronizare" a culturii / literaturii române
cu restul lumii, despre care scria E. Lovinescu la vremea lui, începe să se
producă, chiar dacă "en détail" şi nu "en gros", deocamdată, chiar dacă
prin imitaţii formale şi de mâna a doua. Pentru că occidentalii, care şi-au
completat fondul artistic serios şi solid, cultivă acum tot felul de
extravaganţe exotice menite să le învioreze imaginaţia. Suntem noi în
aceeaşi poziţie? Sau ne aflăm mai curând pe partea "fraţilor" africani?
Cam acesta e sentimentul pe care l-a trăit Mircea Cărtărescu pe parcursul
experimentului "Les Belles Etrangères", în care ICR a vârât o duzină de
scriitori români, cu mare pompă (de aici vine titlul cărţii în discuţie şi al
celui de-al doilea capitol, la care autorul adaugă un subtitlu semnificativ "Cum am fost un autor de duzină" -, şi nu de la faptul că am avea de-a
face cu "o carte despre femei", cum delira un redactor de la un ziar
central, probabil cu gândul la "De ce iubim femeile"). La început, Mircea
Cărtărescu explică: "n fiecare an, francezii (...) închid ochii şi rotesc
globul pământesc, ţintind cu un ac un loc la-ntâmplare şi sperând că au
nimerit pe uscat. Aleg astfel în fiecare an câte-o ţară şi invită o duzină de
inşi de-acolo, mai poeţi, mai prozatori, pe care să-i plimbe prin toată
Franţa, arătându-i publicului de senzaţii tari. Această cutumă poartă
numele de Belles Etrangères, frumoasele străine...". Iar la sfârşit (adică
peste aproape 200 de pagini), conchide cu amărăciune: "...înainte să
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adorm, m-am gândit un pic la ce a însemnat drumul acesta lung pentru
mine. Fireşte, nimic. Rien de rien. Pentru că nimic nu înseamnă nimic,
niciodată. Feţe. Evenimente. Vorbe. Acumulări de culori şi impresii care
peste zece ani nu vor mai însemna nimic." Cine-şi aminteşte şi a crezut
tot "zgomotul pentru nimic" (sic!), făcut în mass-media noastră la vremea
respectivă, poate primi ca un duş rece această relatare "din interior". Căci
Mircea Cărtărescu rămâne cinic, (auto)ironic, satiric şi lucid, deşi visează
uneori, şi când încasează ofense nemeritate, şi când primeşte laude
ipocrite, şi când se distanţează instinctiv, şi când se lasă furat de iluzii,
constatând că: scriitorul român nu-şi pierde proastele obiceiuri odată
ajuns în străinătate, cum şi scriitorul român exilat de decenii continuă să
se comporte tot "româneşte" şi acolo; străinii (francezii în cazul dat) îşi
fac datoria de gazde, fără a reuşi să-şi mascheze cu totul aroganţa; nu poţi
evita protocoalele obositoare şi insipide (literalmente, într-o anume
situaţie, când bucătăresele au rămas fără fir de sare!), trebuind să le
suporţi cu stoicism; studentele inepte de origine română populează şi cele
mai obscure locuri de pe continent etc. Suita de întâmplări neplăcute, în
majoritate, trezesc amintiri similare, pe care scriitorul şi-ar fi dorit să le
uite. Oricum, ideea de bază este că participarea la un program precum
"Les Belles Etrangères" nu te ajută să te simţi deloc "un scriitor"
(important), cum ai crezut în momentul primirii invitaţiei, ci "un autor de
duzină" pierdut în malaxorul "sistemului".
Celelalte două "povestiri" (preiau atributul convenţional care le
este conferit chiar de Mircea Cărtărescu în cuvântul către cititoare /
cititor) care flanchează "Frumoasele străine", respectiv "Antrax" şi
"Bacoviană", respectă aceeaşi manieră "autoreferenţială", cu eul narator
subscris şi personajele reale (pe) care (le) îl frecventează. Trec mai
repede peste prima, unde este explorat grotescul stării de isterie
declanşate după atentatele din 11 septembrie într-o împrejurare trăită "pe
cont propriu" (bănuiala că într-un plic, primit din Danemarca, s-ar afla
antrax!), şi mă opresc la ultima. Mie, cel puţin, mi se pare cea mai
interesantă din carte, deoarece coboară în peisajul literar "provincial"
(deşi nu văd o mare deosebire faţă de cel din "capitală") dinainte de 1989.
Pe scurt: în 1984, cu două cărţi de versuri publicate (Faruri, vitrine,
fotografii şi Poeme de amor), promiţătorul optzecist Mircea Cărtărescu e
invitat pentru o lectură la Casa de cultură din Bacău; emoţii, speranţe,
pregătiri - căci era, implicit, un semn al "recunoaşterii", nu?! -, după care
urmează o aventură dincolo de limita absurdului, cu trei zile de
nemâncare şi nesomn, plimbat prin cele mai stranii unghere ale judeţului
moldav şi acompaniat de personaje aşişderea; dezamăgirea finală şi
dorinţa de a reveni acasă au fost pe măsura entuziasmului iniţial! Citit
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simetric / în oglindă cu "Frumoasele străine", în esenţă acest capitol nu e
altceva decât imaginea răsturnată a "călătoriei înainte" (spre Paris),
devenită "călătoria îndărăt" (spre Bacău), la sursele condiţiei scriitorului
român, care-l determină să rămână "de duzină" atât în ţară cât şi în
străinătate, chiar atunci când pare să aibă "succes". Măcar doi (prozatorul
şi unul dintre poeţi), din grupul celor patru autori băcăuani prezenţi la
întâlnirea cu Mircea Cărtărescu, după datele evoluţiei lor
postrevoluţionare, ar fi "corespuns" cu brio programului "Les Belles
Etrangères" (recunosc că am avut plăcerea "detectivistică" de a-i
identifica, deşi în acest capitol M.C. nu foloseşte numele reale; în
consecinţă, nu-i voi numi aici). Iată portretele lor, schiţate în treacăt de
Mircea Cărtărescu: "până la urmă, s-a ivit de după colţul gării, în dreptul
ţâşnitoarei fără apă, silueta ponosită a lui Ciubotaru (prozatorul - n.m.) şi
mustaţa sa de jandarm rural" / "Dramaturgului (un tip de vreo cincizeci
de ani, gras şi cărunt, cu o voinţă remarcabilă de a avea haz la fiecare
replică) îi picase un văr la masă" / "Se sculă imediat unul dintre poeţi
(nu-i voi putea deosebi niciodată: geci vechi de piele, bărbi stufoase, dinţi
lipsă)". Pentru un "portret de grup", mai edificatoare e discuţia
rememorată (ironic) de Mircea Cărtărescu: "Conversaţia lor era pentru
mine foarte instructiv-educativă. Mare noroc avusesem, spuneau, că ei şi
nu alţii mă chemaseră, căci altfel aş fi nimerit pe mâna unor rataţi,
veleitari, escroci, politruci, homosexuali, curvari, turnători, hoţi din
avutul public - inşi din care era alcătuită, se pare, viaţa literară băcăuană,
cu excepţia lor. n Bucureşti, de asemenea, scriitorii, mai ales cei tineri,
erau nişte nulităţi, farseuri şi infatuaţi, fireşte cu salutara mea excepţie.
Ne priveam unii pe alţii cu drag: ce întâmplare fericită că se-ntâlnise-n
seara aceea crema literelor româneşti!". O discuţie în Bucureşti, eventual
la cârciuma USR, cu privirea către provincie, avea acelaşi conţinut. O
spun din experienţă proprie. Că doar prima izbândă a scriitorului român a
fost, dintotdeauna şi aşa a rămas, să "se tragă" spre capitală şi de acolo,
desigur, nu-i mai rămânea decât un mic pas până la "Les Belles
Etrangères". Asta e "morala" (cu "excepţia" astrală de a fi bucureştean
get-beget, ca Mircea Cărtărescu!). Totuşi, până când nu va învăţa să
declame "Cirip-cirip" într-o limbă tropicală, nu va cunoaşte şi succesul
internaţional.
În rest, cred că "Bacoviana", ca potenţial / încărcătură epic(ă),
este secvenţa care se apropie cel mai mult de proză, în sensul propriu al
termenului, nu însă de tipul Travesti sau Orbitor (caracaterizat de critică
drept "vizionar-oniric"). Pentru că toate cele trei "povestiri" din cartea
Frumoasele străine au apărut întâi ca foiletoane în revista Şapte seri,
ceea ce le-a impus stilul alert, jurnalistic, direct.
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ANCHETA REVISTEI: ISTORIILE LITERARE
Istoriile literare apărute în ultimii ani au fost şi sînt imperfecte, nedrepte în
evaluarea multor scriitori români, mai ales a celor contemporani. Nici una dintre
istoriile literare (şi numim aici pe cîţiva dintre autori: Nicolae Manolescu, Alex
Ştefănescu, Ion Rotaru, Al. Cistelecan, Ioan Holban, Marian Popa etc.) nu a putut să
mulţumească pe toată lumea. Critica literară românească există, se manifestă, e activă,
dar nu reuşeşte - din cauza incoerenţei circulaţiei cărţilor, din cauza insularizării
culturale a ţării - să aibă o privire evaluatoare asupra fenomenului literar actual. De
aceea, vă rugăm să vă exprimaţi asupra modului în care sînteţi prezenţi/ prezentaţi în
istoriile literare recente, cum aţi fi vrut să vă fie reflectată opera, cum vă definiţi locul
operei dvs. în contextul literaturii române. Ce aţi fi vrut să se spună despre opera dvs.
într-o istorie literară care să fie considerată de toată lumea drept infailibilă?

„Nu-i aşa că-i nostimă lumea
literară românească?!”
Constantin Abăluţă
(Bucureşti)
Locul meu în literatura/cultura română? Am o droaie de cărţi
răsfirate pe trei decenii (poezie, proză, teatru, eseu, critică literară).
Destui critici importanţi m-au situat foarte sus pe scara valorică (y
compris originalitatea intrinsecă). Prin anii 70-80 am fost (alături de
Ştefan Stoenescu) printre primii care au tradus volume din marii poeţi
moderni americani şi englezi. Au urmat zeci de traduceri din franceză,
printre care un volum reunind patru volume din proza lui Beckett. Câţiva
scriitori optzecişti mi-au spus că ei au „tocit” aceste cărţi. Mi-am făcut
majoritatea copertelor şi ilustraţiilor la propriile cărţi. De vreo opt ani
expun lucrări de artă plastică într-o expoziţie colectivă organizată de
pictoriţa Paula Ribariu. Am publicat până acum trei antologii de poezie
românească, în total 1500 pagini, antologând peste 150 de poeţi. Una
dintre ele a luat premiul USR. O alta (Douze poetes roumains) este de
fapt o traducere în franceză alcătuită împreună cu poetul Gérard Augustin
şi publicată la editura parisiană l’Harmattan. Sunt publicat de multe
reviste străine, am câteva cărţi editate în străinătate, am participat la
multe festivaluri internaţionale unde am ţinut comunicări primite cu mare
interes. Sunt, cum se ştie (sau ar trebui să se ştie) liber profesionist din
1969 şi până acum. Nu mai continui. Aceste lucruri se află cercetând
revistele vremii, cărţile mele, interviurile mele, cărţile criticilor români,
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internetul, etc. Dacă anume realizatori de Istorii Literare nu m-au cuprins
în opurile lor, îşi asumă riscul opacităţii. Mai ales cei care au scris (bine)
despre opera mea în revistele vremii. Nu-i aşa că-i nostimă lumea literară
românească?!

“E ciudat să mă pronunţ
asupra a ceva ce n-am citit!”
Liviu Antonesei
(Iaşi)

Ciudat, chiar foarte ciudat să mă pronunţ asupra unor cărţi pe care
nu le-am citit! Şi asta din mai multe motive. Mai întîi, vremea istoriilor
„totale”, de autor, ale literaturii a trecut în lumea civilizată de aproape o
sută de ani, oricum de mai bine de jumătate de veac. Acolo, istoriile de
acest fel sînt rezultatul efortului unor colective alcătuite din cei mai buni
specialişti în anumite epoci, curente sau mari autori. Să nu mă duc
departe, să rămînem în apropierea noastră, în Polonia fostă vecină şi încă
prietenă. Acolo este în curs de apariţie o amplă istorie a literaturii
naţionale de la origini pînă în contemporaneitate care va avea, în final, 12
sau 14 volume, oricum primele 7 sau 8 au apărut deja. Fiecare din aceste
volume are un coordonator general, de regulă cel mai bun specialist în
epoca sau curentul literar tratat de volum, şi un număr variabil de autori.
În final, toate aceste volume, scrise de cei mai buni specialişti, vor
acoperi întreaga literatură poloneză şi vor putea fi traduse în orice limbă
din lume, fără teamă că străinii nu vor pricepe despre ce este vorba acolo.
De ce-ar citi însă un străin părerile personale, subiective, că altfel nu se
poate, ale autorilor amintiţi în întrebarea voastră? Nu toţi, pentru că unii
se referă doar la anumite segmente temporale, contemporaneitatea
îndeosebi, sau genuri literare, ceea ce transformă opus-urile lor, mai
degrabă, în panorame, utile ca priviri asupra literaturii „în mers”. Ca să
mă intereseze o istorie globală a unei literaturi scrisă de un singur autor,
ar trebui să fie vorba de Croce, sau măcar de Lovinescu sau Călinescu.
În al doilea rînd, nu mă intersează încă vreo judecată sintetică,
definitivă, asupra operei mele, cîtă este, pentru că sînt încă destul de
verde, încă mai scriu cărţi, ba chiar sper să am răgazul să scriu mai multe
– într-un ceas fast, şi mai bune! – decît am reuşit pînă acum. Nu ştiu de
ce, am prejudecata că din momentul în care ajungi într-o istorie a
27

literaturii, fie chiar doar şi în una a celei contemporane, sau a unui gen,
eşti un autor cam… terminat! Vreau ca asta să se petreacă cît mai tîrziu!
Ce-aş vrea să scrie în vreo asemenea viitoare istorie? Nu ştiu, receptarea
nu este totuşi treaba mea. Cel mult aş vrea ca autorii viitorului să fie, pe
cît va fi posibil, atenţi cu ceea ce vor citi şi oneşti în limitele naturii lor
umane!

“Istoriile literare sunt ca trenurile:
ai pierdut unul, nu dispera...
vin altele încă şi mai bune“
Constantin Arcu
(Suceava)
Ori de cîte ori se discută despre istoriile literare, gîndul mă duce
involuntar la Istoria… lui G. Călinescu şi mă încearcă o idee abstractă de
monumentalitate. De altfel, dacă reţin bine, însuşi divinul critic îşi
considera istoria drept o catedrală. Şi probabil că nu exagera prea mult.
Poate că atraşi de acelaşi miraj al marilor edificii, în vremea din urmă
mai mulţi autori au elaborat istorii literare şi dvs. enumeraţi o parte dintre
ele. Cum nu le-am văzut pe toate, mă abţin de la a face aprecieri după
ureche. Dar sunt convins că absolut toate sunt imperfecte, poate chiar
uneori nedrepte în evaluarea scriitorilor. Şi nici nu se poate altfel. În
defintiv, fiecare istoric literar operează cu diferite instrumente şi exprimă
anumite opţiuni estetice, axiologice, prin prisma cărora efectuează
selecţia autorilor. Din motive pe care le voi expune puţin mai la vale, este
normal să se întîmple aşa.
Cît priveşte critica literară, într-adevăr, în condiţiile din ultima
vreme chiar nu reuşeşte să aibă o privire evaluatoare asupra fenomenului
literar în ansamblu. Şi, din punctul de vedere al discuţiei propuse de
anchetă, consecinţele se văd, pentru că astăzi nu mai poţi separa criticul
de istoricul literar. O istorie propune o amplă judecată de valoare asupra
fenomenului literar, impunînd autori şi opere în detrimentul altora. De
obicei se spune că este loc pentru toţi sub soare, însă istoriile astea
buclucaşe se dovedesc mult prea neîncăpătoare faţă de aspiraţiile
scriitorilor. De fiecare dată rămîn pe dinafară autori care, uneori pe bună
dreptate, se simt nedreptăţiţi. Sau spaţiul care li se acordă nu este pe
măsura valorii lor, ori consideraţiile istoricului literar îi nedreptăţesc.
După cum s-a semnalat deja, în Istoria critică… a lui N. Manolescu nu
apare un prozator viguros de talia lui Eugen Uricaru, ori sunt omişi critici
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literari de primă mînă ca Mircea Iorgulescu, Mircea Muthu, Laurenţiu
Ulici, Adrian Marino,etc. Altă obiecţie constă în aceea că spaţiul acordat
unora este mai restrîns decît li s-ar fi cuvenit (Bacovia şi Tudor Vianu,
bunăoară), pe cînd altora li se rezervă spaţii nejustificat de mari
(Topîrceanu beneficiază de spaţiu cît Octavian Goga). S-a mai remarcat,
de asemenea, că Paul Goma şi Norman Manea sunt minimalizaţi pînă
spre desfiinţare şi obiecţiile nu se opresc aici.
Nu altfel stau lucrurile în cazul Istoriei… lui Alex Ştefănescu, din
2005, care examinează literatura română cuprinsă între anii 1941-2000.
În acest caz reproşurile privind selecţia au fost şi mai vehemente. Nu ştiu
dacă sunt toate îndreptăţite, dar este totuşi greu de explicat de ce este
ignorată literatura optzecistă şi autori de prim raft ca Mariana Marin, Ion
Mureşan, Alexandru Muşina, Gheorghe Crăciun, Bedros Horasangian
ş.a. sau autori din generaţia anterioară ca Mircea Martin, Gellu Naum,
Norman Manea etc.
Şi oricîte istorii literare vom examina, reproşurile vor fi cam
aceleaşi. Nici nu poate fi altfel. Istoria literară nu este o simplă dare de
seamă cu privire la opere literare. Istoria valorizează, comentează şi face
analiză pe text, pune în discuţie valoarea în interdependenţă cu alte opere
şi autori din timpuri mai vechi şi mai noi. E un dialog în interiorul
literaturii privită ca organism viu. În fiecare istorie literară există o doză
de subiectivism şi chiar de ficţiune, obiectivitatea nu poate fi luată în
calcul. N. Manolescu, în „Introducerea“ la Istoria critică spune că „o
adevarată istorie literară este întotdeauna o istorie critică a literaturii“.
Autorul renunţă la descriptivitate, la prezentarea autorilor etc., în
favoarea receptării critice şi analizei stilistice a operelor literare. Iar pe
ultima supracopertă, acelaşi autor adaugă: „Toate istoriile literare visează
să fie pure prin definiţie şi sunt impure prin natură. Există destule
impurităţi şi în cea de faţă. Nu le-am eliminat fiindcă nu am vrut să scriu
o operă perfectă (din acest punct de vedere) şi stearpă, ci una vie şi chiar
contradictorie, în măsura în care nu exprimă un autor abstract,
intemporal, ci pe mine cel de acum şi de aici, cu lecturile, competenţa,
temperamentul, gustul şi capriciile mele.” Cu alte cuvinte, istoria literară
este o expresie a subiectivităţii autorului, a opţiunilor lui estetice, dar şi a
idiosincraziilor sale. Tocmai de aceea ne-am şi obişnuit să discutăm de
istoria lui X sau a lui Y. Fiecare autor de istorie literară vine cu o listă
personală şi bagă ce vrea el acolo, dar o face pe barba sa. În opinia mea,
mărturisit sau nu, istoriile literare încearcă să impună un anume canon, o
ierarhie a valorilor. Autorul îşi asumă riscul să se spună că istoria lui este
o porcărie şi n-ar trebui să se supere din atîta lucru.
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Referindu-mă la ultima teză a întrebării, din păcate n-am fost
băgat în seamă de istoricii literari. Dar, discutînd în termeni sportivi, pînă
acum eu n-am făcut decît să mă încălzesc pe marginea literaturii. Deci nam mari pretenţii. Sigur că mi-ar fi plăcut să fiu inclus într-o istorie
literară ilustră – dar n-a fost să fie. Am răbdare, consolîndu-mă că
istoriile literare sunt ca trenurile: ai pierdut unul, nu dispera, vin altele
încă şi mai bune. Şi cum aş dori să fiu receptat? Aşa cum m-au receptat
critici literari tineri ca Mircea A. Diaconu, Constantin Dram, Cornel
Munteanu ş.a. sau foarte tineri ca Dana Petroşel, Luminiţa Corneanu,
Mădălin Roşioru ş.a., oameni care au scris despre cărţile mele prin
reviste literare din diferite colţuri ale ţării. În consecinţă, mă consolez că
mă vor include în viitoarele lor istorii literare. Deocamdată, în ciuda
faptului că am fost nominalizat la premiile USR pe anul 2001 şi am luat
premiul Filialei Iaşi a USR pentru roman, n-am făcut o gaură-n cer în
literatura română, dacă pot spune aşa. Sau istoricii literari nu văd gaura
aia. Oricum, nu mă simt receptat pe măsura aşteptărilor. Dar mă opresc
aici pentru a nu mai da apă la moară detractorilor mei, care mă consideră
un terchea-berchea şi un vanitos fără pereche.

„Istoriile literare sunt ca şi imperiile,
cresc şi descresc”
Nicolae Băciuţ
(Târgu Mureş)

Pe cine interesează istoriile literare, dicţionarele, cui folosesc, cui
i se adresează? Cine face istorii literare, cine e autorizat, îndreptăţit să
elaboreze astfel de lucrări? V-aţi pus aceste întrebări? Şi-au pus autorii de
istorii literare, măcar, aceste întrebări? Ne-am tot căinat că nu avem
istorii literare, dicţionare, iar când le avem, constatăm că ele nu sunt utile
pe măsura aşteptărilor, pentru că mai ales mistifică, cu bună ştiinţă sau
din carenţe de editare, documentare. Nu există istorii literare infailibile.
Obiective. Fiindcă sunt scrise de oameni, nu de roboţi.
Ca să ajungi într-o istorie literară trebuie să fii citit. Faceţi un
calcul – câte cărţi ar trebui măcar răsfoite, dacă nu citite, de un istoric
literar? Chiar dacă, în timp, aceştia au făcut şi cronică literară şi au mai
parcurs dintre titluri măcar o parte. Dar una e un text de cronică despre o
carte şi alta un text despre o... operă literară, în ansamblul ei. Cărţile nu
sunt egale între ele. Dacă un critic/istoric a scris entuziast sau dezamăgit
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despre o carte, are el dreptul moral să tragă o concluzie pentru o operă?
Dar dacă după o capodoperă vine un eşec, ori după un eşec o
capodoperă?! Dar, să admitem că, într-un secol de literatură, au apărut
doar zece mii de cărţi, deşi, în realitate, numărul lor e mult mai mare.
Doar Uniunea Scriitorilor are cam 2500 membri. Dacă numai o treime
dintre aceştia ar tipări pe an câte o carte, numai în zece ani ar apărea
câteva mii de titluri. Ce supraom, fie şi istoric literar, ar putea parcurge
un aşa teritoriu editorial? Dar să admitem că un critic ar putea citi o carte
pe zi, la modul ideal. Câte ar putea citi într-un an? De cât timp ar avea
nevoie ca să scrie despre cărţile citite? Apoi, în cât timp ar putea fi
redactată o istorie a literaturii, redusă numai la perioada contemporană?
În cinci ani? Păi în cinci ani, fatalmente, istoria ar fi depăşită, ar trebui
actualizată...
Dar să luăm în calcul un alt parametru: sursa de informare. De
unde se informează un critic literar? Teoretic, la Biblioteca Naţională ar
trebui să se găsească toate titlurile apărute, dacă editurile respectă Legea
depozitului legal şi trimit tot ce publică. Repetatele somaţii trimise la
edituri de către Biblioteca Naţională sunt grăitoare pentru spaţiile albe
existente în inventarele acestei instituţii, fie şi numai comparând cifrele
ISBN-urilor atribuite cu numărul de titluri ajunse la Biblioteca Naţională.
Apoi, consultaţi fişele de bibliotecă ale celor care au scris istorii literare
şi veţi trage concluzii uluitoare. Şi-atunci, care au fost sursele de
informare ale istoricilor literari? Cronicile altora din reviste? Să ne mai
mire că din istorii lipsesc nume importante? Ori că unele au fost tratate
din vârful limbii? Să mai vorbim şi de interese, grupuri, ideologii
literare? Căci istoricii literari nu sunt nişte sfinţi şi nici nu vor ajunge
sfinte moaşte, sunt şi ei oameni, cu ambiţii, aspiraţii, chiar de preşedinte
de republică! Au şi ei simpatii şi antipatii, nu sunt nişte roboţi, nici nişte
maşini de citit şi judecat, în care la un capăt să introduci cărţi, iar la
celălalt să iasă cronici de carte! Ori istorii literare! Nu erorile de judecată
sunt cele mai grave, cât erorile din omisiuni (voluntare/involuntare).
Moralitatea criticului şi istoricului literar nu e facultativă. Istoriile literare
nu trebuie să mulţumească pe cineva, ele trebuie măcar să dezamăgească
pe cât mai puţini. Istoricii literari nu sunt instanţe supreme, nu sunt
Dumnezei. Nici nu deţin singuri dreptul şi capacitatea de a judeca opere
literare. Înainte de a fi critici/istorici literari au avut/au gusturi literare.
Subiectivităţi!
Eu nu sunt nici mulţumit, nici dezamăgit despre ce s-a scris
despre mine, nici n-am manifestat un interes anume pentru astfel de
lucrări. Istoriile literare sunt ca şi imperiile, cresc şi descresc, apar şi
dispar, dacă ele nu sunt clădite pe respectul valorii. Pe adevăr. Dacă două
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instanţe critice judecă la poli diferiţi o operă, nu oricare, să luăm cazul lui
Nichita Stănescu, cine e de vină, opera ori instanţele, cine are dreptate,
cine rămâne în istorie, judecăţile critice, opera?
Până şi Călinescu a
comis erori de judecată. Credeţi că un scriitor va scrie mai mult, mai
puţin, mai rău, mai bine, în funcţie de cum se regăseşte opera lui într-o
istorie literară sau alta? Un cârcotaş ar reduce lucrurile, anecdotic, la
„Câinii latră, caravana trece”! Mai rămâne loc, când/cât mai e timp, şi
pentru revizuiri. „Sentinţele”, nici în literatură, nu sunt definitive. Dacă
nu prin operele scrise, măcar prin cele care vor veni, la cei care vor mai
veni, se va putea face recurs (în anulare), se va putea solicita
rejudecarea...
Poate se înfiinţează un „CEDO” şi pentru istoria literaturii!

“Nu-s istorii literare,
ci mai mult fantezii literare…”
Leo Butnaru
(Chişinău)

La viaţa şi (de)scrisul meu, am publicat şi o carte de dialoguri,
intitulată Spunerea de sine. Ei bine, acolo nu vorbeam atât eu despre
mine, cât cei intervievaţi despre – singularul (şi pluralul) lor sine.
Mărturiseau nume grele ale literaturii române, nume ai căror purtători nu
cred că, la vremea (epoca) respectivă, ar fi avut motive să se plângă de
modul cum erau prezentaţi în istorii (geografii şi… fantezii) literare, fiind
vorba de Marin Sorescu, Dumitru Radu Popescu, Andrei Pleşu, Aurel
Rău, Fănuş Neagu, Dimitrie Vatamaniuc, Petre Stoica, Laurenţiu Ulici,
Mircea Nedelciu etc. Aceasta – la începutul anilor 90 ai secolului trecut,
când realizam acele convorbiri cu certă valoare de document literar, dar,
incontestabil, şi uman, şi istoric. Între timp, ne-am pomenit la final de
prim-deceniu al secolului în curs, XXI; între timp, au apărut mai multe
istorii (şi fantezii) literare şi, probabil, unii dintre interlocutorii mei de
acum 20 de ani ar avea motive să fie nemulţumiţi cum le este (sau… nu
le este) prezentată opera în contextul exegeticii literare. Cu regret, unii
dintre ei nu mai sunt în viaţă, nu vor putea, eventual, răspunde şi la
această anchetă, pentru a interveni în contextul general, pentru a se…
apăra, a se… repoziţiona sau, pur şi simplu, – a replica.
În ce mă priveşte, şi de data aceasta nu voi cădea
(completamente) în vorbire de sine, ci voi reproduce, ca exemplu, o
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reflecţie a unui venerabil coleg, remarcând doar că ea, reflecţia, mă
vizează la modul general, în toate relaţiile sau lipsa acestora cu istoriile
literare, cu critica (şi fanteziile) de specialitate. Dar nu pretind corectări
(cu atât mai mult: corecţii!), reveniri, ci doar amintesc că domnul Dan
Mănucă menţiona următoarele: „Deocamdată, constat o mare deosebire
în felul în care sunt prezentaţi (în Dicţionarul general al literaturii
române), de o parte, autorii din diaspora şi din ţară şi, pe de altă parte, cei
din Republica Moldova. Primilor le sunt rezervate spaţii mult mai mari
decât celorlalţi, deşi, adesea, din punct de vedere valoric, nu poate fi
vorba nici măcar de diferenţe semnificative... măruntului Ioan Cuşă îi
sânt atribuite două coloane, în timp ce lui Leo Butnaru abia una singură”.
(Convorbiri literare, Nr. 4. 2005.)
E drept că nici eu nu le acord prea multă atenţie istoriilor (şi
fanteziilor) literare, adică – nici unor autori de atare compuneri. În
tandem cu Vanitas vanitatum, subiectivismul subiectivismului trebuie
asumat chiar şi atunci, când este tirajat (pe nedrept sau doar în exces).

„Ce şi-a propus să rezolve, de fapt,
toată această bibliotecă
de megastructuri, numite istorii literare?”
Şerban Codrin
(Slobozia)

Sper să fie extrem de binevenită aceasta anchetă literară prin
multitudinea ideilor avansate. Istoria şi adevărul sunt nişte domenii prea
labirintice, prea complicate, care niciodată nu au mulţumit pe toată
lumea, de aceea este benefic să medităm cât mai des la conţinutul lor şi
să ascultăm puncte de vedere cât mai diverse, pentru a căuta un centru de
interes.
Atunci când şi-au proiectat monumentele istorico-literare, pe tot
parcursul cercetării şi al redactării, mai apoi, mereu şi mereu până în
amurgul vieţii lor, toţi aceşti savanţi, profesori, critici literari, în orice
caz, literaţi profesionişti, au avut un singură înaltă ambiţie, să scrie o
istorie a literaturii române în numele adevărului. Unul dintre primii
pionieri a fost Vasile Gr.Pop, autor al unui “Conspect asupra literaturii
române şi literaţilor ei de la început şi până astăzi în ordine cronologică”,
Bucureşti, 1875. L-a urmat clubul tuturor celorlalţi, probabil alcătuit din
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truditori luminaţi de aceeaşi nobleţe, de la Nicolae Iorga, Nicolae
Cartojan, George Călinescu, Eugen Lovinescu, Tudor Vianu, Şerban
Cioculescu, Vladimir Streinu la Al. Piru, Dumitru Micu, Ion Negoiţescu,
Mihai Deaconescu, Ion Rotaru, Alex. Ştefănescu, Nicolae Manolescu,
Eugen Simion, Laurenţiu Ulici, Eugen Negrici şi, fără a epuza nici pe
departe, îndrăznesc să mă opresc cu enumerarea la Marian Popa. Nu
lipseşte din rafturile universitare nici “Istoria anecdotică a literaturii
române” de Florentin Popescu, nici “Istoria secretă a literaturii române”
de Cornel Ungureanu. Probabil cineva se gândeşte şi scrie, în cunoştinţă
de cauză, o “Istorie ezoterică a literaturii române”, alţii proiectează istorii
sociologice, istorii economice ale literaturii, pentru că plaja de
imaginaţie a savantului danubiano-pontic este infinită.
Unele dintre istoriile noastre literare sunt scrieri cu adevărat
megalitice, ciclopice, faraonice, sau, pentru a folosi un epitet al lui Ion
Rotaru, referitor la „Istoria” lui Marian Popa, titanice. Diagnostic perfect,
unii autori au realizat opere impresionante, enciclopedice,
atotcuprinzătoare istoric-cultural-estetic-sociologic, precum o această
personalitate cu totul impresionantă care este Marian Popa. “Divinul” G.
Calinescu are plăcerea absolutului, aşadar ne oferă în „Istoria” sa nu
numai o cronologie, o ierarhie şi multe judecăţi pertinente de valoare, ci
ne umple cu abundenţă tava cu amănunte inutile despre orice şi oricine,
rudeniile scriitorilor, cumătrii şi încrengături, aplicând fără cusur formula
cine era încurcat cu cine, face justiţie şi injustiţie, dă afară din patrimoniu
pe cine doreşte, fie poeţi, prozatori sau dramaturgi, căftăneşte pe alţii,
ceea ce nu înţelege amendează drastic, nu-l întrece nimeni în
omniscienţă, este un portretist inegalabil, ridiculizează cu răutate,
permiţându-şi abuzuri intelectuale flagrante şi te aruncă, pe tine cititor
mai mult sau mai puţin familiarizat cu Panteonul şi dependinţele
biografice, într-o junglă perplexă, unde nu mai deosebeşti pădurea de
copaci, loc ideal să te rătăceşti şi, obosit, să găseşti repede rezolvarea:
închizi megaceaslovul şi-l aşezi cu nădejde pe raftul cel mai de sus.
În faţa unui atât de impresionant volum de muncă intelectuală, te
întrebi: ce şi-a propus să rezolve toată această bibliotecă de
megastructuri, numite istorii literare? Ele se referă la produsele poetice,
romaneşti, dramatice din evul mediu românesc, din secolul XVIII, din
secolul XIX, din secolul XX. Iată-ne în secolul XXI. Aşadar, automat, nu
ne gândim decât la noile viitoare istorii literare, bineînţeles, din viitorul
cât mai apropiat încolo.
O întrebare, probabil, absurdă: poate fi scrisă/redactată o istorie
literară? Dacă da, de ce? Dacă nu, cu atât mai mult, de ce? Alte întrebări:
ce este o istorie literară? Cine o redactează? Cum se redactează? Încape o
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istorie literară într-o carte de 5oo de pagini sau pretenţiile sunt cu mult
mai mari?
Au francezii istorii literare? Răspunsul este afirmativ, dar... În
ograda lor ne aruncăm mereu ochii peste gard, nu numai din admiraţie, ci
şi din spirit imitativ, să nu pierdem vreo tendinţă a modei de ultim
moment.
Francezii, germanii nu s-au grăbit să-şi redacteze istorii literare
“de la începuturi până în prezent”. Cum nu-i bănuiesc de modestie, nu-mi
rămâne decât să caut alte cauze. Probabil că, inteligenţi, nu numai harnici
şi ambiţioşi, au întrevăzut imposibilitatea. Pentru a nu greşi flagrant, au
ales periodizarea, pe secole, pe curente literare, pe specii literare.
“Istoria litaraturii italiene” de Francesco de Sanctis (luată de
George Călinescu de model), nu se pierde în amănunte. După
introducerile de rigoare şi după primii autori, dedică capitolele III-VII
creatorului fundamental, Dante Alighieri (veacul XIV), apoi, într-un stil
concis, analitic, portretizează prin operă poeţii, prozatorii, dramaturgii
celorlalte secole, până la contemporanitatea istoricului (capitolul XX).
Şapte sute de ani de literatură încap în mai puţin spaţiu tipografic decât
are nevoie să divagheze George Călinescu pentru două sute de ani, iar ca
număr de autori, criticul italian este absolut inferior. O concluzie se
impune: Francesco de Sanctis este esenţializant, navighează ca un mare
amiral din capodoperă în capodoperă, pentru că are de unde, aşa că îşi
permite erori (ignoră poezia lui Michelangelo, considerat astăzi cel mai
mare poet italian al secolului al cincisprezeclea), ceea ce nu este cazul
pentru istoricul şi criticul nostru, care trece cu superioritate peste secolul
al XVIII, minimalizând autori fundamentali precum Dimitrie Cantemir şi
Ion Budai-Deleanu, tocmai pentru că nu are de unde.
În literatura germană situaţia se repetă. Friz Martini a redactat o
istorie minimală a literaturii germane, din secolele V-VI până în preajma
anului 1960 (aproximativ 1400 de ani de literatură într-o carte de
aproximativ 600 de pagini). Capitole speciale dedică numai lui Goethe şi
Schiller, dar inventariază, analizează, nu uită nici o culme, de la autori cu
un singur text scurt, dar fundamental, până la giganţi cu opere complete
sau abia în curs de afirmare (Heinrich Böll, Gunter Grass). În schimb
literatura germană abundă de istorii parţiale, pe secole, pe curente
literare. Aproape imdediat după căderea Zidului Berlinului (1989), s-a
tipărit o istorie a literaturii germane din epoca proletcultistă (1933-1989)!
Ce aveţi de spus despre marea eficienţă a neamţului? De fapt, avea totul
fişat, redactat sau gata de publicare, într-un caz ori altul.
Situaţiile sunt identice în literaturile engleză, americană, unde
lipsesc construcţile totale şi totalizante.
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Să ne întoarcem la literatură română, mai tânără, mai puţin
abundentă. S-a încercat realizarea unor istorii literare parţiale, cu virtutea
de a fi mai amănunţite, de a evită selecţia cea mai dură, numai din
capodoperă în capodoperă. Fatalitatea a făcut ca unele proiecte să rămână
nefinalizate. “Istoria poeziei româneşti” de Mircea Scarlat s-a întrerupt
prin moartea autorului şi prin lipsa vreunui continuator. “Istoria literaturii
române moderne” de Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Tudor Vianu
acoperă numai o parte a secolului XIX, de la Vasile Cârlova la primii
poeţi moderni, Traian Demetrescu sau Ştefan Petică. În centrul
proiectului se află Societatea Junimea, revista Convorbiri literare şi marii
ei creatori. “Istoria literaturii din Dobrogea” de Enache Puiu a rămas
neterminată, din aceeaşi cauză fatală, dispariţia autorului. Încercarea
poate fi un bun exemplu de istorie literară parţială dedicată unei provincii
istorice, idee excelentă, de urmat. În ultimă instanţă, “Geneza şi structura
poeziei româneşti în secolul XX” de Aureliu Goci poate fi considerată o
introducere în istoria genului liric din perioada menţionată. La fel, se
încearcă istorii ale literaturii dramatice româneşti, istorii ale romanului.
Am dori ca proiectele să fie finalizate, cu bibliografii cât mai complete,
cu omisiuni, la fel, cât mai neglijabile.
Totali şi talizanţi, mulţi dintre istoricii noştri literari nu au
rezolvat încă dilema începuturilor: de unde pornim? De la Ovidiu exilat
la Tomis, la la Ioan Casian şi Niceta din Nemesiana sau de la „poeţii
văcăreşti”? De la Mioriţa, compusă de fapt de Vasile Alecsandri, sau de
la aproapele necunoscutele “Istoria ieroglifică” şi “Ţiganiada”? De la
Nicolaus Olahus în corespondenţă cu Erasmus din Roterdam, sau de la
“Învăţăturile lui Neagoe Basarab”, manuscris în limba slavonă, limbă
care, nu-i aşa, ne aminteşte de robia rusească?
După ce Nicolae Iorga a început să publice istoriile sale literare, a
fost ironizat. Ce literatură română o mai fi existat în secolul fanariot, în
secolul uniaţilor ardeleni? Nici nu se putea naivitate mai mare. Hotărât
lucru, istoricul atoateştiutor nu era în toate minţile. Şi totuşi Ion Neculce,
Dimitrie Cantemir şi întreaga Şcoala Ardeleană cu “Ţiganiada” lui Ion
Budai-Deleanu (1760-1820) îi dădeau dreptate. Nu avem o istorie a
literaturii române din secolul XIX? Nicolae Iorga a scris una extrem de
consistentă, dar n-a avut urmaşi, să mai redacteze una, două, afară de o
are excepţie. Nici secolul XX nu are o istorie literară numai a sa. Nu
avem multe şi acest fapt este dureros, dar proiectele noastre abundă,
unele sunt chiar realizate. Ce ne lipseşte? Se afirmă că orice istorie
literară este imperfectă, este nedreaptă în evaluarea multor scriitori,
bineînteles, mai ales contemporani. Dar cât de drepte sunt istoriile
noastre literare cu scriitorii de ieri, de alaltăeri? Cei mai nedreptăţiţi
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scriitori români se numesc Dimitrie Cantemir şi Ion Budai-Deleanu. De
ce? Domnitorul moldovean a fost editat academic, parţial a fost tradus
din limbile turcă, greacă, latină, prin vrednicia lui Dan Horia Mazilu şi a
altora, dar încă lipsesc biografiile, monografiile, analizele operei, ediţiile
de popularizare, ba chiar unele rescrieri, prin actualizarea vocabularului
arhaic.
Situaţia lui Ion Budai, cel mai mare poet român din secolul XVIII,
echivalentul lui Eminescu şi a lui Arghezi din secolele următoare, este şi
mai dificilă. Lipseşte cel puţin o biografie, pentru că nu s-a învrednicit
nimeni să o scrie până acum, la 250 de ani de la naşterea scriitorului. În
zadar se editează “Ţiganiada” (varianta a doua), pentru că nu găseşte
cititori, comentatori, analişti. Este paradoxul acestei capodopere, cea mai
importantă din tezaurul poeziei româneşti. Trebuie defrişate alte căi de
apropiere de impozantul monument, care ar fi făcut cinste literaturilor
franceze engleze, italiene, germane, toate la un loc. O posibilitate ar fi
traducerea din limba română latinizantă în limba română literară actuală,
în proză, în versuri. Primii paşi s-au făcut, am încercat ceva, “Ion BudaiDeleanu. Ţiganiada. Un poem în proză de Şerban Codrin”, dar poate mai
apar idei noi. Alţii se opun rescrierilor, probabil pe bună dreptate, dar se
aşteaptă rezolvări, deoarece prilejuri de reproşuri se găsesc din
abundenţă.
Exemplele pot continua, probabil, mult şi bine. Nu de binevenite
istorii generale duce lipsă literatura română, ci de tipărirea scriitorilor în
ediţii filologice, critice, de la Cantemir la Leonid Dimov şi Stefan Aug.
Doinaş, pentru a da un exemplu între două margini temporale. Câţiva
creatori contemporani au mai avut sau mai au noroc, Editura Academiei,
Editura Polirom se dovedesc parţial providenţiale pentru unii, uituce
complet pentru alţii.
Ne lipsesc antologiile de poezie pe secole, pe curente literare,
antologii realizate competent, fără flagrantele lipsuri. Se pot edita
antologii cu texte comentate, ceea ce nu am întâlnit încă în preocupările
criticilor noştri literari.Este evident, cu cât mai multe antologii de poezie
contemporană cu atât mai puţine omisiuni derutante, antologii simple sau
cu comentarii dedicate inclusiv grupurilor/grupărilor literare.
Probabil că “Dicţionarul general al literaturii române” realizat sub
auspicile Academiei Române de un grup de cercetători sub conducerea
academicianului Eugen Simion este cea mai completă “istorie a
literaturii” noastre, din interiorul şi exteriorul hotarelor. Omisiunile par
minime, ba se lucrează, am auzit, la Institutul de Filologie Română
“Alexandru Philippide” de la Iaşi, sub supravegherea profesorului Dan
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Mănucă, la o nouă ediţie completă şi actualizată, pe cât omeneşte este cu
putinţă.
“Dicţionarul bibliografic” de Aurel Sasu este, de asemenea, o
realizare valoroasă din multe puncte de vedere.
Nu este obligatoriu ca un scriitor să fi intrat în sumarul Istoriilor
contemporane ale lui Alex. Ştefănescu, Nicolae Manolescu (partea finală
a propunerii), Ioan Holban sau Al. Cistelecan, drepte/nedrepte în limitele
lor ca lucrări de autor, care este obligat să facă o selecţie după criterii
proprii. Istoria lui Marian Popa, cea mai amplă, diversă ideatic şi
problematic, un fel de jurnal viu al literaturii din perioada comunistă,
este, în acelaşi timp, şi cea mai bogată în ceea ce priveşte numărul
scriitorilor acceptaţi, câţiva beneficiind de prezentări aproape
monografice.
Altceva ar trebui să nu lipsească din bibliografia tuturor autorilor
importanţi: una sau mai multe monografii. De bine, de rău, creatorilor
deja omologaţi până la mijlocul secolului XX li s-a dedicat cel puţin o
monografie. Pentru autorii omologaţi/neomologaţi, dacă se încadrează în
doua jumătate a secolului XX, începe să apară necesitatea redactării unor
monografii, nu propun vreo listă de nume, tocmai pentru a nu crea alte
nedreptăţi, dar absolut toţi poeţii, dramaturgii, prozatorii, eseiştii
valoroşi, criticii de amploare, mai ales scriitorii cu opera încheiată, pe
lângă editare, au neapărată nevoie de aceste analize cât mai complete,
profesionale. “Îngerul cu cartea în mâini” de Alex. Ştefănescu este întrun anumit fel o antologie comentată dedicată lui Nichita Stănescu. Deci
se poate. De ce bunul exemplu nu devine molipsitor?
Întreb fără a aştepta vreun răspuns: i s-a dedicat vreo monografie,
vreo analiză serioasă autorului “Levantului”, poetului căftănit cu toate
onorurile şi reeditările, prozatorului lăudat şi tradus în limba suedeză şi
prin ţări cât mai apropiate de patria Premiului Nobel? Aşadar, în jurul
Levantului este marketing sau valoare, reclamă comercială de librărie sau
un capitol important de literatură, înainte de a deveni capitol de istorie
literară? Să nu înjugăm boii dinapoia căruţei.
Apariţia numelui unui poet sau prozator într-o istorie literară nu
este un ideal, nici o mândrie personală. Erorile abundă la Călinescu,
Lovinescu, ca să nu mai lungesc lista. Ideal este ca scriitorul să-şi
compună opera. Dacă reuşeşte, bine, va avea un loc, undeva, dacă nu,
degeaba se străduiesc istoricii literari, criticii, prietenii, nu contează cine,
să umple cu paie o păpuşă gonflabilă.
O istorie literară are un canon pentru epocile trecutului, canon
care se realizează în timp, după numeroase încercări şi tatonări,
nicidecum după capricii momentane şi de conjunctură. Se poate inclusiv
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aşa, conjunctural, dar nu se ajunge departe, făcătura, falsul ies repede la
suprafaţă, ca spurcăciunea deasupra apei.
Îmi vine să cred că Ion Negoiţescu nu şi-a finalizat proiectul
istoriei sale, nemaicompletându-l cu un al doilea volum, tocmai pentru a
evita capcanele literaturii contemporane.
Este prea devreme să susţin că aş avea vreo problemă personală în
raport cu istorile literare. Nu am nemulţumiri, nu invidiez pe nimeni,
vorba bătrânului Oedip, totul este bine. Mă pot considera un autor
remarcat, mai rău, de Ion Rotaru, mult mai analitic şi mai nuanţat de
Marian Popa. Mi s-au dedicat două monografii, “Şerban Codrin sau
aventura unui poet occidental într-o grădină zen “ de Ion Roşioru (2002)
Eseistul a mai dedicat o monografie lui Marius Tupan. O altă carte ar fi
“Merii în floare. Eseu despre structura poeziei lui Şerban Codrin” de
Violeta Basa (2002).
Sunt prezent, cu o bibliografie fatal parţială, în dicţionarele
literaturii apărute după anul 2000, dar complet ignorat în cele anterioare.
La fel, nu am fost selectat în antologii înainte de 1989, întrebaţi-i pe
distinşii antologatori: chiar de ce? Eu ştiu şi mi-e jenă să răspund în locul
dumnealor, ieri colaboraţionşti înflăcăraţi, convertiţi mai apoi la
democraţie.
Preocupările mele încearcă să meargă în alte direcţii: să-mi duc
până la capăt proiectele, să-mi editez lucrările, că mai rău decât lui Ion
Budai-Deleanu n-o să-mi fie, tocmai mie, care am încercat să repar puţin
din nedreptăţile, care s-au făcut şi încă se fac probabil celui mai mare
poet român. Să mă ierte Mihai Eminescu, dar Ion Budai este altceva, aşa
cum nici marele singuratic de la Lemberg nu este Mihai Eminescu.
Fiecare, în secolul său şi în creaţia sa, a încercat să atingă absolutul şi
chiar a reuşit.
Opera unui scriitor primează înaintea părerilor unui istoric şi
critic literar, avizat întotdeauna, dar modelat de diferite concepţii,
realităţi sau relaţii. Dacă există creaţia, oricât de ascunsă pe raftul unei
biblioteci cu cheile pierdute, orice s-ar întâmpla, în afară de sfârşitul
lumii sau de dispariţia cărţilor prin foc sau altă calamitate, opera face
parte, oricum, din istoria literaturii.
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„Cred că istoricii literari
nu sunt duşmanii scriitorilor
şi nici invers ...”
Gellu Dorian
(Botoşani)
Scriitorul român (mai ales din ultimea perioadă) este extrem de
sensibil. Dar din rîndul acestora, criticul şi istoricul literar dau dovadă de
hipersensibilitate, dusă pînă la deformarea percepţiei asupra unei cărţi
sau a existenţei unui scriitor şi, mult mai grav, cînd este vorba de o istorie
a literaturii. Dacă pentru un critic acest fapt, ce ţine de receptare, este
aproape firesc (deşi şi el ar trebui să aibă informaţia de fond nu de formă
despre fenomenul literar din care îşi extrage cărţile despre care scrie, că
altfel, nu-i aşa, este „pe lîngă”, vorba unui critic reputat şi foarte
sensibil), pentru un istoric literar nu mi se pare deloc normal să aibă
preferinte, partipriuri, să fie părtinitor sau să aşeze în lucrarea sa scriitorii
după criteriul „afinităţilor elective”. Singurul istoric literar care a dat o
lucrare ce nu s-a bazat pe astfel de criterii, şi asta pentru că se ocupa de
literatura veche, este Nicolae Cartojan. Ceilalţi, de luat în calcul, de la G.
Călinescu pînă la recentul istoric literar de factură canonică, Nicolae
Manolescu, şi-au „degenerat” opurile cu ajutorul altor criterii, deşi unii
au ţinut cont în principal de cele valorice, decît de cele ce ar fi putut ajuta
la elaborarea unor lucrări corecte, nu neapărat exhaustive. Astfel
literatura română se vede vitregită, pînă acum, de o lucrare de gen, cum
ar fi o istorie a ei, corectă, generală, ilustrativă pentru o perioadă, aşa
cum însumează cea scrisă de Nicolae Manolescu, de „cinci secole”.
Existenţa unor lexicoane ar suplini acest lucru. Or, informaţia din aceste
lucrări, unele din ele incomplete sau aduse pînă la un anumit punct, cum
este cel coordonat de Mircea Zaciu, ar fi putut oferi puncte de plecare
pentru acei istorici literari care s-au încumetat să scrie „istoria literaturii
române”, fie, unii scriind-o „de la origini pînă în prezen” (G. Călinescu,
care a şi creat un model greu de continuat, fiind acolo vorba şi de un
talent narativ de excepţie), fie, alţii scriind cîte o istorie „ de azi pe
mîine” (Marian Popa, care, deşi a încercat să adune cele mai multe
nume, mai toate comentate de la un rînd la pagini întregi, a ratat-o prin
tratarea superficială şi la zeflemea a celor mai multe nume luate în
discuţie, cu informaţii eronate, după ureche sau din surse necredibile),
ori unii, cu abordări generose pentru unii autori şi eliptice şi expeditive
pentru alţii, scriind o „istorie a litraturii contemporane” (Alex. Ştefănescu,
care a dovedit har în relatarea despre unii scriitori şi operele lor, cu
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analize savuroase şi pline de amănunte, dacă nu picante, măcar
interesante, dar şi laconism şi ironie fără sens in tratarea altor scriitori,
ignorînd cu bună ştiinţă mai bine de jumătate din viaţa literară de la noi
- or un istoric al literaturii contemporane, tocmai despre această viaţă
trebuie să ţină cont, cu bunele şi relele ei), sau „o istorie critică a
literaturii române” (N. Manolescu, poate cel mai apropiat de G.
Călinescu, prin forma prezentării, nu şi prin fondul analizei fenomenului
literar românesc, acordînd disproporţionat atenţie etapelor istorice, mai
mult pentru literatura veche, clasică, interbelică, parţial post-belică şi
extrem de selectiv, puţin de tot, pentru cea contemporană, şi aici, cu
clare afinităţi elective, părtiniri şi cu obiectivitate discutabilă). Alte
istorii ale literaturii, cum, ar fi cele ale lui E. Lovinescu, Al. Piru ori Ion
Rotaru, sunt fie foiletonistice, pe perioade restrînse sau pe genuri, fie
deficitare prin informaţii sau tente polemice inutile în astfel de lucrări.
Nu conosc lucrarea lui Al. Cistelecan. Pe cînd cea a lui Ioan Holban, în
curs de elaborare şi cu publicarea unor volume, pare a fi şi ea o antologie
de cronici literare, portrete critice ale unor autori, cu o selecţie aleatorie
sau preferenţială, care, se simte, nu va ilustra fenomenul literar românesc
contemporan, ci doar eşantioane care nu au între ele liantul pe care
trebuie să-l deţină o lucrare corectă de istorie literară. Sunt şi alte
încercări de cuprindere generală a unor genuri, cum ar fi Istoria poeziei
româneşti a lui Mircea Scarlat, întreruptă de dispariţia autorului, sau cea
începută de Radu G. Ţeposu, şi ea nedusă la bun sfîrşit de tragica
dispariţie a acestuia. Gheorghe Grigurcu, la această oră, dacă nu ar avea
şi el părtinirile, altfel omeneşti, este, poate, singurul critic literar care, ca
istoric literar, ar fi capabil să dea o istorie a poeziei româneşti
contemporane. Mai sunt istorii, şi ele incomplete, ale dramaturgiei
româneşti, unde selecţiile ţin de gusturile celor ce le fac. Şi, înainte de a
spune şi cîteva lucruri despre dicţionarele literaturii române, care, firesc,
sunt antecamerele istoriei literaturii române, aş vrea să amintesc aici şi
încercarea de istorie monumentală a literaturii române, pe care Laurenţiu
Ulici o anunţase odată cu apariţia unuia din cele şase sau şapte volume
proiectate, cel despre promoţia şaptezeci din care făcea parte, lucrare în
care îşi propunea să facă, piramidal, o ierarhie, evident subiectivă, a
scriitorilor români contemporani. Poate că aici ar fi greşit, pentru că
ierarhiile făcute în timpul vieţii scriitorilor, în afara faptului că nasc
patimi, dispute inamicale etc., că, nu-i aşa, scriitorul român este foarte
sensibil, nu sunt valabile şi dezvăluiesc slăbiciunile celor care le fac, şi
mai puţin valoarea acelor scriitori trataţi astfel. Însă nu am avut norocul
să avem o astfel de istorie a literaturii române, în schimb avem, după cum
am văzut, tot felul de istorii care, din păcate, nu ţin cont de literatura
română în ansamblul ei, ci pe porţiuni, secveţe, grupuri, fenomene, ceea
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ce, în privirea altor receptori din afara ei, îi conferă un fond sărac,
incoerent, neinteresant, invalid.
Ceea ce s-a făcut într-un fel bine este în domeniul lexicoanelor,
dicţionarelor care au izbutit, în proporţie de peste 90%, să adune
informaţii, unele complete, alte incomplete, despre scriitorii români. Aici,
în top trebuie aşezat dicţionarul Academiei Române, coordonat de Eugen
Simion, care, şi el, dacă nu ar fi ierahizat scriitorii, ceea ce nu se face
într-un dicţionar, ar fi putut demonstra că este criticul şi istoricul literar
fără patimi şi prejudecăţi. De această meteahnă n-a scăpăt nici dicţionarul
coordonat de Mircea Zaciu, din echipa căruia s-a desprins Aurel Sasu,
care, la Paralela 45, a dat lexiconul cel mai apropiat de ceea ce trebuie să
fie o astfel de lucrare. Însă a avut şi el mici datorii de plătit pentru unii
scriitori, care, de altfel, nu ar fi trebuit incluşi decît cu datele biobibliografice şi nu cu comentarii largi despre cărţile lor. În fine, un
dezastru din acest punct de vedere, este recentul dicţionar încropit de
diletantul Boris Crăciun, dicţionar care cuprinde peste 1.500 de scriitori
din toate timpurile, cu informaţii hilar comentate, ca de exemplu, în cazul
lui Ion Creangă, despre care se spune, la final, că, citez din memorie, „...a
murit în ajunul Anului Nou, şi prietenii aflînd despre moartea acestuia, lau aşezat în sicriu.”. Vă daţi seama cam ce poate fi un astfel de decţionar,
făcut pentru satisfacţia unor veleitari care se bucură că sunt însumaţi între
copertele unei lucrări alături de Eminescu, Creangă, Caragiale,
Sadoveanu şi aşa mai departe. Un dezastru!
Nu este treaba unui scriitor să fie inclus într-o istorie a literaturii
române. Treaba aceasta este a istoricilor literari care trebuie să
urmărească fenomenul în tot ansamblul lui, în timp ce treaba scriitorului
este să scrie bine şi să se facă prezent în viaţa literară. Însă trăim un
fenomen grav, din punctul de vedere al privirii istoricului şi criticului
literar contemporan, incapabil dar nici dornic de a cuprinde totul, şi
anume acela că în România trăiesc şi scriu scriitori de limba română, care
nu fac parte din literatura română. Excluderile, prin ignoranţă, crează un
hiatus peste care cu greu se poate reconstitui întregul. Sunt amintit şi
analizat parţial în unele istorii scrise ale literaturii române. Evident că nu
pot spune eu cum aş dori să fiu prezentat sau cum să se scrie despre
mine. Aş dori, dacă s-ar putea şi dacă s-ar respecta criteriile de valoare,
să fiu citit cu atenţie, cu răbdare, în aşa fel ca, prin eliminarea
prejudecăţilor, să se poată spune lucruri corecte despre cărţile mele. Fac,
însă, parte din istoria vie a literaturii române, concrete, şi asta nu mi-o
poate contesta nimeni. În rest, scriitorii, fie poeţi, fie prozatori, fie
dramaturgi, critici şi istorici literari, cu toţii fac parte din istoria literaturii
române pe care, cîndva, cineva ar trebui să o scrie, în aşa fel ca literatura
română să se bucure de aceeaşi, proporţională, cunoaştere ca literaturile
celorlalte ţări unde istoricii nu sunt duşmanii scriitorilor şi nici invers.
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„Unii critici literari au intervenţii expeditive,
Autorii de istorii literare dau dovadă de
superficialitate impardonabilă
sau chiar de rea voinţă în receptare
Adrian Munteanu
(Braşov)
Situaţia particulară şi mai puţin întâlnită a apariţiei mele
întârziate în spaţiul literar, după pragul celor 50 de ani, ieşirea în volume
consacrate publicului matur numai în ultimii 6 ani, au determinat absenţa
mea din cuprinsul istoriilor literare consacrate. Pe de altă parte, în lupta
acerbă pentru recuperarea timpului pierdut, am fost prezent masiv în
ultimii ani pe o plajă destul de largă de oferte literare, de la reviste
literare (dau exemplul paginii din Apostrof), site-uri de poezie (numai pe
cel mai bine reprezentat dintre ele am postat aproape 700 de sonete !!!),
până la prezenţe directe cu ocazia întâlnirilor cu cititorii, în cadrul unor
manifestări periodice organizate de mine sau ca invitat la altele.
În timpul pe care l-am avut la îndemână, am remarcat dificila
posibilitate de a pătrunde în coloanele unor reviste literare, cele mai
multe dintre ele funcţionând pe baza unor interese de grup, constituite pe
criterii extra-literare. De asemenea, am constatat tendinţa de a găzdui cu
prioritate încropiri literare cu un pronunţat caracter de aşa-zisă noutate în
expresie, de virulenţă a limbajului, chiar şi atunci când, din start, aceste
date stilistice şi ideatice nu prezintă garanţia produsului estetic cu
viabilitate în timp. Revistele literare, cele mai multe dintre cele susţinute
de Uniunea Scriitorilor, par tribune ale discursului şocant, deseori fals
sau exterior. Remarc, de asemenea, prioritatea ce se acordă unui anume
bagaj teoretic conţinut de lucrările îndeobşte acceptate, care, însă, nu este
însoţit de o reală prezenţă a ceea ce se numeşte talent al autorului.
Această noţiune, în opinia mea indispensabilă, care diferenţiază scriitorul
de restul ocupaţiilor, fie ele şi intelectuale, aproape că a fost uitată sau
ignorată, nu o mai găsesc pomenită pe nicăieri, nici în scris, nici în
dezbaterile de profil, ca şi cum talentul este un precept discutabil şi de
plan secund. Tot astfel, încep să fie ignorate noţiuni precum emoţie,
trăire, sensibilitate. Aceasta duce la îndepărtarea literaturii de cititorii ei
potenţiali, la conceperea ei in vitro, într-un sumum de rostiri artificiale şi
artificioase, lipsite de fior, seci şi ignobile care nu pot atrage decât o
categorie extrem de restrânsă de cititori, şi doar sub aspect experimental.
Continua deteriorare a interesului pentru lectură, stă, în opinia mea,
tocmai aici, în ruperea legăturilor afective cu cititorii.
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Astfel stând lucrurile, nu este de mirare că un autor de sonete,
subspecie prin excelenţă încorporată reflexivului, muzicalităţii şi emoţiei,
îşi găseşte cu greutate locul, chiar dacă, deseori, inovaţiile lingvistice şi
de imagine, conceptualizarea contemporană, nu lipsesc în ceea ce am
scris până acum. Ca dovadă a faptului că ruptura de care vorbeam este
reală, stau aprecierile cititorilor faţă de sonetele mele, aprecieri extrem de
elogioase, vorbind de atingerea unor coarde interioare, deseori de
redescoperirea lor, de bucuria că o asemenea literatură se mai scrie. Se
vorbeşte despre marasmul existenţial de cele mai multe ori frust si
pragmatic, în care mulţi au uitat ca există poezia, iar acum, prin sonetele
mele, o redescoperă. De ce n-aş da chiar un citat, o părere a unui simplu
cititor, beneficiarul eforturilor mele : “deosebite gânduri fug din minte şi
se întrupează în optzeci şi nouă de cuvinte, luând forma undelor sonore,
păşind cu trac în vremuri incolore...cutreierând pe valul vieţii sale, lovind
în malul fără de sfârşit, cu rezonanţa către răsărit, se apleacă în faţa lumii
sale şi ne arată de unde a venit...Aşa simt un sonet de Adrian Munteanu.
Mă bucur să fiu contemporan cu un om care reuşeşte să reafirme valoarea
breslei scriitoriceşti făcută de cei mai mulţi uitată...”.
Din fericire, asemenea poziţii din partea receptorilor sunt
susţinute şi de autori consacraţi sau critici din prima linie. Să amintesc
aici doar de Mircea Cărtărescu, Marin Mincu şi Şerban Foarţă. Alteori,
însă, critici literari, unii dintre ei autori de istorii literare mai mult sau
mai puţin viabile, au intervenţii expeditive, dau dovadă de superficialitate
impardonabilă sau chiar rea voinţă în receptare. Dau exemplul lui Alex
Ştefănescu care, în câteva rânduri, dintr-un întreg volum de-al meu, nu a
găsit de notat decât că un anume cuvânt este forţat introdus, cu scopuri de
potrivire exterioară într-un anume ritm, vorbind astfel de teroarea rimei.
Despre sensuri, varietate tematică, finalităţi ideatice şi stilistice, nici
vorbă să mai fie loc, dovedindu-se susperficialitatea în abordare, căutarea
acului în carul cu fân, neînţelegerea voită, răutatea cu orice preţ faţă de
un autor care nu face parte din cercul lui de cunoştinţe şi interese.
Culmea, şi atunci când foloseşte termenul, fără să poată furniza exemple,
spune că sonetele sunt lipsite de emoţie, ceea ce este ultimul lucru care sar putea pronunţa despre ele. Iată ce spune despre acest lucru, de pildă,
Şerban Foarţă : “Adrian Munteanu este un maestru al endecasilabului.
Am sub ochi "experimentele" pangramatice şi remarc, admirativ, că
maxima virtuozitate nu impietează asupra sentimentului, a emoţiei...”.
Mircea Cărtărescu vorbeşte şi el despre “expresivitatea” sonetelor mele.
Contopind opiniile venite de la cea mai mare parte a criticii şi de
la cititori, în egală măsură, aceştia din urmă nefiresc ignoraţi de către
primii, atâta timp cât ei sunt beneficiarii efortului de construcţie literară,
aş spune că locul operei mele poetice în contextul literaturii româneşti de
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azi este acela dictat de necesitatea reîntoarcerii la firea cea bună a limbii
române, la acea lume remarcată şi remarcabilă prin ispita
conceptualizării, la promovarea adevărurilor esenţiale ale rostirii
româneşti. Îmi doresc şi cred că locul meu se va consolida în spaţiul
căutării formei ce adună, din pierdere şi resemnarea devenirii, fiinţa
întreagă, aidoma fiinţărilor multiple care îşi caută cristalul, cuprinsul.
Fiind într-un continuu proces de modelare, adăugare şi afirmare a
acestor concepte, mi-aş dori ca într-o viitoare istorie a literaturii române
să se reţină că sonetele mele arată viabilitatea acestei specii literare în
contemporaneitate, că au servit-o şi îmbogăţit-o, că am reuşit să fac ca
sonetul să circule firesc în spaţiul ideatic al secolului XXI, să fie nevoie
de el, să se constituie chiar într-o posibilă modalitate de salvare a
vibraţiei autentice, vibraţie aflată într-un marcat proces de deteriorare şi
ignorare.
Ceva apropiat de remarca lui Marin Mincu de pe coperta
ultimului meu volum de sonete: “Prin virtuozitatea lui prozodică, Adrian
Munteanu reuşeste să menţină treaz interesul cititorului pentru un gen
liric revizitat, astăzi, doar de cei mai curajoşi.”

„Personal, sunt mulţumit ...”
Constantin Munteanu
(Piatra Neamţ)

Istoriile literare, pentru cei strict interesaţi, iar dicţionarele
literare, pentru mult mai mulţi, sunt adevărate instrumente de lucru; şi
dacă un instrument este defect, nu-l mai foloseşti.
Eu, când am nevoie, operez cu două instrumente „verificate”: Istoria
lui Călinescu şi Dicţionarul literaturii române de la origini până la
1900 întocmit de colectivul de la Iaşi. Pe plan local (judeţul Neamţ),
pentru membrii US, îmi este de folos Contemporan cu ei, o lucrare de
adevărată ţinută literară semnată Constantin Tomşa.
Practic, este imposibil să cuprindă un singur critic tot ce s-a scris.
De aceea, cred util să apară cărţi întitulate: Foştii mei studenţi, Cenaclul
de luni, Cenaclul de vineri, Cei pe care i-am păstorit eu, Ăştia sunt
discipolii mei… - şi tot aşa, pentru că, cinstiţi să fim, la cam aşa ceva se
rezumă istoriile enumerate. Nici chiar marele dicţionar al Academiei nu a
scăpat de necazuri, datorate multor moaşe, astfel că au rămas fascicole
pentru Addenda.
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Personal, sunt mulţumit cum mi-a receptat opera criticul literar
Victor Durnea în studiul pentru dicţionarul Academiei, fişă pierdută pe
drum, rămasă pentru Addenda. M-a impresionat şi volumul de muncă al
lui C. Tomşa, care a găsit prezenţe ale mele prin revistele literare dintr-un
timp pe care îl uitasem.
Pentru a elimina incoerenţa circulaţiei cărţilor, cred ca rolul principal
revine Ministerului Culturii, care să se ocupe de literatura română măcar
în măsura în care cei de la Agricultură se ocupă de soiurile de cartofi din
România. Soluţii am, dar dacă le dau, ei pentru ce mai iau bani?! – că
numai să pregătim spectacole, trasee turistice etc. nu rezolvăm
problemele creaţiei din România.
UE a dat bani pentru creşterea melcilor, a broaştelor – tot
delicatese pentru marile restaurante ale lumii –, dar n-am auzit de vreun
ban dat pentru „creşterea limbii româneşti”, care rămâne în grija bietului
proletar, truditor la masa de scris. S-au dat şi fonduri să le traducem
„producţiile”, dar pentru traducerea celor scrise de români dau ceva?!
Oricum, scriitorii sunt nişte votanţi pe care nimeni nu se poate
baza, de-aceea nici nu ne ascultă. Chiar! La ce bun scriitorii?! Un silicon
bine plantat ori nişte buze umflate fac audienţă ori vând un ziar mai mult
decât un Premiu Nobel.

“Am ajuns la o tabuizare
a corpului de critici literari“
Viorel Savin
(Bacău)
Istoriile literare puse în chestiune (Manolescu, Ştefănescu,
Rotaru, Cistelecan, Holban, Marian Popa etc.) sunt imperfecte chiar din
cauza imperfectibilităţii « mediului critic » în care au apărut,
imperfectibilitate datorată nu atât faptului - personal nu agreez
aserţiunea ! - că « criticul ar fi un scriitor ratat », cât faptului că acesta,
din raţiuni de contextualizare socială, din « instanţă ideală » s-a
transformat în… « consilier administrativ » al literaturii ; aşa-zisa
« receptare critică a scriitorului » făcându-se pe criterii până deunăzi de
neacceptat : după vârstă (juneţea fiind considerată un avantaj !), după
importanţa editurii care îl propune (constituie un atu pentru autor dacă
editura care l-a publicat este frecventată şi de către criticul
comentator!), după influenţa revistei care îl promovează, după
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notorietatea cercului (grupului) care îl conţine şi, evident, după succesul
de stimă (succesul de public fiind un factor defavorizant în evaluarea
critică - mă refer în special la dramaturgi!), dar şi după posibilitatea
manipulării, întru justificarea / susţinerea programului comentatorului, a
diverselor sugestii moral-estetice globalizante, induse de către opera în
discuţie.
Între aceste coordonate, istoriile literare contemporane capătă
inevitabil aerul acela de ostentaţie care intrigă enorm, nereuşind să se
prezinte altfel decât ca nişte uriaşe eforturi ale unor personalităţi
onorabile de a se implanta definitiv în solul literaturii române; defectele
evidente ale demersurilor fiind decontate de către autorii lor, în aria
propriei notorietăţi, doar cu efectul de publicitate!
În atare situaţie, nu poţi să nu cuantifici cu oarecare tristeţe
norocul pe care îl avem cu George Călinescu şi cu obiectivitatea implicită
a « Dicţionarului general al literaturii române », editat de Academie !...
Vreau să fiu bine înţeles : spun toate acestea, considerând că sunt
dator să le spun; nefiind marcat de niciun fel de frustrare, invidie sau
venin, deoarece (îmi susţin / motivez obiectivitatea demersului): ca
slujbaş, am construit locaşuri de cultură, am înfiinţat Festivaluri şi reviste
şi am condus instituţii importante; ca cetăţean: ales vicepreşedinte de
judeţ am gestionat vidul de putere de după 22 dec. ’89, (refuzând ulterior
Certificatul de revoluţionar, lucru blamat de mulţi !); ca scriitor: mi s-au
tipărit treizeci de volume, iar în teritoriul dramaturgiei nu am fost ocolit
de satisfacţii: mi s-au înscenat douăzeci şi şapte de spectacole (cu sute de
mii de spectatori !) de către teatrele din ţară, de către radio şi de către
televiziunea publică, piesele mele jucându-se cel puţin câte două, dar
ajungându-se şi la şase stagiuni ! - deci spectacole cu săli pline,
« cerute » de public, nu « înscenate » în urma unor malversaţiuni sau a
presiunilor făcute din afara fenomenului teatral !
Şi, pentru a încheia partea cu « maltratarea propriei mele
modestii », trebuie să recunosc că prin ceea ce scriu aici, îmi retez punţi
importante în condiţiile în care, totuşi, am constituit (textele mele !)
subiectul a trei lucrări de licenţă, am fost onorat cu zeci de articole şi
studii semnate de critici influenţi, am fost inclus în marile dicţionare de
profil (cele două ştiute !) şi mi s-au alocat, sunt mulţumit: o frază în
Istoria lui Marian Popa (în perioada tratată de Istoria lui nu eram
membru al USR, deşi aveam două cărţi tipărite şi două spectacole de
teatru jucate !?); două pagini în Istoria lui Ion Rotaru (declinându-şi
competenţa în materie de dramaturgie în favoarea lui Mircea Ghiţulescu,
mi-a analizat onorant volumul de publicistică « Acorduri pentru urechi
surde »); unsprezece pagini în « Istoria literaturii române.
Dramaturgia » de Mircea Ghiţulescu.
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Aşadar, pentru ce, tonul revendicativ al intervenţiei mele ? Pentru
că, în bună măsură, de reala « insularizare culturală a ţării » se face
vinovată şi critica literară care, deşi « există, se manifestă, e activă, nu
reuşeşte - nu numai din pricina incoerenţei circulaţiei cărţilor ! - să
aibă o privire evaluatoare asupra fenomenului literar actual », ci şi din
cauza problemelor generate de propriile-i interese, dintre care
hiperprofesionalizarea criticului (critic de poezie, de proză sau de
teatru) nu este cea de pe urmă. Îmi permit să detaliez, din punctul meu de
vedere, cu riscul de a-mi fi drastic sancţionată sinceritatea, câteva
dintre « verigile slabe » ale mediului critic autohton :
1 - Scoaterea dramaturgiei (cu excepţia celei clasice) din teritoriul
literaturii ! Din lipsă de timp, de interes sau pur şi simplu din
aprehensiune estetică, literatura dramaturgilor a fost lăsată de către
criticii prestigioşi în seama unor doamne pentru care doar tearul fără
cuvânt poate atinge culmea expresiei artistice (?!) - textul, calificându-se
doar ca pretext pentru spectacolul montat la înălţimea minţii lui, de către
regizorul zeu !? - Mai nou, în cronicile teatrale s-a renunţat cu sprinţară
siguranţă de sine şi la « demodatul reflex » de a evalua textul dramatic
din perspectiva utilităţii sale estetice, sociale şi morale şi de a-l cuantifica
implicit, prin prisma spectacolului - rezultatul colaborării aşa-cunoscutei
triade de aur: dramaturg, regizor, actor ! Consecinţa acestei stări de fapt?
Absenţa dramaturgiei contemporane, cu excepţia amintită, din ultimele
istorii literare! Preluarea necritică (cu un oftat de uşurare) a aserţiunilor
regizorilor care preferă să-şi însceneze propriile scenarii
experimentaliste, că… « nu avem dramaturgie contemporană! », nu
dovedeşte altceva decât faptul că nu avem cititori de teatru!
2 - Tabuizarea « corpului de critici » literari. S-a stabilit prin
consens, determinat în peisaj de echilibrul critic / autoritate – autor /
culpabilitate, că este indecent ca scriitorul să califice gesturile criticilor.
(Un critic important, autorul unei « Istorii », când ajunge în provincia
Bacăului dă veste în presa locală că… în mod greşit sunt respectat, în
zonă, ca scriitor !? Ce-mi rămâne de făcut ?...)
3 - « Cooperativizarea » criticilor în jurul revistelor importante,
cu efectul creşterii prestigiului « preşedintelui de cooperativă » şi,
implicit, a apariţiei necesităţii / obligativităţii apărării intereselor
grupului !
4 - Conservarea statu-quoului critic ; încălcat cu rare excepţii, şi
doar atunci când nerespectarea acestuia poate fi asimilată cu
originalitatea, curajul şi obiectivitatea sinucigaşe !
5 - Ameliorarea statutului câştigat, de către criticii cu autoritate.
Consecinţe : dispariţia interesului faţă de « critica de întâmpinare »;
nuanţarea populistă a criteriilor axiologice pentru a rămâne în « trend »
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(peiorativizarea patriotismului, descurajarea literaturii cu tematică
istorică, încurajarea porno-poeziei, a porno-prozei etc.) ; falsa
« democratizare a criticii » prin asimilarea vârstei autorilor drept
« criteriu de interes », - juneţea, constituind un avantaj substanţial.
6 - Articolul critic devenit « reverenţă » faţă de « grupul » din
care autorul face parte. Rareori actul de conformism protocolar
garantează diagnosticul corect !
În loc de concluzie : fiind de acord că plante sănătoase cresc doar
în soluri sănătoase, putem conveni cu luciditate că istoriile literare din
ultimii ani sunt precum mediul critic din care s-au înălţat !
Ce aş vrea să se spună despre creaţia mea într-o istorie literară
considerată drept infailibilă? Mircea Ghiţulescu spune în « Istoria » sa că
« …Nota comună a dramelor lui Viorel Savin pare a fi, cu un paradox,
aceea de a nu avea nici o notă comună, după cum rezistenţa la orice
tentativă comparatistă este semnificativă pentru nevoia imperioasă de
altceva. » În continuarea spuselor acestui tenace apărător al dramaturgiei
româneşti, vreau să declar că ambiţionez ca nici romanele mele (două
până acum !) să nu semene unul cu celălalt ! În aceste circumstanţe,
răspund întrebării din capul paragrafului :
Aş vrea ca în acea « istorie literară infailibilă » - pe care cu toţii
ne-o dorim! - să se spună doar atât : că scrierile mele (poezie, proză sau
teatru) iau forma potrivită promovării adevărului pe care îl conţin !

„Nu cred în istorii infailibile
şi sînt sastisit de toate
aceste istorii monumentale”
Cassian Maria Spiridon
(Iaşi)
Am avantajul de a nu fi prezent, cu excepţia istoriei lui Ioan
Holban, în nici una dintre istoriile literare ale autorilor enumeraţi. Ioan
Holban scrie doar despre cărţile mele de poezie şi o face în stilul său,
fără a dori să fie exhaustiv, reuşind totuşi să fie cît se poate de aplicat. Nu
cred în istorii infailibile şi sînt sastisit de toate aceste istorii
monumentale, după modelul strict exterior al Istoriei călinesciene, cu un
sumar de autori în care criteriul axiologic este ultimul la care se apelează.
Istoriile literare după modelul clasic impus de autori precum De Sanctis,
Călinescu, Martini... sînt depăşite. Dicţionarele literare sînt preferabile şi
mult mai corecte bibliografic şi axiologic – dacă ne-am referi doar la
recentul Dicţionar General al Literaturii Române, apărut în şapte volume
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şi care are avantajul că este aproape complet. În rest, mulţumesc celor
care nu s-au obosit să mă citească şi implicit să mă introducă în
voluminoasele lor istorii. De s-ar întîmpla, teamă mi-e – ca să-l citez pe
Eminescu din Scrisoarea a II-a – ca nu cumva/ Oamenii din ziua de
astăzi să mă-nceap-a lăuda./ Dacă port cu uşurinţă şi cu zîmbet a lor
ură,/ Laudele lor desigur m-ar mîhni peste măsură.

„O istorie literară este importantă
nu doar prin prezenţe,
ci şi prin absenţe”
Nicolae Turtureanu
(Iaşi)
O să încep de la coadă: nu cunosc istorii literare infailibile. Poate
doar Bunul Dumnezeu ar putea scrie o astfel de istorie. Nu cunosc nici
istorii care se ocupă de ... Istorie, infailibile. Pînă şi unele dintre cele
antice erau scrise la comanda, sub protecţia sau sub ameninţarea unui
cezar. Istoriile adevărate sînt cele secrete, de sertar. Restul e... istorie. A
se vedea efortul (lăudabil), din ultimele două decenii, pe care îl fac
istoriografii, spre a ne prezenta o istorie a ţării cît mai aproape de adevăr.
Dar şi aceste istorii sînt considerate alternative. Alernative la ce?
Probabil la o Istorie oficială, academică, scorţoasă şi borţoasă. Însă tot ce
cade sub incidenţa oficială stîrneşte suspiciuni, cum e şi normal, după
40-50 de ani de dictatură. Reflexul condiţionat al acesteia, inculcat pînă-n
prăselele naţiei, a stîrnit hămăituri şi atacuri furioase înspre istoricii care
au îndrăznit – precum Boia, Constantiniu, Scurtu – să rescrie dintr-un
unghi personal Istoria. Singurul care a scăpat nevătămat – probabil
datorită charismei sale – a fost Neagu Djuvara.
Cu istoriile literare treaba e şi mai laxă. La drept vorbind, nu ştiu
de ce se încăpăţînează unii critici şi istorici literari să scrie neapărat,
fiecare, cîte o istorie a literaturii române. Pe care ar vrea-o infailibilă.
Toţi vor să-i concureze, eventual să-i obscurizeze, pe Lovinescu, pe
Călinescu... Între istorici, din cîte ştiu, există o specializare pe epoci şi nai să vezi niciodată un specialist în Evul Mediu (să zicem) dîndu-se
expert în istoria celui de-al doilea război mondial... Şi-n literatură pare să
fi fost tot aşa, pînă s-au amestecat apele şi criteriile. Un Nicolae Cartojan
a scris Istoria Literaturii Române Vechi, şi atît. Din asta s-au înfruptat
toţi, inclusiv Călinescu, Lovinescu – şi mai ales cei care au redactat,
ulterior, istorii literare, oficiale sau personale. Eram student cînd a apărut
(în 1965?) – adevarată surpriză! – o Istorie a Literaturii Române
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semnată de George Ivaşcu, care se afirmase pînă atunci doar ca autor de
recenzii, făuritor de reviste (era principala lui vocaţie) şi ... vechi
militant comunist. A trecut aşa, ca o boare, zvonul că Istoria... nu-i scrisă
chiar de el, că a lucrat cu ... negrişori. Prin anii ’90, istoricul literar Dan
Zamfirescu, aflat într-un moment de graţie mărturisitoare, a recunoscut
nu doar patriotica sa colaborare cu Securitatea, ci şi faptul că partea de
istorie veche, din Istoria... lui Ivaşcu, de mînuţa lui fu scrisă.
Poate aţi uitat, dar şi Eugen Barbu a semnat (nu zic: a scris) O
istorie polemică şi antologică a literaturii române, în care îi desfiinţa,
îi ridiculiza mai ales pe scriitorii care erau în răspăr cu puterea, care
făceau oarece rezistenţă prin cultură. Se vorbea la telefonul fără fir că şi
această Istorie... a fost compusă cu ajutorul unor „negrişori”, ceea ce
nici n-ar fi de mirare, atîta vreme cît aceştia îl ajutau cu sîrg la
„intertextualizarea” unor romane, (Incognito, Săptămîna nebunilor) pe
cînd intertextualismul încă nu se afirmase, cel puţin la noi.
Dincolo de aceste prestaţii ilicite, vreau să punctez faptul că
epoca unui Pico della Mirandola, expert în toate, a cam trecut, secolul
XX şi mai ales al XXI-lea, în care vieţuim, obligîndu-ne la o specializare
draconică, pe felii, uneori, infinitezimale. Cred că şi epoca Istoriilor
Literare a cam trecut, cel puţin a celor „de la origini pînă în prezent”. Sînt
mai plauzibile şi mai incitante, acum, istoriile unor perioade, ale unor
teme şi motive, chiar ale unor ... excentrităţi literare, sau de orice soi.
Pentru...depozitarea autorilor avem dicţionarele, atît cele academice, cît
şi cele de autor, iar din ’90 încoace au apărut atîtea dicţionare încît, cred,
pot satisface (aproape) toată lumea literară. Aici subiectivitatea este, cît
de cît, strunită, lexicograful cîntăreşte şi drămuieşte fiecare cuvînt,
tentînd o prezentare obiectivă a autorului. Aşa este Dicţionarul
Literaturii Române, realizat de filologii ieşeni de la Institutul
„Philippide”. Sau Dicţionarele academice de la Cluj, apărute în
coordonarea lui Mircea Zaciu, ori, mai tîrziu, a lui Aurel Sasu. În alte
cazuri însă, coordonatorii le-au dat mînă liberă autorilor, să se
autoevalueze, iar unii dintre aceştia, suferind de autorlîc, s-au dat în
spambă, de mai mare rîsul.
Cît despre Istorii..., de la Călinescu pînă la Manolescu, toate sînt
subiective. Şi mai toate au dimensiunea unei cărămizi cu care îl poţi lăsa
pe cineva fără suflare... S-ar părea că masivitatea impresionează şi
anihilează orice reacţie. Un Marian Popa adună între coperţile celor două
volume ale Istoriei literaturii române de azi pe mîine 2500 de pagini în
care, precum la Junimea de altădată, anecdota primează. Doar că aceea
de la Junimea era cenaclieră, orală, au nu scrisă. Critici literari acribioşi,
precum Dan C. Mihăilescu, au identificat în structura acestei cărămizi
spongioase nu doar igrediente din mai vechiul Dicţionar de literatură
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română, ci şi minunate judecăţi de valoare extrase din notiţele
informative cu care autorul Comicologiei (stabilit, în semn de protest, în
Germania, pe atunci Federală) ajuta Securitatea să pătrundă subtilitatea
fenomenului literar. Alex Ştefănescu scrie cu enormă ironie (pe bună
dreptate) despre... enormitatea cantitativă şi calitativă a Istoriei... lui
Popa, însă cîţiva ani mai tîrziu scoate el însuşi o Istorie a literaturii
române contemporane (1941-2000), supraponderală: 2105 pagini, cu
1500 de ilustraţii. Ambiţia lui Alex a fost de a continua, în dimensiuni şi
în spirit, Istoria... lui Călinescu din punctul (anul) în care acesta o lăsase.
Dar aşa cum el însuşi criticase Istoria... lui Marian Popa, şi lui i se
reproşează „lipsa de structură şi metodă, absenţa unor criterii literare”.
Laurenţiu Ulici intenţiona să scrie o istorie a literaturii române,
luînd-o din prezent, spre origini. N-a apucat să redacteze decît un volum,
Literatura română contemporană. Poezia. , aşadar criticul îşi
sistematizase materia pe genuri literare. În acelaşi mod procedează Ioan
Holban, care a publicat pînă acum, dintr-o proiectată Istorie a literaturii
române contemporane, în 3 volume, opul consacrat Prozei. Criticul
ieşean ne mărturisea că titlul nu-i aparţine lui, ci editorului, care a
constatat că istoriile au mai mare priză la public, se vînd...A se vedea şi
Istoria secretă a literaturii române, a lui Cornel Ungureanu, incitantă
începînd de la titlu.
In fine, peste toate astea se aşează, ca o lespede, Istoria critică a
literaturii române, a lui Nicolae Manolescu, cea mai aşteptată, mai
lăudată şi mai criticată, dintre toate. Cum e şi normal, aşteptările şi
dezamăgirile fiind pe măsura celui ce a însemnat principala instanţă
critică, timp de peste două decenii, spiritus rector al sfîrşitului de veac
XX şi chiar „al unei lumi (literare) ce nu mai este”. Provocările
Istoriei... lui Manolescu au produs adevărate falii în cîmpul literar
românesc, mai ales în ceea ce priveşte respectarea – sau nu – a
canonului, (mai) noua marotă a metodologiei critice. (Nu mă îndoiesc că
va intra şi aceasta în desuetudine, aşa cum au intrat atîtea altele.) Peste
toate însă s-a disipat întrebarea hamletiană: a fi sau a nu fi în Istoria...
lui Manolescu. Desigur, avînd oarece autoritate literară, sînt greu de
suportat revizuirile lui Manolescu, minimalizarea sau augmentarea unor
autori, faţă cu părerile mai vechi ale criticului. Şi mai dureroase sînt
absenţele, ignorarea unor scriitori, îndeosebi a celor din provincie. Să
zicem că aceştia din urmă n-au încăput în canonul manolescian (după
cum n-au intrat nici în cel al lui Alex Ştefănescu, sau al lui Marian Popa,
presupunînd că l-ar avea). Ca o consolare pentru toţi frustraţii: o istorie
literară este importantă nu doar prin prezenţe, ci şi prin absenţe...
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„cîntă într-o cîrciumă omul cel singur,
nimeni nu-l aude,
nici măcar sîngele lui,
cuib de surzi urechile lumii,
casă de orbi ochii celor din jur,
furtună-n deşert gura lui –
sîngele meu nu se mai bucură…”

Poeme de Gellu Dorian
Cu ochii spre mine
1. Pe sticla de iarba
Aud lîngă mine:
sîngele meu, animal flămînd, nu se mai bucură,
în obraji spulberă frunze galbene, pielea mea e o iarnă ursuză
peste care nu mai alunecă mîinile ei,
nici buzele ei nu mai alunecă,
nici cîntecul ei nu se mai aude,
sîngele meu seacă într-o fîntînă adîncă,
trupul meu săpat în cer
ca-n pămînt stîlpii unui gard plini de ciori –
cîntă într-o cîrciumă omul cel singur,
nimeni nu-l aude,
nici măcar sîngele lui,
cuib de surzi urechile lumii,
casă de orbi ochii celor din jur,
furtună-n deşert gura lui –
sîngele meu nu se mai bucură…
2. Aşa e aici
După o lungă tăcere se simt buzele mişcînd:
aşa e aici, o întindere de pămînt întuneric, nimeni
nu întreabă pe nimeni,
copiii se joacă în burţile mamelor, fraţii noştri mor prin pădurile de sticlă,
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fetele se fac zile prin care toţi trec şi lasă urme,
cîinii nimănui latră la nimeni,
fiecare nu-şi ştie rostul, trîind viaţa altuia,
toţi sunt morţi şi-şi aduc aminte în memoria celor rămaşi
de ceva ce semăna cu viaţa de care toţi îşi băteau joc –
trag de sfori o mie de mîini,
o altă mie de ochi nu mai vede decît pămîntul întunecat din care
nu mai creşte nimic –
aşa e aici,
nimeni nu mai întreabă de nimeni, toţi sunt nimic şi ştiu tot…
3. Joaca-nejoaca
N-o să tac nici acum:
numai noi ştiam unde se ascunde joaca, în lunca
plină de sălcii şi vrăbii,
în casa cu acoperişul cît cerul,
risipeam toate aceste jocuri ca pe nişte coli mototolite de hîrtie
în gara părăsită de recruţi –
va fi atît de tîrziu şi atît de devreme, o noapte imensă va fi…
4. Cînd plecam de acasă
Îmi spune viaţa lui şi mi-o asum:
luam de fiecare dată ceea ce mi se dădea,
sufletul era bine aşezat la locul lui, inima rămînea cu ochii pe dealuri,
mă înghesuiam în autobuz, înghiţeam odată cu praful
mirosul de fum, murături, peşte,
sprijinindu-mă de scaune,
îmi era bine, alţii rămăseseră jos,
întreg peisajul venea după mine pînă în buza oraşului,
ce lăsam în urmă, găseam la întoarcere,
un loc trist în care mă simţeam bine
atît cît putea fi atunci binele bine,
niciodată nu plecam cu mîna goală,
de foarte multe ori mă-ntorceam cu ele
ca două cumpene cu găleţile seci în fîntîna plină cu apă –
nu scriu nimic despre ce nu mi s-a întîmplat,
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deşi am plecat de foarte multe ori de acasă
e ca şi cum aş fi plecat o singură dată,
aceleaşi cîmpuri pline de ciori peste floarea soarelui,
aceleaşi drumuri pline de praf,
altă lume, ca peste trupul meu alte haine…
5. Calea de lut
Îmi suflă în ureche:
e atît de simplu să te pierzi,
pulpele femeilor stau ca nişte porţi prin care intri fericit,
ieşi prunc ostenit,
fumezi, stai ore întregi în cîrciumi,
mai mult decît crezi în tine crezi în altcineva despre care
nu ştii nimic,
faci aceleaşi greşeli şi te rogi mereu să fii iertat pentru altele,
e atît de simplu să te opreşti
în uşa unei femei, să o tragi după tine,
acolo să stai toată viaţa,
pe cer pete de nori te vor acoperi,
sub pleoape o întreagă poveste pe care nu vei şti cui
să i-o spui –
cînd te vei opri să te odihneşti, în sfîrşit,
vor trece peste tine miliarde de umbre
aşa cum şi tu ai trecut peste miliarde de trupuri –
e atît de simplu să zăvorăşti casa pustie
şi să umpli lumea cu tine…
6. Pacostea
Lasă, îmi spune, gudurîndu-se:
sîngele tău bolnav se adună în cupe, nimeni
nu-l bea,
azi trec pe aici femeile care ştiu să-l culeagă,
să-l adune în poală –
de acolo pînă la stratul cu flori nu mai e mult –
nu e femeie rea nici ea,
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numai că-i sună numele urît, ca schelălăitul unui
clopot dogit;
stau şi eu aici cu tine,
beau ceva,
mănînc ce este,
o să murim împreună,
ne va fi bine –
trei viori îşi trag peste strune arcuşul fără lăutar şi sacîz…
7. Prima femeie
Tata îmi spunea:
nu-nţeleg ce vrei să ştii tu de la mine,
viaţa are, ca şi moartea, gurile ei închise,
fie că în jurul lor cresc bărbi sau ierburi şi flori,
fie că pe acolo sar vorbe de ocară sau dragoste,
stai liniştit în trupul tău
şi îngroapă-mă şi pe mine odată cu el
în prima ta femeie
care te va părăsi ca pe un cimitir
şirul de lumînări după Înviere voi învia apoi în fiul tău care te va îngropa
şi pe tine în prima lui femeie
care-l va păsări şi pe el ca pe un cimitir
enoriaşii tăcuţi –
niciodată n-o să fie cineva ultimul,
pe uşi, pe ferestre ies femei care ne ascund în sîngele lor
ca-n cearşafuri miile de bărbaţi izgoniţi ce-acasă…
8. Nu-mi era teamă de nimeni
Se auzea vocea mea:
să nu-ţi fie teamă de nimeni,
cînd masa e plină de singurătatea a o mie de ochi
din care vei pleca spre casă
ca spre nicăieri –
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nici atunci, nici acum cînd scriu
n-am simţit vreo mână pe creştet,
aşa cum mîna mea a stat totdeauna streaşină celor o mie de ochi.
9. Lumea aceea mică
Nu erau numai ei: tata, mama, fraţii şi sora, bunicii, vecinii,
de la o vreme lumea a început să se lărgească,
bodegi şi biserici,
case şi străzi,
blocuri şi palate, cîmpii şi pustiuri,
munţi şi ape,
căruţe şi cai,
dealuri şi podişuri,
trenuri şi maşini,
aeroporturi şi porturi,
cer şi pămînt,
vitrine în care intram ca-n oglinzi;
ţara mea din care nu puteam ieşi decît pe hartă şi pe globul de carton
din magazia de materiale didactice,
dictatorul frumos şi peltic din televizor,
microfonul din timpanul pereţilor,
ochii albaştri care au compromis cerul senin –
lumea aceea mică era atît de încăpătoare,
încît nici acum nu mai pot ieşi din ea…
10. Trestii iarna pe un lac îngheţat
Fumam liniştit în veceul liceului,
pauzele de zece minute se lăsau cu tuse clătite cu frunze de pătrunjel,
cea de douăzeci de minute ne intra în haine,
încît ora dintre unşpe şi doişpe devenea un calvar,
chilugi scriam pe tabla neagră cu sîngele nostru alb scurs prin cretă
formulele lui Newton, algoritmi
care ne scoteau ochii pe uniformele fetelor din prima bancă
ale căror ecusoane îmi aminteau de Auschwitz ,
iar turnul de la centrala termică fumega în cer
toate ţigările ascunse în trupurile noastre
de holtei insurgenţi –
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trestii iarna pe un lac îngheţat,
sub sticla căruia citeam poezii în ochii lui Georg Heym.
11. Azi sunt mut
Nu aud nimic,
azi sunt mut şi Dumnezeu stă pitit în cerul gurii mele
ca un candelabru plin de lumini –
cine trage clopotele acolo;
toată lumea este dusă în lume
iar moartea se plictiseşte în mine ca un cosaş pe un gazon englezesc.

Desen de: Dumitru D. Bostan
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”Judecăţile critice ale lui Gellu Dorian sunt
întotdeauna temperate: nu îi declară pe cei comentaţi mari
poeţi, dar nici nu le banalizează cărţile celor surprinși în
scâncire creatoare. Foarte tranșant în aprecieri, Gellu Dorian
plasează numeroase versuri ale cărţilor scrise fără să aibă
vreun ecou acolo unde le este locul, adică în albumele de familie
și în paginile oracolelor”.

Plus, minus o carte
o cronică literară de Vasile Spiridon
Din prima parte a cărţii Cititorul de poezie (Ed. revistei
„Convorbiri literare“, 2008) aflăm că autorul ei, Gellu Dorian, asemenea
oricărui adolescent care este împătimit de lectură, a citit fără program.
Dar nu a parcurs orice fel de cărţi, autorul volumului Poesia mirabilis
încercând să ajungă la o înţelegere profundă a textului poetic, la
descifrarea mesajului ascuns al acestuia, dincolo de orizontul de așteptare
obișnuit al acestei vârste. Trebuie adăugat că, în această etapă formativă a
lecturilor de fond/fundal, universul poetic a fost și unul al refugiului din
faţa eșecurilor, de multe ori sentimentale, care predispun de regulă la
izolare și însingurare. Formarea gustului critic, indispensabil propriului
act creator, a coincis cu descoperirea nu doar a Poeziei, ci și a cărţilor de
poezie, nu doar a cărţilor de poezie, ci și a poeţilor. Poezie, cărţi și poeţi
despre care va scrie constant cronici de întâmpinare de-a lungul ultimelor
două decenii, cronici care vor constitui materia următoarelor două părţi
ale volumului de faţă („În același raft: Plus, minus“ și „Debuturi“).
Gellu Dorian va scrie în primul rând
cronici de întâmpinare despre poeţi pe care i-a
cunoscut în mod direct. Unul dintre ei, cu
oarecare influenţă asupra sa, a fost Ion Chichere:
„Expansiv, declarativ şi acaparator, Ion
Chichere mi s-a părut de la început extrem de
sociabil, dar şi posesiv, agreabil dar şi periculos,
îmbietor dar şi respingător, un soi de vagabond
simpatic de care, din nefericire de-a lungul
anilor mei adolescenţi, m-am apropiat tocândumi timpul necesar pentru alte lucruri mult mai
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serioase. Dar nu regret, desigur, a fost o alegere a acelui timp când nu
prea aveai ce alege într-un oraş îndepărtat de provincie, când între femei
frumoase şi trădătoare, nopţi pierdute şi dimineţi vinovate, alegeai şi o
pierdere a timpului cu indivizi insoliţi care ieşeau din conformisme,
dădeau impresia unei libertăţi totale ce mi se părea de urmat faţă de
coerciţiunile pe care le întâlneam în cercurile tutelate de regulamente şi
statute comuniste. Aşa l-am receptat atunci şi pe Ion Chichere, un poet
liber în tot ce făcea, în modul cum se manifesta şi cum recepta viaţa“ (p.
171).
În cronicile pe care le încheagă, Gellu Dorian mizează foarte
mult și pe cunoașterea directă a poeţilor, cărora le schiţează portrete
admirabile. Aș alege unul dintre ele, surprins într-o singură frază, foarte
lungă: „Cu o înfăţişare de nordic ascet rătăcit prin casele aristocraţilor
uitaţi de tristeţe şi mântuiţi de bunăstare, cu o barbă ascuţită ca a piticilor
păzitori de Albă ca Zăpada, mult mai zvelt şi mult mai absent decât cei
şapte, poate la fel de magnific şi dominat de un veşnic ritm de muzică
polară; venind din an în an la malurile nisipoase ale Neptunului pontic
euxin pentru a-şi lua rezerva de soare pentru iernile bogate şi domoale ale
peninsulei scandinave, cu amiros de Nobel fără dinamită, doar cu seiful
deschis în calea hoţilor de drumul mare, Alexandru Dohi arată întocmai
ca acel dac dus de speranţe până peste gheţarii marginilor de pământ,
arată ca acel tarabostes calm şi stăpânit de furie atunci când vede că
bogăţiile sale iau drumul celor şapte coline de unde nu se vor mai
întoarce niciodată, dar cu siguranţă arată ca poetul adevărat căruia
cuvintele nu-i prisosesc niciodată; căruia cuvintele îi vin la timp şi se
aşază acolo unde trebuie, în texte rafinate şi frumos curgătoare, limpezi
ca apele în care năstruşnicul Nică a lui Ştefan Apetrei îşi spăla mâinile
înnegrite de cireşele furate cu poftă“ (p. 191).
Merită reţinute și două portrete făcute poetelor Florina Zaharia
și Aura Christi: „Florina Zaharia este o tânără poetă fără prejudecăţi, cu o
nonşalanţă a comportamentului social de o libertate absolută, care pleacă
de la sobrietatea nubiliară supusă expozeului continuu şi duce până la
gingăşia pleoapelor ce ascund doi ochi verzi în care ascunde imaginile pe
care numai ea le ştie. Minionă, cu armonia proporţiilor fizice sub control,
poeta se strecoară cu uşurinţă prin sintaxa poetică acceptată aşa cum o
face prin perdelele zilelor prin care trece suavă şi plină de şarmul rîvnit
de cei cărora ea nu le oferă decât iluzia că s-ar putea...“ (p. 147); „Copil
la înfăţişare, Aura Christi face prezenţă agreabilă şi viu vorbitoare, mereu
cu ţigara între degete şi ochii zburătăciţi prin inimile celor din jur. Tunsă
scurt, cu un cap ca de copil, nici n-am putut crede atunci că ea este
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autoarea unui volum de poezie pe care, mai târziu, nu cu mult, l-am citit
cu plăcere“ (p. 153). În acest context, iată și o distincţie a poeziei
feminine, după temperamentul celor care o scriu: „Pe poetele senzuale le
simţi volubile, deschise la toţi nasturii bluzei, calde, atrăgătoare, aşa cum
era, de exemplu, Mariana Marin. Pe cele frigide, din poemele pe care le
ai în faţă, le simţi ca pe un aisberg plutind într-un ocean în care spinările
peştilor se văd îndepărtându-se de partea nevăzută a acestuia, le simţi în
tunici, ca oficialii chinezi, închise la nasturii bluzei până sub bărbie, cu
sânii turtiţi sub corsete de castitate eternă, deşi atrăgătoare, reci şi
insensibile la chemarea sângelui, aşa cum pare a fi Magda Cârneci“ (p.
325).
Dar există și trecerea de la „biografismul“ de obicei pitoresc la
situarea ca atare a unui poet sau altul în cadrul grupării literare sau
regionale din care face parte. Comentarea unei cărţi a lui Dumitru
Păcuraru îi prilejuiește criticului o astfel de trecere în revistă a poeţilor
sătmăreni: „George Vulturescu, un poet de real profil individual, singular
în cadrul optzecismului românesc, nu poate semăna cu Radu Ulmeanu,
un poet din urmă, care la rândul lui nu seamănă cu Ion Vădan, nici acesta
cu Ioan Baias, figură boemă a Sătmarului, de departe unul din poeţii de
excepţie ai ultimilor decenii, cum de altfel Al. Pintescu nu seamănă cu
Ion Nistor, Lucian Tămaş cu Salah Mahdi, acesta din urmă cu Ion Bala
sau Gavril Matei, ca să-i enumer doar pe cei ce-mi vin acum în minte.
Citindu-i pe toţi simţi în schimb aerul şcolii sătmărene de poezie,
specificul nordic, sănătos liric şi inovator, performant în contextul
întregii poezii româneşti“ (p. 169).
Apogeul îl constituie o amplă plasare a lui Octavian Doclin în
arealul poeziei reșiţene, plasare făcută tot printr-o singură frază, întinsă
pe o jumătate de pagină: „Poet care a îndoclinat toată valea Reşiţei, de la
Deva la Herculane, cu prozeliţi de la Ion Chichere, care-1 şi întrece, până
la Sabin Opreanu, care-i chiar cât zece, figură reprezentativă a poeziei
şaptezeciste din partea de vest a ţării, descendent din versul blagian, opus
lui Horia Stanca sau Gheorghe Azap, deloc asemănător cu mai vârstnicul
Anghel Dumbrăveanu sau matein ca Şerban Foarţă, nici prin cap să-i
treacă, deloc tradiţionalist ca Damian Ureche, deloc obedient sau
oportunist ca fraţii Evu, prototip de evitat pentru Simona-Grazia Dima,
tânjind după versul optzecist al Ligiei Holuţă, maestru pentru Olga
Neagu, iară invidie pe Lucian Alexiu care-l va întrece la numărul de cărţi
publicate, bun de pahare de vorbă ca regretatul Ion Monoran, tată tuturor
răniţilor în cioburi de pahare, amirosind a Apuseni şi a palincă de
Cisnădie, a răşină de Semenic şi a venin de Retezai, Octavian Doclin se
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afirmă ca poet-jurnalier, prototip legendar până mai ieri, până mai mâine,
numai că viaţa trepidantă pe care a dus-o lângă toţi creatorii nord-estbănăţeni împingându-l în ultima vreme prin spitale, stare ce-1 pune în
gardă, lăsând risipa timpului şi trupului în seama altora, lui revenindu-i
scrisul poeziei pe care de la an la an ne-o oferă în cărţi de o eleganţă
copleşitoare“ (p. 161).
Deși nu este făcută și o categorisire onomastică, cărţile unor
Victoria Fătu-Nalaţiu, Mircea Vac, Liliana Paisă Spoială, Efimiţa Ţopa
(astfel ar fi sunat un prenume precum Sorana), Petru Tărăboanţă,
Konstantyn Ungureanu-Box, Constantin (de data aceasta scris normal)
Dușcă și Gabriel Hasmaţuchi nu pot fi destinate – emit o prejudecată –
decât raftului de cărţi cu semnul minus. În faţa acestei avalanșe de texte
dispuse în pagină de dragul de a face texte care, adunate, să fie numite
apariţii editoriale. Gellu Dorian se resemnează și își spune că, într-un fel
sau altul, este mai bine pentru românul născut deja poet și mort analfabet
să aibă astfel de îndeletniciri la mașina de scris decât să se apuce de alte
prostii. Ceea ce i se pare mai grav autorului antologiei Tineri poeţi
români de dincolo de Styx (1998) este faptul că lista tinerilor poeţi
dispăruţi prematur este cam lungă. Aici analizează poezia unor Horaţiu
Ioan Lașcu, Luminiţa Cojocaru Urbaczek, Irina Andone și Gabriela
Tudoran.
Judecăţile critice ale lui Gellu Dorian sunt întotdeauna
temperate: nu îi declară pe cei comentaţi mari poeţi, dar nici nu le
banalizează cărţile celor surprinși în scâncire creatoare. Foarte tranșant în
aprecieri, Gellu Dorian plasează numeroase versuri ale cărţilor scrise fără
să aibă vreun ecou acolo unde le este locul, adică în albumele de familie
și în paginile oracolelor. Este limpede văzută vanitatea poetică de duzină
ce are acoperire faptică în materia literară făcută doar din cuvinte așezate
într-o sintaxă corectă. Criticul de întâmpinare nu de deloc primitor cu
verbiajul, stângăciile, banalităţile, rimele ieftine, ritmurile seci și
puerilităţile de tot felul. Sunt apreciate debuturile poetice mature sau
îndelung pregătite și sunt temperaţi copiii minune și aspirantele la
statutul de „blandiane“ în devenire, grăbiţi și grăbite în a publica, sub
influenţa „pojarului liric adolescentin“. Adolescenţii euforizaţi sunt
îndemnaţi cu calm să se adreseze la poșta redacţiei de la vreo revistă de
prestigiu, la un cenaclu serios sau concurs, de unde ar putea beneficia de
o părere critică autorizată. Astfel, acești juni grăbiţi ar putea avea mai
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mult respect pentru slova scrisă și tipărită, dar și pentru colegii lor din
generaţiile mai vârstnice, despre ale căror cărţi nu știu mai nimic. Gellu
Dorian observă că, din păcate, nu toate revistele și concursurile literare
descurajează veleitarismul, unele dintre acestea din urmă fiind nimic
altceva decât o rămășiţă prelungită a festivalului naţional al muncii și
creaţiei socialiste „Cântarea României“.
Gellu Dorian nu ezită să acuze nici anturajul care face posibilă
aglomerarea câmpului literaturii noastre cu tot felul de grafomani înrăiţi:
părinţi mândri de progeniturile lor precoce, profesoare de limba și mai
ales literatura română încântate de producţiile elevilor cu oarecare
chemare spre poezie, sponsori generoși din interes și editori profitori, fără
vreun respect deosebit faţă de cuvântul tipărit. Un alt flagel pus în
evidenţă în cartea de faţă este acela al site-urile poetice, unde sunt
postate, fără prea multe prejudecăţi axiologice, subproducţii jalnice, întro libertate desăvârșită, discernământul critic fiind lăsat în voia celor care
scriu și citesc astfel de texte pline de ridicol și de umor involuntar.
Părerea lui Gellu Dorian – cu care nu pot fi decât de acord – este că
poezia nu se poate impune decât pe suportul de hârtie, care păstrează
pentru totdeauna atât izbânzile, cât și nereușitele poeziilor.
Ajuns cu lectura și analiza la sfârșitul cărţii Cititorul de poezie,
pot să afirm că Gellu Dorian a urmat modelul criticii de întâmpinare
impus la noi în anii ’80 ai secolului trecut de Laurenţiu Ulici. Cititorul de
poezie îmi amintește de volumele din Prima verba.
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„După ce scoteam ce nu mai scosese nimeni dintr-un hârb
hodorogit, cântam, de probă, o bucată din „Sonata Lunii” a
surdului ăla de Beethoven sau un final de „Nocturnă” a lui
Chopin, amantul neîmpăcat al curvetei ăleia de George Sand.
Ca să se vadă rezultatul.”

Reparatorul de piane
o proză de Adrian G. Romila
Habar nu am cum de făcusem ce făcusem, sau cum de mi se
întâmplase tocmai mie. Nu ştiu nici măcar dacă eu chiar am avut vreo
contribuţie sau a fost o pură întâmplare. Cert e că acuma trebuie să plec
din oraş, probabil definitiv, şi să repar piane în alte părţi, dacă oi mai găsi
oraşe din astea cu orchestră proprie, cu festivaluri, cu două şcoli de
muzică şi colegiu, pe deasupra. Ei nu mă vor ierta, poate chiar plănuiesc
să mă lichideze definitiv, să mă ucidă, să mă ardă şi să-mi îngroape
nenorocitul meu de trup undeva, în pământ, neştiut de nimeni. Din
selecta sectă a reparatorilor de piane oricum nu voi mai putea face parte,
cel puţin nu aici, unde am profesat muzica zece ani şi tot atâţia de acordat
şi reparat piane. Şi ce mi-a mai convenit, burlac convins, cum sunt, să
trăiesc simplu şi decent din asta, când alţii din sectă, însuraţi şi cu o
droaie de copii, de-abia aveau ce mânca şi erau nevoiţi să facă şi altceva,
să spele maşini, să vândă asigurări sau să dea lecţii particulare de muzică!
Unde nu eram chemat, când toţi aveau nevoie să-şi recondiţioneze
instrumentele vechi şi uzate? La banca centrală, la primărie, la şcoala de
băieţi, la şcoala de fete, la cele trei săli de teatru, acasă la X şi la Y, până
şi la poliţie, unde nu mai atinsese nimeni pianina aia din lemn de cireş de
cel puţin 80 de ani! Şi câte nu reparasem, câte nu acordasem, câtor
claviaturi nu le refăcusem ciocănelele firave şi smalţul alb, ciobit, câtor
şiruri de corzi nu le adusesem din doar câteva rotiri de cheie sunetul
dorit, furat de timpul greu, de folosinţa îndelungată şi de statul în beciuri
igrasioase şi în magazii cu mucegai? Ici un C. Bechstein vişiniu, dincolo
un August Forster alb, într-un salon un Pearl River brun, pe o scenă de
concert un Bohemia negru, într-un apartament un Estonia maron deschis,
sub mormane de fiare ruginite, azvârlite într-o boxă, la subsol, un
Ritmuller crem, exilat într-o şură aproape decopertată, plin de umezeală
şi de carii, un W.Hoffmann alb-murdar, într-un colţ de sufragerie,
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acoperit cu cearceafuri grele, un Zimmermann negru-scorojit, în săli de
studiu, la muzicieni, câte un Seiler, un Steinway & Sons sau un Boston.
Mă pricepeam, mă pricep şi acum, bineînţeles, la lăcuit, la prins balamale
fine, la pus capace şi suporturi de partituri, la montat picioare discrete şi
pedale cu margini înflorate, la lipit şi şlefuit foi subţiri de furnir, ce mai,
la tot ce ţine de pian, ca obiect muzical specific. Nu ştiu dacă vă vine să
credeţi, dar eram, sunt şi acum, doctorul complet al tuturor suferinţelor
pianistice, cu cea mai complicată geantă de scule şi cu cel mai riguros
tratament. Eram chemat oriunde găseau un pian, oricât de stricat, şi
ceream cel puţin o săptămână de răgaz şi jumătate de bani, în avans, ca
să-l fac funcţionabil. Ăilalţi din sectă voiau mai mult timp, cu banii toţi la
început. Poate de aia aveam eu mai multe comenzi, deşi cred că eram şi
sunt, încă, cel mai bun, în branşă. După ce scoteam ce nu mai scosese
nimeni dintr-un hârb hodorogit, cântam, de probă, o bucată din „Sonata
Lunii” a surdului ăla de Beethoven sau un final de „Nocturnă” a lui
Chopin, amantul neîmpăcat al curvetei ăleia de George Sand. Ca să se
vadă rezultatul. Că, adică, dintr-un surd făceam un compozitor romantic
şi dintr-o femeie stricată o ditamai doamna de societate. Mi se dusese
vestea, şi culmea, făceam peste tot aceleaşi gesturi, acelaşi ritual
complicat al reparaţiei, de la intrarea în clădire, discuţia şi examenul
prealabil al instrumentului, până la şurubul final şi clicul de închidere al
genţii mele de magician. Eram sigur că, dacă nu sar nimic, obţin aceeaşi
performanţă, de fiecare dată, aceeaşi performanţă şi aceeaşi faimă. Şi aşa
era! Cine ce putea să aibă cu mine, fiecare cu clienţii lui! Ei bine, acum
mi s-a înfundat, da, trebuie să plec din oraş! Ăştia din sectă îmi vor capul,
iar clienţii mei muzicieni spun că lucrez cu puterile întunericului. Nu mai
am ce căuta, prin urmare, acolo unde nu mă vrea nimeni. Numai fiindcă
acum o săptămână, coborât într-o magazie în care directorul ăla imbecil
auzise că zăcea de cel puţin jumate de secol un pian... Sau nu, greşesc,
scuzaţi-mă, reiau, nu auzise, găsise nişte documente, nişte inventare
mucegăite, şi citise în ele că un pian de concert, negru, s-ar afla depozitat
în magazia clădirii, la subsol. Nici măcar nu verificase şi mă chemase pe
mine să-l recondiţionez. Asta dacă aveam ce! Am coborât destul de jos,
pe un şir de scări întortocheate, am aprins becul şi n-am văzut altceva în
imensa hală de dedesubt decât mormane de mobile vechi, de cutii de
carton, de haine pline de molii şi de obiecte total delabrate. Am întrebat,
desigur, unde e pianul, mi-a spus că nu ştie, dar că ar fi acolo. Văzând că
nu fac nimic şi că-l privesc dispreţuitor, şi-a chemat ajutoarele şi s-au
apucat să răscolească. Peste două ceasuri au căutat şi-au tot căutat, iar eu,
între timp, am ieşit afară şi am citit inventarele. Da, era trecut în mai
multe locuri un Steinway & Sons negru, cu coadă, feronerie de argint,
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suporturi de lumânări laterale şi rotile la picioare, şi, imaginându-mi-l,
aproape că-mi doream să fie aşa ceva în subsolul ăla mizerabil. Au ieşit
dezamăgiţi, dărâmaseră şi răscoliseră tot acolo, dar nici urmă de pian.
Înainte de a primi scuzele directorului pentru că mă deranjase degeaba,
am mai coborât eu o dată, aşa, de ciudă că nu atinsesem o sculă aşa de
veche şi de celebră, să arunc o privire, şi l-am zărit, deodată, într-un colţ,
în toată strălucirea lui. Clapele zâmbeau cu simfonia lor albă, punctată
simetric de strungăreţele negre ale bemolilor şi diezilor, balamalele şi
părţile metalice erau intacte, aproape, oglindite de lacul care învelea
tandru lemnul negru, cu inscripţia aurită Steinway & Sons, deasupra
suportului de partituri. Pedalele din argint masiv se terminau în capete de
lei, stilizate, iar capacul mare, coborât, promitea înăuntru linia perfectă a
ciocănelelor galbene, a corzilor lungi, tensionate şi a şuruburilor
nichelate de întindere. Nici măcar nu era ascuns, era la vedere, oricine îl
putea zări fără să se uite atent, şi poate tocmai de asta, după ce l-au zărit
şi ei, stupefiaţi, m-au timis acasă încurcaţi şi mi-au scos vorba că lam...inventat. Da, aţi auzit bine, că am făcut un număr de magie prin care
l-am adus acolo, deodată, că aş fi capabil să ivesc piane acolo unde n-au
existat niciodată, că aşa aş fi făcut întotdeauna, de scoteam aşa de repede
instrumente perfecte din hârburi afone. De aceea spuneam că acum
trebuie să plec până ce nu mă găsesc băieţii trimişi de sectă, să mă ucidă,
am auzit o vânzoleală suspectă printre ei, oricum, deja mi-am făcut
bagajele....
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”E posibil ca pentru o parte dintre cunoscuţii poetului - şi
pentru medicii săi - sinuciderea să nu fi fost chiar o surpriză…”

Sinuciderea poetului Paul Celan
un documentar de Emil Nicolae
În luna aprilie a acestui an au fost comemorate patru decenii de la
sinuciderea lui Paul Celan (n. 23 noiembrie 1920, la Cernăuţi; aşadar, la
toamnă, va fi şi aniversarea a 90 de ani de la naşterea poetului). Data e
relativâ, pentru că ziua de 20 aprilie 1970, în care a fost consemnat
evenimentul, au stabilit-o medicii legişti după examinarea cadavrului
descoperit în Sena la 1 mai 1970, recunoscut de soţia sa Gisèle CelanLestrange şi de prietenul Edmond Lutrand, iar apoi înmomântat la 12 mai
1970, în cimitirul parizian Thiais. Respectiv, în acelaşi loc unde se
odihneşte primul fiu al soţilor Celan, Francois Antschel-Celan (n. 7
octombrie 1953 şi mort după numai 30 de ore) şi unde va fi înhumată
Gisèle Celan-Lestrange (1927-1991). Un drum destul de lung şi de
complicat spre celălalt tărâm...
Majoritatea exegeţilor săi a convenit că Paul Celan s-a aruncat în
Sena de pe podul Mirabeau - căruia sinucigaşii i-au făcut renumele - şi
asta pentru că există în cartea Die Niemandsrose (Tradafirul nimănui,
1963) un poem, scris în 20 sept. 1962, care-l invocă la un moment dat:
"Von der Brucken- / quader, von der / er ins Leben hinuber- / prallte,
fluge / von Wunden, - vom / Pont Mirabeau..." ("Und mit dem Buch aus
Tarussa" / Şi cu cartea din Tarussa); adică: "De pe dalele / podului, de
unde / el a sărit / în viaţă răposat, zburând / cu propriile răni, - de pe /
Podul Mirabeau." Sau, în traducerea Norei Iuga: "Despre piatra - /
podurilor, din care / a năvălit el în viaţă, / înaripat de răni, - despre /
Podul Mirabeau." Or, tocmai în acel an, 1962, poetul se afla din nou sub
obsesia "afacerii Goll" (nejustificata acuzaţie de plagiat pe care i-o
adusese Claire, văduva poetului Yvan Goll), starea de tensiune
culminând cu primele crize de delir (19-30 decembrie) şi cu prima
internare în clinica psihiatrică din Epinay-sur-Seine (de la 31 decembrie
la 17 ianuarie 1963). Insist pe acest aspect (şi voi reveni) pentru că
"afacerea Goll" e frecvent citată printre cauzele sinuciderii.
Primăvara anului 1970 îl va găsi pe Paul Celan în Germania, la
invitaţia Societăţii Hőlderlin, într-un turneu de lecturi publice. Cu o zi
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înainte de a pleca într-acolo (la 18 martie) îi trimite ultima scrisoare
soţiei sale: "Ce aş putea să-ţi ofer, draga mea Gisèle? / Iată un poem scris
cu gândul la tine - iată-l aşa cum l-am notat, imediat, în prima lui
versiune, nealterat, neschimbat. / La mulţi ani!" (G.C.L. împlinea 43 de
ani pe 19 mar. 1970 - n.m.). Şi urmează poemul, în versiunile germană şi
franceză, ambele aparţinând autorului. În româneşte sună astfel: "Va fi
ceva, mai târziu, / care se va umple de tine / şi se va înălţa / până la gură.
// Din mijlocul nebuniei mele / poleită de zgomote / mă ridic / şi-mi
contemplu mâna / care desenează / unul, unicul / cerc". După lectura de
la Stuttgart (21 martie), a urmat aceea din casa germanistului Gerhart
Baumann, la care asistă şi Martin Heidegger. Nu se mai întâlniseră din
iulie 1967 când, la "coliba" filosofului din Todtnauberg (Pădurea
Neagră), Paul Celan nu primise aşteptatele "explicaţii" ale filosofului în
privinţa colaborării sale cu naziştii - asasinii părinţilor poetului, deportaţi
în Transnistria. Alt eveniment deseori amintit între motivele sinuciderii...
Totuşi, Martin Heidegger îi oferă două dintre cărţile sale, cu dedicaţii
("Pentru Paul Celan, ca mulţumire pentru lectură, Freiburg i. Br. la 26
martie 1970, M.H."; şi: "Pentru Paul Celan cu ocazia acestei revederi..."),
totodată mărturisindu-i lui Gerhart Baumann, tulburat: "Celan e bolnav incurabil!". La întoarcerea în Paris, poetul se întâlneşte pentru ultima dată
cu fiul său Eric, în 16 aprilie, ca să-i spună că nu vor putea merge
împreună la reprezentaţia cu piesa "În aşteptarea lui Godot" de S.
Beckett, de la Teatrul Récamier, cum era prevăzut (mai târziu, cele două
bilete de intrare vor fi găsite în portofelul lui Paul Celan).
Gisèle Celan-Lestrange trece în seara de 19 aprilie pe la locuinţa
lui Paul Celan (el se mutase într-un apartament de pe str. Emile Zola încă
din 6 noiembrie 1969, pentru a-şi proteja familia de crizele de violenţă
care-l bântuiau) şi găseşte acolo ceasul-brăţară, ceea ce-i provoacă unele
presimţiri funeste (în agenda ei personală, la data de 19 aprilie, apar
subliniate două cuvinte: "Départ Paul..." / Plecarea lui Paul). Pe birou se
află o biografie a lui Hőlderlin, publicată de Wilhelm Michel (1967),
deschisă la pagina 464, pe care fusese subliniată o frază dintr-o scrisoare
către Clemens Brentano: "Uneori acest geniu devine obscur şi el se
cufundă în adâncul amar al inimii sale...". Ulterior, printre hârtiile
poetului, e descoperită şi ciorna unei scrisori (netrimise) către Martin
Heidegger: "Heidegger... căci prin comportamentul dumneavoastră aţi
micşorat într-un mod decisiv poeticul şi îndrăznesc să presupun că şi
filosoficul în voinţa serioasă de responsabilitate a amândurora." Pe de
altă parte, în biroul lui Paul Celan de la Şcoala Normală Superioară e
consemnată şi ultima sa lectură: Les Bâttiseurs du temps (Ziditorii
timpului, 1957) de Abraham Joshua Henschel. Volumul, împrumutat de
la bibliotecă, nu are subinieri, dar paginile de la început şi de la sfârşit
sunt tăiate.
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E posibil ca pentru o parte dintre cunoscuţii poetului - şi pentru
medicii săi - sinuciderea să nu fi fost chiar o surpriză. Trauma asasinării
părinţilor în lagărul german de la Mihailovka (Ucraina), în 1942, a
declanşat în Paul Celan (pe un fond neuropsihic oricum fragil, desigur) o
hipersensibilitate care s-a manifestat, de-a lungul timpului, atât în
tematica poemelor sale cât şi în comportament. În primul rând nu şi-a
iertat niciodată faptul că nu şi-a însoţit părinţii în deportare, fiind convins
că i-ar fi putut salva dacă era alături de ei. Apoi, opţiunea pentru
exprimarea literară în limba germană, tocmai în amintirea mamei sale
(care, în copilărie, îi stimulase interesul pentru cultura şi limba germană,
adică a ucigaşilor ei!), a fost un fel de "exerciţiu masochist" pe care l-a
practicat cu înverşunare (ca o iluzorie "răzbunare"). Încât, cred că nu este
exagerat să admitem că - deşi s-a impus ca unul dintre cei mai importanţi
poeţi germani ai secolului XX - această limbă a reuşit să-l învingă până la
urmă. Nu e locul să detaliez acum mecanismele psiholingvistice care "au
lucrat" în sensul ăsta, dar câteva momente semnificative merită reţinute.
De pildă, invitat de prietena sa, poeta Ingeborg Bachmann, să citească la
reuniunea Grupului 47 de la Bad Niendorf (1952), Paul Celan s-a simţit
complet neînţeles şi, apoi, rănit profund de o remarcă a unui membru al
grupului (Hans Werner Richter) care s-a exprimat aşa, după ce l-a
ascultat pe Paul Celan citind "Todesfuge" (Fuga morţii - cel mai cunoscut
poem al său), din cauza patosului declamaţiei: "Der liest ja wie
Goebbels!" / Dar el citeşte ca Goebbels! A fost primul contact cu mediul
literar german postbelic şi care a însemnat, totodată, despărţirea
definitivă de Grupul 47. De-a lungul anilor, poetul a mai avut de înfruntat
asemenea situaţii (de întâlnirea cu Martin Heidegger am amintit mai sus;
adaug şi gestul lui Paul Celan de a părăsi / ocoli manifestările literare la
care participau scriitori care au colaborat cu nazismul, dar şi reacţiile
antisemite la unele dintre lecturile sale publice, cum a fost răspândirea
printre auditori a unei caricaturi, cu titlul "Hosiannah către fiii lui David",
la la lectura din 17 noiembrie 1958 de la Bonn).
Mai de durată şi cu consecinţe deopotrivă de dureroase a fost
"afacerea Goll". Pe scurt (v. o descriere amănunţită şi excelent
documentată în "Die Goll-Affare" de Barbara Wiedemann, Ed.
Suhrkamp, 2000; 926 p.), lucrurile au stat astfel: Paul Celan l-a cunoscut
pe poetul francez Yvan Goll la Paris, în 1949; acesta i-a propus să-i
traducă versurile în limba germană; dar Yvan Goll, grav bolnav, a murit
în februarie 1950; moştenitoarea lui literară, Claire Goll, conform
înţelegerii, i-a încredinţat lui Paul Celan trei volume ale soţului ei, ca să
le transpună în germană; când totul era pregătit pentru tipar, în 1951,
editorul elveţian Franz Vetter (Pflug Verlag), instigat de Claire Goll, a
respins traducerea (cu o explicaţie cel puţin ipocritâ, în cazul poeziei:
"...aş vrea să-l editez pe Yvan Goll şi nu o adaptare poetică de Paul
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Celan"); iar apoi Claire Goll, cu sprijinul unor critici din Germania, a
răspândit zvonul că Paul Celan ar fi plagiat scrierile soţului ei în propria
operă; deşi povestea a fost clarificată în favoarea lui, prin analizele şi
expertizele unor exegeţi foarte serioşi, poetul a trebuit să se confrunte ani
de-a rândul cu această împrejurare urâtă, pe care nici premiile acordate,
nici prestigiul obţinut nu au reuşit să i-o şteargă din memorie (în
corespondenţa lui, vom găsi trimiteri la ea până aproape de sfârşitul vieţii
sale). De aceea, multă lume e înclinată să pună sinuciderea lui Paul Celan
pe seama acestui conflict.
În realitate avem de-a face cu un cumul de trăiri tensionate care lau împins pe poet la gestul final (şi faptul că a optat să locuiască la Paris,
călătorind în Germania doar cu ocazia unor evenimente culturale, nu l-a
ajutat). După ce fusese deja internat într-o clinică psihiatrică (v. mai sus),
crizele de delir devin tot mai frecvente, culminând cu încercarea de a o
ucide pe Gisèle cu un cuţit, în 24 noiembrie 1965. A urmat un şir de
internări în clinici de psihiatrie şi îndelungi tratamente antidepresive.
Totuşi, la 30 ianuarie 1967, Paul Celan a încercat să se sinucidă cu un
coupe-papier - soţia l-a salvat în ultimul moment şi l-a internat în spitalul
Boucicaut, deoarece îşi perforase grav plămânul stâng! (e adevărat că
încercarea de suicid a urmat unei foarte neplăcute întâlniri, la 25 ianuarie,
cu Claire Goll, la Goethe-Institut din Paris; poetul a plecat repede de
acolo şi a doua zi i-a scris directorului: "O casă care o are pe M-me Goll
printre oaspeţi nu poate să conteze pe prezenţa mea..."). La 15 noiembrie
1968 a agresat un vecin de palier (locuia deja separat de familie, pe str.
Tournefort) şi a fost imediat internat. În pauzele de relativă linişte dintre
crize, citea, scria, traducea, călătorea (ieşind din clinici cu permisiunea
medicilor)... În această perioadă, premergătoare sfârşitului, trebuia să ai
noroc ca să stai de vorbă cu el şi să-l prinzi într-o zi "mai bună". La 28
noiembrie 1966 l-a vizitat prietenul său din tinereţea bucureşteană, Petre
Solomon, care ne-a lăsat următoarea relatare a întâlnirii: "Revederea a
fost dureroasă. Prietenul meu abia ieşise din clinica psihiatrică unde se
trata de câţiva ani încoace, şi unde avea senzaţia că-i un biet cobai.
Locuia acum într-o sală de clasă de la <Ecole Normale Supérieure> unde şi preda în calitate de lector de limbă germană. Nu voi uita
niciodată surâsul trist cu care m-a însoţit la autobuz, în ajunul plecării
mele din Paris, după o plimbare grea de tăceri, prin Cartierul Latin." (cf.
Ochiul meu rămâne să vegheze; versuri, glose, evocări; caiet editat de
rev. "Realitatea evreiască" sub redacţia lui Geo Şerban; Bucureşti, 2000).
Nu-mi rămâne decât să reamintesc că scrierile poetului născut la
Cernăuţi sunt consemnate în topul "celor mai bune 100 de opere de
ficţiune" din toate timpurile (anchetă iniţiată de Norwegian Book Clubs)
astfel: "PAUL CELAN, ROMANIA / FRANCE, (1920-1970),
POEMS".
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„Trupul Omului cuprinde un dublu
Vid; inima Omului are perspectiva
ei asupra Cerului”
(Zhuang zi)

Daniel Turcea sau magia esenţelor
un text inedit de Aurel Dumitraşcu
Cînd în veacul trecut fizicianul german Rudolf Clausius a introdus
termenul de entropie, nici lui şi cu siguranţă nici altcuiva nu i-a trecut
prin gînd că un asemenea termen va fi, într-o zi, titlul unui volum de
poezii. Şi totuşi, iată, în 1970, Daniel Turcea debutează editorial cu un
asemenea titlu. Se ştie că esenţa conceptului de entropie o reprezintă
dezordinea. Ludwing Boltzman, creatorul termodinamicii, s-a sinucis în
momentul în care nu a mai putut răspunde celor care-l criticau fiindcă a
considerat că tendinţa naturală a materiei este dezordinea. Valoarea
vremelnică de transformare, entropia a devenit şi un concept estetic. Întro lume de semne în dezordine, artistul încearcă o ordonare, fapt care
implică şi o alegere. Dacă în lumea moleculară amestecarea se face de la
sine, separarea nu mai este posibilă în acelaşi mod. Daniel Turcea, deşi
venea în continuarea unei tradiţii autohtone (Voronca, Ion Barbu, Stefan
Roll), părea mai curînd un bergsonian adept al extazului intelectual şi
care, cum sfătuia autorul lui „LE RIRE”, miza pe o multiplicare
metaforică cenzurată care să ducă la o stare quasi-mistică revelatoare de
„adevăr”. Sigur, părintele tuturor poeţilor din „rasa” lui Turcea este,
indiscutabil, Mallarmé. Abatele Bremond (cu a sa „poezie pură”) şi Paul
Valery (care înţelegea poezia nu în sens metaforic, ci pur ştiinţific, „o
vrăjitorie adevărată”) au adîncit maniera intelectualistă a autorului
„După-amiezei unui faun”. O mare parte a liricii din secolul XX reia şi
adînceşte „lecţia lui Mallarmé”. Volumul prim al lui Daniel Turcea, cu o
structură inhibantă, părea a se revendica de la ezoterismul diverselor
spaţii culturale şi în special de la cele orientale. O poezie de un eliptism
conceptual; „matematic”, scoţînd efecte din diverse cifruri şi
dezvoltîndu-se în manieră barocă, prin acumulări şi disperări. Apropierea
71

de matematici este însă uşor forţată de către cei care au încercat
decriptarea poeziei lui Turcea, întrucît limbajul matematic nu dezvoltă
sens secund, fiind formalizat (a se vedea şi Roland Barthes, Le grain de
la voix). Care este, de exemplu, „al doilea sens” al unei ecuaţii algebrice?
Poezia lui Turcea dezvoltă nenumărate sensuri secunde.
Dacă poetul a încercat, precum voia Barbu, să construiască „lumi
abstracte geometrice în poezie”, nu ştim în ce măsură a şi reuşit. Trebuie,
totuşi să discutăm cu măsură poezia din perspectivă matematică, mai ales
cînd poeţii uzitează termeni ştiinţifici. Dacă poezia autorului „Epifaniei”
este şi o aventură a spiritului întru recuperarea lumii euclidiene, acest
fapt se datoreşte unei „nevoi de purificare” prin gîndirea axiomatică.
Ermetismul poeziei lui Daniel Turcea, iscat de aglomerarea în poziţii
nominale a unor motive culturale dintre cele mai diverse, a unor aluzii
filozofice etc., dă şi sentimentul de superioară gratuitate. Tempoul şi
ritmica acestei poezii sînt de nuanţă ludică şi „esenţializarea” este
reflexul uzitării unui sistem de pauze regulate în interiorul discursului, în
care cuvintele formate din doar cîteva silabe alternează cu cele
polisilabice. Sensul şi semnificaţiile discursului rămîn obscure, suficiente
lor, şi folosirea versurilor scurte (singurele care sînt capabile de
schimbări bruşte) accentuează dificultatea perceperii. Primele texte din
„Entropia”, „Zen”, „Copacul, principele şi oglinda” sau „Abdul sau
elogiul lui Parmenide” trimit încă din titlu spre varii spaţii şi ocultisme.
Discursul, peste măsură de criptic, de un narcisism inhibant, pare a fi un
reflex al celui mai rafinat alexandrinism: „Un copac şi-a întins crengile
chircite de rouă/ întortocheată rana apusului/ de fiecare soare de martie/
amiezi ale liniştii/ pentru a putea împlini sfera merelor/ ori para de
lacrimă albă şi bună la gust, zemuind/ şi rădăcinile”; „părul îi devenise
de săbii lucioase/: ca-n Wagner/ ca un giulgiu rece pentru un Reigner
wiking/ viaţa se muta cînd aici cînd acolo/ părăsindu-l cu 3 călăreţi/ în
negru plecînd de la Mecca/ dar nu mai putea să dispară, oricum”; „Şi
aşa cum deasupra Ţării Yemen/ aerul visează geometrii/ cu noi, în cub
havuz de catifea,/ sfere de întîmplări măceluri unse cu mirt şi aloe/
lespezi/ din cafea”.
Jocurile fonice, subtile (”iartă-mă principe iartă-mă / credeam cam venit dup-ai mei / totul am închis şi-năuntru / apa am pus-o sub
chei”) duc la obţinerea unor efecte estetice de o melodicitate pură,
impunînd un fel de „metafore fonice” (Wundt), într-o frazare impulsivă
fără a fi discordantă. Tonul oracular abstractizant încearcă să ne poarte
între „Tae te king” (cu ludismul de rigoare) şi cele mai ininteligibile
ezoterisme: „Yn moale/ picură-n Yan/ sînt obosit înalt demnitar
permiteţi-mi/ cred că-mi va face bine răcoarea iazului/ Lao Tze nu-i de
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tine patria vastă a ceaiului/ ştiu şi de – aceea e pentru mine/ Uite/
pagodele leagănă Luna” - Ţara Sin (despre Tao, despre Te) sau:
„existenţa a două, 3, IMPERSONAL/ Rezolvarea dată unuia de 4/ 3 +
aceşti 3/ Pentru că respiră aer muzical” (Poem didactic).
Conceptualizările, cel mai des forţate, eşuează într-o vorbire seacă, în
care numai tonul rostirii pare a reţine atenţia. Sînt remarcabile mai ales
acele scurte poeme, în spirit de haiku (întreg ciclul Grădini trimite spre
ascetismul unei asemenea exprimări): I. Cerul// privindu-l/ dar sufletul?
// II. aproape, departe/
în noapte/ voci// III. Lin/
l-a străpuns/ ca o pasăre/ asfinţitul; VII. Viaţa/ această/ eleganţă a
aerului; X. tot ce atingi e din cuvinte/ petale, ce se lasă/ pe munte/
dimineaţa!
Imagismul, în descendenţă suprarealistă uneori, mai ales în textele
„onirice”, este bizar şi limbuţia poetului pare a nu avea margini: „Legile
astea ale somnului te feresc de obiecte prea ascuţite/ şi poate de aceea îmi
plăcea secolul 16 cu un clavecin/ singurele încăperi care te feresc de
apăsarea limpede a piramidelor şi mai tîrziu a maşinilor care şi acum
joacă din plăcere şahul mecanic ... „ (A treia).
Foarte multe texte din „Epifania” (1978) invocă divinitatea sau
neputinţa comunicării cu ea. Un misticism intelectualizant, ca şi la
Valery, bîntuie aceste texte în care euthanasia pare a fi o constantă:
„suflete / nu-ţi cere trup”, „mistuindu-se-n duh pentru a fi pururea vii”,
„sufletul ni-l răstignim / şi-i aducem pămînt / să nu-nvie”.
Dramele lui Turcea sînt abstracte şi „aşteptarea miracolului, a apariţiei în
lumea fenomenală a valorilor esenţiale este una din temele majore ale
volumului” (Dana Dumitriu). Discursurile sale sînt solemne, au un ton
sacerdotal şi la tot pasul acest ton al rostirii atrage atenţia. Poezia sa este
mereu aluzivă şi mereu dă impresia de incongruenţă. „Comentariile” sale
în marginea unor concepte filozofice sînt incifrate şi metamorfozele
propuse suprapun obiectele şi fenomenele în adevăratele „pînze
delirante”. Imagistica este evident barocă, în timp ce discursul tinde să
capete esenţializări orientale. Totul se petrece în cuvînt şi a căuta prea
multe semnificaţii exterioare n-ar însemna şi a găsi limpezimea.
Oculteria scriiturii, sincretismul specific poeziei ermetice, o continuă
năzuinţă de spiritualizare a lumii, de unificare existenţială prin spirit,
viziunea intelectuală şi încercarea de a sintetiza prin recuzită poetică
reprezintă mărcile specifice ale acestei poezii. Severitatea arhitecturii
interioare a „mărturisirilor” aminteşte în anumite zone de muzica lui
Bach. Sugestiile şi analogiile sînt mereu frapante, ambiguităţile
captivează, iar corelaţiile profunde pe care poetul le stabileşte prin
amalgamare alcătuiesc un „peisaj de stări măiestre”. „Poemele de
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dragoste” îşi găsesc vocea în divinitate, invocaţiile şi raportările
menţinîndu-se pe această axă: „vin / bogat / în taină/ rogu-te / mi-l dai //
prea bogat / în taină // vasul / înviai” (Tu) sau „cu sete beau / făptura Ta,
de rouă” (Rouă).
Poet al esenţelor pure şi care încearcă o continuă transgresare a
realităţii, cîntînd „fenomenele simbolice ale descărnării, ale lepădării de
sine, ale tămăduirii prin duh” (Grigurcu) într-un limbaj simplificat în care
absenţa verbelor exorcizează şi instaurează contemplaţia, Daniel Turcea
propune o metafizică a ascezei, o purificare prin „contragere”. Locul său
între poeţii contemporani este privilegiat. Deşi dispărut pretimpuriu, ne-a
lăsat o operă rotundă şi originală care se dovedeşte un punct de reper al
poeziei române contemporane.
(Fragment din lucrarea de licenţă Imagine şi discurs poetic la
poeţi din deceniul 7: Virgil Mazilescu, Daniel Turcea, Vasile Vlad
susţinută la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi în iunie 1987)

Desen de: Dumitru D. Bostan
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Dialogul cu poetul Cezar Ivănescu a fost
înregistrat în anul 1996, la Piatra Neamţ, pe cînd poetul
venea ca membru în juriu la consursul naţional de poezie
„Aurel Dumitraşcu” şi a rămas nedescifrat pînă astăzi. O
primă parte a interviului a fost publicată în revista
Convorbiri literare din martie 2010.

„Trebuie despicate apele în literatura română”
(fragment dintr-un interviu inedit)

poetul Cezar Ivănescu
în dialog cu Nicolae Sava
Nicolae Sava: Ce părere aveti despre cantitatea operei unui scriitor?
Scriitorul trebuie să publice mult, în cantitate mai moderată, sau doar
atunci cînd simte că trebuie? Ce părere aveti despre cei care scriu puţin?
Aţi debutat în 1968. După 30 de ani, aveţi, comparativ cu alti poeţi
români, chiar din generaţia dumneavoastră, puţine cărţi. Bine,
dumneavoastră v-aţi impus chiar de la prima carte. Totuşi, un scriitor
care se respectă cîte cărţi trebuie să publice?
Cezar Ivănescu: Un scriitor care se respectă trebuie să publice atîtea
cărti cîte simte el că poate tipări. Noi, în literatura română, avem cazul lui
Iorga, care publica uneori şi cîte zece titluri anual, cărţi chiar. Nu mai
spun de nenumăratele broşuri. Avem cazul lui Mircea Eliade, care, în
tinereţe, obligat – şi el a mărturisit-o cu sinceritate la bătrîneţe, în jurnale
–, deci, obligat de faptul că venise din India, că făcea o carieră
universitară, se căsătorise şi trebuia să fie responsabil pentru
supravieţuirea familiei, a tipărit mai multe cărţi decît ar fi fost normal
pentru un tînăr la nici 30 de ani împliniţi. Dar apoi au venit şi alte
momente în viaţa literaturii cînd un scriitor a debutat, de exemplu,
simultan cu patru cărţi. Mă refer la Sadoveanu. Ei au simţit că acesta este
modul lor de exprimare. Noi, acum nu mai putem discrimina, pentru că
opera lor este o operă monumentală. Desigur că foarte mult din opera lor,
acum, nu mai rezistă la o nouă judecată estetică. Dar ăla a fost modul lor
natural de manifestare. Jalea însă este cînd un autor, care nu poate fi
prolific şi deci care nu poate să scrie mult, încearcă să tipărească mult.
Atunci va scrie infernal de prost. Dar fiecare, de obicei, îşi cam stie, cum
să spun, cum să-şi calculeze relaţia asta între proiectul literar pe care şi-l
face el despre sine ca autor şi modul în care se manifestă public. Opinia
mea dintotdeauna, pentru că am avut nişte modele pe care le-am urmat în
viaţă şi nişte buni sfătuitori – modelul a fost Eminescu, iar bunul sfătuitor
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a fost Marin Preda – a fost să ai o măsură şi aici. Totdeauna am avut grijă
ca să nu încerc să tipăresc nişte cărţi scrise recent. Acuma, după
revoluţie, este prima oară cînd încerc să tipăresc o carte în acelaşi an în
care am scris-o. E o carte despre Marin Preda. Chiar aşa se cheamă,
Pentru Marin Preda. Am scris-o la începutul anului şi e în curs de
apariţie. Dar nici asta nu este o carte, cum să spun, concepută anul acesta.
Este o carte concepută după moartea lui Preda şi gîndită ani si ani de zile,
iar acum doar am desăvîrşit-o. Cred că un autor trebuie să-şi cunoască
foarte bine modul în care se poate exprima public şi să aibă tot timpul
grijă să aibă o rezervă de manuscrise, de cărţi, gîndite, pregătite pentru
tipar, şi să aştepte momentul în care ele se rotunjesc aproape de la sine.
Sau momentul de revelaţie a lui, de maximă inspiraţie, cînd le poate
întocmi şi le da o formă definitivă pentru a fi tipărite. Nu trebuie în nici
un caz să încerce să tipărească imediat ceea ce a scris. În cartea
respectivă, Despre Marian Preda, deci care e în curs de aparitie, spre
finalul cărţii – pentru că se leagă foarte bine cu întrebarea ta – vorbesc
despre senzaţia mea foarte ciudată pe care am avut-o la Mogoşoaia, în
1979, senzaţie legată de faptul că dacă Preda ar fi avut puterea, aşa cum
convenisem iniţial amîndoi, să ţină în sertar Cel mai iubit dintre
pămînteni, s-o lase să mai zacă cîţiva ani de zile, să o reia apoi la o nouă
lectură, la o rescriere eventual, poate că ar mai fi trăit. Simţeam că între
el şi carte se stabilise un fel de relaţie alchimică aproape. Adică, în
momentul în care cartea va fi terminată simţeam că se termină şi viaţa lui
Preda. Probabil că, dacă ar fi avut puterea să o ţină în sertar, cum s-a
întîmplat cu Moromeţii, de exemplu, soarta lui era alta. Dar nu a avut
această putere şi asupra lui, într-un mod diabolic, aşa cum s-a întîmplat şi
în momentul morţii lui, a acţionat presiunea asta a vieţii literare. Adică,
literaţii din jurul lui, cei cu putere asupra lui, au avut un rol nefast în
finalul existenţei lui Preda. Era şi un moment special atunci, pentru că
Eugen Barbu era dezonorat prin scandalul cu plagiatul. Toţi făceau
presiuni extraordinare asupra lui Preda să tipărească această carte, ca să
cîştige disputa literară de o viaţă pe care a avut-o cu Barbu. A tipărit-o şi,
cum se ştie, a urmat finalul tragic. Deci, există o relaţie organică între
autor şi cărţile lui. Dacă el are senzorii aceia sensibili şi simte cam cum
trebuie să-şi echilibreze această relaţie este cu atît mai bine pentru autor.
Dacă nu, îşi dezechilibrează această relaţie şi se stabileşte o relaţie falsă
între puterea lui de creaţie şi numărul cărţilor tipărite. E o ecuaţie,
desigur, foarte secretă şi profundă.
Nicolae Sava: Acum cîteva minute, v-am adus o veste tristă - poate o
ştiaţi şi dumneavostră? - poetul Ioan Alexandru, politician activ în ultima
vreme, este bolnav. Scriitorul trebuie să facă politică sau nu?
Cezar Ivănescu : Opinia mea este că nu trebuie. Cel puţin în clipa de
faţă. Sigur, poate părea o opinie incoerentă, dar nu este aşa. Adică, ce se
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întîmplă ? În perioada dictaturii era o mare virtute pentru un scriitor să
reuşească să nu facă politică. Să reuşească să se apere să nu facă politică,
să nu fie membru al PCR-ului şi să nu fie implicat în politică la modul
ăsta imediat şi vulgar. După revoluţie am avut o clipă senzaţia că se va
putea face politică în mod serios şi la un mod fundamental. Mi-am dat
însă foarte repede seama că nu se poate face politică, pentru că scena
politică este invadată de vechii politruci de altădată şi de oamenii cu gust
pentru putere. De aceea am spus că nu cred că e bine ca scriitorul să facă,
deocamdată, politică, pînă cînd se mai aşează apele, pînă cînd, ştiu eu,
farsorii ăştia politici părăsesc prima scenă a ţării. Dacă întrebarea e legată
de angajarea politică a lui Ioan Alexandru, cred că am dreptate şi din
acest punct de vedere. Adică, e păgubitor pentru literatura romană, pentru
că ultimii cinci ani Ioan Alexandru i-a petrecut făcînd politică - activitate
care nu ştiu ce efect a avut, mă rog, sau ce urmări va avea - în loc să se
îngrijească de tipărirea unor cărţi pe care le-a scris înainte de revoluţie. E
valabilă opţiunea asta şi pentru ceilalţi colegi literari.
Nicolae Sava: La mai bine de un deceniu de la revoluţie, cum vedeţi
acum literatura scrisă înainte de 89? Dar cea de acum, cînd unii scriitori
buni s-au lăsat de scris iar maculatura a invadat librăriile?
Cezar Ivănescu: Nu sînt nihilist. Dimpotrivă, sînt chiar meliorist şi
sînt bun creştin. Meliorist în sensul că sper, în continuare, ca orice autor
prost român să scrie într-o bună zi şi o carte bună şi sînt creştin în sensul
că nu doresc moartea păcătosului, ci vindecarea lui. Adevărul, însă, este
aşa cum l-am exprimat eu în “Poesis”, deşi sub o formă poate un pic mai
dezinvoltă şi hazoasă, însă adevărul este mult mai crunt, de fapt. Adică,
noi am parcurs o perioadă de 45 de ani de falsificare a valorilor. Iar
autorii români care îşi închipuie că, după ce au scris o literatură în
marginile compromisului – eu nu spun că totdeauna a fost o literatură
falsă, dar în marginile compromisului, adică într-un fel de complicitate,
aşa subterană, cu puterea comunistă -, îşi imaginează că această
literatură poate supravieţui se înşeală foarte tare. Numai acei scriitori care
au scris, deliberat, cu gîndul împotriva sistemului în care trăiau şi cu o
revoltă existenţială, cum să spun, depăşind socialul, se pot gîndi că vor
rămîne în continuare cărţile lor. Cărţile lor sînt valide, aşa, şi le pot
reedita fără nici un fel de probleme. Dar cu ceilalţi autori lucrurile stau
foarte grav. Eu, de altfel, în « Poesis », unde am mai spus lucrul acesta,
mai apăsat poate, acolo n-am făcut nici o afirmaţie gratuită. Fiecare
afirmaţie de acolo poate fi dezvoltată într-un eseu, în nenumărate pagini
de analiză literară. Totul este spus cu foarte mare sinceritate. Nu este vina
mea, de exemplu, ci o chestie de evidenţă : adică, în momentul în care un
autor – cazul lui Mircea Cărtărescu, că tot mi-a dat o replică, am văzut
România literară, am citit-o acuma – nu răspunde un rînd la acuzaţia de
plagiat, deci consimte la acuzaţia de plagiat, este un plagiator. Aşa se
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spune în limba română. Mircea Cărtărescu nu a răspuns, din 1980 pînă
acuma, la acuzaţia de plagiat. Acuzaţie pe care i-au adus-o alţii, nu eu. Eu
l-am invitat să se disculpe, dacă poate. Ce pot face eu în continuare ? Eu
pot citi cu bună credinţă şi ultima lui carte, să spunem « Levantul », şi să
mă extaziez de 20 de versuri de acolo şi să le consider geniale şi chiar
eventual să le citez într-un articol elogios. Şi să vină a doua zi Ics
Popescu şi să-mi spună că versurile sînt din Shakespeare. Adică, în
continuare să fiu tras pe sfoară şi eu cum a tras şi pe alţii pe sfoară. În
literatura şi în presa din lumea occidentală, în general, se răspunde – şi la
un mod foarte serios – şi la acuze mai puţin grave decît de plagiat, cum
ar fi anumite influenţe, transferuri de imagini, de fraze ş.a.m.d. Într-un
proces celebru, de exemplu, din Anglia – apropo de plagiat – se mergea
pînă acolo încît, de exemplu, un poet era acuzat că versul lui, care vorbea
de părul unei femei ca fumul, ceva în genul ăsta, este copiat după ultima
frază din romanul nuştiucare al unui autor englez. Pînă acolo se mergea.
Şi era vorba de o imagine doar. Ei, ori la noi cînd autori ca Mircea
Cărtărescu şi alţii îşi permit această tehnică, să-i spunem intertextuală,
cu citări masive din alţi autori, e vorba de un plagiat. Iar celelalte
afirmaţii oricînd le pot susţine, apropo de Marin Sorescu, de Doinaş
ş.a.md. Astea sînt lucruri evidente şi cultivate cu ipocrizie de lumea
literară. Toată lumea literară ştie că Ştefan Augustin Doinaş este un poet
mediocru. Ce să facem ? Ăsta este adevărul. Nu am văzut în “România
literară, niciodată în viaţa mea, un text scris, cum să spun, la modul
extatic, de Nicolae Manolescu apropo de poezia lui Ştefan Augustin
Doinaş. Tot timpul a scris (N.M. despre Ş.A.D. n.n ;) ponderat, cu
măsură, aşa, rezonabil, corect. N-am văzut transportul ăla de mare trăire
în faţa unei mari poezii. Iată, lucrurile sînt foarte clare. Nihilist nu sînt în
nici un caz, pentru faptul că negarea unor autori români este
contrabalansată de punerea în valoare a altor autori români, cu adevărat
autentici. Asta este. Pot cita zeci şi zeci de autori români pe care-i
preţuiesc, de la colegi de generaţie pînă la cei din generaţia lui Marin
Preda sau de la generaţia tînără optzecistă. Nu e vorba de nici un
nihilism, dar cred eu că trebuie făcută un pic de limpezire în cadrul
literaturii române, trebuie despicate apele. Cum să mai reziste un
prozator, să spunem, de exemplu, Fănuş Neagu. Îmi pare foarte rău, el
este un foarte bun stilist. Textele lui de sport de exemplu, tabletele lui de
două-trei pagini dactilografiate sînt extraordinare, de o mare frumuseţe
stilistică. Dar în momentul în care a scris cărţi de proză ca atare – şi a
dorit să fie cărţi de proză - a eşuat ; de la ultima lui carte, care mai
însemna ceva, « Îngerul a strigat », dar care era o carte neterminată şi
eşuată şi aceea – şi pînă în ziua de astăzi, nu ştiu ca el să mai fi scris o
carte de proză serioasă. Asta-i situaţia.
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Editura Junimea Iaşi în documente de la CNSAS
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N.B. Documentul ne-a fost pus la dispoziţie de către dl. Luca Piţu, pe
“filiera” Magda Ursache şi face parte din studiul pe care criticul literar
Dan Culcer îl pregăteşte sub titlul Securitatea şi revistele literare.
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“După frecvenţa apariţiilor (numărul de titluri) şi a comentariilor din mass-media,
fosta Securitate pare să fie cel mai prolific autor din perioada post-revoluţionară.”

Noua “dosariadă“
observaţii critice de Emil Nicolae
Un subiect ratat: Cioran şi Securitatea
După frecvenţa apariţiilor (numărul de titluri) şi a comentariilor
din mass-media, fosta Securitate pare să fie cel mai prolific autor din
perioada post-revoluţionară. Nenumărate culegeri de documente,
mărturii, analize, speculaţii etc. au invadat piaţa cărţii şi presupun că
"afacerea" e rentabilă, pe măsura investiţiilor, de vreme ce în mentalul
public s-a instalat un fel de "mit" al celebrei instituţii represive.
Fenomenul e salutar, în măsura în care istoria comunismului trebuie
cunoscută şi înţeleasă. Numai că foarte puţine dintre lucrările cu pricina,
prin metodă şi rigoare, ne ajută în acest sens. În general, dacă
documentele extrase din arhivele SRI / CNSAS nu sunt manipulate după
fantezia sau frustrările autorilor, ele reuşesc să transmită o imagine a
sistemului represiv, cu condiţia ca omisiunile, înscrisurile anostbirocratice şi ordonarea confuză să fie cât mai rare.
Pe de altă parte, în decursul a două decenii, sa impus şi o anumită "reţetă de succes" în domeniu,
constând în asocierea numelui unei personalităţi
foarte cunoscute (de preferinţă, "culturală") cu
Securitatea. Astfel, după o prefaţă mai mult sau mai
puţin amănunţită, care explică raporturile dintre acea
personalitate şi temuta instituţie, urmează o culegere
de câteva zeci / sute de documente şi cartea-i gata.
Au fost cazuri când asemenea volume, gândite ca
"ediţii critice" (cu suficiente explicaţii, note, referinţe
etc. şi cu o selecţie de documente consistentă şi
semnificativă), şi-au meritat audienţa. Iată doar trei exemple: Această
dragoste care ne leagă. Reconstituirea unui asasinat de Doina Jela
(1998), Cazul <Artur> şi exilul românesc. Ion Caraion în documentele
din Arhiva CNSAS (2006) şi, recent, Constantin Noica în arhiva
Securităţii de Dora Mezdrea (2009).
Pe aceeaşi formulă - o personalitate culturală extrem de cunoscută
+ Securitatea - merge şi Stelian Tănase în ultima lui carte, Cioran şi
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Securitatea (Edit. Polirom, Iaşi, 2010; col. "Istorii subterane"; 356 p.),
doar că reuşita nu e pe măsura "etichetei" / coperţii. Şi voi explica
imediat de ce. Iată: "Date personale: Nu-l cunosc, ceea ce declar am auzit
vorbindu-se la La Nation Roumaine. Este necăsătorit, locuieşte la Paris,
Cartierul Latin. Activitate în ţară: A fost profesor de filosofie. Legături în
RPR: Nu cunosc. Legături în străinătate: Este în relaţii de colaborare cu
Octavian Vuia, Bazil Munteanu, Petre Sergescu, N.I. Herescu, Virgil
Veniamin şi Romulua Boilă. Cunoaşte mulţi francezi, filosofi şi profesori
universitari. Nu cunosc nume. Activitate în străinătate: Am auzit prima
oară vorbindu-se de Cioran în 1949, vara, când acesta a publicat o carte
care a avut mare succes în lumea ştiinţifică din Paris. Ţine conferinţe în
franceză cu subiecte de filosofie, la Universitatea din Paris. Nu ştiu dacă
duce sau nu vreo activitate informativă. În cercurile pe care le
frecventează, Cioran are influenţă, fiind considerat savant şi om serios.
Caracterizare: Este un om inteligent, cult. Are o fire de boem. Nu îl
interesează nimic în afară de ştiinţa lui. Nu l-am văzut nicăieri printre
fugarii români." (30 nov. 1951, arhiva SRI); "... Dinu Noica are relaţii cu
cei de la Paris şi, în special, cu Emil Cioran, a transmis acestuia o lucrare
a sa, care tratează despre filosofia lui Hegel. Această lucrare a fost
trimisă la Paris prin diplomatul francez Deciry /.../ Dinu Noica a scris o
scrisoare de răspuns lui Emil Cioran, la scrisoarea acestuia apărută în
revistele franceze /.../. A fost transmisă prin academicianul Simion
Stoilov, când acesta a călătorit la Paris." (17 dec. 1958, arhiva SRI); în
sfârşit: "Ura faţă de Austria a fost o demenţă. La mijlocul Europei, între
Occident şi Rusia, existenţa unui imperiu era o necesitate." (18 iun. 1989;
arhiva SRI; înregistrarea unei convorbiri telefonice a lui E.C. cu Fejtő
Ferenc, adnotată: "Foarte important. Trebuie demascat în rândul falşilor
intelectuali").
Ei bine, aceste documente (citate de Mihai Pelin în Opisul
emigraţiei politice, 2002) nu apar în cartea lui Stelian Tănase, deşi ar fi
fost absolut necesar să fie reproduse. Pentru că, din anul 1951 sunt
preluate aici numai patru documente (referitoare exclusiv la părinţii
scriitorului, din Sibiu), de unde nu reiese că Securitatea avea deja oameni
infiltraţi în preajma lui Emil Cioran, la Paris. La fel de "subţire" e
reprezentat şi anul 1958 în carte, cu focalizare mai ales pe Aurel Cioran,
fratele lui Emil, deşi scurtul schimb epistolar cu Const. Noica (v. mai
sus) a constituit motivul arestării filosofului în acea perioadă. La celălalt
capăt, penultima "Notă" din culegerea lui Stelian Tănase datează din 22
nov. 1988, deşi Securitatea a continuat să-l urmărească pe scriitor şi în
decursul anului 1989 (v. mai sus). Iar în această situaţie, lucrurile devin
interesante chiar prin contradicţiile revelate. Faţă de poziţia lui Emil
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Cioran în privinţa existenţei unui "Imperiu" la graniţa occidentală a
României, exprimată în convorbirea cu Fejtő Ferenc, şi faţă de alte opinii
cunoscute vizavi de ceauşism, în documentul reprodus în carte (relatarea
unui poet ieşean despre discuţia cu E.C. la Paris, pe aceeaşi temă)
scriitorul exilat profera păreri cel puţin ciudate: "M-a întrebat despre
starea culturii şi învăţământului, care, după cum ştie tot de la alţi români,
ar fi într-o stare jalnică. I-am răspuns că, după părerea mea, tineretul
român este mult mai instruit şi mai sănătos la minte decât cel occidental.
- Nu mă îndoiesc şi mă bucur! a zis CIORAN, dar acesta este meritul
părinţilor probabil. A continuat el povestindu-mi cât de mare a fost
<capitalul de simpatie> pe care-l avea în străinătate NICOLAE
CEAUŞESCU în primii ani. <Nici nu poţi dumneata să-ţi închpui la ce
cotă ajunsese în Occident! N-a mai atins-o nimeni de atunci! Nici
Gorbaciov!>. Îi părea rău de pierderea acestei simpatii /.../ - De la
Occident nu se poate spera la nimic pentru ţară! a zis CIORAN /.../ a fost
bucuros să afle de la mine date care contraziceau presa occidentală cu
privire la contrastul dintre România şi Ungaria, date favorabile
României..." etc. Documentul ne oferă o imagine surprinzătoare a lui
Emil Cioran. Or, măcar pentru a putea analiza comportamentul unui
"vector de influenţă" trimis din România printre exilaţi (în cadrul acţiunii
"Recuperarea") şi modul său de a-şi etala "fidelitatea faţă de partid şi de
ţară", sau duplicitatea interlocutorilor în diverse circumstanţe, "sursele"
meritau contrapuse printr-o selecţie făcută cu mai multă atenţie.
Dar Stelian Tănase a lucrat pe principiul "afară-i vopsit gardu,
înăuntru-i leopardu" (v. coperta "ofertantă" - "Cioran şi Securitatea"!).
De altfel, cele 11 pagini ale "prefeţei" ne dezvăluie şi punctul de pornire
al acestei cărţi: un dosar solicitat de Editura L'Herne din Paris, în vedrea
întocmirii numărului special din Cahiers de L'Herne dedicat lui Emil
Cioran (evenimentul a fost consemnat la momentul cuvenit, în 2009,
când Parisul a beneficiat de trei apariţii cioraniene: prima traducere în
franceză a Schimbării la faţă a României, recuperarea ultimului text
românesc Despre Franţa şi, desigur, caietul de la L'Herne). Pornind de la
acel "embrion" editorial, Stelian Tănase adaugă alte câteva zeci de
documente, dar selecţia se vădeşte aleatorie şi imperfectă. În primul rând,
culegerea începe cu trei documente preluate din arhivele fostei Siguranţe,
care-l supraveghea pe "legionarul" Emil Cioran (1941 şi 1942). În al
doilea rând, după înfiinţarea Securităţii comuniste (1948), multe
documente urmăresc aceeaşi pistă "legionară", căci noua instituţie
represivă preluase arhivele Siguranţei şi, acolo unde i se părea "oportun",
călca pe urmele ei. Apoi, o mare parte din note, informări, rapoarte etc.
se referă la familia Cioran, rămasă în ţară, fără să aibă o relevanţă
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deosebită în privinţa biografiei sau activităţii scriitorului. Informaţiile
despre acesta încep să apară târziu, după ce a fost penetrat informativ
exilul românesc din Franţa, numai că datele despre Emil Cioran sunt
inconsistente deoarece el a optat să se izoleze, restrângându-şi treptat
contactele cu emigranţii de aceeaşi etnie. De aceea, numeroase informaţii
sunt mai degrabă "indirecte" (din discuţii, din presă, din amintirile
foştilor colegi ş.a.m.d.).
Pe deasupra, neglijenţele formale sunt dublate de acelea de fond.
De pildă, numele femeii cu care Emil Cioran a convieţuit până la sfârşit
apare într-un document o singură dată (la p. 276: "a luat masa la E.M.
CIORAN, împreună cu prietena acestuia, Simone Boné"), şi atunci greşit
(consemnat ca atare şi în "Indexul de nume proprii"!), deşi măcar fanii lui
Cioran ştiu că este vorba despre Simone Boué. Iar faptul cu ultimul
document din carte datează din 05.05.1990 ("RAPORT CU
PROPUNERE DE ÎNCHIDERE A ACŢIUNII INFORMATIVE DE
INFLUENŢĂ <ENE>"), nu înseamnă deloc că Securitatea îl mai
supraveghea pe Emil Cioran şi după 1990 - cum vrea Stelian Tănase să
credem (detaliu "senzaţional", menţionat în câteva ieşiri din mass-media),
ci doar că secvenţa birocratică a instituţiei despre care vorbim se derula
din inerţie şi mai lent decât se mişcase revoluţia. În plus, dacă
investigaţia lui Stelian Tănase ar fi mers mai departe, el ar fi aflat că
DST-ul francez îl considera pe Emil Cioran deopotrivă de "reacţionar" pe
cât îl credea Securitatea română, ascultându-i şi înregistrându-i
convorbirile telefonice private din perioada 1983-1986! (cf. rev. Lire,
mai 1995). Eventuala coroborare a "surselor" deţinute de cele două
instituţii l-ar fi ajutat, poate, să aibă o viziune mai aplicată asupra
"obiectivului". În consecinţă, tabloul "Cioran şi Securitatea" e destul de
incoerent şi neclar. Dacă n-ar fi marşat doar pe ipoteticul succes sugerat
de titlu şi dacă ar fi tratat cu mai multă acribie materialul documentar
(oricum lacunar), aşa cum a procedat în cazul volumului cu adevărat
interesant Clienţii lu' tanti Varvara (2005), cartea lui Stelian Tănase ar fi
fost una reuşită. Dar s-a grăbit (nu discut aici motivele, pe care le
presupun) şi a ratat. Încât, subiectul "Cioran şi Securitatea" rămâne unul
deschis pentru o viitoare cercetare, completă...
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În contrasens
"Despre morţi, numai de
bine..."
spune
un
proverb
(românesc doar?). Însă când
mortul mai lasă câte un semn /
mesaj / apel în postumitate, iar
acesta, pe deasupra, mai e şi
coroziv / insolent, răfuiala e deja în
elementul ei şi respectivul merită
blamat precum oricare persoană
vie şi validă care îndrăzneşte să ne
sfideze. Încât un răspuns de tipul
"Ba pe-a mă-ti!" i s-ar cuveni, cred
unii, fără nici o rezervă (nu mi-am
propus să comentez aici cât de
creştinească este, ori nu, situaţia la
care mă refer).
Cam aşa stau lucrurile şi pe
tonul ăsta continuă "polemica"
dintre Adrian Marino şi cei care au
avut norocul să-i supravieţuiască.
Am scris pe larg (şi în revista
Conta) despre cartea Viaţa unui
om singur, publicată la cinci ani
după dispariţia autorului. Am
urmărit şi felul în care a fost ea
receptată în presa noastră culturală:
funcţie de afinităţi şi de grupările /
taberele în care se situează
"analiştii", memoriile lui Adrian
Marino au beneficiat fie de o
lectură voluptuoasă din partea
celor aflaţi (încă) în dispută cu
unele personaje dezavuate de
autorul nostru (v. cele douâ
numere speciale din Observator
cultural), fie de o tăcere suspectă
din partea cealaltă. Totuşi, ca să fiu
corect, trebuie să spun că în

tăcerea cu pricina s-a mai strecurat
câte o exclamaţie de nemulţumire
(v. exerciţiul psihanalitic maliţios
semnat de dr. Ion Vianu în
Dilemateca din mai 2010).
Per total, aşadar, Adrian
Marino ar fi fost (este?) un
vindicativ cu merite reale care nu
i-au fost recunoscute sau un
traumatizat, ranchiunos, profitor
etc. Oricum, în jurul calităţilor sau
non-calităţilor persoanei se învârte
toată povestea. Deşi problema
capitală şi de fond pe care el a
dezbătut-o în cărţile şi majoritatea
ieşirilor sale publice privea
incapacitatea culturii române şi a
liderilor ei de a se sincroniza cu
tendinţele europene moderne.
Avem încă o dată, iată,
demonstraţia clară a imposibilităţii
de a desfăşura o confruntare de
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lui, Adrian Marino se referă şi la
călătoriile "suspecte" pe care le-a
făcut în străinătate, după detenţia
politică, şi se întreabă de ce ar fi
mai vinovat el decât C. Noica, aflat
în aceeaşi situaţie. Şi dacă ne
raportăm la relaţia cu Mircea
Eliade (în care amândoi îşi
asumaseră aceeaşi "sarcină", de a-l
convinge să se întoarcă în ţară), de
ce "consilierul" C. Noica pe
această problemă (documentele
sunt cunoscute) e mai puţin de
condamnat decât "turnătorul"
Adrian Marino? Sunt curios până
unde s-ar ajunge cu asemenea
diferenţieri / nuanţări şi cum ar fi
explicate tratamentele diferite
aplicate celor doi.
Deocamdată asistăm la un
fel de "dialog", dacă-l pot numi
aşa, între lumea de aici şi lumea de
dincolo, moderat cu părtinire de
păpuşarii lumii acesteia. Fapt care
explică, din nou, de ce sursele
teatrului absurd scris de Eugen
Ionescu ţin de rădăcinile sale
româneşti şi nu de raţionalismul
limbii franceze, pentru care a optat
până la urmă.

idei în spaţiul nostru intelectual.
Este o consecinţă a mentalităţii
fundamentaliste,
a
educaţiei
limitate, a cutumelor care ne
macină pe dinlăuntru (a spus-o /
scris-o şi Adrian Marino, nu mai
revin). La chestiunea asta nu se
grăbeşte să răspundă nimeni.
În schimb, în particular
(căci "diavolul se ascunde în
detalii", nu?!), scriitorul decedat
continuă să încaseze lovituri sub
centură. Recent, "superspionul
Securităţii în Occident", cum e
numit "Marino, turnătorul lui
Eliade şi Lovinescu", a fost iarăşi
pus la zid pe baza unor noi
documente scoase din dosarele
CNSAS. Acest aspect părea
lămurit în studiul Simonei-Maria
Pop, "Creaţia şi iluzia libertăţii.
Studiu de caz: Adrian Marino" (pe
care l-am citat în articolele mele
anterioare). E adevărat că, spre
satisfacţia tuturor moraliştilor, s-ar
putea dezvolta acum o discuţie pe
subiectul "Securitatea - consilierii
(C. Noica) şi turnătorii (A.
Marino) ei", pentru a vedea care
postură ar fi mai "convenabilă" din
perspectiva zilei de azi. În cartea
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„al meu era odată acest oraş
căci aici m-am născut
minunat era şi neîntinat
eu îmi amintesc
amintiţi-vă şi voi”

Poeme de Attila F. Balázs
(România – Slovacia)
Oraşul surpat
(Az elsüllyedt város)
Unde-i oraşul în care am picat
în acea zi de ianuarie
străin în labirintul identicelor drumuri
nume de străzi caut
şoselele care cândva de-al meu picior
se lipeau: Bod Péter, Damjanich,
Kosztolányi, Erkel, Martinovics,
Gyulai, Kossuth, Móricz, Csokonai,
Katona, Mikes, Kisfaludy, Mikszáth,
Tinódi, Berzsenyi, Eötvös, Szigligeti,
Kölcsey, Fadrusz, Deák, Balassi –
au fugit de sub picioarele noastre
pe la colţuri noi nume de străzi
se perindă în puhavul oraş
care al meu nu mai e
pe statuia lui Csoma Sándor
ciufulite turturele
se-mpănează ş-acolo se găinează
vai albeaţă pun pe ochiu-i
orbesc nemuritorul ce stă
veşnic prudent hei hei
rândunici şi balcanice turturele-n piaţa
centrală în luxorul lipsit de strălucire
în parcuri în noi blocuri si lăsate
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cămine îşi pun cuiburile
du-te cucule caută-ţi
al tău acasă pelerin în alte ţări
al meu era odată acest oraş
căci aici m-am născut
minunat era şi neîntinat
eu îmi amintesc
amintiţi-vă şi voi
iertare să câştigăm
căci doar astfel va fi a noastră
împărăţia puterea şi slava –
După culise
(Kuliszák mögött)
aceea, ce nimeni nu rosteste: e orfan
ca orice abur colorat se topeşte-n
înclinatul cer sau se pierde-n lume
slovă pe marfar hurduc:
lină scrijelitură în a omului istorie
pierdut vestigiu: adevăr e sau
polipară întindere a imaginaţiei?
faţă surpată printre uzate decoraţiuni
străin: mâncărim, cu zvelteţea morţii
propria viaţă o caută
şi dacă n-o găseşte
ca orfan cu părinţi în viaţă
a altuia o-mbracă
veşnic e doar în ce nu ne putem ascunde
totul ce poate fi trăit: e moarte
indicatorul stă? sau cu ea se-nvârte lumea?
Surescitare
(Surrexit)
Nu-mi mai aduc aminte
Cînd a murit Babits în mine
cu alb-glacială-lumină
în roşii zori a venit îngerul
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din faţa ochilor mei
a rostogolit piatra
Multe gânduri blindate-n armură
tăinuit-au
ne-ncetat bănuitorii-i ochi
i-am bâiguit doar numele
A ieşit triumfător. Înainte
să scot o vorba
tunînd-suspendând s-a ridicat în ceruri
pe eternu-i tron
Epitaful lui Caligula
(Caligula sírverse)
Pe putrezitu-mi cadavru
Nu puneţi flori –
Mai bine candele aprindeţi in cur
Şi sărbătoriţi, upp!
Ei ce frumoasă-i moartea!
Nu-mi simt nici măcar duhoarea
propriului meu trup –
Euforie
(Eufória)
întinse pete de lumină:
fete cu trup de portocală
imens muşuroi pe coapsă
al presimţirilor tulburător mesaj
lebede cu gâtul smuls
băloşi peşti alunecoşi
în pământ îmbrăcate schelete
infirmi căţărători
punct zero la mijloc de drum
plutire între două planuri
cosmica diviziune
în echilibrul imponderabilităţii:
trupul gravitaţia
sufletul suprimătoarea totalitate
dezgustătoare depresie
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între două farfurii
se fărâmiţează omul
zdrobitul trup
e-al gravitaţiei
dar unde se scurge
storsul suflet?
Traduceri de Mircea Petean şi Adela Iancu

Desen de: Dumitru D. Bostan
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“La re-lectură alambicothecoasă, Dung găseşte, în
Agopian, un pasaj unde se vorbeşte premonitor despre capitalismul
băştinaş ce va să vie: <nu e un ospiciu, dar e ca şi cum ar fi>”.

În alambicothecă
un eseu de Magda Ursache
Am intrat în distileria etico-estetică a lui Dumitru Ungureanu
(Alambicotheca, Grupul editorial Bibliotheca & Marcona, 2008),
amintindu-mi de alt împătimit al alambicurilor, care căuta să obţină
cristale de cuvinte, în răspăr cu altă epocă a „nulităţilor reprezentative”.
Chiar mă aşteptam să apară şi o alambicothecă, după bookătăria lui
Gabriel Funica şi certoteca lui Cătălin Mihuleac. De pe copertă, un moţ
îndrăcit de porumb pare a avertiza că înăuntru se dă figa. D. Ungureanu
mi-a spus că fotografia trimite la gestul unui rocker rebel, dar eu îl am în
ochi pe profesorul meu de romanistică, italienistul Ştefan Cuciureanu,
care îi batjocorea pe „utilizabilii” PCR, împingînd spre ei, la propriu şi la
figurat, degetul mijlociu.
Cui dă figa publicistul? Politichiei, criticilor vandabili & lavabili,
aşa-zişilor liter-aşi, conformist-obedienţilor vechi şi noi, snobilor
europeişti, clămpănitorilor televizuali, celor care încearcă remanieri
istorice, altfel zis denaturarea istoriei.
Dumitru Ungureanu nu face lecturi degajate, poate fi chiar
excesiv de categoric, uneori psihorigid. Am citit publicistica lui Dung (îi
spun aşa, pentru că vocabula rezonează cu Strum und Drang), înţelegîndo afectiv. Poate şi pentru că îl urmez sau îl preced în multe „campanii”.
Şi – sigur – pentru că simţul critic e tăios, bine ascuţit. Brici.
Tot asemenea, ne plac, în întregimea ei, Şcoala de la Tîrgovişte şi
Mircea Nedelciu. Radu Cosaşu face parte şi dintre ficţionarii mei favoriţi:
îl iubesc cu mătuşi cu tot, mă încîntă autoironia faţă de celălalt Cosaşu,
stalinistul, care saluta, ca răcan, Republica Populară (sovietică) Română.
Avem şi alte afinităţi (s)elective: modus scribendi piţulian îl copleşeşte
(pe Luca Piţu l-am dibuit şi eu că-i din stirpea boţului de humă din
Humuleşti); lui Paul Goma îi intonează un blues:
„Cărţile lui Paul Goma, de la Ostinato la Săptămîna Roşie, sînt
roadele unei experienţe de neinvidiat, ale unei existenţe triste, ale unei
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sensibilităţi rănite. Nimic nu are gust în viaţa lui Paul Goma, dar din
acest nejust el face o artă, dînd senzaţia că i-a fost menit să şteargă rănile
istoriei prin mărturia sa. Toate astea configurează profilul unui artist care
îşi „cîntă” suferinţa, cu speranţa că ajută la alinarea suferinţelor celorlalţi.
Altfel spus, fără ironie, Paul Goma este un bluesman!”
Din aplecarea spre literatura mărturisirii, se iveşte superba proză
(prea) scurtă: Cum s-a făcut şi de ce a ajuns Doman – Calende. Dumitru
Augustin Doman e concetăţeanul lui Urmuz şi a demonstrat-o în prozele
sale.
Chiar dacă afinităţile nu ne sînt mereu acelaşi ori argumentările
sale nu mi se par irefutabile, îl urmăresc pe Dung participativ, ştiind că
de discutat se poate discuta cu el „la infinit şi la infiNET”. Mie G.
Pruteanu nu-mi miroase a zacuscă: îl consider un maestru al vorbei, nu al
vorbăriei; pe Alexandru George nu-l văd „făcînd pereche cu Zigu Ornea”
în problema României interbelice, deloc rai al democraţiei, cum răspică
Dung. Cît despre Horia Gârbea, nu mi se pare aşezat „în linia ilustră
Mateiu Caragiale, Mircea Eliade, Radu Albala”, oricît de îndrăgostit ar fi
discursul lui Dung. Pe o altă scară a valorilor, întoarsă, o fi, mai ştii?,
inegalabil, dar nu-l cred trăgîndu-se direct din cei enumeraţi. Adevăratul
urmaş, cum ai spune adevăratul boier arnotean, al „istoriilor albalate”, cu
desculţe nurlii, e Val Gheorghiu. Discutabil ar fi şi îndemnul de a
normaniza (verbul lui Dung) situaţia literaturii, nobelizînd-o. Asta chiar
mi se pare „rateu de opinie”.
Dung e semeţ-ironic, la fel ca moţul acela de păpuşoi. Provoacă.
Hotărît, îi şade mai bine contestarea decît laudatio. Mai definitoriu e
„atacul”. Probă: cea mai bună cronică e la Supleantul de Petru Popescu, a
cărui dilemă pare a fi: fugar de Zoia ori fugărit de Ceauşescu.
În frază clară şi decisă: „Cine n-are simţul umorului n-are ce
căuta în cultură”. Şi, ca s-o dovedească, ghilimentează savuros „tîmpenii
de vară” şi de alte sezoane, din reviste culturale. Cuvîntul rău întrebuinţat
e decupat cu delicii. Ca maculat, care i-a jucat festa lui Dan Mănucă,
scriind despre revista „Cuvîntul nostru”. Nişte studenţi rebeli, constată
criticul de la „Convorbiri literare” „încercau să-l maculeze” pe Beniuc;
numai că poetul bardei era deja maculat, mînjit prin propria prestaţie de
„lămurire şi îndrumare” proletcultistă, ca să mai poată fi pătat de
altcineva. Pe Alex Ştefănescu îşi permite luxul de a-l dezumfla, tot
ghilimentînd, pentru că e plin de „mînie principială”.
Lui Dung îi repugnă stilul stalinist-intolerant, pe care îl descoperă
la detractorii lui Mircea Eliade, cărora le spune contestocriţi, vocabulă
ivită prin compunere: contestatari şi ipocriţi. Spre osebire de de94

constructori, frecventează şi re-frecventează pagini de istorie literară,
trecîndu-le prin alambicul său hermeneutic.
Zăbala cenzurii n-o suportă în gură, fie ea auto-cenzură corectpolitică. Pentru circoteca politichiei dîmboviţene nu simte decît scîrbă,
ruşine, dezgust că a ales ce-a ales şi a cules. Tot dăm din lac în puţ: din
Ion Rînjitorescu, aşa cum îi spune Goma, în lăcrimosul Băsescu. Între
zîmbetul iliesc şi lacrima băsescă – starea de haos generalizată. Are, cum
am şi eu, iluzia civică făcută praf şi pulbere cînd îşi tipăreşte
Alambicotheca (Grupul editorial Bibliotheca & Marcona, 2008).
FSN (majusculele pe care Ileana Mălăncioiu le citeşte: Frontul
Scufundării Naţionale) a croit drum, în formulare dungureană, spre o
Românie asiată. Românie furată (şi de revoluţie), deteriorată, cu mental
colectiv îmbolnăvit. Cum facem să decădem? Vindem solul şi subsolul
(exemplul lui Dung: proprietate de stat, Romtelecom e vîndută pe nimic
către o firmă proprietată de [alt] stat), ruinăm leul, închidem fabrici
rentabile, explorăm căpuşind, umblăm cu puşcoace-n spate prin deşerturi,
dar la noi nu facem ordine... Avem politicieni nu de trei, ci de foarte
multe parale, o justiţie cinică, miniştri penali, o droaie de „ingineri”
financiar-funciari. Politica „instinctului naţional” de care vorbea Take
Ionescu? Ba politica instinctului de conservare proprie. Şi-i recomand lui
Dung să re-treacă prin alambic scrisele mitropolitului Varlaam, frapant
de actuale: „avuţia din nedireptate, dintr-apucare, din pără, din
giurămănturi strîmbe, din camete, din furtişaguri, dintr-asupreale”. Că te
şi întrebi, ca Emil Cioran, ce-au făcut românii atîtea secole ca să îndrepte
răul.
La re-lectură alambicothecoasă, Dung găseşte, în Agopian, un
pasaj unde se vorbeşte premonitor despre capitalismul băştinaş ce va să
vie: „nu e un ospiciu, dar e ca şi cum ar fi”.
Întîrziind pe premoniţiile lui Agopian, iată ce mai descoperă
Dung, cu nas de detectiv livresc, într-un text scris în 1984. Academia nu
plăteşte autorilor pentru un Catalog al plantelor din jurul butoiului. Iar
Ştefan Agopian pune, în gura lui Ioan Geograful, întrebarea: „Cine
plăteşte în ziua de azi ceva?” Nu-i alta situaţia editorială a zilelor noastre.
Abilul editor „scoate bani el ştie cum, iar autorii săi, neplătiţi, trăiesc din
inspiraţie şi pe sponci (...)”. Aşa combate cu scrisul său energic
foiletonistul de la „Litere”, „Argeş”, „Vatra” etc. Iar de spus cum, îi spun
eu: dacă preţul tipografic al cărţii e, să zicem, 12 lei, editorul-demiurg o
vinde cu 44, numai pentru efortul de-a o duce la tipografie, „la cheie”:
preprintată de autor, cu coperta făcută de autor... La asta-l duce mintea
puţină şi pohta de profit ne-ruşinat.
95

Casele editoriale particulare de tip win-win, unde tipăreşti şi
cîştigi, – altă iluzie. Nu-mi place postura de deziluzionist(ă), dar lozinca
noi cu sapa, ei cu mapa a devenit noi cu munca, ei cu afacerea. Un om
sănătos la cap s-ar întreba de ce mai scriem cînd avem varii necazuri
legate de tipărirea cărţilor noastre, în tiraje silenţioase şi prost difuzate,
cînd dăm din belea în belea. Notorietate – nu; bani – nu; aplauze – nu.
Indemnizaţii de merit – ştie Dung – nu primesc decît 100 de scriitori
(mulţi dintre ei, adînc minori, ca iaşioţii mei), iar premierile par, deseori,
un remake după Noaptea erorilor. Şi cum să nu te cuprindă obsesia
(dubioasă) a zădărniciei, să nu-ţi spui că totu-i pierdut şi nimic de
îndreptat dacă laude (c)orale obţin cei care re-desenează paradigma,
oferind simulacre de literatură? Altfel spus, consumerism de
divertisment. Fii pornofictor şi eşti editat cu grăbire. Altfel, dacă te
adresezi nu cititorului mediocru, ci celui avizat, pretenţios, greu de
mulţumit, ajungi scriitor de insucces social. N-ai imagine mondenă, ca
domnişoara Ferentz, poţi scrie „de la excelent în sus”, că nu te ştie nime.
În ciuda tuturor acestor patologii literare, Dung joacă jocul de-a cine
citeşte nu se plictiseşte, urmînd îndemnul lui Al.O. Teodoreanu: „Băieţi,
mai staţi cu scrisul şi mai citiţi puţin!”. Şi-l cred în stare să se roiască din
închisoare, desenînd pe zid nu o corabie, ca-ntr-o istorietă sud-americană,
ci o terfeloagă pentru care a bătut anticariatele. Cum am mereu surpriza
neplăcută cu autori larg mediatizaţi, nu mă duc la pomii lăudaţi cu sacul.
Îi prefer pe ex-centricii rafinaţi, care ştiu că literatura este o boală
(sublinierea îi aparţine). De ce? Pentru că maladia asta „atestă faptul că
existăm”, chiar dacă se şi moare din ea. Nedelciu şi-a ştiut (prevestit)
sfîrşitul. Cunoaşteţi, desigur, faptul că Victor Brauner şi-a pierdut ochiul
stîng în atelierul lui Dominguez, în '38. Un ciob de sticlă i-a intrat în
ochi, ochiul s-a scurs, exact aşa cum l-a pictat în autoportretul din '31, cu
7 ani în urmă.
Întorcîndu-ne spre Eminescu: „Poţi avea totul fără să ai nimic şi
poţi să ai nimic avînd totul”. Fără visuri de procopsire din cărţi ajunse
bestseller, tip „Miha” Rădulescu ori Dan Chişu, detestînd şablonul „la
modă sau nu”, rezistînd din post în post: postcapitalist, postsocialist, post
tranziţie (cu noroc, şi-n postexistenţă), fără ambiţie de carierist, dar cu
poftă de scris/citit, în colţul de par(ad)is (spre a spune ca Gheorghe
Mocuţa), numit Găeşti.
Şi-i reconfortant să-ţi repeţi ce scrie apăsat Dung:
„Cartea este o marfă. Literatura, nu!”.
N.B. Categoric cu agitpropul foarte activ Titus Popovici sau cu
vreo frunte lată pusă de PCR la conducerea unei reviste, Dung e
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indulgent cu Nina Cassian, căreia îi face plecăciune pentru firea
simţicioasă, pentru erotismul neţărmurit. Ce-i drept, N.C. deţine un
brelan de critici, altul de poeţi, altul de prozatori, altul de admiratori pe
care-i culegea, fără mofturi, pe unde-i întîlnea. Sper, totuşi, ca publicistul
să nu creadă cu dinadins că aş invidia bilanţul sexual (ca să nu-i spun
heirupism sau stahanovism) al poetesei. Nu-i rîvnesc nici biografia, nici
biologia. Şi nu mă impresionează nici faptul, mărturisit de octogenară, la
Naşu’ Moraru, că încă mai are de iubit. Iubească şi facă tot ce vrea! Nam nici o frustrare, îl asigur. Frustrarea vine de la bilele roşii cu care neam ales, eu şi Constanţa Buzea (vezi foiletonul Dogmatism cu bile roşii),
ca dogmatice.
Obiectez: nu acest du-te vino pasional de la Iany Colin şi Aligru,
puişorul de tigru (adică Al.I. Ştefănescu) la Ion Barbu, de la Preda, Geo
Dumitrescu, Mihu Dragomir, Virgil Teodorescu la Petru Popescu,
Breban, Cristian Popişteanu (lista nu-i completă) m-a interesat în
Memoria ca zestre, memorie foarte infidelă. Nici n-am pizmuit-o pentru
situaţia de a primi în poala-i capul lui Moni (Crohmălniceanu). D.
Ungureanu consideră că-şi construia prin afecte multilaterale, scurte şi
dese, o anume normalitate, pe vremea cînd cenzorii tăiau sexul din vers şi
din proză. Ba-i anormal! Sau o fi fiind disidentă pentru că „interacţiona”
(tot verbul lui Dung) fără istov?
Ce m-a scîrbit de-a dreptul a fost viziunea roz-combinezon asupra
regimului Dej-Pauker. Luptătoarea ilegalistă, înrolată-n rînduri-rînduri
PMR, slăvea cu sîrg o dictatură criminală, contra favoruri şi onoruri de
Stat, iar viaţa i se părea „bună, dulce, gustoasă, încăpătoare”, cu sejururi
la Sinaia, în patul reginei, cu băute „pe rupte”, cu voiajuri laParislaParis
(„Aş fi preferat locuri noi”, ofta biata Ninicuţa; ca Gherla, ca Aiud, ca
Jilava, poate). M-a scîrbit, repet, felul cum a fardat faţa hidoasă a
obsedant-aberantei „democraţii populare” care a provocat Răul major
ţării ăsteia. Oare Dung agreează odele Ninei Cassian la Constanţa
Crăciun, cea care a tăiat, ca arhanghel izbăvitor, „cangrena Brâncuşi”,
cum notează, satisfăcută, diarista?
Dar bilă neagră, una singură, primesc, dragă Dung. Şi asta pentru
că am memorie rea: nu las trecutul în trecut.
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Împletind abil radicali şi derivaţi într-o lexicologie
lucapiţuliană (doar câteva mostre: „tocşoist”, „teleintelectuali”,
„nihiloclasici”, „cărcălici”, „hormonauţi”, „pixerese”), Magda
Ursache a reuşit să mai dea un „şut” critic bine plasat
actualităţii autohtone de dată recentă.

De citit bine
un comentariu critic de Adrian G. Romila
Verva de polemist a
prozatoarei Magdei Ursache s-a
văzut până acum de-ajuns.
Spumoasele sale texte publicistice
au fost adunate în două volume −
Bolile spiritului critic. Eseuri
atipice (2006) şi Pe muchie de
hârtie (2007) − care i-au legitimat
talentul de avizată comentatoare la
cald a evenimentelor de şi de pe
lângă cultură. A treia antologie
tocmai i-a apărut, prefaţată de
Gheorghe Grigurcu, sub un titlu cu
rezonanţe politice cunoscute: Să
citiţi bine! Eseuri lirice, epice şi
dramatice
(Casa
editorială
Demiurg, Iaşi, 2010). Voluminoasa
colecţie de articole reproduce texte
apărute începând cu 2007 prin
varii
reviste
(„Luceafărul”,
„Acolada”, „Oglinda literară”,
„Argeş”, „Pro Saeculum” ş.a.) şi le
împarte pe opt secţiuni: Lovitura
de imagine, Memoranda, Povestiri
cu
proletfantome,
Câmpul
magnetic al puterii, Nu-i place
măslinii literaturii, Republica
socialistă a dosarelor, „Ah,
absurdul are ramuri!”, Replay-uri.

Interviul din final, Bătălia pentru
memorie e tema majoră..., luat în
2009 de Valeria Manta-Tăicuţu,
sintetizează un veritabil credo
scriitoricesc,
împănat
de
exemplificări ale „direcţiei de azi
în cultura română”.
Temele
antologiei,
predilecte, de altfel, la Magda
Ursache, în ciuda faptului că par
fixate pe capitole, trec de la unul la
altul, fiindcă sunt legate de
ramificata actualitate politică şi
culturală autohtonă, trecută prin
ciur şi dârmon cu maliţiozitatea
erudită a autoarei. Avem coteria
premiilor literare („Iaşiote” şi
naţionale), consecinţele literare ale
veşnic
neîmplinitei
lustraţii
politice de după 1989, implicaţii
ale cazului Paul Goma, televiziuni,
moderatori
şi
directori
de
conştiinţă, falsul şi adevărartul
patriotism, relativizarea clasicilor
şi
consacrarea
mărunţilor
contemporani, proletcultişti şi
vechi aplaudaci reşapaţi în
democraţi şi dizidenţi, tăcerea
lăsată asupra terorii din anii ’5098

’60 ai secolului trecut (implicit, cu
adaosul „victime vs. călăi”),
întâmplări cu autori şi cărţi
(eventual,
ieşeni),
mania
autorlâcului şi a exhibiţionismului
literar, puneri la punct, răspunsuri
la polemici şi necesare nuanţări
cazuiste. Ele sunt tot atâtea ocazii
de „a chibiţa” cu folos, privind de
pe margine, de „pe muchia de
hârtie”, spectacolul fascinant al
realităţii de ultimă oră de la noi.
Leacul pentru ceea ce autoarea
Universităţii care ucide a numit
„rău de România” e utopic („Nu
România produce răul, ci clasa
conducătoare şi aici se pare că nu
avem leac la îndemână. O soluţie
utopică? Politichia şi politruchia să
se devore reciproc, precum
reptilele mitice, şi să lase locul
curat”) şi tocmai de aceea mai „la
îndemână” pare, deocamdată,
scrisul denunţător. Magda Ursache
„vorbeşte” în stânga şi-n dreapta,
se întreabă, caută explicaţii, acuză,
respinge,
rememorează,
raportându-se mereu la codul
moral al curajului, al onestităţii şi
al respectului pentru valoarea
autentică şi pentru trecutul
semnificativ.
Unele dintre texte sunt
memorabile (Trecute vieţi de tovi
şi toave − bine documentată
poveste despre Leonte Răutu,
Leonid Tismineţki et comp.;
Iaşioftica − tablou în tuşe groase al
unei premieri literare moldave;
Maladiile memoriei − necesară
amintire a celor ce au plătit din

greu libertatea de a scrie şi a
vorbi), altele sunt circumscrise
iremediabil
de
căldura
momentului. Bineînţeles, sunt şi
opinii cu care poţi fi cu greu de
acord, „scăpate” şi din verva
condeiului, şi din diferenţa de
generaţie, şi dintr-un fel de
consecvenţă cu sine, dusă onorabil
până la capăt, cu toate riscurile.
Înţeleg perfect, de pildă, diatribele
împotriva
literaturii
greţospornografice de tip Bradea, înţeleg
listele cu nume de grafomani
contemporani des întâlniţi la
chermeze
şi
denunţarea
aranjamentelor din culise, dar nu
pot să înţeleg săgeţile aruncate
spre originala cantautoare „Ada
Milea, cu privirea ei horror”, spre
tinerii care-l preferă pe Brumaru
lui Eminescu şi pe Tzara lui Blaga,
spre un prozator de bună calitate ca
Florin
Lăzărescu
sau
spre
excelentul eseist H.-R. Patapievici,
„care nu-i real, ci făcut”, în
accepţia
Magdei
Ursache.
Argumentele sunt, însă, bine
dozate, astfel încât, chiar şi atunci
când nu o aprobi, trebuie să
remarci textul bine scris şi atacul la
idee, doar la idee.
Împletind abil radicali
şi derivaţi într-o lexicologie
lucapiţuliană (doar câteva mostre:
„tocşoist”,
„teleintelectuali”,
„nihiloclasici”,
„cărcălici”,
„hormonauţi”, „pixerese”), Magda
Ursache a reuşit să mai dea un
„şut” critic bine plasat actualităţii
autohtone de dată recentă.
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„Paradoxal, acum avem o literatură bogată, vie, dar total
necunoscută în România. În aceste condiţii orice tentativă de
ierarhizare e falsă.”

De la „sfîrşitul istoriei”, la sfîrşitul ierarhiilor
un eseu de Adrian Alui Gheorghe
1. Există un sfîrşit în toate
Nietzsche a anunţat că Dumnezeu a murit şi că omul e, în sfîrşit,
liber. Ce face un om cu libertatea lui în afara lui Dumnezeu, asta e altă
chestiune. Partea scoasă dintr-un proiect, „eliberată”, devine parazitară,
inutilă, este eliminată. Şi nu Dumnezeu este problema, ci ideea de
raportare. Un om-individ care se raportează doar la nevolniciile celui de
alături, e o fiinţă supusă debilizării rapide. Un alpinist care nu continuă să
urce, după ce a ajuns în vîrful muntelui, este un om care se tîrăşte din
frică, din plictiseală, pe stîncă. Dar nici un Dumnezeu, care ne ţine întrun „staul universal”, scoţîndu-ne cu biciul din cînd în cînd „în peisaj”, nu
este cea mai convenabilă perspectivă. La „moartea lui Dumnezeu”
Nietzsche a procedat, probabil, ca şeful corpului de pază de la Kremlin,
în momentul în care s-a anunţat că Stalin e mort. Generalul s-a albit la
faţă, a început să se bîlbîie şi a întrebat cu glas stins: „- Da` tovarăşul
Stalin ştie?”. Dar Stalin ştia! Probabil că şi Dumnezeu ştia ceea ce avea
de comunicat, cu maximă îngrijorare, sau cu triumful eroului de la
Marathon, Nietzsche.
Francis Fukuyama a anunţat sfîrşitul istoriei, văzută ca o (deja)
primitivă reprezentare a evoluţiei umane. Omul devine, astfel, însuşi
istorie, un fel de hologramă care conţine toate datele care păreau risipite,
la un moment dat, în developări colective aproximative. „Istoricidul” se
face pe fondul unei „dezideologizări” a istoriei contemporane, a slabului
interes pentru războaiele cu eroi şi cu care alegorice, acum cînd
războaiele au trecut în plan economic şi lovesc doar în conturi,
înfometarea duşmanului (aproapelui) fiind cea mai mare izbîndă. Arma
care ţinteşte fără greş, care nu ratează nici o lovitură chiar dacă ţintirea se
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face prin periscop, care distruge garantat, în orice condiţii, pare să fie
dolarul. Dar dacă e să fim cît de cît scrupuloşi cu adevărul, „sfîrşitul
istoriei” a fost adjudecat, ca formulare, de către Hegel, pe la anul 1806
(în Fenomenologia spiritului), reluat de către francezul Alexandre
Kojève după al doilea război mondial, în calitate de ucenic-mucenic al
primului.
Sfîrşitul literaturii este anunţat de fiecare scriitor care se iveşte
din drojdiile vreunei limbi, de parcă n-ar fi vorba de o combustie care
generează căldură şi lumină „peste veac”, cum e definită îndeobşte
cultura, la modul primitiv desigur, ci de pîlpîirile unui cărbune nevolnic
într-o ipotetică vatră în părăsire. Aici se aplică două teorii bine
cunoscute, e vorba de „teoria peştelui mai mare” dar şi de „teoria
parvenitismului universal”, adică culturile mari le înghit pe cele mici, şi
asta pentru că scriitorilor nu le mai convin arealurile minuscule, limbi cu
douăzeci, treizeci de milioane de vorbitori, fiecare se adresează musai
omenirii adunată sub un steag multicolor, în aşteptarea unor mesaje
mesianice.
Dumnezeu însuşi a anunţat sfîrşitul tuturor războaielor,
încurajîndu-l pe om să lupte doar pentru pace. Omul a preluat îndemnul,
într-adevăr, dar o face cu atîta aplomb încît în urma luptei pentru pace nu
mai rămîne piatră peste piatră...!
Sfîrşitul faunei mondiale este aproape, zilnic dispar iremediabil
specii. Dar în virtutea compensării naturale, însuşirile sînt preluate de
vînătorul nemilos care e, indiscutabil, omul. Frica din gena închisă
definitiv a unei specii se transferă în gena omului. Vînătorul vînat, în
final, e triumful fiecărui masacru.
Flora nu stă nici ea mai bine, albinele, în marşul lor după miere şi
botaniştii în marşul lor după statistici constată dispariţia multor plante
care îşi duceau becisnica lor veşnicie tîrîndu-şi rădăcinile prin lut. În
urmă, în virtutea aceleiaşi logici, descrisă mai sus, omul a rămas să se
tîrască pe pămînt în locul rădăcinilor smulse pentru totdeauna.
Nikos Kazantzakis spune prin gura unui personaj de-al său:
„Sfîrşitul lumii? Odată cu mine va dispărea întreaga lume zorbească”.
Sau poate că personajul se decide să sfîrşească, să se sacrifice, în locul
autorului. Acesta ar fi supremul omagiu adus creaţiei, nu-i aşa? Dacă
rămîne viu, creatorul îl poate recrea, oricînd.
Am prins sfîrşitul lagărului comunist, dar nu şi al comunismului,
evident. Lustrezi oameni, dar nu idei. Prezenţa bau-bau-lui de după colţ
ar putea să menţină instinctul pericolului în fiecare individ, deşi la
„sărbătoarea măgarului”, tot de la Nietzsche cetire, omul saltă, cu simţire
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înaltă, în ritmul zbieretelor muzicale ale unui măgar care acoperă deplin
glasul profetului rătăcit în aceeaşi piaţă.
Am prins „ipoteticul” sfîrşit al lumii de la anul 2000 şi l-am
petrecut cu şampanie. Excitată de imaginea propovăduită (promovată) a
Apocalipsei, imaginaţia omului se dădea de ceasul morţii să o înfrunte pe
viu, în faţă. De asta, secunda zero a anului „apocaliptic” a provocat
reacţia care era de aşteptat: Dacă aşa arată Apocalipsa, înseamnă că nu
diferă prea mult de viaţa obişnuită! Şi oamenii au continuat să trăiască
„apocaliptic”.
Sfîrşitul familiei, sfîrşitul patriilor, sfîrşitul petrolului, sfîrşitul
democraţiei, sfîrşitul libertăţii şi altele, o mulţime de sfîrşituri, stau să se
prăvale peste destinul bietului individ cocoşat de istorie. Nimic nu
începe, totul sfîrşeşte. Dacă toate astea sînt pe sfîrşite, de ce ar mai exista
ierarhiile? Cui ar mai folosi? Că, pînă la urmă, ierarhiile sînt cele care
valorizează toate libertăţile cîştigate sau conferite omului ca să se suporte
în procesul supravieţuirii pe pămînt. Iar în afara libertăţii ierarhiile sînt la
nivelul solului.
2. Sfîrşitul ierarhiilor, faza globală
Dar să mai întîrziem puţin în intimitatea textului lui Francis
Fukuyama, care spune uitîndu-se în societate (a lui, a noastră): „Sfîrşitul
istoriei va fi o epocă tristă. Lupta pentru recunoaştere, voinţa de a-ţi risca
viaţa pentru un ideal pur abstract, lupta ideologică mondială care a pus în
lumină îndrăzneala, curajul, imaginaţia şi idealismul vor fi înlocuite de
calculul economic, de nesfîrşita rezolvare a problemelor tehnice, de
preocupări legate de mediu şi de satisfacerea cererilor sofisticate ale
consumatorului. În perioada postistorică nu va mai exista nici artă, nici
filosofie, ci doar o îngrijire perpetuă a muzeului istoriei umane. Simt în
mine şi văd la cei din jurul meu o puternică nostalgie pentru timpurile în
care istoria exista”. De vreme ce şi istoria „care se scrie sub ochii noştri”
s-a tabloidizat, iar noii eroi se comportă ca personajele din ştirile
telivizionistice, sfîrşind trist în corul de compasiune al unei populaţii care
ar putea trăi o viaţă privind la televizor un film despre propria viaţă
redată clipă cu clipă, înseamnă că ne circumscriem (cu oarece veselie)
ideii de sfîrşit. Parcurgerea propriei biografii, la pas, e deja un act de
eroism. Teama de moarte nu e mai dureroasă decît conştiinţa unui
anonimat care te înghite fără rest. Iar anonimatul nu se luptă în ierarhii,
asta se ştie, diferenţierele între indivizi, dacă se fac, se fac după gradul de
plictiseală şi după stoicismul cu care este suportată aceasta. Herta Muller,
proaspăt recompensată cu premiul Nobel, adusă în discuţie fiindcă dă
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bine citarea ei în orice context, acum, spune, curajos: "În România, am
integrat teama de moarte în cotidian. Pentru a nu mă distruge, am
încercat să confer a anumită normalitate evenimentelor limită". În acţiune
eroul vede totul ilimitat, în repaus orice eveniment e limită. Globalizarea
ar fi, astfel, o entropizare a anonimatului. Iar anonimatul este ţinutul fără
graniţe al plictiselii. Şi dacă tot am adus vorba, într-un studiu despre
plictiseală („Plictiseala – melancolie fecundă”, Editura Amarcord,
Timişoara, 2001), agrementat cu mai multe voci, bine armonizate, un
domn, Didier Nordon, spune ca un adevărat diagnostician interesat de
soarta pacientului: "Soluţia ideală, pentru ca mulţimea să nu aibă ideea că
ar putea să se plictisescă mai puţin, e ca ea să se plictisească fără să-şi
dea seama". Nimic mai adevărat pentru vremurile noastre, eliberată
dimineaţa din cuştile locuinţelor lumea se avîntă în anonimatul general
cu toţi porii deschişi. Ochii adulmecă, nările freamătă, intestinele se
cabrează, carnea ţipă să iasă prin piele. Fiinţa umană se implică activ în
plictiseala comună. Sfîntul Toma, atent la nuanţe, spune: "Plictiseala este
întotdeauna simptomul unei anumite lipse de dragoste; altfel spus, omul
se plictiseşte în măsura în care nu mai e în stare să perceapă afinitatea cu
lucrurile pe care, pe de altă parte, e obligat să le facă sau să le trăiască".
Mai mult, un domn african, Babacar Sall, sociolog cu reputaţie în Franţa,
într-un studiu numit „Războaiele plictiselii”, defineşte şi mai exact lipsa
de orizont a comorienţilor: "Plictiseala se naşte din întîlnirile ratate cu
Dumnezeu, din confruntarea cu noi înşine fără un mijlocitor
transcendental". Şi dacă e să întindem puţin coarda, pentru a ajunge la
esenţa mediului plictiselii în care ne zbatem, pentru a autentifica, în fond,
această stare, trebuie să spunem că au fost stabilite şi unităţile de măsură
pentru plictiseală, fapt care conferă oarece autonomie unui domeniu
extrem de vast şi prea puţin cercetat: "Unitatea de măsură a plictiselii este
tedionul. Iată definiţia ştiinţifică: Tedionul este cantitatea de plictiseală
resimţită de un călător perfect deplasîndu-se cu viteza luminii în timpul
unui an tropic, urmînd o traiectorie rectilinie pierdută în vidul intersideral
absolut. Exemplu de utilizare a acestei măsuri: <<În 1997, exporturile de
plictiseală din Uniunea Europeană s-au ridicat la 500 000 de tedioni, să
tot fie o uşoară diminuare în raport cu anii precedenţi>>. A zecea miime
a tedionului se numeşte odion. Odionul este o categorie de mărime mai
bine adaptată la experienţele individuale. <<Din această seară, eu nu am
putut să mă întind mai puţin de trei odioni>>. Cea mai infimă cantitate de
plictiseală perceptibilă omului - în mod familiar numită <<atom de
plictiseală>> - este evaluată la a suta miime de odion". (Jean - Francois
Gautier, tot din cartea „Plictiseala – melancolie fecundă”). Aş fi spus,
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în acest context, că oamenii plictisiţi n-au patrie, dar nu aş vrea să încarc
fondul paremiologic universal cu un nou paradox.
În veacul nostru statistica a omorît ideea de ierarhie. Omul a fost
despodobit de unicitate, a devenit „unul din o sută”, asemenea tuturor.
Omul din statistici are dimensiuni, uneori are identitate, dar nu are
însuşiri. Iar omul fără însuşiri (Robert Musil să-l judece!) nu mai vrea
nimic. Vorba lui Fukuyama: „În perioada postistorică nu va mai exista
nici artă, nici filosofie, ci doar o îngrijire perpetuă a muzeului istoriei
umane”. Convins că a spus adevăruri finale, după ce l-a golit de conţinut
pe Hegel cu devoţiunea-i, (acest) Fukuyama s-a retras din miezul lumii
gînditoare lăsînd o confuzie imensă deasupra spaţiului de manevră al
artiştilor. „Muzeul istoriei umane” a fost deschis cu îmbietoarea
formulare a turismului cultural global, care se face deopotrivă în spaţiu şi
în timp. Hoardele de asiatici înarmate cu aparate de fotografiat, familiare
în toată lumea, au frecat pînă la esenţă chipurile lucrurilor din această
„lume muzeu”, iar spiritul de japonez a lui Fukuyama nu putea face
abstracţie de chemarea străbunilor. Iar într-un muzeu de dimensiunea
lumii noastre de azi, numit de Alexandre Kojève „stat omogen
universal”, chiar şi vizitatorii sînt exponate. Cam prăfuite ce-i drept, dar
exponate. Pe inventar. Adică în statistici.
Zice „profetul” Fukuyama că arta ar dispărea în postistorie, de
parcă s-ar putea da cu buretele îmbibat cu apă peste imaginaţia
înfierbîntată a artiştilor. Tot la fel de bine ar fi putut spune că în
postistoria botanicii, va dispărea diferenţa dintre flori, vor fi colorate
uniform, vor dispărea parfumurile, va rămîne doar un imens muzeu de
ştiinţe ale naturii care va fi îngrijit de nişte grădinari nostalgici.
Bun, să zicem că Fukuyama are dreptate, că arta e pusă pe chituci
ca nefolositoare, ca neproductivă. Dar ce te faci dacă în România, de
exemplu, o ţară total neatentă la mersul istoriei universale, nişte artişti
continuă să creadă că sînt de capul lor în lume şi creează mai departe. Cu
ăştia ce faci, îi treci la „adendda” în cartea de postistorie, îi înghesui pe
vreo „insulă de latinitate dintr-o mare slavă”, vorba poetului, un fel de
adunătură de nefericiţi de pe insula fericiţilor?! Că vorbeam zilele trecute
cu un poet evreu - născut în România, la Dorohoi, dar trăitor, de multă
vreme, la Telaviv - despre „limba maternă”.
„Da, mi-a spus el, pentru mine ca şi pentru alţii, limba maternă e
foarte importantă şi foarte prezentă, iar proba este număratul. Eu, dacă
număr banii, de exemplu, nu-i număr în ebraică, îi număr în limba
română, că aşa am învăţat...!”.
„Ei, aici e diferenţa dintre noi, i-am spus. Noi, românii, nu ne
încurcăm cu număratul şi spunem, lucru atestat chiar de Cioran, că proba
104

limbii este visul. Un român, chiar dezrădăcinat, visează numai în limba
română”. Probabil că în inconsistenţa visului stă, de fapt, inconsistenţa
culturii noastre în ierarhiile universale. Noi am visat locul în ierarhiile
lumii, alţii s-au poziţionat numărîndu-şi treptele de afirmare.
Universalizarea culturii a dus, de fapt, la moartea culturilor
naţionale. Instituirea premiului Nobel, de exemplu, a acţionat ca un cal
troian la nivelul culturilor naţionale. Competiţia oarbă pentru obţinerea
potului cel mare, la extragerea din urnele Academiei Suedeze, ca o
pomană dată de sufletul pătat al lui Alfred Nobel, a înrăit omenirea. Şi
aici, lucru văzut şi de cei orbi din naştere, premiul Nobel a fost adjudecat
în majoritatea cazurilor nu de cei care visează în limba maternă, ci de
acei care numără în limba comunităţii în care s-au născut. Efectul
internaţionalizării culturilor a avut un efect pervers şi la nivelul receptării
şi ierarhizării culturilor în propriul spaţiu de formare, aşa zis identitar.
Poetul locului nu a mai fost crezut, glasul insinuant al poetului de peste
mări şi ţări a apărut drept mult mai exotic, mai îmbietor. „Culturile
economice” au impus culturile artistice, au influenţat ierarhiile de
moment, au creat „marea cultură snoabă” care produce valuri în omenire,
mai ceva ca uraganele atlantice, iar în urmă lasă dezastre la fel de
însemnate
Bine, cultura s-a internaţionalizat, consumatorul de cultură se
învîrte prin „talciocul cultural universal” cu dezinvoltură, gustă, pipăie,
refuză, alege, ia cu suta de grame, abandonează marfa la colţ, întoarce
spatele. Are de unde alege, e un alintat, nu dă banul pe cultură aşa uşor, e
neconvins că marfa e chiar cea mai bună, suferă că nu ştie cu exactitate
care e marfa cea mai aleasă, că ar da un ban, că doar o dată trăieşte, pe ce
e mai bun, dar fiindcă îi e frică de păcăleală, renunţă. Şi rămîne
neculturalizat, cu nostalgia culturii, din lipsa criteriilor de selecţie
convingătoare. Notorietatea conferită de corul gustului comun ar fi o
cale, dar nu e cea mai sigură. Dacă marfa, chiar culturală, a fost
falsificată, în spiritul vremurilor? Artiştii naţiei sale îi apar cetăţeanului
ipotetic consumator de cultură ca nişte primitivi, scoşi din competiţie de
valorile mondiale. Valorile clasice sînt relativ mai uşor de asimilat. O
vizită la Shakespeare acasă, în Anglia, rezolvă „complexul Shakespeare”.
Proba stă în mărturiile fotografice. O vizită la Iasnaia Poliana rezolvă
„complexul Tolstoi”. În „muzeul istoriei umane” amănuntul biografic
acţionează ca o hologramă a operei. E îndeajuns.
Dar ce face artistul, în acest timp? Nefericitul artist care a dat în
„patima lui Shakespeare”, aşa din senin? Care l-a cetit pe Fukuyama, cel
care a prezis sfîrşitul istoriei şi al artei fără să clipească, de parcă ar fi
condamnat la moarte păpuşi gonflabile? Ei, artistul s-a decis să lupte
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împotriva artei. Adică să o „des-estetizeze”, să îl pălmuiască pe
potenţialul consumator de artă, să-l tragă în ţeapă, să-l incendieze, să-l
înţepe cu peniţa, să-l însingureze, să-l umilească în piaţa publică, să-l
blasfemieze, să-l uite, să-l vopsească în claun, să-l fluiere, să-l înjure, să-l
blesteme, să-l atragă în smîrcuri, să-l înnopteze, să-l drogheze, să-l
crucifice, să-l îmbie în butoiul cu var stins, să-l ubicuizeze, să-l
aneantizeze, să-l sucească, să-l împletească, să-l enerveze, să-l împingă în
prăpastie, să-l compare cu ceea ce nu suportă, să-l scoată din casă, din
lume, din univers, să-l posede, să-l cheme, să-l respingă, să-l prindă în
mreaja vorbelor mieroase şi miezoase şi să-l facă sclav pe viaţă. De asta
artistul, neatent la teoretizări, continuă să-şi facă, precum rîndunica
primăvara, cuib nou din ramuri tinere, sub balconul consumatorului de
tril artistic de pasăre şi de artă ecologică, fără înlocuitori, culeasă „de pe
stratul nţional”. Cît despre ierarhii, artistul împins în corzi de zgomotul
social, ca un boxer înainte de a i se arunca prosopul, nu prea mai ştie la
cine să se raporteze. Să facă vreo concesie gustului comun, cum cere
piaţa sau să facă apostolatul pe căile pline de scaieţi, pe acolo pe unde
ghid este eul său orb? Sau adevăraţii artişti, în aceste vremuri, sînt
autişti. Şi dacă artistul tot nu e recunoscut ca „valoare a vremii sale”, bine
măcar că e lăsat să scrie, să cînte, să picteze. Să facă ce îi place. Dacă cei
din jur ar afla că aceste lucruri produc plăcere, satisfacţii, ar scoate arta în
afara legii, ca pe droguri, i-ar anatemiza pe artişti iar pe traficanţii de
cultură i-ar băga la zdup.
3. Deşertificarea României a început din bibliotecă
Literatura română a ieşit din comunism pîş-pîş. Nu a trîntit uşa de
perete, cum ar fi fost normal la o revoluţie, nu a scos trei paşi în faţa
frontului pe cei care au urîţit-o în epoca trecută, nu a dat un ordin „pe
unitate” să fie scoase rufele murdare din biblioteci. Nu. Ceauşismul a fost
recuperat pe nesimţite în spirit şi cuvînt. Că pînă la urmă ce a făcut
artistul colaboraţionist, că doar nu a dat cu parul, nu a strîns pe nimeni de
gît, a scris şi el acolo nişte cărţi cu omagii, a dus pensula pe coclaurii
şantierelor de la construcţia piramidelor epocii, a cîntat ce i s-a cerut....!
Adică s-a exprimat. Lustraţie în literatură, în cultură? S-avem pardon, noi
sîntem creştini, noi întoarcem şi celălalt obraz...!
Dacă avem o idee de ierarhie în cultura română – şi mă voi referi
doar la literatură – aceasta priveşte doar epoci clasate. E vorba de
„epoca marilor clasici”, cînd s-a făcut fixarea limbii şi mai e vorba de
perioada interbelică, recuperată parţial, rezistentă prin valori individuale,
risipite în parte în lume, dar sigure.
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După 1947 s-a creat cadrul perfect pentru confuzii.
Proletcultismul a răsturnat pur şi simplu scara de valori. Arghezi a
sintetizat foarte bine momentul: „Într-o ţară care-a fost,/ Era mare cel mai
prost...”. A urmat „revoluţia culturală” a lui Ceauşescu, iniţiată în anul
1971, care întors dintr-un turneu în Coreea de Nord a venit cu o viziune
nouă asupra culturii. Aceasta trebuia să slujească (adică să facă sluj!)
omului. Adică omului care era el. O armată de corifei culturnici s-a
alăturat noului front deschis împotriva culturii naţionale, între ei
Păunescu zbiera cel mai tare. „Cîntarea României” a devenit instrumentul
de pervertire al culturii naţionale, de „mediocretizare” a valorilor.
Ierarhiile care operau în comunism aveau perioadă de folosinţă limitată.
Erau perisabile ca parizerul din zgîrci şi soia, unul din alimentele de pe
cartelele cu care îţi luai ceva din hrana zilnică. Şi silnică. Mai mult, la un
moment dat se vorbea de o cultură a poporului, fără autori cerţi,
nenumiţi. Adică aşa cum agricultorul nu-şi punea semnătura pe bobul de
grîu sau pe coltucul de pîine, tot aşa şi scriitorul trebuia să producă
anonim, în numele tuturor, versuri, proză, ode, imne. Nici Orwell nu ar fi
întors-o mai bine. În perioada 1945 – 1989, în literatura română am avut
mai mult destine, decît literatură. Scriitorii apăreau, pe ici-colo, dintr-o
pornire naturală a unui neam, care îşi (re)produce corpii şi anticorpii,
laolaltă, numai că nu erau întîmpinaţi cu bucuria firească acestui lucru.
Dimpotrivă. Apariţia unui nou scriitor, mai ales talentat, era recepţionată
imediat ca „un caz”. „Cazul” era luat în primire de ideologii partidului,
de securitate, de cenzură. Scriitorul creştea, cei care îl supravegheau îşi
ascuţeau vigilenţa. Lupta era pe viaţă şi pe moarte. S-au creat cenacluri,
peste tot în ţară, obligatorii, la normă şi nu de dragul susţinerii creaţiei, ci
pur şi simplu pentru supravegherea în cadru organizat a „creatorilor”.
Securitatea trebuia să ştie ce mai gîndeşte artistul, dacă nu cumva
deraiază, dacă nu e contaminat de artă decadentă, activistul trebuia să-l
deformeze sau să-l reformeze. Rareori greşeau în „misia” lor, în
interiorul lagărului bietul artist era ca păunul care nu se putea mişca liber
din cauza penajului voluminos şi vizibil.
Literatura perioadei comuniste este una eminamente a poeziei şi a
eseului. Esopismul a salvat poezia. Şi „vorbitul în dodii”. Proza e
contaminată de fantoşele ideologiei. Este greu de recuperat zece cărţi de
proză din acea perioadă, poate ceva proză scurtă, unu, două romane.
Restul e, din păcate, maculatură.
Paradoxal, acum avem o literatură bogată, vie, dar total
necunoscută în România. În aceste condiţii orice tentativă de ierarhizare e
falsă. Ce ştiu moldovenii despre cărţile apărute în Banat? Dar ce ştiu
oltenii despre cărţile care apar în Maramureş? Nimic. Sau, mai nimic.
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Dialogul cultural în interiorul României este fracturat, incoerent. Dacă de
mîine nici un scriitor român contemporan nu ar mai accepta să publice în
România, sînt convins că nici o instituţie a statului nu ar tresări, nu s-ar
impacienta. Poate că faptul ar trece chiar neobservat. Pentru că scriitorii
nu sînt mineri sau lucrători la metrou.
Ştim ce cărţi noi semnificative apar în Franţa, în Scoţia sau în
Finlanda, fiindcă sînt traduse imediat la „Humanitas” sau la „Polirom”,
pe cînd cărţile autorilor români circulă, în cea mai mare parte, în tiraje
confidenţiale, exemplarele sînt oferite din mînă congenerilor, de autor, la
diverse „sindrofii” literare. Istoriile literare, unele aduse pînă la zi, sînt şi
ele surse ale confuziilor. Fie că sînt partinice, fie că sînt incomplete, în
final descoperim că nu servesc decît propunătorilor lor.
Uneori ai senzaţia că faci un lucru parazitar în România, că scrii,
de vreme ce nu interesează pe nimeni. Şi ca orice lucru parazitar, acesta
merită şi o pedeapsă, evident. Dar ce pedeapsă mai mare îţi trebuie decît
să vezi că literatura căreia îi aparţii, prin limbă şi spirit, e ca un vas în
derivă, abandonat de toată lumea cu ceva supravieţuitori pe el?
Condamnarea la anonimat e cea mai severă pedeapsă.
De asta, întoarcerea la Francis Fukuyama, pare obligatorie şi
scuză, într-un fel starea de fapt, implacabilă ca destinul: „Sfîrşitul istoriei
va fi o epocă tristă. (...) În perioada postistorică nu va mai exista nici artă,
nici filosofie, ci doar o îngrijire perpetuă a muzeului istoriei umane. Simt
în mine şi văd la cei din jurul meu o puternică nostalgie pentru timpurile
în care istoria exista”.
O revenire în actualitate a literaturii române, în perioada
următoare, este puţin probabilă. O parte consistentă a populaţiei, plecată
din ţară, în războiul de supravieţuire, nu mai este interesată de cultura
română. Nu-ţi trebuie prea multă investigaţie, prin comunităţile de
români din diaspora, ca să-ţi dai seama că e aşa. Chiar şi înainte de 1989
am avut cea mai incoerentă şi mai inactivă diasporă provenită din ţările
din est. Spunea cineva că evreii au rămas în istorie ca neam, în lipsa unei
patrii, doar pentru că au purtat după ei, în orice loc din lume, templul şi
datele de identificare culturală. Românii care au rămas înăuntru sînt
chinuiţi de neînţelegerea istoriei, demonul acediei – vorba Sf. Toma - le
vlăguieşte spiritul, le umple sufletul de dezgust pentru acţiune.
Deşertificarea României a început din bibliotecă.
Piatra Neamţ, 20 aprilie 2010
(Textul a fost scris special pentru revista „Poesis internaţional”)
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Dintr-un volum de poeme inedite, în pregătire la Editura Conta;
versurile ne-au fost puse la dispoziţie de către actorul Paul
Chiribuţă şi au fost „extrase” din cîteva caiete regăsite.

Poeme inedite de Irina Brînduşa Irimescu
(Florile ştiţi şoldul unui cântec)
Florile ştiţi
şoldul unui cântec
Holderlin
sufletul oglinzilor
în iazuri largi
de crime îmbietoare
priviri imperfecte de fum
dezbină mersuri dulci
călcâie de-abur
gustă frenezii
de seceră în grâu
vei fi aici
nisipul mort
respiră ca un bici

(Cine s-a sinucis pentru o vioară?)
Cine s-a sinucis
pentru o vioară?
s-au spart clopotele cerului
şi-au curs pe
pământ
iubitule
aş da restul vieţii
şi aceste plete
credeau în cer
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muşcau cerul
s-au sinucis
universul
am douăzeci de ani

(Ultima pânză a mea)
Ultima
pânză a mea
mă înăbuş
culorile fug
mă întorc
câţiva corbi
se trânteau într-un clopot
se zdrobeau de un clopot
clopotul spunea nu vreau
clopotul spunea nu vreau
(Casa bătrână se apleacă blând)
Casa bătrână
se apleacă blând
ea gust-un sânge vechi
care-i ajunge
patul arzând
i-un mare mucegai
pendula urlă trist
şi toate aceste lucruri
un infinit mi-aparţin
(Dincolo de această trompetă)
Dincolo
de această trompetă
se moare
a încăput
cineva în tristeţe?
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foc spart
torent dăruit
unde eşti?
te-a
ascuns bine?
ai curs?
(Voinţa cunosc asta)
Voinţa
cunosc asta
moarte a mea
mai zăbovesc
între o iubire
laconică
aşa se cuvine
(Memento cai case)
Memento
cai
case
exerciţii de ferestre
peisaje de iarnă
peisaje de dragoste
vor acum vor încerca să
fotografieze un nor
atât, mulţumesc!
(Am încercat toate morţile...)
Am încercat toate
morţile...
şi dragostea
şi simfonia a şaptea
şi cerul
(care e o cutie ceva mai mare)
şi tot nu uit
să izbucnesc în plâns
din nimic.
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„Cu vreo zece minute înainte de cină, caporalul Hamal
Salam, roşu aprins la faţă, furios, dă adunarea. Plutonul se aliniază
pe alee, soldaţii nu mai râd, cel mult zâmbesc , pe sub mustăţile pe
care n-au voie să le poarte, şi ascultă comenzile şefului de pluton...”

Berbecul cu lâna de aur
o proză de Dumitru Augustin Doman
E august 2009, la amiază. Stau în grădina Casei Scriitorilor de
la Neptun, la o masă sub un pin, şi tăinuiesc de-un ceas o sticlă de bere
cu poetul Ioan Radu Văcărescu. Pe lângă noi, administratorul vilei
dirijează activitatea din curte: curăţenia, udarea plantelor, florilor şi
pomilor, hrănirea câinilor şi pisicilor, aranjarea meselor... „Dom'
Vasile, îi zic eu, luaţi-o mai încet, e caniculă, faceţi o pauză pentru o
bere rece!...” Dar dom' Vasile nici nu se gândeşte la repaos. După lungi
insistenţe, însă, vine totuşi la un pahar de bere. După vreo zece minute, îi
spun – nu mai ştiu în ce context – că eu am făcut armata la Mangalia,
nu, nu la Marină, ci în unitatea... „S-a desfiinţat de vreo zece ani,
domnu' Augustin, zice indiferent administratorul, e pustiu pe-acolo...”
Chestia mă face curios. Mă urc în maşină şi zece kilometri sunt un nimic.
Ajung pe aleile năpădite de iarbă până-n faţa fostei clădiri a
comandamentului, înconjurată de buruieni înalte cât bradul. Mă uit în
jur şi-mi amintesc totul...
În 1973, în lunile iulie şi august, în ţara noastră erau zile
călduroase, aproape caniculare. Aşa erau zilele de vară. Soarele ardea cu
putere şi oamenii se mai jeleau: „Vai, vai, o să ne coacem de-o să ne ia
naiba!” O asemenea vreme toridă era şi în duminica aceea de august
1973, pe malul Lacului Mangalia, în unitatea militară nu se mai ştie ce
număr, oricum care începea cu 012... Soldaţii, veniţi de două luni la
militărie, aveau şi ei program de voie, era poate prima, ei, hai să zicem a
doua duminică de voie. După masa de prânz dormiseră un pic, scriseseră
scrisori părinţilor şi desigur Dulcineelor care-i aşteptau credincioase la
Caracal, la Turnu Severin şi la Satu Mare până se întorceau ei bărbaţi
acasă. Acum, stăteau strânşi în mici grupuri, aşteptând să vină seara, să ia
cina. Fumau, glumeau, dormitau, toţi bronzaţi, toţi cuprinşi de căldură.
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Numai caporalul Salam, comandantul plutonului lor, era alb ca
laptele şi blond. Avea părul blond ca spicul de orz, sprâncenele blonde,
părul la subţioară galben pai, ca şi părul pubian... „Ei, dar asta de unde
ştii, narator bezmetic?” mă veţi întreba şi eu vă voi răspunde pe loc: „Păi,
cum de unde? De la baie. Tot plutonul ştie. Cum se intră la duş câte zece
minute, mai toţi rămân neîmbăiaţi căscând gura la creţul şi galbenul şi
bogatul păr pubian al caporalului”.
Acum, în duminica de august, caporalul Hamal Salam vine pe
aleea de piatră, mândru, cu boneta pe-o parte, lăsând vederii cârlionţii
blonzi, vine la înaintare cu nasul său ascuţit şi roşu ca un ardei capia,
vine cu mâinile la spate şi pasul apăsat. Se uită peste grupurile de soldaţi,
peste răcanii lui şi-l apucă aşa un fel de sentimente amestecate: de
tandreţe, de paternitate, de simpatie superioară pentru animăluţele astea
încă speriate şi tunse chilug. Când ajunge între ei, unul dă comanda:
„Atenţiune!” Şi toţi sar în picioare şi iau poziţia de drepţi. Îi priveşte
mândru câteva momente, apoi dă din mână parcă a lehamite şi le zice
concesiv: „Continuaţi!” Răcanii se aşează şi-şi duc ţigările la gură, de
teamă să nu li se fi stins cât a durat ridicarea la verticală. Şi căldura e
mare.
Se opreşte blondul caporal Salam la o bancă pe alee şi imediat i se
face loc. Se aşează în mijlocul băncii, îi trece în revistă pe toţi dintr-o
privire şi un val de umanitate îl cuprinde, mai dihai decât căldura de vară.
Îi cade în colimator poate cel mai îndărătnic soldat, oaia neagră a
plutonului, ajuns în două luni un schelet datorită plantoanelor disciplinare
de la miezul nopţii şi diverselor pedepse printre care ocoale de teren de
fotbal în pas alergător, salturi şi culcat pe dealurile din jur, spălat de vase,
cărat de butoaie cu motorină la bucătărie ş.c.l. Dar caporalul Salam este,
în fond, şi el un om acolo. Iar în aceste momente simte acut o undă de
umanitate, are aşa, brusc, o aspiraţie – cum să zic – spre generozitatea de
dinainte de Cain. Îl priveşte cu simpatie pe soldat, parcă cerându-i iertare
pentru pedepsele pe care i le tot aplică de două ori pe zi şi-l întreabă cu
voce blajină: „Ce mai faci tu, soldat Ghilezan?” Uscăţivul oştean îl
priveşte circumspect, suspicios, ca să nu zicem speriat, ca un câine
comunitar înainte de a vedea dacă omul cu bucata de pâine în mână e de
bună credinţă sau vrea să-l căsăpească. „Bine, să trăiţi!” răspunde
soldatul cu voce moale. Iar blondul caporal Salam: „Măi soldat, mă
gândesc că tu poate ai nişte probleme acasă, peste o lună-două vor începe
permisiile, să-mi spui, te trec printre primii să mergi la familie”. Umbra
lui Ghilezan sau umbra de Ghilezan e neîncrezătoare, îl priveşte pe
comandantul lui de pluton şi nu prea înţelege ce i se spune. Probleme
familiale, permisie, printre primii... Hm! El, care se ridică de la masă la
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ordin înainte de a-şi termina de liorpăit ciorba, el care n-apucă să doarmă
două ore că e trezit la miez de noapte şi pus planton până la trei
dimineaţa, se culcă şi când să mai doarmă, că la cinci e sculat din morţi
de o sirenă aflată în tavan la numai douăzeci de centimetri de patul său de
la craca a treia?... Apoi, Salam, la fel de blând: „Ştii, aici trebuie să ne
cunoaştem mai bine, ca să putem convieţui mai bine. Ce-ai fost tu în
viaţa civilă?” Ghilezan are o strălucire bruscă în ochi, scurtă, ca de blitz,
se uită în jur, parcă să nu sară un leu pe el, lasă apoi ochii în jos, umil, şi
răspunde: „Am o meserie nu tocmai bănoasă”. Şi, după o pauză: „Sunt
pesimist”. Comandantul: „Ce meserie e asta”? Subalternul: „O meserie
ca toate meseriile, dar nu prea bănoasă. Ai timp mult să gândeşti, să
socoteşti, să te uiţi pe cer, să stai la taclale, dar bani ioc! Din meseria de
pesimist, abia dacă poţi să ai de mâncare şi de-o gazdă modestă. Şi, ca să
fiu sincer, nici fetele nu ne prea bagă în seamă, ştiu şi ele că n-au niciun
viitor cu noi, pesimiştii. Doar văduvele de la o anumită vârstă şi
cârciumarii ce ne mai înţeleg”... Căzut pe gânduri, blondul caporal
Salam: „Dar taică-tău ce este?” Aceeaşi sclipire de blitz în ochii lui
Milică Ghilezan, urmată de aceeaşi cădere de privire în smerenia lui
Marmeladov: „Ei, tata e un mare şmecher, el şi-a ales o meserie bănoasă.
De la el mă mai descurc şi eu, el îmi mai dă un zece lei, chiar o sută”.
Blondul caporal, curios: „Păi, el ce meserie are?” Şi soldatul: „Asta e, el
e optimist. Curg banii gârlă pe el! Îmi suflă fete de optsprezece ani, dar şi
vădane care sunt miloase cu mine, îl ştiu cârciumarii din tot oraşul Turnu
Severin, ba chiar şi cei din cinci comune din jurul oraşului. O ţine tot
într-un chef”...
Cu vreo zece minute înainte de cină, caporalul Hamal Salam, roşu
aprins la faţă, furios, dă adunarea. Plutonul se aliniază pe alee, soldaţii nu
mai râd, cel mult zâmbesc , pe sub mustăţile pe care n-au voie să le
poarte, şi ascultă comenzile şefului de pluton. Iar comenzile sunt răstite şi
mustrătoare: „Voi vă bateţi joc de comandantul vostru? Am aflat asta de
la tovarăşul căpitan, că nu există meseria de pesimist. Vă nenorocesc.
Soldat Ghilezan, într-un an şi patru luni, nu vei ajunge niciodată la
familie, nicio permisie nu vei primi, şi concediul îl vei face în unitate. Ai
înţeles?” Din mijlocul plutonului, uscatul soldat răspunde sacadat şi cu
voce înaltă: „'Nţeles, să trăiţi!” Iar caporalul Salam: „Aveţi timp de cină
exact cincisprezece minute. După aceea ne întâlnim în acest loc. Aţi
înţeles?” Şi corul de răcani bronzaţi şi tunşi chilug: „'Nţeles, să trăiţi!”
După porţia de macaroane cu brânză şi ceai, plutonul e aliniat pe
alee, în poziţie de drepţi. Au fost convocaţi inclusiv putorile plutonului,
adică îngrijitorul porumbeilor, Zaharia Ciucur, ca şi iepurarii Mircea şi
Gelu, chiar şi grădinarii. Caporalul Salam se plimbă prin faţa lui, îl mai
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mustrează pe unul pentru gulerul în dezordine, pe altul pentru că stă
cocoşat, pe locţiitorul său că are boneta şifonată... „Soldat Ghilezan,
răcneşte el, în faţa plutonului!” Soldatul execută, nu prompt, însă, ci cu o
lentoare ostentativă, pe care şeful său cu trese textile nu pare a o observa.
„Ce vezi acolo, la colţul clădirii, soldat?” Iar Ghilezan răspunde: „O
grămadă de bolovani, să trăiţi!” Da, la colţul clădirii e o grămadă uriaşă
de bolovani, să tot fie vreo şapte basculante de pietre uriaşe, uitate cine
ştie de la ce cataclism. Faţa albă a caporalului Salam se face şi mai albă,
ca străluminată de o revelaţie. „Daaa? zice el. O mutaţi sus, pe deal.
Executarea!”
Soldaţii se uită nedumeriţi unul la celălalt, mai că nu le vine să
creadă, dar se apropie de monstrul mineral, nu prea ştiu de unde să-l
apuce sau nu prea au chef de aşa ceva, dar ordinul e ordin. Se înfig
soldaţii mai întâi în bolovanii mai mici, dar apoi şi în ăia mai mari, unii
iau câte doi de aceeaşi stâncă, şi fac un şir până-n vârful dealului înverzit
unde depun prada. Greu scade grămada de lângă clădirea
comandamentului, dar şi mai greu creşte cea de la două sute de metri de
pe platoul din vârful dealului. Când răsare luna mare şi rotundă şi roşie
deasupra terenului de fotbal, inamicul mineral este biruit, iar soldaţii se
aliniază, li se cere tonul la cântec şi se deplasează spre dormitor în ritmul
unui marş victorios. Blondul caporal Hamal Salam, Berbecul cu lâna de
aur, îi urmează cu mâinile la spate, împăcat şi mândru ca de o importantă
misiune îndeplinită. E victoria duminicii de august 1973. Istoria modernă
şi contemporană ar trebui s-o consemneze cu litere de aur, vorba ceea.
În duminica următoare, tot aşa, imediat după cină, şi tot între hala
lungă a cantinei şi comandament, vine mândru pe alee, blond şi fălos,
caporalul. Îi priveşte pe toţi din înaltul bonetei sale kaki, rupe un fir de
mentă dintr-un rond, îl miroase şi zice: „Soldat Ghilezan, eşti pe-aci?”
„'Zent!” răspunde ţipând acesta şi apare încet ca o umbră de sub un tufiş.
„Soldat, ce-a fost în locul ăla prăfuit de lângă clădire?” „O grămadă de
bolovani, să trăiţi!” răspunde Ghilezan mai încet de data asta şi zâmbind.
„Daaa! se miră comandantul plutonului. Şi unde e?” „Acolo pe deal,
permiteţi să raportez!” şi arată cu mâna muntele de bolovani gata parcă
să fie strivit de soarele ce-i atinge vârful. „Daaa!” se miră din nou
piţigăiat caporalul. Din două comenzi strânge plutonul şi ordonă
aducerea grămezii înapoi, la locul ei. Parcă aducerea la origini a movilei
merge mai uşor; fie soldaţii sunt mai obişnuiţi acum cu bolovanii, fie
coborâşul e oricum mai lesne decât urcuşul.
Pentru plutonul lui Ghilezan, plimbarea grămezii uriaşe de
bolovani din curte pe deal şi înapoi devenise sport de echipă. Asta, până
pe la mijlocul toamnei. Deodată, când în duminica aceea de octombrie
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soldaţii căraseră cam o treime din pietre pe deal, fără să li se mai pară o
corvoadă, ci mai curând o distracţie reţinută, caporalul – parcă luminat
de-o idee genială – ordonă răcnind încetarea. Soldaţii se uită unii la alţii,
dar încetează, cu atât mai bine, îşi zic, i-o fi venit nebunului mintea la
cap. Gradatul urcă dealul agitat, se uită de jur-împrejur, apoi începe să
dirijeje ca un diriginte de şantier aşezarea bolovanilor. Ordonă punerea
celor uriaşi la bază, peste ei pe cei plaţi, apoi urmăreşte îndeaproape
aşezarea fiecărui bolovan într-o anumită ordine, încât începe să se
prefigureze o piramidă tot mai înaltă, cu nişte firide aşezate simetric în
toate cele patru puncte cardinale, iar în interior cu un spaţiu în care să
aibe loc un om în picioare, dar şi lungit, ba chiar vreo trei oameni puteau
sta în măruntaiele piramidei. „Totul e, bodogănea caporalul, ca raportul
dintre latura pătratului de bază şi înălţime să fie de 1,618, numărul de
aur”. Din acea duminică, sisifii plutonului 1 au scăpat de blestemul
urcării bolovanilor. Ei, chiar de tot n-au scăpat. După masa de prânz,
duminica, plutonul era aliniat, dus pe plaja lacului marin şi militarii
încărcau rucsacii cu pietre, pietricele, chiar nisip, cu cochilii de melci şi
de scoici. Tot aliniaţi, urcau dealul şi goleau încărcătura în marginea
piramidei, unde o preluau nouă „zidari”, nouă meşteri mari care se
specializaseră la locul de muncă şi împănau bolovanii cu acest material
mărunt cât mai aproape de netezimea perfectă a pereţilor piramidei. În
acel an, 1 noiembrie s-a nimerit să fie o zi frumoasă, însorită şi călduţă,
ca de început de septembrie. A fost ziua în care caporalul Hamal Salam
s-a instalat în piramidă, noua lui locuinţă. Şi-a amenajat interiorul cu
ghivece de flori, cu mici arbuşti, pe pereţi şi-a pus carne proaspătă de
iepure, de porumbel, de porc, de vită, carne care nu se altera, ci se usca şi
el mânca din ea tăindu-şi felioare cu briceagul. A venit vremea liberării
leatului lui Halam Salam, dar el nu s-a dat dus din piramidă. În faţa
imobilului s-a despărţit de camarazii săi, fără regrete şi fără
sentimentalisme; după saluturile de rigoare, Salam le-a mai făcut cu
mâna de două ori civililor caraghioşi, apoi s-a întors în burta piramidei şi
nu ieşea de acolo mai mult de o oră pe zi. Sistemul de unghiuri ale
firidelor din pereţii piramidei era astfel gândit că-i aduceau razele
soarelui tot timpul zilei, iar noaptea razele lunii indiferent în care partea a
cerului se aflau aştrii, mă rog, mai puţin când era înnorat sau când erau
nopţi fără lună.
*
Pornesc prin pădurea de buruieni, unele uscate şi îndoite de
mijloc, altele verzi şi înflorite, altele abia răsărite, o iau prin dosul halei
care a fost cândva cantină şi urc dealul. Pe platou, piramida este intactă
şi mândră în soare; printre pietre, au apărut numeroase fire de iarbă,
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încât privită mai atent, vezi că nu mai e cenuşie, ci mai mult verde, un fel
de piramidă de gazon. Într-o latură, o namilă cu mâinile ridicate în cap
priveşte soarele. Plete blonde până la genunchi, barbă care-i atinge
vârfurile degetelor de la picioare, haine cu ţesătura rărită ca o plasă de
prins peşte, ochi strălucitori, nici un rid pe pomeţii obrajilor – acesta
este Hamal Salam după ...hm! cât?...36 de ani. La zece metri distanţă
spre nord se ridica o piramidă mai mică din cutii de conserve, cutii
rotunde, pătrate, ovale, cilindrice, mai mari, mai mici, dar aşezate
perfect, o piramidă mai mică decât cea din bolovani. Salam mă observă,
dar mă ignoră. El perorează cu voce joasă din care disting fragmente:
„Hamal străluceşte de 96 de ori mai tare decât soarele... ghid de
undă...vibraţii şi componente ale materiei...” Briza lacului Mangalia mă
atinge încet. Sau e un frig dinăuntru? mă întreb.

Desen de: Dumitru D. Bostan
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Nicolae Ţimiraş, iritat de percepţia negativă pe care o aveau unii
istorici şi critici literari, în ceea ce priveşte comportamentul, studiile
şi cultura lui Ion Creangă, decide să evoce personalitatea marelui
clasic, apelând la materialul, de altfel preţios, existent în arhiva
familiei.

Însemnări despre
un biograf al lui Ion Creangă
un documentar de Nicolae Scurtu
Biografia poetului, prozatorului,
traducătorului şi cercetătorului
literar Nicolae Ţimiraş (n. 15 mai
1876, Finţeşti, Buzău – m. 14
decembrie 1950, Serto Fiorentino,
Italia) conţine o sumă de
necunoscute ce se cuvin a fi
elucidate, spre o mai dreaptă
înţelegere a contribuţiei sale în
domeniul crengologiei.
Nicolae Ţimiraş, după studii
temeinice, atât în ţară cât şi în
străinătate, devine un excelent om
al legii, practicând avocatura în
oraşele Bucureşti şi Brăila.
La Brăila îl cunoaşte pe
Constantin I. Creangă, fiul
fermecătorului narator, şi, după un
timp, relativ scurt, se căsătoreşte
cu fiica acestuia. Are un singur
copil, Nicolae N. Ţimiraş (n. 1912
– m. 1996), autorul unor însemnate
memorii despre familia sa. Şi nu
numai.
În biblioteca lui Constantin I.
Creangă s-a păstrat, cu grijă, o
parte importantă din cărţile,

manuscrisele şi însemnările lui Ion
Creangă, la care nu avusese acces
nici unul dintre biografii şi exegeţii
operei inimitabilului creator.
Nicolae Ţimiraş, iritat de
percepţia negativă pe care o aveau
unii istorici şi critici literari, în
ceea ce priveşte comportamentul,
studiile şi cultura lui Ion Creangă,
decide să evoce personalitatea
marelui
clasic,
apelând
la
materialul, de altfel preţios,
existent în arhiva familiei.
Publică, mai întâi, în presa
vremii, câteva articole incitante în
care propune o altă imagine asupra
omului şi dascălului Ion Creangă.
Aceste
contribuţii
sunt
apreciate, mai ales, de cei care l-au
cunoscut pe autorul Amintirilor din
copilărie, printre care trebuie să
menţionez pe A. C. Cuza1, care îl
determină să elaboreze o biografie
în care să folosească aceste
materiale necunoscute.
Intervine şi istoricul şi criticul
un
literar
Leca
Morariu2,
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cunoscător profund al operei şi
biografiei lui Ion Creangă, pe
lângă cărturarul I. E. Torouţiu, care
acceptă să publice, în oficina sa
editorială, cartea lui Nicolae
Ţimiraş ~ Ion Creangă după

documente vechi, însemnări şi
mărturii inedite, cu numeroase
reproduceri de autografe, portrete
şi vederi. Bucureşti, Editura
„Bucovina“ I. E. Torouţiu, [1933],
336 pagini.
*

Institutul de Arte Grafice „Bucovina“ I. E. Torouţiu
Bucureşti III, Str[ada] Grig[ore] Alexandrescu, nr. 4
Tel[efon] 2.10.43
[Bucureşti], 2 iulie 1932
Str[ada] General Lahovari, nr. 90
Mult stimate domnule Torouţiu,
V-am căutat, dorind să stau de vorbă cu d[umnea]v[oa]s[tră], în
chestiunea despre care v-a scris d[omnu]l profesor Leca Morariu.
Eu trec pe la tipografie la ora 5 d[upă] a[miază]. În cazul când nu vă
convine acest timp, vă rog să aveţi bunătatea a-mi indica altă dată,
oricând doriţi d[umnea]v[oastră].
Cu rugămintea a mă scuza pentru deranjul ce vă fac, primiţi, vă rog,
cele mai distinse salutări de la devotatul d[umnea]v[oastră]
Nicolae Ţimiraş
Avocat
*
Bucureşti, 14 august 1932
Str[ada] G[eneral] Lahovari, nr. 90
Mult stimate domnule Torouţiu,
Am citit cu mulţumire scrisoarea d[umnea]v[oastră]. Condiţiunile
„pactului“ sunt acceptate fără discuţie. Le primesc pe toate, cu sincere
sentimente de recunoştinţă.
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Formatul e comod şi avantajos, căci îngroaşă volumul; hârtia destul
de bună, cu literă nouă şi clişeele pe hârtie de cretă, mă încântă. Mă
oblig, fireşte, să pun toată stăruinţa ca tirajul de 2000 exemplare să se
epuizeze cât mai iute.
Ţin mult să capete satisfacţie optimismul meu, pe care experienţa
d[umnea]v[oastră] îl crede exagerat.
Am şi eu contra d[umnea]v[oastră] o singură posibilitate de
sancţiune: dacă dreptatea ar fi, cum sper, de partea autorului,
d[umnea]v[oastră] să puneţi repede în lucrare ediţia a II-a.
Sunt bucuros că aţi admis să se tipărească şi 50 exemplare de lux,
care vor prinde bine.
Condiţiunea acoperirii cu anticipaţie a costului, din vânzarea cărţii,
este indiscutabilă şi o subînţelesesem de la început. E bine că aţi pus-o în
mod expres, ca să puteţi avea întregul meu consimţământ pe această
cale.
Lichidarea „cu volume“ mi se pare o eventualitate imposibilă şi
optimismul meu o respinge.
Să nu se vândă măcar o mie de exemplare, în timp de doi ani?
Vă rog să nu vă îndoiţi de modestia mea. Criteriul meu de apreciere
nu e atât valoarea lucrării (care va rămâne totuşi o reală contribuţie în
istoriografia literară), ci subiectul în sine, originalitatea personalităţii
lui Creangă, lucrurile inedite, anecdotele, cuvintele de duh şi mărturiile
preţioase din cuprinsul lucrării, autografele facsimilate, în afară de
partea pur ştiinţifică, parte ceva mai aridă, care interesează un număr
mai restrâns de cititori.
„In extremis“, fireşte, e admisibilă o asemenea lichidare, dar eu zic –
să ne ferească Dumnezeu!
În ce priveşte numele de Ioan în loc de Ion Creangă (cum s-a scris
până azi) cercetările mele m-au hotărât să-i schimb numele în cel
adevărat.
După cum vă veţi putea convinge la Bucureşti, Creangă n-a iscălit
niciodată Ion, ci totdeauna Ioan.
Chiar în prima ediţie de la Iaşi (1890), editată de V. G. Morţun3 (din
care zece coale au fost revăzute şi cercetate de mâna povestitorului) şi-a
pus numele cu litere mari pe prima coală: Ioan Creangă, opere
complete.
Dorindu-vă bun sosit, vă rog să primiţi distinsele mele salutări.
Nicolae Ţimiraş
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*
[Bucureşti], 7 august 1933
Str[ada] General Lahovari, nr. 90
Mult stimate domnule Torouţiu,
Potrivit dorinţei d[umnnea]v[oastră], am completat monografia Ioan
Creangă cu o bibliografie amănunţită, cuprinzând toate scrierile în
ordinea cronologică, împreună cu tot ce s-a scris despre el4, inclusiv
traducerile în limbi străine.
Am fost la biroul tipografiei, acum câteva zile, de unde am luat adresa
d[umnea]v[oastră].
Apreciind că vilegiatura la Govora e la începutul ei, şi în dorinţa mea
ca lucrarea să apară cât mai grabnic posibil, nu ştiu dacă n-ar fi bine să
daţi dispoziţii, ca tipăritura5 să poată începe în lipsa d[umnea]v[oastră].
Eu aş avea grijă să priveghez de aproape mersul lucrării şi mi-aş lua
toată răspunderea.
În cazul acesta, negreşit, ar fi nevoie să dispuneţi asupra
următoarelor chestiuni de amănunt:
1) Formatul, care aş dori să nu fie prea mare.
2) Corpul literei, de preferinţă cât mai citeaţă.
3) Hârtia, care aş ţine să deie cărţii un aspect cât mai voluminos,
fiind, în acelaş[i] timp, proprie clişeelor şi reproducerilor de autografe
în text. În practică, nu ştiu dacă ambele exigenţe s-ar putea împăca.
4) Tirajul, care, după aprecierea d[umnea]v[oastră], ar trebui limitat
la 2000 exemplare. Eu mă gândeam la minimum 3000. Sper în ceva
posibilităţi de desfacere, prin comitetele şcolare ale liceelor şi chiar
revizorate.
Mai mă gândesc şi la vâlva ce se va face, în toamnă, în jurul lui
Creangă, al cărui monument se dezveleşte la Iaşi. Dacă vi s-ar părea,
însă, că exagerez, hotărârea d[umnea]v[oastră] rămâne definitivă.
5) Un mic număr de exemplare pe hârtie excepţională, care de
asemenea rămâne la aprecierea d[umnea]v[oastră]. Mă gândeam chiar
la vreo două, trei pe hârtie cu totul deosebită, pe care le-aş prezenta
Curţii Regale şi ministrului şcoalelor.
Cred că şi pe această cale s-ar putea broda puţină reclamă, în micul
interes al desfacerii.
Doresc să consideraţi toate aceste puncte ca simple doleanţe, care nau altă explicaţie decât graba mea. Eventual importunitatea6 unei astfel
de intervenţii se poate atenua prin indulgenţa d[umnea]v[oastră].
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În speranţa unui răspuns binevoitor, vă rog să primiţi distinsele mele
salutări şi mulţumiri.
Nicolae Ţimiraş
P.S.
Din cauză că am fost bolnav, n-am putut termina la timp articolul
făgăduit, cu privire la falsele portrete literare: Eminescu şi Creangă,
datorate d[omnu]lui G. Călinescu.
Dacă socotiţi că nu e prea târziu, s-ar putea publica în numărul viitor
al revistei.
N. Ţ.

Biografia aceasta, insolită, ne
relevă un alt Creangă. Şi anume pe
cel autentic, moderat, studios şi
temeinic în ceea ce întreprinde.
Legendele şi anecdotele care
circulau despre omul, dascălul şi
scriitorul Ion Creangă sunt
amendate de materialul valoros
cercetat cu discernământ critic de
Nicolae Ţimiraş.
Biografia lui Nicolae Ţimiraş,
elaborată şi scrisă cu pasiune, a

cunoscut două ediţii, în 1933 şi
1941, a fost primită de Academia
Română, după un raport favorabil
al istoricului literar Gheorghe
Adamescu, şi s-a bucurat de o
corectă receptare critică7.
S-a dorit o replică la
excepţionala biografie gândită şi
scrisă de G. Călinescu. Nu a
izbutit.

Note
 Originalele celor trei epistole, necunoscute până acum, se află la Biblioteca
Academia Române din Bucureşti
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1. Alexandru C. Cuza (n. 1857 – m. 1947), jurnalist, poet, editor şi contemporan cu
Eminescu şi Creangă, pe care i-a cunoscut, preţuit şi restituit.
2. Leca Morariu (n. 1888 – m. 1963), istoric literar, lingvist, folclorist şi
memorialist. Autorul unor importante contribuţii privind biografia şi opera lui Ion
Creangă.
3. Vasile G. Morţun (n. 1860 – m. 1919), prozator, dramaturg şi jurnalist. A editat
opera lui Ion Creangă şi Mihai Eminescu.
4. G. Călinescu nu e menţionat cu nici o contribuţie. Nici în 1933 şi, de neimaginat,
nici în 1941.
5. Cu sensul la imprimarea.
6. Atitudine care plictiseşte, stinghereşte pe cineva.
7. Am recenzat, cu obiectivitate, următorii: N. Iorga, Dumitru Murăraşu, Al. Dima,
Ovidiu Papadima, Dimitrie Macrea, Adrian Maniu şi Constantin Gerotă.
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“acolo luminează munţii vii cucerind întunericul acolo buricul
e vârful femeii gravide întinsă gata să se înalţe acolo se desnoadă
viaţa din viaţă acolo-şi termină turneul “Parachute Band” acolo
începe jocul maramureşean”

Poeme de Ilie Zubaşcu
Cinci balade din Dubai şi un joc moroşenesc
De familie

mi-am luat lumea în cap şi capul pe umeri
mă îndrept spre Dubai plec singur
Ionuţ se duce pe vas Hisam Sidani
un vizionar american de origine libaneză
deschide primul restaurant din cel mai mare
lanţ de restaurante mexicane
viziunea lui de a cuceri lumea
s-a terminat repede cu un infract un divorţ
doi copii pe drumuri o datorie de un milion de dolari
între patru pereţi fără ferestre
cu paturi suprapuse şi două brăţări legate-ntre ele
şase luni am trăit în Dubai din dragoste
salariu nu am văzut
o zână de peste continente şi mări
mi-a ţinut de foame de sete de aer şi de bani
Maricel m-a captivat din prima clipă deşi venea din Filipine
trei zile n-am putut să-mi dezlipesc ochii de pe ea
patru zile n-am putut să scot un cuvânt
cinci nopţi n-am putut să dorm de frumuseţea ei
a şasea zi m-am culcat cu ea
ce nenorocit! spunea zâmbind Claudiu
m-am umflat în pene şi am început să beau
tequila pe acoperişul casei
am băut până am crezut că am aripi
un borcan de lacrimi câteva palme şi încă o tequila
mi-au luat elanul deşi eram gata de zbor de pe acoperiş
îndrăgostit de viaţă aşa m-am trezit
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un scuipat mi se părea o oază
şi Maricel se făcea tot mai frumoasă cu fiecare zi
“Ilie te iubesc mai mult ca pe soţul meu”
o aud spunând printre lacrimi după câteva luni
Hisam a trims vorbă să tragem tare
să ne ţinem pe poziţii vine cu un nou plan
“cucerim lumea băieţi numai pe voi vă am”
“pe voi vă am pe voi vă dau”
se zbate să fie auzit un gând epileptic
o muscă eliberată dintr-o cutie de chibrituri
un zar lucios se rostogoleşte în jos
fără să mai poată stârni o avalanşă
câte palme îţi dă viaţa fără să poţi pălmui înapoi
şi cât de greu e să le primeşti ca pe o pereche de buze
mare nenorocit continuă Claudiu
hai să mai bem o tequila!
Yahnnie insistă să facem o rugăciune
şi ea are o problemă la fel de adâncă
tocmai s-a despărţit de prietenul ei
pe care nu l-a văzut decât o dată în 5 ani
i-a scris în fiecare zi dar el nu i-a răspuns
Răzvan a luat-o de mână şi a încercat să o sărute
l-a pălmuit printre lacrimi apoi s-au căsătorit
În staţie

45 de grade şi noi alergăm să prindem autobuzul
l-am pierdut suntem în Bur-Dubai
următorul vine în jumătate de oră
trebuie să facem nişte cumpărături din Deira
Jidanu şi Claudiu n-au bani dar au valoare
20 de indieni se căznesc să descarce
o basculă plină de materiale de construcţii încâlcite
cum Jidanu nu înghite prostia s-a dus direct la şef
era singurul cu ochelari de soare
- Sunt inginer constructor destul de renumit
m-aş bucura nespus să dau o mână de ajutor
la ridicarea Dubaiului
(în 2001 era un şantier de construcţii)
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-Te rog frumos!
râde şeful ca şi cum Jidanu ar fi glumit
-Numele meu e Bogdan prietenii-mi spun Jidanu
faceţi vă rog un şir indian!
Bănuiesc că asta le-a zis
cert e că bascula era mai mult de trei sferturi descărcată
când Claudiu a strigat
-Hai, bă, trăi-ţi-ar familia ta
mai vii odată că pierdem şi autobuzul ăsta?
-Ho, mă, nu mai ţipa aşa ca la animale
abia am câştigat şi eu puţin respect!
-Uită, mă, Ilie ce-mi face Jidanu am venit de 2 săptămâni în Dubai
şi a şi început
aşa face de o viaţă
nu mai pot, frate, nu mai pot
cre’ că iar îl bat
ăsta nu poate să stea şi el ca tot omu
acu doi ani eram în Italia într-un magazin
am ciordit vreo trei telefoane
şi vroiam să mă tirez cât de repede
atunci, frate
Jidanu s-a găsit să le ţină la vânzători un seminar
despre analiza tranzacţională în comerţul domestic
la Miami la fel, frate, noi fără vize şi el insistă
să vorbească cu directorul aeroportului
se pare că intrarea nu era bine ventilată
asta făcea condensul să mărească probabilitatea de accidentare
a pasagerilor grăbiţi
da’ de unde le scoate bă, frate, bă
te doare capu!
Jidane dacă nu te dai jos din basculă
îi zic lu’ Corina de Cinthya sau invers că-i mai bine
- Gata, mă, hai că vin dar nu o mai băga pe sora ta
între noi că iar ne certăm!
Oamenii au nevoie să fie conduşi
în fiecare clipă un grup rătăceşte
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are nevoie de un conducător
dacă îi mai lăsam puţin în soare pe indieni
îi trimiteau ăştia în Africa
La vilă

Jidane, dacă nu ieşi din baie
îţi iau toţi chiloţii ăia cu bulinuţe maro
şi-i pun pe portativul lui Cinthya
şi aşa are nasul puţin înfundat
şi zice că nu prea poate să cânte
ieşi în puii mei afară că de patru ore stai în cada aia!
Domnu Paulin, vă rog frumos
intraţi, uşa e deschisă
faceţi-vă treaba dar respectaţi sala de lectură
nu suntem animale, hadeti să încercăm să trăim împreună
să învăţam să închegăm comunitatea
ca nişte oameni
Jidane, dacă nu termini caterinca, îţi rup capu
hai, lasă Odiseea că şi-aşa nu am hârtie
ieşi afară din baie, arăţi ca o vânată zbârcită
uită-te şi tu-n oglindă zici c-ai stafide în loc de ochi
Puterea continuă de regenerare a pielii
se datorează stratului bazal sau generator
pielea trebuie hidratată şi întreţinută
ca să vorbesc pe înţelesul tău, Pauline
închipuie-ţi patru perechi de iepuri
mai bine şobolani în cazul tău
care trăiesc sub piele
trebuie hrăniţi zilnic cu morcovi
ca să se poată înmulţi
astfel, fotosensibilitatea pielii este redusă
şi iepurii se înmulţesc fericiţi
iar dacă tot n-ai înţeles, bea multă apa că e bine

Bine, Jidane, hai, îmbracă-te că mergem la Al-Karama
vezi şi tu dacă vor să vină şi orezarii
o să avem nevoie de traducători
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numai să nu audă Danilo
dacă se mai dă ăsta la mine
mă iau la omor cu filipinezii
întreabă-i dacă ştiu ceva de ouăle şi laptele
care au dispărut aseară cât am fost la Lamcy Plazza
suntem douăzeci de români într-o vilă imensă
cu patruzeci de filipinezi
şi fiecare continent are cel puţin doi sau trei reprezentanţi
Iliuţă, cu tine parcă pot să vorbesc
eu am venit aici să-mi îmbogăţesc viaţa
am venit să învăţ cum se naşte un oraş
cum de atrage atâţia bani şi atâtea minţi luminate
până la urmă e un deşert, nu?
mi se pare paradoxal ca economia Dubaiului
să se bazeze în cea mai mare parte pe turism
apoi vreau să învăţ să trăiesc într-un mediu multicultural
Londra, New York, Tokio, Paris … prin toate mega-organismele
astea generatoare de valuri de bani
curge un sânge bogat-colorat înălţător de nivele de viaţă
vreau să învăţ, omule! Am stat de vorbă cu filipinezii aseară
ei împart totul au un conducător şi ce zice ăsta e lege
mi se pare intrigantă nevoia asta de a fi conduşi
am făcut o lecţie de latină cu ei cât aţi fost voi la Lamcy Plazza
au multe influenţe de fapt ei chiar numără în spaniolă
am găsit un punct comun
eu cred că secretul stă la baza comunităţii
dacă nu descoper succesul pentru o viaţă mai bună
am venit degeaba în Dubai
Hai, Iliuţă, vii şi tu? Orezarii văd că sunt gata
“Mi casa es su casa” îi zice Danilo cu o voce uşor piţigăiată
şi un zâmbet cald lui Paulin care tocmai ieşea de la toaletă
Jidane, să te sparg, ce ţi-am zis, mă?
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Batang

are tatuat un zar pe pielea
dintre arătător şi degetul mare
cinci: om între ziduri
şi-a decorat camera cu un calendar
care se termină o dată cu contractul lui în Dubai
31 August 2002
fiecare zi este marcată cu un X
are un steag filipinez răsturnat: război
a venit într-un tricou o pereche de pantaloni
un slip sandale şi o geantă de umăr cu ceva hârţogăraie
dulapul lui gol se umple repede cu metafore
aici este casa lui Dumnezeu: puşcăria e casa hoţului
aripi deschise: m-am născut liber, trăiesc liber
pisică: lucrez singur
13 (numarul literei M): fericirea e aproape sau vând marijuana
în prima seară a adus o sticlă de whisky contrafăcut
a doua seară şi-a mai făcut două tatuaje
o lacrimă: unul din părinţi s-a dus
sârmă ghimpată: sunt om, m-am născut să sufăr
are nasul spart, înfundat în faţă şi ochii ieşiţi din orbite
vorbeşte rar şi puţin numai când liniştea e întreagă
are o şoaptă pătruzătoare, înfricoşătoare dar atrăgătoare
se scoală primul şi se uită zece minute la calendar
apoi îşi fixează privirea şi urechile pe pieptul colegilor de cameră
respiră pe rând în ritmul fiecăruia
în două luni n-a zâmbit o dată
îşi taie unghiile cu un cuţit şi îi place să sculpteze în gheaţă
mănâncă doar cu mâna şi cântă la chitară
munceşte mult fără pauze şi fără întrebări
doarme ne-ntors nu sforăie niciodată
în orice clipă ştie ora exactă deşi nu are ceas
s-a împrietenit cu Ionuţ deşi e un pic claustrofobic
astmatic şi alergic la polen şi alune
i-a arătat un tatuaj tridimensional ascuns
o cheiţă crestată parcă sub piele: libertatea vine dinăuntru
Ionuţ a terminat ASE-ul cu brio
şi doarme cu portofelul la chiloţi
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Departe de casă

departe de familie şi familiar am ajuns într-un loc
în care coaja inimii se sparge pe dinăuntru
sentimentele şi emoţiile se nasc şi cresc într-un ritm năucitor
dragostea departe de casă este cea mai intensă
ura departe de casă este cea mai tulbure
bucuria departe de casă este cea mai mare
lacrima departe de casă lasă un şanţ pe obraz
prin care curg bucăţele de ochi
totul este amplificat
aici vulturii cu telescoape vânează în afara universului
măgarii sunt statui şi eu tresar la liniştea cu portavoce
căldura în valuri dă viaţă clădirilor vechi din Deira
o cămilă scuipă turiştii americani care întreabă
unde e cel mai apropiat McDonald’s?
( cam obosită pe semne, e o întrebare frecventă! )
în lumea asta Buboy cap de famile tată şi soţ
se îndrăgosteşte de Angie o tânără soţie filipineză
îi face curte în nisipul fierbinte împrăştiat peste tot chiar şi sub unghii
o impresionează cu poveştile minunate de familie
cu pozele copiilor şi cu planurile lui îndrăzneţe
de-a construi o casă cu mâinile goale cu bani munciţi numai de el
îi spune despre frumuseţea bunătatea şi înţelepciunea soţiei sale
o ia de mână şi o întreabă cu sfială şi mult respect
dacă n-ar vrea să aibă o aventură cu el?
Angie zâmbeşte copleşită şi printre lacrimi de bucurie
îl întreabă dacă i-a cerut voie bătrânului înţelept kuya Thomas
filipinezii se pregătesc să sărbătorească noi începuturi
numai Yahnnie şi Laverne plâng şi se roagă
aşteptând sfârşitu lumii într-un colţ de cameră
bombardându-l pe Dumnezeu cu întrebări retorice
de asta ne-ai adus aici, să ne omori?
oare nu era mai bine să rămânem acasă?
de ce laşi toate astea să treacă pe sub ochii noştri?
pe bulevardul Sheikh Zayed Road stă Sidhu într-o cociobă sărăcăcioasă
într-o mizerie cruntă e întins pe jos cu mâinile la ceafă şi gândul în stele
a venit din Bangladesh unde era proprietar de pământ
unul dintre cei mai înstăriţi oameni din sat zamīndār
dar ce-l ridica deasupra tuturor era permisul de conducere
asta îi dădea dreptul necontestat
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de a fi conducătorul satului Kunainşiangar
şi totuşi prefera să fie şofer în Dubai
să se îmbete zilnic cu arak (laptele leilor) şi să admire
înaltele luxoasele Turnuri Emirate
unde peria de toaletă are mâner suflat în aur
unde o cameră pe-o noapte face mult mai mult
decât toate economiile lui de-o viaţă
Turnurile sunt chiar vis-a-vis de baraca lui fără acoperiş
de-acolo el se uită cu invidie cum primarul din satul alăturat
spăla geamurile impunătoarelor clădiri
în timp ce Sidhu mânca orez condimentat
doar cu mizeria mâinilor sale şi cu nisipul de sub unghii
un autobuz trece în viteză zguduind cei patru pereţi firavi
la acest cutremur el scapă o boabă de orez în mijlocul sufrageriei
camerei de oaspeţi dormitorului bucătăriei toaletei
două ore mai târziu telefonul mobil începe să sune
primul apel era cu taxă inversă de la soţia lui
a sunat să-l anunţe că i s-a născut al 13-lea băiat
cu mândrie dar şi îndoială în glas
Shidu a vrut să fie sigur că el e norocosul tată
a avut nevoie de asigurarea asta înainte de a se bucura pe deplin
atunci ea l-a ameninţat că se mută în satul vecin
cel cu primar necăsătorit
apoi au sunat Angie şi Buboy să-l invite la petrecere
lihnit de foame nu a reuşit să răspundă
încă n-a găsit boaba de orez
Joc moroşenesc

am golit toate lacurile marile oceane fântânile râurile toate găurile
şi adânciturile de pe întreg pământul am luat toţi munţii dealurile
muşuroaiele
orice ridicătură de pământ le-am răsturnat, pe toţi şi pe toate
cu vârfurile ascuţişurile crestele şi îngustăturile lor în jos
au început să joace un dans maramureşean vechi de care eu nici nu ştiam
sunt în Londra stau întins în pat şi ascult o formaţie din Noua Zeelanda
“Parachute Band” o formaţie de femei gravide care cântă viitorul salvării
prin copiii lor
fac turnee de nouă luni prin toată lumea
unele cedează mai repede celelalte duc turneul până la capăt
jocul maramureşean e un dans care umple goluri neastupate
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în special cele lăsate de ziua de ieri fiecare mişcare umple o nevoie
nevoia de viaţă: dacă nu ai trăit, să joci ca un moroşan!
jucând munţii au început să cadă s-au înfipt în pământ
mormintele de pe fundul munţilor sunt acum răsturnate şi descoperite de
soare
de parcă nu s-au prăjit şi cutremurat destul cand s-au ridicat munţii
cu câteva vremuri în urmă nu mai văd nici un deal nici un munte
doar ceva găuri rămase neastupate
îmi mai trebuie un element să pot împleti totul în trei îmi lipseşte am
obosit
cu patru luni în urmă în noiembrie am fost la Paris s-o văd pe Lulu
verişoara mea
ne-am dat întâlnire în faţa Catedralei Notre Dame pe la ora 12
în timp ce o aşteptam un cocoşat se plimba prin faţa mea rânjind
era de fapt surâsul unei femei gravide pântecele i-a crescut în spate
abia astăzi am recunoscut-o ea mă ştia dintotdeauna
ca şi munţii ea a stat întinsă înainte să se înalţe prin copiii ei
dacă nu poţi să naşti stai cu capul plecat arcuieşte-ţi spatele
şi rânjeşte cât te ţin puterile sau scrie o poezie
gravidele şi cocoşaţii au început şi ei să joace
pamântul se apropie de o netezime perfectă
fiecare literă scrisă mai umple o gaură fiecare literă citită astupă un gol
jocul maramureşean e făcut din litere scrise si citite cuvinte spuse răspuse
şi nespuse vieţi trăite retrăite şi netrăite visuri mari care nu se împlinesc
fără intervenţia femeii gravide - aşa se joacă în Maramureş!
în sfârşit m-am întâlnit cu Lulu ne îndreptăm spre Turnul Eifel
m-am bucurat la gândul că doi maramureşeni netezesc Parisul cu paşii lor
am luat-o înainte şi am sărbătorit ziua de mâine când urma să vizitez
biserica Sfântului Martin din Tours cel care şi-a împărţit mantia cu Isus
am rămas cu bucuria precoce de ieri n-am mai ajuns la biserică
în schimb sunt închis într-o baie din Tours după ce m-am spălat
am constatat că m-am blocat înăuntru era o baie fară ferestre
mai târziu am scos uşa din ţâţâni
am terminat de ascultat albumul femeilor gravide
mă bate gândul să merg până în Noua Zeelanda calea e netedă
şi dacă dau de vreo prăpastie o umplu cu o poezie sau cu un poem
nici nu ştiu care-i diferenţa
moroşenii ştiu că găurile lăsate de părăsirea Maramureşului nu se pot
astupa
nici cu Londra nici cu Noua Zeelanda nici cu America nici cu Canada
nici cu Insulele Fiji nici măcar cu Franţa cu nimic
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toate drumurile se termină-n Maramureş
până şi Roma e bătută în picioare de maramureşeni în drumul lor spre
casă
am citit nu demult că nişte americani s-au stabilit în Maramureş
neamurile au primit Evanghelia n-am ştiut
dacă există un buric al pământului trebuie să fie în Maramureş
acolo luminează munţii vii cucerind întunericul acolo buricul
e vârful femeii gravide întinsă gata să se înalţe acolo se desnoadă viaţa
din viaţă acolo-şi termină turneul “Parachute Band” acolo începe jocul
maramureşean
sunt din Maramureş nu-mi mai lipsesc

Desen de: Dumitru D. Bostan
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„Discut cu diacul aşa, ca la vreo 30-40 de minute,
despre diferite subiecte de interes general şi particular (între
altele şi despre clenciul vreunui autorlâc) lămuresc problema
traducerii cărţii lui Dorotei de Monembasia în româneşte, apoi
mă întorc să-mi iau rămas bun de la cărţi – spre bibliotecă... ”

Diacul
(Un grămătic în scriptoriu)

o proză de Remus Valeriu Giorgioni
Casc ochii mari: în faţa mea un diac. Stă la masa simplă de brad,
aplecat asupra unui sul de pergament desfăşurat sub ochii lui şi fixat, la
un capăt cu călimara iar la celălalt cu un press-papier de malachit. Pare
un pergament nou, proaspăt ras, pe care copistul scrie încet, cu migală şi
concentrare – la fiecare rotunjire a literei scoate vârful limbii printre
dinţii îngălbeniţi şi cu strungăreaţă. Caligarafiază atent şi frumos fiecare
semn, iar din când în când se cinsteşte singur dintr-o stacană mare cu vin.
Ridic ochii către peretele opus, într-un colţ este bibioteca „de
piele şi lut” (o botez eu ad-hoc): suluri mari şi mai mici, aşezate-n
picioare în mari vase de lut ca nişte amfore-clepsidră. Iar pe mijlocul
peretelui, un fel de rafturi improvizate din lemn prelucrat grosolan conţin
înşiruite codexuri. Acestea sunt aproape egale, in-folii de papirus cu
legături mai simple sau mai scumpe, de lux (în zilele noastre li s-ar spune
„legate” sau „broşate”). Câteva ceasloave, sinaxare, gromovnice,
cronografe, evangheliare cu coperţi din carton sau argint încrustat,
legători din piele de viţel de mare şi cătărămi aurite. Totul îmi aduce
aminte de camera mea de lucru: poziţia mesei, a bibliotecii (în loc de
papirusuri eu am cărţi, iar în loc de pergamente, CD-uri, DVD-uri,
audiobooks: biblioteca electronică. Orice colecţionar care se respectă
posedă astăzi, când au dispărut bibliotecile particulare şi o bună parte din
cele publice, aşa ceva. Dar eu sunt de modă veche, îmi plac mai mult cele
pe suport de hârtie, suport real – opusul lui virtual: Îmi place să le pipă,
să le simt mirosul de cerneală proaspătă, să le întorc pe toate feţele... Le
tratez ca pe nişte fiinţe vii).
Şi în acest moment mă frapează un alt amănunt: cocoaşa! Diacul
meu stă aplecat asupra lucrării sale ca un semn de întrebare, aşa cum îmi
zice şi mie Elvira adeseori: Ce stai aşa cocoşat la masa de scris, parcă ai
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fi un scrib egiptean sau un copist de prin Evul Mediu! Arunc un ochi pe
peretele cu cărţi, sunt câteva sute de titluri, dar nu le pot citi, nu există
nimic înscris pe cotor. Atunci mă apropii de câteva dintre ele, aflate mai
la-ndemână: sunt dintre cele mai simple... Nu mă apuc acuma să
zăngănesc la cataramele grele de bronz, astea sunt legate cu două limbi
de piele, cu cheutori. Frunzăresc un stihar greco-român, semnat
Gheorghe Pesacov, epigonul lui Alecu Văcărescu, dau apoi peste un
Spirakios P. Lambros şi Alexandros E. Lauriotes. Găsesc un gromovnic
cu un titlu generic, „Vrontologhion” iar apoi descopăr un op de
Constantinos Lascaris, acel fruntaş al aristocraţiei romee refugiat la
Veneţia, după ce, în 1261, Paleologii au intrat din nou în Constantinopol,
restaurând monarhia cum se pansează un leu rănit. (Mă uit în josul
paginii de gardă: e imprimată la Veneţia în tipografia lui Callerghi et
Vlastos). Dau peste un exemplar superb din „Fiore di virtu” şi unul
asemenea al „Alexandiei”, apărute în 1529 la Gioanni Antonio da Sabio
et Fratelli.
Mă opresc puţin din ameţitorul meu periplu cărturăresc spre a-l
observa (spiona) pe diac. Acesta îşi vede de treabă cu spor, îi dă înainte
cu rotunjitul caligrafiat al vocalelor şi consoanelor. Pana scârţâie
monoton pe suprafaţa netedă. Atunci, văzându-l aşa concentrat, parcă cu
desăvârşire absent, mă încearcă o bănuială... Dar dacă eu nu exist pentru
el?? Îl ating uşor, cu două degete pe umăr: diac(on)ul meu este lipsit de
consistenţă, pare făcut cu totul din ceaţă şi nu din lut. Atunci îmi zic
fericit, e bine că totuşi există el pentru mine, altfel cum aş fi putut
înregistra această minunată experienţă? Iar dacă eu nu exist pentrui el, cu
atât mai bine, îl pot ţine sub observaţie cum ai urmări un peşte într-un
acvariu. Pot să-mi bag nasul nestingherit prin cărţile lui, cărţile din
această atemporală bibiliotecă-muzeu. Aceste tomuri şi suluri vechi îmi
aduc aminte de studiile de literatură veche din bilbioteca proprie, adunate
cu trudă de pe la prieteni şi diverse anticariate: Nicolae Cartojan, Teodor
Burada, Moses Gaster. După Sărbătorile la români a lui M.N. Florian am
căutat un semestru întreg iar Dacia preistorică a lui Nicolae Densuşianu
o am în ediţia princeps din 1929. Sentimentul românesc al fiinţei, O
viziune românească a lumii, Mitologie populară... şi încă vreo câteva, cu
care mă mândresc, fără să-mi fac iluzii că, prin lectura sau simpla lor
posesie aş fi intrat cumva în rândul specialiştilor.
*
Mă mut pe raftul de jos şi dau întâmlător peste Hronograful lui
Manasses, o ediţie rară din anul 1616, pe care o caut de 20 de ani...
Alături de ea, umăr la umăr, „Hero şi Leandru” (a lui Museos) – Paris,
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1538. Iar lîngă ele se lăfăie un excelent „Bertoldo”, în ediţia veneţiană a
lui Pano Teodosiu (1813), cunoscută mie. „Ethiopica” lui Iliodor, ediţie
bilingvă greco-latină.- Anul apariţiei, 1596, locul neprecizat.
După ce frunzării alte două hronografe – al lui Matei Cigala şi al
lui Doroteiu de Monembasia: „Biblos Istoricoi”, Veneţia, 1813,ieşită de
sub teascurile lui Nicolae Glykis – mă lăsai păgubaş. Ochii mei şi aşa
slabi de la naştere, începură să mă usture şi să lăcrimeze de atâta praf şi
buchisit la lumină slabă, lumina unui amurg de noiembrie excesiv de
noros. Aşa că mă văd silit să mă întrerup din aleasa mea activitate-cu-izde-anticihitate-eternitate şi să mai văd de „colegul” meu grămătic.
Obosit de atâta fircălit et firitisit, diacul meu depusese pe piele
pana, rămânând într-o poză de prostraţie meditativă. După o vreme
începe să-i cureţe cu multă grijă vârful, frecându-l cu unghia..., după
atâta scris se încărcase cu apa de funingine solidificată. (Nu mă pricep,
poate aşa se şi ascute).Apoi se întinde pe spate pe priciul de scânduri
acoperit cu o velinţă roasă, rărită şi plină de găuri, cu ochii pironiţi în
tzavan. Privirea lui fixă mă sperie – îl urmăresc preţ de vreo cîteva
minute, nu clipeşte defel! Mă apropii cu precauţie, mişc mâna prin faţa
ochilor lui: grămăticul nimic. Abia acum remarc cât este de mic şi de
urât, negricios, cu mustăcioara abia mijită – să tot aibă la 25-30 de ani.
Oare de câtă vreme trudeşte el în chilia asta, câte ore pe zi?Ce face în
restul timpului, ce bea, ce mănâncă, ce tovarăşi de slujbă are?... Încăperea
asta, care seamănă mai mult cu o celulă e de fapt o chilie?
Mă întorc la cărţile „mele”, cele descoperite pe raft în biblioteca
bogată a diacului (a mânăstirii?) şi pe raftul al treilea îmi atrage atenţia
un opus strălucitor, ediţie bibliofilă: „Sulla colonia greca orientale
stabilita in Venezia”, autor Giovanni Veludo, Veneţia 1847, tipografia
Giorgio Antonelli. Sunt curios să aflu dimensiunile şi calitatea sulurilor:
iau dintr-o amforă unul mare şi unul mic. Constat că cele mici au 4,5 m
lungime, pe 33 cm lăţime iar celelalte 9/62. Pielea este subţire şi fină probabil gazelă – iar sulurile sunt scrise numai pe dinăuntru.
Cu cartea în mână mă aşez la masă (diacul meu se pare că a
adormit cu ochii deschişi, iar acum se uită la stele prin tavanul jos al
chiliei şi prin plafonul de nori, ca printr-un obiectiv telescopic). Deschid
hronograful lui Dorotei, cunoscutul episop al Monembasiei, în traducere
românească – după ce m-am chibuzit, minute în şir, de-an-picioarelea, să
buchisesc pe greceşte. Urmăresc cu privirea Predoslovia şi ochii îmi cad
peste numele tălmăcitorului, Grigore dascălul Buză!... Cum??... Păi
tratatul lui Gaster îi avansează ca traducători din greceşte pe Ion
Buburuză, Gavriil Diac ot Băltăşeşti şi pe Nicolae sin Mihalache! Dacă
nu greşeam epoca şi nu aterizam în camera de lucru a acestui copist de
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prin Evul de Mijloc (Veacul „Întunecat”) al cărui nume afla-l-voi
vreodată?, aş fi rămas prost, cum se zice-n popor... Popor care mai
opinează că toată viaţa învăţăm şi tot proşti murim!
Trec uşor peste Capitolul Întîi, care tratează despre Creaţiune, îl
scanez într-un suflet pe cel privitor la istoria evreilor, a imperiilor asirobabilonian, medo-persan, grec şi roman... Şi mă opresc la epoca romeilor,
cea care mă preocupă de-un timp încoace – şi-mi tulbură somnul preponderent. Autorul tratează doct, competent despre Ana Comnena şi
Nikifor Vrienios, faptele lor de viaţă şi isprăvile literare. Despre
împăratul Ioan Cantacuzino: fapte de arme şi litere, despre Mihail
Psellos, renumit profesor la Academia constantinopolitană. De împăratul
Manuel Porfirogenetul, cel plecat în bejenie de dragul ţării sale, fostul
imperiu aflat în declin iminent. Cum toate uşile cancelariilor euriopene i
se deschid şi se închid apoi la loc, rând pe rând, iar turcii se pregăteau să
asedieze Cetatea. Împăratul de purpură avea nevoie neîntârziată de ajutor
bănesc şi armat în contra expansiunii osmanlâceşti, iar aliaţii îi ofereau
numai vorbe. Frumoase, ce-i dreptul, dar vorbe! (Dar despre toate astea,
şi altele asemenea, într-o „bucată literară” viitoare, cititorule... Prea ai
vrea tu totul dintr-odată, ţi-ai cam luat nasul la purtare!)
Concentat cum mă aflam asupra cărţii cu pricina, m-am rupt
complet de realitatea imediată, când îmi atrage atenţia imaginea din
oglindă... Grămăticul nostru se ridicase din pat şi, păstând încă atitudinea
abstrasă, morga rigidă de până acum, începuse să mă privească insistent...
Mă fixează cu acei ochi ireali din spaţiul alterat, intermediat al oglinzii –
mă priveşte la rădăcina nasului. Ochii începuseră să-i clipească acum cu
rapiditate, ca o morişcă făcută din elitrele unui cărăbuş de mai. Aşa de
mare este viteza „de rotaţie” că am iarăşi impresia că nu clipeşte defel.
Tu cine eşti, de unde-mi apăruşi, frate?, articulează el fără să
mişte din buze. Părintele stareţ nu mi-a anunţat nici o vizită, nu aşteptam
pe nimeni, şi-apoi... Crede-mă, n-am mai văzut de luni întregi faţă
omenească Când m-au închis aici mi-au promis solemn că nu mă vor
elibera până nu termin de copiat cele 200 de exemplare...
Despre ce doreşti să convorbim? – îmi recuz eu orice
responsabilitate a vreunui răspuns, a oricărui răspuns posibil, atitudinea
mea reuşind să-i mărească diacului şi mai mult perplexitatea.
Ei, dacă eşti trimis de fratele Guillermo, savantul nostru în Biblie,
înseamnă că detenţia mea se va prelungi... Trebuie să dezbatem despre
Scriptură şi Tradiţie, urmând să scriu apoi un tratat întreg.
Discut cu diacul aşa, ca la vreo 30-40 de minute, despre diferite
subiecte de interes general şi particular (între altele şi despre clenciul
vreunui autorlâc) lămuresc problema traducerii cărţii lui Dorotei de
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Monembasia în româneşte, apoi mă întorc să-mi iau rămas bun de la cărţi
– spre bibliotecă. Între „Filologul” lui Damaschin Studitul (Veneţia,
1671, imprimeria Nicolae Glykis) şi poema cretană „Erotocritul” a lui
Dionisie Fotino (Viena, 1818) ochesc o „Esopie” legată impecabil în
piele de focă. Mă uit la ea, o întorc pe toarte feţele: E apărută în anul
1543 la „editura” Gioanni Antonio & Pietro fratelli di Nicolino da Sabio.
Îmi face cu ochiul, tare aş vreo s-o strecor sub tunică, dar grămăticul e cu
ochii pe mine, sau poate doar mă observă cu simpatie.
În viaţa mea n-am furat un capăt de aţă – în afară de nişte cărţi
vechi de la Căminul Cultural, eram printr-a patra... Clădirea se afla în în
restaurare, parcă văd şi acum un morman de cărţi şi reviste vechi depuse
în mijlocul încăperii, până-n tavan. Atunci am îndesat pe sub palton câte
cărţi am putut şi dus am fost.
Aceeaşi tentaţie o am acuma: trebuie să dovedesc prin ceva
colegilor mei de la Institutul de Cercetare şi Conservare a Patrimoniului
Cultural că am fost aici, în această chilie, în această epocă, iar exemplarul
cu pricina este unic, un incunabul. Şi atunci mă întorc în profil, mă fac că
frunzărec opul şi... harşt!, îi smulg o pagină, şi-i trag un tuşit. Conştient
de sacrilegiul cultural săvârşit.
*
Mă trezesc subit în camera mea - în timpul meu! - la masa mea
de lucru, alături de biblioteca mea... îmi aduc aminte de experienţa trăita
ca de un vis mai intens şi mai insistent. Un vis pe care-l reţii mai bine
decât pe toate celelalte şi ţi se pare mai clar numai din cauză că s-a
repetat de câteva ori. Impresia rămasă este de ceva intermediar, aflat
imediat sub epiderma realităţii, tangent la realitate. Am în faţă un
evangheliar cu coperţi de argint bătut cu pietricele mărunte – un
exemplar rar, cere-mi aduce aminte de biblioteca scribului sechestrat în
scriptoriu. De exemplarele la care lucra (se inventase de ceva timp
tiparul, dar tot mai căutate erau probabil exemplarele caligrafiate de
mână!)
Deschid la pagina de gardă: SĂNTA SCRIPTURĂ
A
VECHIULUI ŞI A NOULUI TESTAMENTU
EDIŢIUNE NOUĂ REVEDUTĂ DUPĂ TECSTURILE ORIGINALE ŞI
PUBLICATĂ DE SOCIETATEA BIBLICĂ PENTRU BRITANIA ŞI
STRĂINĂTATE
IAŞII
TIPO-LITOGRAFIA H. GOLDNER
1874
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O frunzăresc puţin, ajung la Epistola Întâia către Corinteni, cap.
13: „De aşĭ vorbi în limbele omenilorŭ şi ale ângerilorŭ şi iubirea nu aşĭ
avé, m’amŭ făcutŭ ca o aramă sunătóre, séŭ cimbalŭ resunătoriŭ... Căci
vedemŭ acumŭ ca prin oglindă în enigmă; dară atuncea façă către façă;
acumŭ cunoscŭ în parte, dară atuncea voiu cunósce precum şi sunt
cunoscutŭ.” Întorc câteva file bune înapoi şi înaintea ochilor îmi apare,
cu litere mari, verzale ECCLESIASTULŬ, Cuprinsulŭ şi scopulŭ cărţeĭ.
Iar la cap. 5 scrie aşa: „Păzesce piciorulŭ teŭ când mergi in casa lui
Dumnedeu; şi apropiă-te maĭ bine spre a asculta decâtu să aducĭ
sacrificiŭlu nebunilorŭ”... „Bucură-te, tênere, in copilăria şi anima ta să
se veseléscă in dilele tênereţei lale, şi âmblă in căile animei tale.”
Scot victorios de sub faţa de masă pagina din „Esopia”; este
numerotată cu numărul 43 şi încep să citesc – parcurg cu oarecare
uşurinţă literele slavone, căci scrisul e-n româneşte. (Asta îmi aduce iar
în minte ideea mea trăznită de prin clasa a VI-a, când am avut tupeul să
expediez o scrisoare „Unui elev din URSS” – asta era toată adresa... E ca
şi cum i-ai scrie lui Moş Crăciun, unui Crăciun care pe-atunci se numea
Gerilă...
Prin bunăvoinţa funcţionarilor de la Poştă scrisoarea mea a ajuns
în satul Speia, Raionul Tiraspol, RSS Moldovenească. De atunci am
început să corespondez cu o clasă întreagă – desigur, a VI-a – şi cu
diriginta lor. Aceştia mi-au trimis o sumedenie de ilustrate şi de scrisori,
iar diriginta un pacheţel de cărţi. Toate erau scrise în româneşte, dar cu
litere ruseşti.)
... De asta îmi aduc aminte acum, când mă pregătesc să mă
prezint în faţa Consiliului (ICCPC), ca să-mi pledez cauza. O cauză
comună cu a celor care studiază problema călătoriilor în timp, a faliilor şi
crevaselor, buclelor temporale, în care mai poţi nimeri şi din greşeală,
fără a fi nevoie să te laşi introdus în maşina timpului... (faimosul
„cronograf”, care zace demontat în Muzeul Vaticanului, ca nu cumva să-i
treacă prin cap vreunui isteţ să-l folosească!).
Îmi pregătesc geanta diplomat, mă întorc spre uşă... mă aflu deja
cu mâna pe clanţă. Dau să apuc pagina, s-o pun la adăpost într-un dosar,
însă mâna mea nimereşte în ceva moale, inconsistent. Mă uit atent: pe
masă nu mai e nici o pagină, un fragment doveditor de „Esopie”
originală, ci o biată grămăjoară de praf alb...
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„Simona-Grazia Dima este o conştiinţă literară superioară,
tobă de carte, cu incursiuni spectaculoase nu doar în cultura
indiană arhaică, sau în mistica medievală arabă, dar – în egală
măsură – şi în cultura anglo-saxonă de ultimă oră, despre care a
scris şi din care traduce cu consecvenţă.”

Simona-Grazia Dima în ”Aula Magna a
Universităţii Fluide”
un comentariu critic de Ion Zubaşcu
Foarte multe poeme ale Simonei-Grazia Dima, stranii, dense, cu o
puternică amprentă personală, inconfundabilă în poezia română
contemporană, ar putea fi luate drept arte poetice şi volumul La ora
fulgerului (Edit. Limes, Cluj-Napoca, 2009), e plin de astfel de „găuri
negre”, în preajma cărora oprindu-te ai iluzia că ţi se deschid adâncimile
abisale ale viziunii sale. Chef cu cerberi e un astfel de poem, dar imediat
îi poţi alătura alte texte din volum, de aceeaşi factură, cum ar fi
Împreună, Pe negrul haosului, În plină zi ca pentru noapte, Bufonii,
Concert de seară, Moarte contemporană, Un poet înaripat traversează
Calea Victoriei, Strada cu arcane, Copiii judecători, Memorie ermetică,
Să schimbăm lumea, Floarea iernii, Scrisoarea lui Li, astrologul, către
soţia sa, şi – desigur – poemul preliminar al volumului, Viziune în
Cnossos, spre sala reginei. Sunt doar câteva din nucleele dure care
întreţin în jurul lor orbitele unor sensuri grave, ale căror forţe de atracţie
şi respingere ţin în echilibru materia interstiţială a acestei cărţi
strălucitoare, în universul interior atât de bine construit şi închegat al
Simonei-Grazia Dima.
Dar să ne întoarcem la poemul Chef cu cerberi, populat de personaje
ale spaimei cu straie însângerate, care aruncă – în timp ce dansează
barbar – capete de om într-un sanctuar al ororii. Un câmp freatic de
teroare împânzeşte tot volumul Simonei-Grazia Dima, ca şi cărţile sale
anterioare, fiara la pândă fiind una dintre întruchipările predilecte ale
acestei neliniştite poete: „M-am învăţat cu spaima/ cu ştiinţa de-a sta în
cvadrat”, casa însăşi, ca refugiu ultim al intimităţii şi deplinei siguranţe,
„e locul unde fiara se-aruncă asupra ta”. La celălalt pol al spaimei,
ameninţarea terifiantă, continuă, este întreţinută pe dedesubtul regnurilor
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vizibile de „fiinţele mici ale umbrei”, prezente şi ele în multe din cărţile
poetei, alături de gnomi, ciudate vietăţi acvatice, peşti, crabi, moluşte,
„un ied subacvatic”, „fluturi transgenici”, „câini înaripaţi”, „bufoni grei
de ceaprazuri”, „inşi micuţi/ puzderie (elfi, bursucei?)”, „păpuşari de
bâlci”, „pitici cretini”, „zei retardaţi”, „zei microscopici iviţi ca funigeii”,
„copii sidefii” cu „mutrişoare inexpugnabile”, întruchipări şi „făpturi
blasfemice” care se contaminează doar aparent de rechizita spectaculos
grotescă, dar inofensivă, a unui bâlci popular, „cu valiza de profeţii şi
turtă dulce”, în carte funcţionând însă ca nişte forţe ale unui coşmar ce
transcende speciile, genurile şi regnurile morfogenetice, într-o continuă
metamorfoză înfricoşătoare, ce ameninţă să scape de sub orice control.
În faţa „fiarei cu trup de adevăr” stă „martorul blând”: toată
scenografia e pregătită ca pentru o înfruntare cu mize cosmologice, o
luptă cu consecinţe ultimative, pe viaţă şi pe moarte, pare că urmează să
înceapă între contrarii, iar această aşteptare prelungită a clipei decisive
ridică la paroxism febra cuvintelor şi tensiunea cărţii, dar când semnalul
„suprafiresc şi eroic” e pe punctul să anunţe apocalipsa, instanţa
decizională a fragilei fiinţe cunoscătoare ia hotărârea care consternează
întreaga ferocitate a lumii: „Îmi pun de fiecare dată cunoaşterea/ pâinea
şi sângele pe masă,/ apoi mă predau. Mai cinstit nu se poate juca”.
Mişcarea următoare e aceea de a „accepta cheful cu cerberii”: „Ei râd şi
mă iartă,/ căci n-am dispreţuit ospăţul.../ şi plângem împreună/ pe masa
mohorâtă/ la vederea unui pas zeiesc”; „Am traversat ura, am înţeles
semnele/ cereşti, am strâns pietre scumpe şi ieftine/ şi fac întotdeauna pe
dos de ce anunţ,/ să fie linişte, să fiu în sâmbure”. Creatorul cunoaşte arta
războiului şi convenţiile acestui teritoriu „între templu, arena cu
gladiatori/ şi teatrul ce montează crime adevărate”, dar nu se foloseşte
de ea, „lupta plănuită n-a mai avut loc”, „am din ce în ce mai mulţi aşi/
în mânecă, dar nu joc”, optând pentru sacrificiul asumat de a fi „vedeta
unei mări pline de rechini”.
În poemul Tu, profesiunea de credinţă a spiritului creator în faţa
necunoscutului terifiant e cât se poate de limpede: „voi vorbi pe limba
ta,/ mă voi ruga în ruga ta,/ voi striga din trupul tău,/ în numele tău,/
nepierzător/ de mine însumi”. Pentru Simona-Grazia Dima poezia este
un exerciţiu continuu de cunoaştere, prin înfruntarea agresivităţii realului,
cu conştiinţa că adevărul ultim nu poate fi posedat, obiectual, fiind
multicentric, plural, fluid, „Aula Magna a Universităţii Fluide”. Nu
textul sedimentat idolatru e ţinta poeziei Simonei-Grazia Dima, ci
raţiunea mistică a unui supra-text, sub imperiul căruia „martorul blând”,
fragilitatea însăşi a spiritului creator, digeră incongruenţele şi cele mai
înspăimântătoare ameninţări ale fiarei, într-un proces de cunoaştere care
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înseamnă punere în sintaxă şi lege, devenind astfel prin îmblânzire şi
asimilare parte din fiinţa şi conştiinţa celui ce luptă cu sinele să înţeleagă
– aceasta fiind de fapt adevărata bătălie a oricărui creator adevărat:
„Conflictul, aşadar, nu mai poate izbucni acolo unde frica născută din
iluzia necunoscutului lasă loc înţelegerii” (citat din volumul său de
eseuri Labirint fără minotaur, Ideea europeană, 2008).
Metamorfoze transgenice

Simona-Grazia Dima a publicat până acum opt volume de versuri,
începând din 1985, când a debutat cu Ecuaţie liniştită, după care au
urmat, la intervale pulsatile, imprevizibile, Dimineţile gândului (1989),
Scara lui Iacob (1995), Noapte romană (1997), Focul matematic ( tot
1997), Confesor de tigri (1998), Ultimul etrusc (2002), Călătorii
aprocrife (în acelaşi an), Dreptul rănii de a rămâne deschisă (2003),
cărora li se adaugă traducerea din Arthur Osborne, Ramana Maharshi
sau Calea cunoaşterii supreme (2003) şi volumul de eseuri Labirint
fără minotaur (2008). Doar privind ultimele opt titluri din panoplia
editorială a poetei, nu putem să nu remarcăm că toate au ceva particular,
vizând un domeniu abstrus (toposul Oraşului Abstrus e recurent în
cărţile sale), care trimit din volume şi sensuri diferite spre aceeaşi
paradigmă a literaturii manieriste, strălucit monografiată de Gustav Rene
Hocke în cele două cărţi fundamentale ale sale, Lumea ca labirint
(Meridiane, 1973) şi Manierismul în literatură (Univers, 1997). Asta nu
înseamnă nicidecum că Simona-Grazia Dima s-a apucat să scrie versuri
cu Evangheliile manierismului în mână. Această paradigmă a culturii
europene îi este consubstanţială, asta e structura nativă a autoarei, tot aşa
cum curentul acesta literar e o constantă a spiritului creator dintotdeuna,
filiaţii manieriste putând fi recuperate din toate epocile, în special în
perioadele alexandrine de la sfârşitul marilor imperii, sau ciclurilor de
civilizaţie, inclusiv elen şi roman, la fel cum vor însoţi – în egală măsură
– creaţia omului în istoria sa şi de acum înainte. Poate tocmai de aceea,
dintre comentariile dedicate poeziei Simonei-Grazia Dima (la sfârşitul
celor 88 de pagini de poeme ale volumului La ora fulgerului, autoarea
adaugă 26 de pagini de citate semnificative, extrase din cronicile celor ce
i-au recenzat cărţile, de-a lungul anilor), majoritatea remarcă dificultatea
de-a intra în mecanismele generatoare de text ale poetei, insolitul şi
stranietatea discursului său, unicitatea acestei poezii care a înaintat liniştit
în timp, într-un con de umbră benefic, edificator aş spune, împotriva
torentului general al ideologiei optzeciste, aşa cum s-a întâmplat de altfel
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şi cu poezia lui Aurel Pantea, cel mai apropiat coleg de generaţie, ca
opţiune paradigmatică.
Simona-Grazia Dima este o conştiinţă literară superioară, tobă de
carte, cu incursiuni spectaculoase nu doar în cultura indiană arhaică, sau
în mistica medievală arabă, dar – în egală măsură – şi în cultura anglosaxonă de ultimă oră, despre care a scris şi din care traduce cu
consecvenţă. Poeta a oferit în cărţile anterioare filiaţiile sale genetice,
remarcate deja de o serie prestigioasă de cunoscători, Bogdan-Alexandru
Stănescu, Radu Voinescu, Nicolae Coande, Ovidiu Morar, Mircea A.
Diaconu, Iulian Boldea, Cornel Ungureanu, Stefan Borbely, Marcel PopCorniş, dintre cei mulţi care au scris de-a lungul anilor despre poezia sa.
Nu face excepţie nici acest volum, primele trei poeme introductive,
Viziune în Cnossos. Spre sala reginei, Scrisoarea lui Li, astrologul, către
soţia sa şi Floarea iernii, pot fi receptate ca veritabile arte poetice
manieriste iar decriptarea lor recapitulează explicit principalele teme,
motive şi simboluri ale acestei fertile paradigme literare, care îşi are în
Simona-Grazia Dima cea mai de seamă reprezentantă a sa în literatura
română actuală.
Evident că palatul lui Cnossos, în ale cărui interioare ne aventurăm în
poemul preliminar, trimite la constructorul labirintului, motiv central al
viziunii poetice a Simonei-Grazia Dima, iar versul final deschide spre
„spaţiul adânc al metamorfozei” – o altă temă constitutivă a acestui
teritoriu unic, cu coeficient cuantic de stranietate şi farmec, alături de
încorporările miraculoase ale întregului în parte (lumea într-un iel, sau
într-un măr purtat de valuri, în alt poem), coborârea în corola unei flori ca
într-o nouă „Ţară a Minunilor”, fascinaţia unei „mundus subterraneus” a
iregularului, monstruosului şi grotescului, transformări transgenice,
concetti şi imagini optice împosibile în realitate, ca în fasciantele gravuri
ale lui Escher generate de întreţeserea planurilor de actualizare cu cele de
potenţare, o imprevizibilă ars combinatoria, magia alchimică a unei
materii magmatice, cu forme în curgere metamorfică de lavă ( „cărţile
fierbinţi”), iar la polul opus – diamantul şi cristalele, ca motive recurente
ale sedimentării, pe tot parcursul volumului: „Şi abia după incendiu
începe dogoarea amiezii,/ arderea de după ardere. Pârjolul vesel, arsura
fericită,/ hohotul flăcării. Pe vechiul vulcan, copiii află/ anemone
albastre. Strigând, ei calcă pe copca/ sub care clipesc, glumeţe, dar
treze, văpăile”; „Munţi suntem, în falsă tăcere zăvorâtă, / sub avalanşa
unei vorbiri lăuntrice, enorme,/ ce-şi taie drum, din miezul pământului/
încoace: lavă întâi, şi piatră, apoi visul /unui duh”; „noi am fi liberi să
ţâşnim,/ să ne-ntrupăm pe fulgere,/ mâncând netulburaţi/ tartine, faguri,
lumi”.
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Lava şi cristalul

Universul poetic atât de personal al Simonei-Grazia Dima stă sub
semnul fluidităţii şi cristalului, jocului şi ordinii, poemele cărţii sale La
ora fulgerului putând fi considerate un fel de noi aventuri, actualizate ca
scenariu, ale unei Alice în „Ţara Minunilor”. Pasiunea poetei pentru
vietăţi stranii, dar şi vocaţia sa spectaculoasă de prestidigitator al
cuvintelor, încălecând pragurile dintre regnuri şi lumi, pun în evidenţă
fascinaţia irepresivă a copilului din cartea Simonei-Grazia Dima pentru
inventarea unei lumi imaginare, compensatorii în raport cu „dreptul rănii
de a rămâne deschisă” (poate o leziune a identităţii în straturi biografice
adânci), cu bizarerii şi legi ale propriului joc. În acest sens, scrisul poate
fi o tentativă vindecătoare continuă a poetei, de a-şi apăra nucleul primar
de ingenuitate agresată, absurdul unor viziuni şi ţâşnirea în nonsens, în
unele poeme, funcţionând ca un impuls organic al revoltei şi nesupunerii
la consens, prin revanşa jocului şi miraculosului asupra precarităţii
brutale, corupătoare.
Evident că acest mecanism generator de literatură, prezent cu
precădere la creatorii manierişti, atinge resortul universal al oricărei
creaţii, cum e şi cazul cărţii Simonei-Grazia Dima, care descoperă într-o
scriere a lui Tudor Vianu, bunăoară, Filosofie şi poezie (Editura
Enciclopedică Română, 1971) un citat edificator pentru orice operă
valoroasă a lumii: în momentele de sleire şi osificare istorică, „Spiritul
doreşte frângerea armoniilor încremenite, contrazicerile fecunde,
conflictele bogate în germeni noi...Cine sfarmă armonia, o face pentru a
o recâştiga la alt nivel...Zdrobim unităţile bine întocmite, pentru a putea
spori elementele lor astfel eliberate şi pentru a le putea grupa apoi într-o
unitate mai vastă”. Tocmai acest „alt nivel” şi „unitate mai vastă” sunt
atinse de Simona-Grazia Dima cu noua sa carte, La ora fulgerului.
În plus, faţă de toate determinările care circumscriu universul
manierist, conturat impecabil de Hocke, poetica Simonei-Grazia Dima
beneficiază de răsturnările spectaculoase pe care fizica cuantică le-a
operat în raport cu logica aristotelică, spaţiul euclidian şi mecanica
newtoniană, aflate sub girul milenar al imuabilităţii arhetipale a
clasicismului greco-roman. Descoperirile de ultimă oră din domeniul
fizicii particulelor elementare pun frontal în discuţie principiul identităţii
şi al noncontradicţiei, însuşi raportul cauză-efect, aceste bulversări
neliniştitoare fiind rezolvate strălucit de filosoful Stephane Lupasco, prin
descoperirea terţiului inclus dintre bine şi rău, frumos şi urât, adevăr şi
fals, în procesul fluid al devenirii sub semnul logicii dinamice a
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contradictoriului, mai degrabă a sentimentului pulsatil, decât a raţiunii
cristalizatoare. De aici vine şi deschiderea Simonei-Grazia Dima spre
zăcămintele indice ale meditaţiei şi iluminării, sau spre explorările
misticilor sufiţi, care au experimentat căile cunoaşterii supreme, fără
graniţe între lucru şi fiinţă, realitatea fiind percepută în noua ei puritate,
mereu regeneratoare, fără contaminarea oricăror limbaje intelectuale, ce
maculează, corup şi sclerozează lumea spiritului.
La ora fulgerului, deci, a unei materii interstiţiale, care purifică prin
arderea înaltelor sale puteri cereşti, pentru a putea declanşa abia după
aceea furtunile mentale răvăşitoare, regeneratoare! Acest moment
biografic marchează noul volum al Simonei-Grazia Dima, una dintre cele
mai originale şi valoroase poete ale literaturii noastre actuale, a cărei
vizibilitate e posibil să crească odată cu trecerea timpului. Totul e să aibă
răbdare. Sau, cu versurile lui Gellu Dorian, dintr-un grupaj substanţial
apărut în Apostrof 1/2010: „trece şi viaţa asta/ apoi vom vedea noi care
pe care”. Iar în viziunea foarte inspirată, în registrul atât de personal al
Simonei-Grazia Dima: „Aşii să fie căzuţi între plante de cameră?/ Jocul
se joacă pe sine şi sunt diamante/ între cartofii de la bucătărie”.
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„Un alt clişeu, clamat frecvent de apostolii comunismului, a fost
omul nou. Ceea ce propaganda oficială înfăţişa drept corolarul
unei societăţi bazate pe egalitate şi exemplaritate
comportamentală, s-a dovedit în realitate un produs al fricii, cobai
al unor experienţe dintre cele mai terifiante.”

Avatarurile lui Iov
sau despre literatura antiutopică
un eseu de Marius Ţepeş
Un caz interesant în evoluţia fenomenului literar postbelic îl
constituie literatura antiutopică, ale cărei ipostaze au depăşit rareori până
în prezent, în procesul receptării, faza criticii de întâmpinare. Credem,
însă, că mai profitabilă decât comentariul impresionist sau descrierea
universului fiecărei opere în parte ar fi identificarea elementelor
recurente, în stare să constituie un profil al acestui tip de literatură.
În încercarea de a defini raportul dintre utopie şi antiutopie, se
consideră în general că, în timp ce prima are o valoare preponderent
compensatorie, concretizând nostalgia paradisului pierdut, antiutopia are,
mai degrabă, un caracter anticipativ, putând fi inclusă sub umbrela
generoasă a science-fiction-ului.
Fiind de acord că infernul este ulterior paradisului, cei mai mulţi
comentatori ai fenomenului consideră antiutopia drept un produs al
reacţiei faţă de matricea ei, utopia: Utopia negativă nu se deosebeşte de
cealaltă (utopia - n.n.) decât prin intenţii. Ea inventează şi deduce
posibilele laterale după aceleaşi procedee, îşi construieşte tot aşa
peisajul utopic şi republica. Totuşi, scopul ei nu este de a ne aduce în
prezenţa celei mai bune guvernări. Ea nu construieşte pentru a construi,
ci pentru a demola. Edificiul ei serveşte drept exemplu negativ şi arată
ceea ce n-ar trebui să existe.1 Exprimând acest punct de vedere într-o
lucrare despre istoricul şi mecanismul utopiei, Alexandru Ciorănescu
sfârşeşte, totuşi, prin a exagera dependenţa menţionată, legând însuşi
statutul antiutopiei de elementul teleologic pe care aceasta îl conţine:
Utopistul devenit antiutopist suprimă utopia, sau măcar lasă să se
înţealeagă că s-ar cuveni să fie suprimată; şi făcând acest lucru, el se
1
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suprimă pe sine însuşi […]. Utopistul negativ nu este un om liber sau
care se pregăteşte să se scuture de legăturile sale: nu-i decât un
prizonier care se învârteşte în cerc în cuşca sa.2
Cu toate acestea, atunci când sunt contabilizate realizările acestei
specii în diferite literaturi, autorul nu mai revine la condiţionările
amintite, admiţând că utopistii negativi se simt mai în largul lor, din
punct de vedere literar, decât cei care cred sau se fac că ar crede în
tablourile lor închipuind fericirea.3
Din păcate, explicaţia acestui fenomen nu este nici măcar schiţată.
De fapt, chiar dacă afirmaţia pare simplistă, credem că explicaţia rezidă
în caracterul spectacular al răului, în multiplele metamorfoze ale acestuia,
incomparabil mai fascinante decât liniaritatea şi discreţia binelui. În stilul
său pitoresc, Cioran subliniază această diferenţă calitativă în Istorie şi
utopie: Utopia este grotescul în roz […]. Ca să plăsmuieşti o adevărată
utopie, ca să poţi picta, cu convingere, tabloul societăţii ideale, îţi
trebuie o doză de candoare, ba chiar de nerozie, care, stând prea la
vedere, sfîrşeşte prin a-i scoate din sărite pe cititori. Singurele utopii
lizibile sunt falsele utopii, acelea care, scrise în joacă, din amuzament
sau mizantropie, prefigurează sau evocă Călătoriile lui Gulliver.4
Un punct de vedere interesant aduce în discuţie Sorin Antohi în
lucrarea sa Utopica. Studii asupra imaginarului social. Acesta renunţă
deliberat la a crea polaritaţi, considerând antiutopia o probă certă a
maturizării utopiei: Nu există ruptură între utopie şi antiutopie. Cea dea doua nu este până la urmă decât varianta perfecţionată a celei dintâi,
fatalitatea ei, geamăna ei lipsită de artificii. Antiutopia ar putea fi
considerată fără a greşi o expresie a maturizării genului, ca şi o
modificare a perspectivei: pe când utopia promite, antiutopia
radiografiază. Prima uzează de retorica profeţiei, a doua se mulţumeşte
cu cea a reportajului.5
O astfel de abordare nuanţează problema, explicând în acelaşi
timp, dacă mai era cazul, statutul de întâi născut al utopiei în raport cu
mezina clanului. Ca orice specie literară, utopia s-a manifestat prin timp
în multiple ipostaze, impunând la un moment dat chiar o modă.
Caracterul ei preponderent descriptiv, ca şi gradul ridicat de
stereotipizare, au condus, însă, în mod inevitabil spre un manierism suigeneris, generând premisele necesare unui exerciţiu parodic.
2
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Din acest punct de vedere, se poate afirma că ideea regândirii
statutului originar al antiutopiei ca o parodie a unui paradis artificial creat
şi întreţinut, nu poate fi decât incitantă şi plină de consecinţe pentru
orice demers analitic.
Mai didactic, criticul Florin Manolescu propune o abordare
tematică a subiectului atunci cînd observă că aproape toate contrautopiile exprimă aşadar, un număr de primejdii potenţiale care,
instituţionalizate, pot duce la pierderea libertăţii, la desfiinţarea omului
ca individ, la transformarea lui într-un număr sau într-o marioneta˘.6 Or,
ideea de potenţialitate a faptelor surprinse, precum şi decelarea unei
intenţionalităţi preventive a textului, impun antiutopiei un caracter
anticipativ, de unde şi plasarea speciei sub eticheta science-fiction-ului.
Cu adevărat interesantă este remarca lui Florin Manolescu
privitoare la elementul de noutate pe care structura antiutopiei îl implică:
Se poate spune deci că faţă de opoziţia tipică a S.F.-ului (vechi - nou,
prezent - viitor) şi faţă de opoziţia clasică prezentă în orice utopie (bine rău), contra-utopia introduce o opoziţie nouă (normal - anormal). Iar
pentru a deveni literatură, schema aceasta este pusă în mişcare […] prin
scoaterea unui fapt de normalitate din contextul lui firesc şi aducerea lui
în contextul anormal.7 Avem, aşadar, o posibilă explicaţie pentru
superioritatea valorică în plan literar a antiutopiei în raport cu utopia, mai
ales dacă luăm în considerare faptul că întreaga literatură modernă, de la
Kafka la scriitorii sud-americani, este fundamentată tocmai pe opoziţia
normal - anormal.
În cazul antiutopiei, interesantă este mai ales relaţia dintre ideile
politice şi modul de a acţiona al personajelor care îşi asumă aceste idei.
Mai mult, ideile politice tind să aibă o anumită autonomie a mişcării, fapt
care le permite să devină ele însele personaje ale cărţii. Tensiunea apare
între individ (grup de indivizi) şi ideile politice, atracţia primului pentru
politică şi pentru ideile politice fiind contaminată de urmărirea unei
recunoaşteri care are de-a face prea puţin cu obiectivele politice enunţate
iniţial.
Consecinţele acestui demers subversiv sunt inventariate cu fineţe
analitică de Paul Ricoeur atunci când notează că ajungând la putere, un
grup accede la universalul concret şi se depăşeşte ca grup particular,
realizând astfel coincidenţa fragilă între o funcţie universală şi o poziţie
de dominaţie. Aceasta explică fără indoială faptul că o violenţă latentă
continuă să afecteze raportul tuturor cu puterea. Viaţa politică rămâne
6

Florin Manolescu, Literatura S.F., Editura Univers, Bucuresti, 1980, p.71

7

Florin Manolescu, op.cit., p. 72

147

ineluctabil marcată de lupta pentru cucerirea, păstrarea, reluarea
puterii, este o luptă pentru dominaţia politică.8
Pentru a exemplifica fenomenul în discuţie recurgem la cateva
texte reprezentative ale genului, două dintre ele, Biserica neagră,
romanul lui A.E.Baconsky, şi Al doilea mesager al lui Bujor Nedelcovici,
având o istorie alambicată, fiind refuzate de editurile româneşti, dar
publicate ulterior în Germania şi Franţa. Celelalte două romane asupra
cărora ne-am oprit în analiza noastră sunt Racul lui Alexandru Ivasiuc şi
Viaţa pe un peron de Octavian Paler.
În fiecare caz, reprezentările modelului religios (paradisul
terestru, profeţii, biserica protectoare, omul nou) preluat de propaganda
comunistă, aşa cum demonstrează criticul Eugen Negrici în Poezia unei
religii politice9, sunt trecute prin filtrul demistificării.
Patriei, a cărei descriere împrumuta, în toate poemele închinate ei,
datele biblicului Canaan, antiutopia îi opune un spaţiu închis, atent
cartografiat, supravegheat cu stricteţe. Bunăoară, în romanul Al doilea
mesager insula devine o metaforă a universului concentraţionar: Am avut
dreptate când ţi-am spus că n-ai instincte bune, altfel nu te-ai fi întors.
N-ai să mai pleci niciodată de aici! Gata, băiatule! Uşa s-a închis
definitiv în spatele tău. Clanţ! Ai auzit zăvorul? Vei deveni şi tu un om
nou şi fericit, un om al viitorului din Insula Victoriei!10 Nu întâmplător,
ieşirea din acest spaţiu nu va fi niciodată concepută ca evadare, ci va fi
considerată drept o eventuală recompensă pentru serviciile aduse
grupului dominant. Simbolismul izolării este evident şi în Biserica
neagră, anticiparea îngheţului fiind o subtilă trimitere la dogmatizarea
extremă ce se întrezărea: Era mijlocul lunii întâia, furtunile toamnei
pândeau în zare, azi-mâine se vor dezlănţui… şi apoi iarăşi liniştea şi
îngheţul iernii, zăpada, viscolul, nebunia…11
Un spaţiu închis este şi lumea în care se agită Miguel din Racul în
preziua loviturii de stat. Alexandru Ivasiuc nu descrie propriu-zis o
insulă, ca realitate geografică, ci un univers militarizat din care nu poate
fi vorba de evadare. Însuşi aeroportul, loc dinamic prin excelenţă şi
simbol al deschiderii, îl surprinde pe Miguel prin impresia de inerţie pe
care o lasă: Marea clădire modernă, cu arhitectura ei ciudată care
scotea în evidenţă impersonalitatea volumelor geometriei, cilindri
întretăiaţi de cercuri, era întunecată. Doar câteva piste erau presărate
8
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cu lumini portocalii, ciuperci artificiale de noapte şi geamurile cîtorva
birouri, aruncau o lumină suspect de paşnică. Tocmai pacea, pentru un
asemenea loc, era un adevărat semn de pericol.12
La fel ca aeroportul, gara îşi asociază pentru omul modern un
simbolism al deschiderii spre restul lumii, fiind o constantă promisiune a
evadării în alte spaţii. Însă atunci când această gară este înconjurată de un
deşert, iar şinele se pierd în nisip, tot simbolismul amintit se transformă
exact în opusul său, adică închidere, izolare, inerţie, coerciţie: Deşertul
era ca un ochi mort, imobil şi neîndurător, fixat asupra noastră. O
imensă pată galbenă care ne ardea privirea, un gol în care nu exista nici
un semn de viaţă(…). Destul de aproape de locul unde ne oprisem când
am ieşit din pădure, am găsit şinele. La marginea pădurii se prefăceau şi
ele în nisip.13 Imagine plastică, pe care personajul-narator din romanul lui
Octavian Paler o va asocia ideii deşertăciunii existenţei. De fapt,
parabola generală, legată de relaţia dintre culpabilizare şi frică, abundă în
simboluri, pe cât de bizare, pe atât de expresive: grota, mlaştina, peronul,
cobra.
În mod sigur, insula, înţeleasă nu doar ca realitate geografică, ci
şi ca spaţiu care limitează, nu epuizează metafora universului închis.
O altă imagine a spaţiului, recurentă în textele cu caracter
antiutopic este cea a panopticului, simbol al supravegherii şi
constrângerii, al cărui efect major, aşa cum observa Michel Foucault în A
supraveghea şi a pedepsi, este acela de a induce individului frica şi
autosupravegherea, controlându-i viaţa privată. Mijloacele clasice de
supraveghere (telefonul, microfoanele ascunse, antenele audio-video,
întreaga armată de agenţi, spioni şi turnători) au dispărut, locul lor fiind
luat de autodenunţ. Nu există satisfacţie mai mare pentru indivizi decât
aceea de aşi denunţa comportamentul deviant şi de a urma un riguros
program de ideo-terapie.
Culpabilizarea generală constituie în romanul lui Nedelcovici premisa
fundamentală a unui proces care are ca finalitate autosupravegherea:
Pentru prima oară de când m-am întors, un gând ascuns, prima
minciună: n-am folosit termenul de invazie a Metropolei, ci insurecţie.14
Cenzura a dispărut ea însăşi ca formă instituţionalizată de control,
fiind înlocuită de răspunderea şi conştiinţa profesională. Mai
surprinzător este faptul că prohibiţiilor oficiale de tot felul li se găseşte
într-o a doua instanţă, o falsă motivaţie de ordin personal: Lectură?
12
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Cărţi? Hm! Mă faci să râd! Mi-ai adus câteva cărţi? Te rog să le iei, ar
trebui să le predau la Biblioteca Municipală, nu avem dreptul să le
primim… de altfel, nici nu am timp să le răsfoiesc. in acasă frânt de
oboseală, moţăi într-un scaun, fac lecţii cu Pierre, ascult marşuri la
televizor sau mă culc.15
Formele de organizare ale unei astfel de societăţi, ca şi cei care
instrumentează tot acest scenariu culpabilizator, nu sunt altceva decât
imaginea răsturnată e reprezentărilor angelice prin care textele
propagandistice consolidau mitul partidului ocrotitor şi al conducătorului
iubit, profet şi strateg deopotrivă. Locul acestora din urmă este luat în
romanul lui Nedelcovici de un sofisticat aparat represiv, având o ierarhie
bine determinată (Liga, Brigăzile de ordine şi Institutul de ideoterapie) şi
condus de un fost pescar, Guvernatorul, maestru al disimulării şi
intimidării. La fel ca personajul din Toamna patriarhului, căruia
apropiaţii încercau să-i întreţină iluzia virilităţii vârându-i în pat
prostituate travestite în liceene, Guvernatorul trăieşte la rândul său într-o
realitate cosmetizată, al cărei decor de mucava îl intuieşte: Sunt mai
bătrân, nu-i aşa? Ziariştii îmi pun fotografiile de acum câţiva ani, şi râde
încet. Vor să par mai tânăr… şi eu nu mai sunt tânăr de treizeci de ani, şi
abia acum râde deschis, puternic, cu poftă.16
Tot o ligă, de data aceasta Liga Cerşetorilor, a cărei dogmă
supremă postulează umilinţa ca modalitate de disciplinare a individului şi
de ascensiune socială, îşi exercită în mod abuziv controlul asupra lumii
din Biserica Neagră. Lipseşte conducătorul unic, însă locul acestuia este
luat de Dumnealor, o elită politică, în jurul căreia roiesc tot felul de
personaje bizare: Servitoarea, Cei trei gropari, Falsul frate, Tipul sordid,
Proprietăreasa, Personajul auster, Emulii. În realitate, retorica umilinţei
contează doar ca mijloc de aservire a celorlalţi, amănuntele picante legate
de aşa-zisele universităţi de noapte fiind un amestec scandalos de
îndoctrinare şi dezlănţuire orgiastică.
Carierismul şi dogmatismul vor submina însă constant echilibrul
şi unitatea Ligii Cerşetorilor. Gruparea conservatoare nu ezită să asedieze
Biserica Neagră, spaţiu securizant şi ultimă citadelă a liberalismului.
Lapidaritatea şi autenticitatea notaţiei nu înlătură însă impresia de
scenariu abil dirijat: Asediaţii şi asediatorii nu sunt, în ultimă instanţă,
decât mase de manevră. Adevărata luptă se duce sus în săli închise şi
inaccesibile, unde cercurile superioare ale Ligii, divizate în două tabere,
se confruntă zi şi noapte, abia reuşind fiecare să comunice cu câte un
15
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agent strecurat spre acele încăperi ascunse. Acolo se va hotărî totul.17
Conflictului îi urmează inerente demascări şi vânători de vrăjitoare,
eficienţa schimbării constând nu atât într-o primenire ideologică, cât mai
ales în reciclarea aparatului administrativ.
Dincolo de aceste constatări e limpede că putem identifica atât în
Biserica Neagră, cât şi în Al doilea mesager, unele obsesii ale grupului
dominant. Bunăoară, violenţa, care ia forme dintre cele mai bizare,
memorabilă fiind scena bătăii atent supravegheate de la stadion din Al
doilea mesager, ocazie cu care manifestarea atroce se transformă brusc
într-o formă de divertisment: Ochi învineţiţi, arcade plesnite, capete
sparte, maxilare fracturate, haine rupte, nasturi săriţi… Armatele
combatante – învinşi şi învingători - se retrag spre scările tribunelor…
Satisfacţia obosită, expresia de ură împletită cu bucurie le dă un aer de
satisfacţie.18
O particularitate a limbajului aluziv o constituie organizarea
textului ca o confesiune a unui personaj cu un statut aparte în lumea pe
care o analizează. Am putea să-l numim hiperlucidul sau anarhistul, însă
ambele calităţi derivă din condiţia sa de străin.
O interesantă analiză a imaginii arhetipale care stă la baza
excluderii principiale a străinului o face Eugen Negrici în studiul care
însoţeşte antologia de poezie propagandistică Poezia unei religii politice:
Străinul nu a fost decât târziu, când paradoxul cristic a căzut în
mitologia populară, un posibil mesager al lui Dumnezeu[…] În genere,
însă, tradiţia l-a văzut ca pe o periculoasă încarnare diabolică. El era
cel din afara cercului magic protector, care împiedică pătrunderea
sufletelor rătăcitoare, a duşmanilor, a demonilor. Din perspectiva
acestui simbolism al închiderii, cel ce nu este sau nu mai este dintre ai
noştri, Celălalt, întruchipează mai curând Adversarul, spiritul care
acţionează prin rele sugestii şi incitări.19
Într-un univers cosmetizat, în care realitatea traversează o
profundă criză la nivelul reprezentării, opoziţia normal - anormal
funcţionează numai în cazul străinului, ceea ce îl deosebeşte de ceilalţi
fiind tocmai conştientizarea stranietăţii situaţiei. El simte intruziunea în
firescul cotidian a unor factori perturbatori, care ţin de o ambiguizare şi
de o relativizare a moralei, sau care se rezumă, în primă fază, la o
modificare suspectă a decorului.
Din această perspectivă, situaţia descrisă în Al doilea mesager,
romanul lui Bujor Nedelcovici, şi în Biserica neagră de A.E. Baconsky,
17
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devine paradigmatică. În ambele cazuri, personajul-narator revine, după o
lungă absenţă, în locul în care îşi petrecuse copilăria, iar orizontul de
aşteptare îi este înşelat. Pentru personajul lui A.E. Baconsky, viaţa
oraşului suferise între timp schimbări nenumărate. Pînă şi străzile aveau
un aer de umilinţă şi de rătăcire cu duhul, iar trecătorii[…] erau atât de
puţini de parcă o molimă necruţătoare îi secerase. Eram copleşit de
sentimentul unor prefaceri mult mai adânci, cărora nu le puteam vedea,
în prima zi, decît aparenţele. Multe surprize simţeam că mă pândesc de
pretutindeni şi prima dintre ele mă aştepta chiar acasă.20 Evident,
surprize este un eufemism, termenul desemnând, de fapt, primele semne
ale instalării absurdului în cotidian, iar acestea se ţin lanţ, pînă când
realitatea însăşi va împrumuta trăsăturile unui coşmar generalizat
Indiferent de statutul său anterior, nou-venitul este pentru ceilalţi,
chiar pentru foştii săi prieteni, un străin, un familiar al altei ordini
sociale, în fine, un potenţial element destabilizator. Nu întâmplător, el
este luat în primire încă de la sosire de emisarii grupului dominant.
Astfel, în Insula Victoriei, Danyel Raynal este întâmpinat de doi indivizi
scorţoşi de la Colegiu, care îl invită să facă o vizită Guvernatorului. Mai
mult, fără să bănuiască nimic, protagonistul este supus unui interogatoriu
mascat de către un foarte bun prieten, devenit între timp faimos poet de
curte. Tot un anunţ în termeni ultimativi primeşte şi Sculptorul din
romanul lui A.E.Baconsky. De fapt, ambele invitaţii sunt dovezi evidente
ale suspiciunii autorităţilor faţă de cel neiniţiat încă în noua ordine
politică, întrebarea care revine obsedant fiind legată de scopul întoarcerii:
În fond… tu pe cine mai ai în ţară?[…] De ce te-ai întors după
unsprezece ani?[…] Ce-ai de gând să faci?[…] Cu ce gânduri te-ai
întors în afară de cele spuse?21
E limpede că în raport cu austeritatea materială şi îndoctrinarea
oarbă ce caracterizează oamenii viitorului din Insula Victoriei, atitudinea
lui Danyel Raynal trece drept excentrică, dar mai ales periculoasă. Totul
îl califică drept străin, în special ceea ce ţine de normalitate. Conduce un
Ford Mustang, citeşte literatură, ascultă muzică clasică, intenţionează să
scrie un roman şi să ţină un curs intitulat Istoria şi literatura, aşadar,
suficiente premise pentru a fi catalogat drept indezirabil şi sfătuit să se
expatrieze, nu însă înainte de a i se folosi prestigiul dobândit peste hotare
în scopuri propagandistice: Poţi să te întorci cînd vrei, îţi vizitezi
prietenii, rudele…stai o lună, două, apoi pleci din nou la Paris, Milano,
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Veneţia[…]. Te cultivi, înveţi, scrii ce vrei, despre cine vrei… iar noi ne
mândrim cu o personalitate ca tine care s-a născut în insula noastră.22
Din multe puncte de vedere, situaţia străinului este similară cu
cea a biblicului Iov. Peste un om lucid, venit dintr-un spaţiu al
normalităţii, se abate absurdul. Treptat, toate bucuriile simple îi sunt
interzise, rămânându-i – amară ironie – doar posibilitatea problematizării.
Un alt clişeu, clamat frecvent de apostolii comunismului, a fost
omul nou. Ceea ce propaganda oficială înfăţişa drept corolarul unei
societăţi bazate pe egalitate şi exemplaritate comportamentală, s-a
dovedit în realitate un produs al fricii, cobai al unor experienţe dintre cele
mai terifiante. Indiferent de metodele folosite de grupul dominant,
formarea noului tip uman avea la bază aceeaşi inepuizabilă strategie a
dezumanizării
În primul rînd merită făcută observaţia că raportul dintre agenţii
răului şi omul nou comportă cel puţin două aspecte: asimilarea şi
socializarea extremă. Perspectiva asimilării reprezintă însuşi resortul
declanşator al confesiunii în romanul lui Octavian Paler. Rinocerizarea
fiind aproape încheiată, personajul-narator se agaţă de cuvinte în speranţa
exorcizării răului prin mărturisire: Acum vă pot spune, în sfârşit,
adevăratul scop al confesiunii mele: dacă mă veţi vedea vreodată la un
colţ de stradă cu un fluier în mână, cântând unei cobre, să ştiţi ce s-a
întîmplat. Nu eu am vrut, domnilor; eu am visat să rămân om şi m-am
luptat cât am putut. Nu-i aşa că sunt încă om dacă mi-e frică?
Îmblânzitorii par uneori bântuiţi de reverii tulburi, dar în somnolenţa lor
ciudată nu spun un cuvînt. Singura mea şansă de a vorbi e acum.23
Asimilarea nu are, aşadar, un caracter instantaneu, ci presupune
un proces îndelungat şi factori favorizanţi. De cele mai multe ori ea e
determinată de singurătate, de claustrare, stări prin excelenţă prielnice
silogismelor de tot felul. Opoziţia dintre bine şi rău, dintre spirit şi trup
este figurată prin lupta dintre Dumnezeu şi fiară, ruperea echilibrului
fiind hotărâtoare pentru statutul individului, acela de sfânt sau de
îmblânzitor de cobre. Fapt sigur e că sunt foarte puţini sfinţi pe lume,
numărul îmblânzitorilor fiind incomparabil mai mare, iar neutralitatea,
prohibită.
Omul nou devine în romanul lui Nedelcovici un simplu obiect
social, produs de serie al temutului institut în care se practica ideoterapia.
De aici şi până la nediferenţierea şi obedienţa pe care le presupune o
masă de manevră nu e decât un pas: Deschid involuntar televizorul.
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Cineva vorbeşte la tribună. O adunare într-o sală imensă. Figuri de
ceară, aplauze la comandă, măşti, ochi vidaţi, fixitatea feţelor de
carton… sărbătoarea unui simulacru colectiv devenit formă reală de
existenţă.24 Modelul spre care se tinde este cel al unui Om al Viitorului,
disciplinat, organizat şi militarizat. Până şi femeile se adaptează rigorilor
cazone, fiind gata să facă amor când le ordonă camaradul de viaţă. Mai
mult, Helene, iubita din tinereţe a celui proaspăt întors în universul
concentraţionar al insulei, poartă sutien Noua eră, ciorapi Avântul şi
sandale Victoria. Cu puţină imaginaţie, restul poate fi bănuit, feminitatea
fiind redefinită în funcţie de onomastica profetic mobilizatoare a dessousurilor.
Însuşi mecanismul propagandistic evocat în Al doilea mesager
(Luam capul Guvernatorului, dintr-o fotografie în care a zâmbit spre
mulţime, şi îl puneam la trupul care se afla într-o fabrică sau la o creşă
de copii pe care o vizitase în ziua aceea.25), rizibil pentru cei care nu
cunosc metamorfozele fotografiilor care-l înfăţişau pe Ceauşescu în
timpul vizitelor de lucru, face ca textul să cocheteze cu mai degrabă cu
documentarul decât cu science-fiction-ul.
Încercând să conturăm profilul antiutopiei, nu putem neglija
considerarea acesteia nu doar ca specie literară, ci şi ca fenomen social
recurent. Istoria mai veche sau mai nouă e plină de momente în care
omul a fost redus la absurd şi umilit, secolul abia încheiat surprinzând
printr-o sinistră predilecţie a individului pentru rinocerizările de tot
felul.
În ce măsură fenomenul social condiţionează antiutopia literară e
greu de stabilit, însă consecinţele acceptării acestei condiţionări nu sunt
deloc neglijabile, iar statutul speciei literare aflate în discuţie trebuie
redefinit, S.F.-ul angajat cedând tot mai mult locul reportajului,
documentarului sau memorialisticii.
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„daca as supravietui trupului acestuia care
ma impinge in sus si in jos,
daca mi s-ar mai da, asemeni tie,
alte si alte nemeritate si nevisate intruchipari,
mult, tare mult, as vrea sa vad
unde te duci TU, Alia,
Alia, unde te vei duce,
dupa ce potecile mele vor fi zidite...”

Poeme de Dorin Popa
şi vine o zi

amalgamat, sufocat, blindat,
foarte rau inarmat - precum liviu, prietenul meu de-o viata,
cum spuneam, amalgamat, sufocat, siderat,
cu minecile suflecate,
intinzi mina,
intinzi gitul,
cu speranta ca se mai poate indura cineva de tine
si vine o zi cind, blindat, rau inarmat,
amestecindu-le pe toate,
nu-ti mai intilnesti prietenii, la un Pinot Noir,
cind fiii tai sint departe,
foarte departe,
cind armatele dussmane iti par prietenoase,
cind copilaria iti pare atita de aproape,
ca simti si gustul de macese din copacului
domnului Rusu
si vine o zi cind chiar poti zbura
si vine o zi, o clipa,
o clipa doar,
cind asculti Mozart si Bach si Lennon
si ultima ta respiratie
de imperator, de zeu, de pamintean,
cu toate facute si nefacute,
amin !
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Avatar - Alia

pina la tine,
nu stiu cine m-a purtat,
cum am ajuns,
de ce
si
nici
cum s-a facut
ca nu m-am dezintegrat....
cind ....m-ai atins
nu stiu de unde vii
si
de ce ai ales
tocmai planeta aceasta pe care eu locuiam
de-a valma cu vrajmasii, iubindu-i,
sfirtecindu-i si suferind in locul lor
acum, cind lumi nevisate
ma viziteaza, impreuna cu tine, de parca as fi
de-al lor
cu greu, cu foarte mare greutate
imi amintesc
cine eram,
cine poate mai sunt,
daca TU
ai pleca...
..................................
daca as supravietui trupului acestuia care
ma impinge in sus si in jos,
daca mi s-ar mai da, asemeni tie,
alte si alte nemeritate si nevisate intruchipari,
mult, tare mult, as vrea sa vad
unde te duci TU, Alia,
Alia, unde te vei duce,
dupa ce potecile mele vor fi zidite...
..............................................................
cred ca Tu, Alia, nu poti pleca,
pentru ca Tu deja esti.....
..............................
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Tu esti !
nici nu am mai numarat anii in care existenta ta mi se parea neverosimila
si
inca
.....mi se mai pare....
Tu esti, existi,
................................................................
Tu esti minunea lui Dumnezeu,
singura minune despre care pot
da seama,
pot depune marturie...
............................................
pot depune marturie, sunt Martorul
si
in vreme ce imi spun povestea
ma intreb senin :
Tu, Alia esti ?
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„Vine sarcasmul, răutatea, invidia, frustrarea. Dora a fost
adusă direct în spital, fără rezidenţiat, pe post de lector, desigur pe
bază de examen nescris, dar existent la dosar, şi Vik tot pe post de
lector, psiholog făcut la apelul de seară, fără nici o tangenţă cu
medicina, dar cînd lucrurile merg excelent, ceva trebuie să pută…„

Zăpezile şi furia
fragment de roman de Vasile Popa Homiceanu
5.
Cu cîteva zile înainte de Crăciun am intrat într-un magazin de pe
strada Gării, o stradă adîncită în infernul trenurilor de călători, a
mirosului de cărbune şi de carne arsă, a lampioanelor stoarse de lumină
din parcul pavilionului central, aici unde se varsă toată scursura umană,
din cele patru vînturi, nord sud est vest… Mi-am cumpărat o pereche de
pantofi de culoarea oului de raţă, cu tocul mai înalt decît cel obişnuit,
pentru că sunt uşor complexat de înălţimea Meliei, pantof cu botul lat,
aşa se poartă, domnule, o cravată cu un imprimeu motiv egiptean, ceva
cu piramide, sfincşi şi coloane frînte, într-un amalgam de culori fără
identitate, şi o cămaşă de satin roşu, cu butoni aurii şi guler de pîslă,
balene de argint, mi-am mai luat un sacou, care stă ca dracu’ pe mine,
umeri prea largi, lălîi, mov, de ce m-oi fi înşelat în privinţa culorilor, nam nici un gust, culorile nu mă protejează de meschinăria gîndului caremi joacă feste, şi Melia, puţină culoare zbanghie nu strică, eşti încă
foarte tînăr! Cred în tinereţea mea, mai puţin în gusturile estetice ale
Meliei, ea n-a avut niciodată gusturi concrete, se pricepe la cărţi şi la
scurte discuţii despre filosofi, debitează idei morale care mă agasează,
un melanj ideatic care combină ideile socratice cu sentimentul meu de
vinovăţie, armonizat cu povestiri liturgice din creştinism şi din vede. Ce
gînd meschin!…
Îmi frîng aripa somnului şi în faţa oglinzii văd un manechin, nu
sunt eu, ci un papiţoi care seamănă cu mine, proaspăt ras, dat cu pudră,
ieşind din chipul oglinzii, ca să-mi sfideze originea şi mentaliatea
campestră. Mă declar omul fără identitate, şi, în oglindă văd un lung
şir de moşnegi şi de babe, cu mîinile crăpate şi ochi osteniţi de zgura
vremii în care au vieţuit. Îmi fixez ceasul după ora exactă, şi-mi dedic
după amiaza lecturii dintr-un autor slav, care nu-i slav, ci gruzin sau
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chirghiz, o carte despre sălbăticie şi inocenţă. O, îmi doresc să scriu o
carte atît de frumoasă, Ivoria, despre cai, vulturi şi dragoste, iar tu îmi
consumi timpul cu vizite nocturne, pe la cluburi fără autoritate juridică,
chiar dacă acolo ţipă cristalele, aurul din poleiala obiectelor de
patrimoniu, aerul vetust din simţirea acestor boşorogi pomădaţi şi
doamne platinate. Presimt că ne vom despărţi şi nu voi înţelege
predilecţia ta spre modernitatea cu orcie preţ, snobismul mă agasează…
- Ce-i rău să-ţi doreşti lucruri noi, timidule, se trezeşte Ivoria, să
stai la
taifas cu oameni interesanţi, care au făcut saltul de la pitecantrop la om,
nu?...
- Un ambalaj strălucitor care acoperă golul interior, ţip retoric, de
ce
fastul de aici, nu-i vezi? Parcă-ar fi nişte copii idioţi, prefer simplitatea
ţăranului…
- Prostii, timidule, sunt mulţi oameni ciudaţi care au
ceva de spus. Snobismul nu înseamnă doar afişaj, ci şi proiectul unor
dominante de viaţă, oamenii ăştia cu pene pe cap şi obrajii vopsiţi, vor
cu orice chip să arate că au depăşit stadiul de maimuţă antropoidă…
- Mi se face greaţă, Ivoria, şi, Vlad, prietenul tău, un monstru cu
coadă,
chelie, şi fără dinţi, mă întreb de ce omul acesta cu atîţia bani nu-şi repară
dantura?
Ivoria rîmîne stupefiată de observaţia mea, e opţiunea lui, pare
a-l apăra, Vlad, un lungan de doi metri, cu faţa scofîlcită şi părul excesiv
de rar, vopsit mov, aici toată lumea preferă movul, chiar şi eu sunt
scalvul inocent al acestei culori, cum altfel instinctul mi-ar fi dictat să-mi
achiziţionez un sacou mov.
- Dovadă de slăbiciune, spun spontan, fără să mă analizez.
- Dovadă că spiritul se mişcă, spune Ivoria, aşezată ostentativ cu
faţa la omul cu burta înflorată, şeful tribunalului judeţean, care măcăie şi
haleşte hălci de carne în sos tomat, şi icre de Manciuria, şi jambon
afumat, şi dulciuri, nişte prăjiturele ridicol de mici, care se culeg cu
penseta, şi apoi se bagă în gură.
…şi lunganul de Vlad, care-şi descoperă cei doi dinţi cariaţi,
fumînd cu nesaţiu, nişte ţigări lungi de-un cot, între degetele lui sidefate
prind cu ochiul un pahar de cristal de culoarea şofranului. Mă spionează
şi ciupeşte din pahar, soarbe licori ventilate de albastru şi violet, de roz
cafeniu cu unduiri marine, cum fac şi ceilalţi…Ciudaţii ăştia sunt cu
ochii pe mine, o gaşcă de străini care critică orice şi pe oricine, inclusiv
orînduirea noastră născută veşnică, şi eu strig: asta e curată bîrfă, Ivoria!
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Nişte venetici care critică noile cuceriri şi revoluţia! Mă revolt, în timp ce
Ivoria îmi suflă în ureche sunt persoane importante de la capitală, sus
puşi!…
- …sus puşi, de cine, de ce? şi mă amestec în mulţimea pestriţă,
discret, observ, ca să nu scad definitiv în ochii mei, am şi eu mîndria de
creator…
O altă mogîldeaţă se apropie de mine, împinsă de o mînă
nevăzută, Virgil, se recomandă, un ins cu nume de cuţit şi glonţ, vecin
de stradă şi gînd cu Ivoria, la dracu’, ţiganul ghebos, mă întreabă scurt
scrii poezii? scriu, şi romane, şi romane, scriu, ai publicat, aici recunosc
gîndul mieros al Ivoriei din umbră, pune ea ceva la cale, cîte ceva prin
revistele locale, dar încă nu mi-a venit timpul, spun cu curaj, şi el: hm,
poate ai aflat , dar eu sunt tartorul literaturii locale şi universale, tinere,
să-mi trimiţi un manuscris, cum, unde, vin eu cu interes, o, nu, prin
doamna Felice, ea e managerul simţului tău artistic!… Şi rîde pocitania,
şi-şi dă ochii peste cap, şi observ că dinţii săi de aur verde sunt cariaţi, în
nasul de ebonită poartă un belciug de bronz aurit, iar de lobii urechilor
atîrnă nişte inele cu zaruri. Cum, o cunosc pe această doamnă minunată,
a salvat pe mulţi de la sinucidere, hi, hi, hi, hei, lasă, lasă, ştim şi noi!, şi
el cu privirile viclene, ca şi cum ar deţine adevărul despre soarta mea
prezentă şi viitoare. Ochii lui galbeni şi vicleni deţin o informaţie
preţioasă: că sunt incompetent în arta dragostei, şi că impotenţa mea se
trage de la degete! Ale cui degete, domnule, răcnesc, iar el izbucneşte în
hohote, se îndepărtează şi dispare în fumul gros al salonului, dincolo de
barul înalt, cu sticle vechi din aur verde.
Ivoria îşi dă seama că Vlad mi-i ostil, vede cum se înfiripă rivalitatea.
Vlad e prietenul meu din copilărie, provine dintr-o familie de magistraţi
el e ultimul, din păcate fără urmaşi…
- Şi omul acesta face legea, împarte dreptatea?
- Mulţi împart dreptatea fără să facă tamtam, Vlad e un copil mare
ca şi tine, şi el împatrte un soi de dreptate, e un mare răzvrătit în fiinţa
lui interioară, timidule, hai, nu te mai crampona de prejudecăţi, vino-ţi în
fire!
Nu-mi vin în fire, mă simt jefuit, un rahat, un mare rahat, Vlad
ăsta, care mimează intelectualismul şi solemnitatea unei rase superioare,
gata cu rasele, suntem cu toţii egali în faţa legii şi a lui Dumnezeu, Vlad
să se ducă darcului de ratat al sorţii, nu simţi cum pute de la o poştă,
Ivoria, halena lui construieşte stîlpii mizeriei umane, o greaţă de om.
El, cu rîsul lui de miştocar de cartier, mă dă gata, ia-l de pe mine, femeie
a plînsului, cum să faci dragoste cu un astfel de om!
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- Aţi făcut dragoste ? o întreb, şi ea fuge cu ochii.
- Vlad e un copil mare, nu poţi să te superi pe el, alunecă Ivoria
în neantul firii ei vanitoase.
- Şi gaşca asta de rataţi şi nepoftiţi ai vieţii, nişte lunatici…
- Răule, şi ei sunt nişte copii, iartă-i pentru neghiobiile din seara
asta!..
- Rahat, totu-i un mare rahat, şi oamenii ăştia dau verdicte,
conduc generaţii, iau decizii în numele nostru, rahat, să mergem!…
Aerul de afară îmi induce linişea de care am nevoie, dar gerul încă
pătrunde în oasele noastre fragilizate de fumul înecăcios, de lumina
difuză din salonul îmbîcsit cu trupuri diforme, de moaştele femeilor
frumoase cu dinţii de viplă, de parfumul acelor femei cu gust de coajă
de nucă, femei elegante, Ivoria, ce vor face aceste fiinţe pe lîngă
maimuţoii ăia ciufuţi, ulduroşi şi vanitoşi, cînd vor ajunge acasă?
- Vor face patul şi , după aceea, dragoste, hai, gata cu
maliţiozităţile, mizantropul meu drag.
Respir cu dificultate. Ivoria se identifică cu viaţa, ne aşezăm în
drumul nostru pe o piatră din parcul din faţa Teatrului Naţional, şi ea
abia-şi trage respiraţia, nu-i văd paloarea, iar imensa ei bogăţie de suflet
se risipeşte acum. Am reflectat la răzvrătirile mele şi-mi pare rău, piatra
sub noi emană o dogoare astrală, şi statuile parcă se roagă chipului
nostru încărunţit.
- Ivoria, nu toţi murim în aceeaşi clipă, chemarea aceasta vine din
cer, şi cu rost.
Rostul nostru e să reînviem continuu iubirea, şopteşte trist.
O fi înţelegînd sofismele mele, raţiunea mea suficientă faţă de un
sentiment atît de ambiguu. Nu există dragoste fără obiect, Ivoria, iar
părerea mea de rău e că nu voi reuşi să-mi înfrîng pornirea spre carnea
ta, nu pot să abandonez ceea ce am început, cu orice risc, chiar şi cu
riscul de a mă pierde de mine însumi.
Nu ştiu ce oră vor fi bătut ceasurile de la Catedrala Mitropolitană.
Ne-am desprins de piatra rece din parc, am salutat statuile scriitorilor, neam luat de mînă şi am traversat bulevardul, alunecînd cu aceeaşi paşi
de melc tandru, de la plecare, spre căsuţa de pe Arcu. Ciudat, poarta era
larg deschisă, luminile aprinse, şi am simţit o rană de foc aici, în piept.
Ivoria desenează-n văzduh o amintire, şi teama, invariabil, teama. În
simţurile mele olfactive intră savoarea florii de cactus, frunzele mari ale
ficuşilor care torturează spaţiul de pe hol, begonia care încă nu a înflorit,
santalul expus fărădelegii spaţiului închis, şi pisica aproape oarbă de
bătrîneţe, care doarme şi toarce întinînd aerul cu somnul ei. Intrăm în
hol, nu ştim cît vom fi hălăduit prin parc, dar în spaţiul suprahidratat al
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bucătăriei răsare o fantomă care trage setos din ţigară. Şi năluca are
ochi de pisică oarbă, şi fumul gros îi fardează chipul cu o aură cinică, în
semiobscuritatea decadentă. Palid ca moartea, Vlad. Surogat de fiinţă
umană vie. Înfriguraţi intrăm, ca şi cum am vrea să nu fim văzuţi,
mirarea mea, nu şi a ei.
- Nu ne aşteptam să fii aici, tună Ivoria!
Gîndesc o clipă că eu sunt intrusul, dar mă dezbrac şi mă relaxez
pe canapea, Vlad nu există. Ivoria se înveseleşte, cerşeşte o ţigară, i se
oferă, dar nu o aprinde, şi asta salvează amiciţia noastră. Vlad aprinde
urechile unui liliac, şi ochii lui dilataţi, nefiresc de strălucitori, mă
orbesc.
- Mare scandal, Felice! scapă fantoma un hîrşîit, din gîtul
ştrangulat de-un viitor cancer de faringe.
- Imi închipuiam, spune Ivoria, care se scaldă în lumina
ultravioletă, risipită de florile de cactus. Spune!, vine ordinul ei, iar el se
execută ca un căţeluş nevinovat.
- Se fac cercetări, tot spitalul e-n fierbere, înţelegi, ce se întîmplă
acolo sus, e o nebuie!… Spitalul Central e întors pe dos, crima s-a
comis, dac-o fi fost crimă …
- …e posibil , scînceşte Ivoria, a fost găsit trupul victimei,
undeva pe la Izvorul Muntelui, cadavrul era jumătate mîncat de fiare,
jumătate ciupit de vulturi...
Nu înţeleg ce se întîmplă, cum discută cei doi despre un act
criminal, dezvoltă un limbaj păsăresc, despre nişte inşi ciudaţi…
- Sunt implicate mai multe persoane, de sus pînă jos, rîgîie Vlad din
acelaşi registru sonor.
- Şi, Dora!?…
- Nu recunoaşte nimic, fireşte, ea trăieşte cu amantul...
- Cu Vik...
- Da, cu Vik, profesorul de la arheologie, o să iasă un mare rahat
din povestea asta…
- ... n-o să iasă, vine glasul Ivoriei, ca din fund de lume.
Pufăie maşinal din ţigară, se trezeşte din vis, face o cafea, eu sorb,
Vlad continuă să mîngîie drogul, un cristal verde cu iz de melasă, şi
povestesa asta ameţitoare începe să mă fascineze. O experienţă nouă în
viaţa mea, crima.
- Ancheta o face Dactilian, procurorul de la criminalistică,
scînceşte iarăşi Ivoria, cel cu burta înflorată, gîndesc, alt monstru.
- Dora ţi-a fost bună prietenă, zice Ivoria, v-aţi iubit.
- A fost şi prietena ta, aţi studiat medicina, zice fantoma.
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- Adevărat, eu pe drumul meu, medic generalist la Grajduri, ea
cu ajutor divin, trăiască tăticu’, şi dom Profesor!…
Vine sarcasmul, răutatea, invidia, frustrarea. Dora a fost adusă
direct în spital, fără rezidenţiat, pe post de lector, desigur pe bază de
examen nescris, dar existent la dosar, şi Vik tot pe post de lector,
psiholog făcut la apelul de seară, fără nici o tangenţă cu medicina, dar
cînd lucrurile merg excelent, ceva trebuie să pută… Cei doi se ceartă, eu
sorb din cafeaua fierbinte, şi gîndesc că Vicolae are mai multe informaţii
despre...
- Crimă, clipeşte Ivoria, şi fantoma pare a se deşira pe fuiorul de
fum care înalţă viciul la rang de virtute, încă fumează şi bea, şi eu mă
strofoc să dezleg enigma cu cine pe cine a ucis şi de ce. Dau să pricep
cum vine conflictul, cum s-au copt relaţiile antagonice dintre soţ şi soţie,
posibil Dora, în aerul ei de nimfomană perpetuă, să-şi fi ales alt mascul
care s-o însămînţeze, posibil soţul ei să fi aflat de crima de adulter, şi tot
scandalul să se fi petrecut acolo, la pavilionul 6 femei, cînd luna dormea
după dealurile Buciumului. O fi fost întuneric desăvîrşit în universul
mental al bolnavilor de schizofrenie paranoidă, şi dacă cei doi amanţi vor
fi fost descoperiţi făcînd dragoste chiar în cabinetul doameni doctor
Dora, la orele 9.15, p.m., cum rezultă din analiza dosarului criminalistic,
atunci el va fi intrat, şi va fi izbucnit conflictul armat, cu amoniac şi acid
clorhidric, ca laboratoul din spitalul de boli infecţioase să nu poată
dezvolta nici o idee clară, de cum a avut loc crima. Mai departe lucrurile
s-au complicat, după ce cuţitul va fi fost înfipt între omplaţii victimei, şi
sîngele lui va fi stropit şeaua cărării care duce spre mînăstirea Bîrnova,
tîrîş. Mai apare o a treia persoană neidentificată, cînd galopul unei
trăsuri marşa către iazul din Valea Plîgerii. Apa era îngheţată, iar mortul
ar fi reuşit oricum să înoate la suprafaţă pe o aşa vreme cîinoasă. Aşa că
s-au dumirit, au tras concluzia că mai bine muntele, cu harnicii săi
hoitari, Dora!... Şi ea a fost de acord, ca să-l transporte cu maşina
personală, un Mercedes vechi, de pe timpul lui Stalin, moştenire de la
tăticu. Ca să dispară pe drumul Neamţului, în noaptea aceea, de 13
decembrie, Ivoria, cînd noi ne aduceam aminte de copilăria primei iubiri.
Cer o explicaţie, vreau să înţeleg, dar cei doi tac mîlc, eu sunt în
afara problemei cu crima, şi lucrurile se amplifică în necunoscutul minţii
mele: la dracu’ cu femeiele astea stricate, crima, şantajul, dragostea,
adulterul, lipsa unor informaţii clare, omorul trebuie să se produs în
spital, în noaptea de 13 decembrie, şi eu mă cutremur, o, am alibi, şi
Ivoria are alibi, eram împreună, făceam dragoste la lumina tuturor
inhibiţiilor acestei ierni singulare.
Consternaţi. Bem, mîncăm, ca să nu murim.
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- Cadavrul a fost descoperit abia ieri, pe la trei după amiază de
un grup de tineri alpinişti, de fapt nişte rămăşiţe, ce mai rămăsese din
dinţii fiarelor a fost recuperat, fusese depeşat înainte de a fi aruncat
acolo, şopteşte Vlad din iadul care îi aureolează fruntea.
- Depeşat, îngrozitor, strigă Ivoria, şi se ia cu mîinile de cap, ce
om miununat, soţul Dorei era un statician desăvîrşit, un om de-o
blîndeţe şi-o delicateţe rare! scînceşte Ivoria.

- Poate de aceea, poate de aceea...
- Poate de aceea, poate de aceea, repet ca un papagal.
Am salutat floarea de catus, liliacul care înflorise între timp, cît
am analizat crima, erau flori de gheaţă în prag, gutuii, cei doi piersici,
portiţa rămasă deschisă, golul lăsat de nucul sacrificat, cîrciuma tristă de
la Zaim, întunericul care profila pe zăpadă chipul Dorei, femeia
criminală, duhul stins al tuturor concubinilor Ivoriei, cadvrul soţului
depeşat, stilul de apărare al avocatului poporului, şinele de tramvai
golite de goana unor animale preistorice. Toate se vor petrece la timpul
viitor, pentru că nu s-au copt încă lucrurile, iar revoluţia continuă. Am
salutat palatul Roznovanu, memoria soldatului necunoscut, justiţia
romană adăpostită într-o hală de carne, hala centrală şi maternitatea unde
a venit pe lume Liz, podul de fier, cimitirul Etrnitatea, şi statuia poetului
naţional, translată şi folosită continuu, în locaţii perpetue, din nevoia
acestuii popor de veşnică închinăciune. Am salutat frizeria de la poştă,
pîrîul Cacaina, zborul ciorilor pe cerul ciuruit de spaime, librăria de
cartier, şi casa unde-mi las trupul să se adăpostească, pentru a trece cu
bine, primejdia.
Am abandonat-o. Un rău de la fumul de ţigară, Vlad a rămas
acolo, printre flori, numărînd petalele magice ale florii de cactus.
(Fragment din romanul cu acelaşi titlu, în pregătire)
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„Obligat la o permanentă raportare la estetica
tradiţională, Micul tratat nu avea cum să evite disocierile,
prezente, oricum, în statutul „de graniţă” al esteticii teologice,
dar o face fără aroganţa unui creştinism care ştie că e superior
spiritual altor forme artistice religioase.”

Petru Ursache şi o nouă estetică
un comentariu critic de Adrian G. Romila
Estetica e o disciplină aşezată
de mult în sistem, există tratate şi
abordări celebre în domeniu, ba am
zice, câte nume, tot atâtea teorii
despre frumos. Chiar dacă estetica
a fost fundamentată ca ştiinţă
distinctă abia după secolul al
XVIII-lea,
deci
în
plină
modernitate europeană, categoriile
ei au fost dezbătute din antichitate
şi au oscilat între arealul filosofiei,
cel al literaturii şi cel al artei, în
general.
Cultura
română
a
cunoscut un singur tratat de
estetică, în sensul unei viziuni
unitare şi sistematice asupra
domeniului (pentru că, altfel,
abordări parţiale au fost destule):
cel al lui Tudor Vianu, din 1934.
Nu ne-au lipsit traducerile, cu
nume mari, din toate timpurile,
inclusiv contemporane, aşa încât,
aparent, orice altă tematizare ar
părea, acum, superfluă şi lipsită de
originalitate. Nu şi când estetica e
deschisă interdisciplinar spre alte
tipuri de „frumos” decât cel pur

artistic, deja redundant, şi e meritul
etnologului
şi
antropologului
ieşean Petru Ursache de a fi oferit
o astfel perspectivă, în 1999,
printr-o carte prea puţin comentată,
din păcate: Mic tratat de estetică
teologică (Junimea, Iaşi). Reluată
sub acelaşi titlu (Eikon, ClujNapooca,
2009)
şi
extinsă
considerabil, lucrarea se constituie
şi acum nu doar într-o nouă
abordare, ci fundamentează, de-a
dreptul, un domeniu sensibil şi
destul de dificil de sistematizat,
pornind dinspre estetica generală
spre teologie şi reinterpretând toate
conceptele de bază ale teoriei
despre frumos.
Dacă
nu
socotim
scrierile patristice (deşi niciuna nu
s-a axat special pe estetică,
domeniul nu există, ca atare,
nicăieri), abordări religioase ale
frumosului au fost, în spaţiul
ortodox, apanajul unor teologi ai
secolului XX, în special teologi
ruşi ai exilului (Pavel Florensky,
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Nicolai
Berdiaev,
Vladimir
Lossky, Leonid Uspensky, Paul
Evdokimov,
Alexandre
Schmemann) şi au fost legate de
icoană şi de liturghie. Nu cunosc
vreun autor care să se fi ocupat
riguros de o sistematizare a
frumosului teologic, în sensul unei
viziuni totalizante, care să includă
toată arta creştinismului răsăritean
(pictura,
muzica,
veşmintele,
gestica ritualului, simbolurile),
concomitent
cu
cea
laică,
îndeobşte cunoscută prin termenii
ei (creaţie, geniu, contemplare etc.)
De aceea, spuneam, cartea
universitarului Petru Ursache
umple un gol şi de o parte, şi de
alta, şi dinspre estetică, adică, şi
dinspre teologie. Privită dinspre
cultura seculară ca o disciplină „de
graniţă” (ea a făcut, de altfel,
obiectul unui curs ţinut de autor la
secţia teologie-litere a universităţii
„Al.I. Cuza” din Iaşi), estetica
teologică
este una exclusiv
ortodoxă, în Micul tratat, aşezată
atât pe fundamente patristicoliturgice răsăritene, cât şi pe
elemente de teorie a artei. Câteva
din premise sunt enunţate chiar în
primele pagini. Astfel, estetica
teologică vine să ofere o viziune
proprie asupra realităţii divinoumane, teandria, bazată pe modul
de cunoaştere teandric; să lege
adevărul de credinţă, bazat pe
revelaţie, de frumosul de credinţă,
bazat pe forme sensibile de
percepţie a sacrului; să folosească
o cunoaştere de tip apofatic,

negativ; să rediscute concepte
precum adevăr, existenţă, artă,
frumos, suferinţă, sau simţuri
precum auz şi văz, pe care să le
relaţioneze cu noţiuni ca milă,
frică, păcat (sublinierile aparţin
autorului). Deşi nu vine de la un
teolog profesionist, abordarea lui
Petru Ursache caută să evite
excesele pozitiviste ale esteticilor
filosofice moderne, întorcându-se
la perspectiva platoniciană a
unităţii dintre metafizică şi
teologie şi, implicit, la spiritul
patristic
al
creştinismului
răsăritean. Numai astfel a înţeles
autorul să privească materia mixtă
a teoriei despre arta sacră.
Deosebind din capul
locului între cele două tipuri de
percepţie a divinului, apusean
(reprezentat de Fericitul Augustin)
şi răsăritean (reprezentat de
Dionisie
Pseudo-Areopagitul),
antropologul ieşean afirmă că arta
sacră s-a bifurcat încă din Evul
Mediu în două tipuri distincte de
sensibilitate estetică: „Retorica
apuseană se ordonează după
modele logice riguroase şi
pozitiviste, exprimând, înainte de
toate, raporturile concrete între
lucrurile lumii văzute; răsăriteanul
scrie sub extază şi «vede» raporturi
nevăzute, pe care i le certifică
drept
adevărate
o
instanţă
suprafirească şi inspiratoare”. Cu
această delimitare metodologică şi
avându-l mereu pe celebrul
areopagit în spate, Petru Ursache
decupează, treptat, pe parcursul
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cărţii, specificitatea domeniului
hibrid al esteticii teologice
răsăritene. Ea nu produce plăcere
şi interes, ambele gratuite, ci stare
extatică, minunare; ea lucrează cu
o noţiune de frumos care e,
simultan, şi obiect, şi atribut al
divinităţii şi al întregii creaţii;
opera de artă umană e un produs
care imită la nivel mundan
frumuseţea cerească, absolută,
constituindu-se într-o poartă spre
ea; geniul artistic laic e înlocuit, ca
model, de sfânt; imaginaţia
individuală e falsă, ea trebuie
călăuzită de revelaţia depozitată în
tradiţia Bisericii şi trebuie să aibă
conştiinţa
misterului
divin
insondabil; simbolurile nu au
valoare decorativă, ci semantică,
ele transmit un adevăr de credinţă
bine precizat. Mistică, în ultimă
instanţă,
estetica
teologică
răsăriteană e străbătută de o
instanţă suprafirească, lumina lină
(autorul o preia din cântarea
vecerniei), faţă de cea occidentală,
bazată pe lumina clară. Lumina
lină cunoaşte alt curs şi
configurare. Dacă lumina clară
vine din transcendent pentru a se
opri în mundan, fără nostalgia
întoarcerii, cealaltă nu cunoaşte
odihna până nu revine la sursa
primordială. Lumea ei de jos, unde
poposeşte o clipă, este a obiectelor
creaturate, pregătite pentru zborul
spre înalt. (...) Lumina lină se face
mesagerul ueni frumuseţi subtile şi
suprafireşti. Dacă n-o putem
percepe pentru a o pipăi şi

cuprinde în concepte îngheţate, nu
înseamnă că nu există. (...) Lumina
clară a fost învestită de Dumnezeu
să ne ţină companie în cerul nostru
de jos; lumina lină, să ne cheme
spre Cel de sus, în speranţa că vom
putea ajunge la El în una dintre
existenţele ce ne-au fost date”.
Obligat la o permanentă
raportare la estetica tradiţională,
Micul tratat nu avea cum să evite
disocierile, prezente, oricum, în
statutul „de graniţă” al esteticii
teologice, dar o face fără aroganţa
unui creştinism care ştie că e
superior spiritual altor forme
artistice religioase. Operând cu
dublu instrumentar teoretic, laic şi
religios, autorul vorbeşte despre:
frumos ca decorum şi symmetria frumos biblic, filocalic şi iconic;
frumuseţe estetică - frumuseţe
(„frumuseţea
transcendentă
estetică este o proiecţie, «o
provincie» a celei transcendente”);
sublim înţeles ca experienţă de o
anvergură copleşitoare - sublim
înţeles ca frică sacră de prezenţa
incomensurabilă a divinităţii.
Tragicul, comicul, pictura şi
arhitectura sacră (cu un subcapitol
special despre icoana pe sticlă),
muzica şi poetica textelor imnice
sunt tot atâtea „genuri” artistice de
care se ocupă Micul tratat,
rediscutându-le din perspectiva
apofatică
a
creştinismului
răsăritean.
Construită riguros, cu o
bogată armătură teoretică şi
bibliografică, cu suport imagistic,
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paralele inedite şi formulări
surprinzătoare, „estetica” lui Petru
Ursache culminează cu analiza
dramei liturgice, sinteză a artei
sacre ortodoxe în accepţia mai
tuturor teologilor avizaţi. Liturghia
însumează toate simbolurile de
bază ale creştinismului răsăritean
şi deschide toate simţurile artistice
− văz, auz, miros, gust, pipăit −

spre primirea harului divin eliberat
de jertfa pe cruce a Fiului lui
Dumnezeu. Scop, de altfel, al
întregii creaţii. Nu putea fi găsită o
mai potrivită încheiere a unui
astfel de tratat. E capitolul final
care încununează o lucrare ce se va
constitui, sper, într-un punct de
referinţă în estetica teoretică
românească.

Acuarelă de: Dumitru D. Bostan
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„pasărea nordului se tot ridica/
într-o curgere continuă de soare sub aripi
înconjurată de acorduri primare de orgă./
iarba de sub cruce/ poţi/ începe/ să o coseşti/
de oriunde./ abia începută te şi mântuie…”

Poeme de Echim Vancea
deschideţi-mi uşa!
„când toţi urlă, se mai aude doar cel ce tace”

nu trecerea era aşteptată
şi nu înjurătura orbeşte apusul!/
în aşteptarea focului
în numele tău
iluzia atâtor nelinişti şi melancolii
devine respingătoare în jumătatea de jos/ a unui
cuvânt încă nespus atât în cer cât şi pe pământ./
coroana micului prinţ
fost-a promisă/
după/
cucerirea oraşului/
în timpul cinei de taină/
apoi urma să aibă loc ceremonialul
de predare-primire
a celor începute
şi nicicând terminate

urme

bucăţi mari de noapte/ plutesc/
peste ruga greoaie a peştilor./ pasărea
nordului îmi aruncă peste/ aripă un uşor
salut./ „noapte bună” – îi zic/ apoi se prăpădeşte fericită
169

de atâta/ noapte/ şi nu spune nimănui unde va înnopta./
din noaptea nunţii/ miresele nu au mai apărut/ şi
alte chipuri/ de-acum/ ascund în somn întunericul./
malul încărcat de iarbă
neumblată/ purtând numele copilăriei
arde/ urma şarpelui/ aşteptând/ răbdător
rostogolirea culorii întunericului
peste paznicul de noapte/
al apei./ pasărea nordului se tot ridica/
într-o curgere continuă de soare sub aripi
înconjurată de acorduri primare de orgă./
iarba de sub cruce/ poţi/ începe/ să o coseşti/
de oriunde./ abia începută te şi mântuie…
poem

încă de dimineaţă în poarta de lemn din partea
cealaltă a oraşului s-au fost auzit bătăi/ – mereu
mi-a fost frică de bătăi în poartă atunci când
portarul dormea bine făcut fiind –/ lucru rar/
ştiut fiind/ că acolo nu locuia nimenea/ de o bună
bucată de vreme – în semn de trecere a timpului/ –
degeaba/ îmi strecură prin somn portarul –
întorcându-se de pe o parte pe alta –/
e oarecum prea târziu/ e cam ca
şi cum ai fugi de acasă în plină zi fără ştirea
alor tăi şi apoi să te justifici că ai greşit drumul./
prin amurgul morocănos ploaia acoperă spaţiul
mărunt dintre dimineaţă şi stradă/ şi apoi coboară
de-a lungul căii ferate înnegrită de spaimă./ un biet
surâs./ un ochi jertfit nordului şi o tristeţe de bâlci./ –
nu-mi pot şterge amintirea şi plăcerea pribegiei printre
copaci şi avantajul libertăţii de a trage cu puşca pe când
înveleam cu o vorbă morocănoasă moartea căprioarei –
pe apa de graniţă trec plute încărcate cu mure şi fragi
mascate cu tufe ferigi./ după coloana de apă vânătorii
joacă léptem pe viaţa mea hăituită de fărăvoia trupului
tău elena/ precum o bătaie în uşă ca să te trezească/
prin gestul ascuns al izgonirii de la sân la lumină./
acum nu vreau decât să o întâlnesc/ pe amanta
domnului kafka/ sau un portar dispus să îmi deschidă
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şi mie uşa unei odăi numai de el ştiute
unde să mă pot odihni şi să îmi
încălzesc picioarele şi apoi să pot pleca
înspre pedeapsa mea./ asta-i tot!/ până acum./
luminile aprinse lasă să se vadă/ din stradă/ papucii
de casă apăsaţi de neputinţa trecerii dintr-o odaie în
alta./ întors cu spatele la fereastră cineva vrea – în
singurătate – să decoreze camera copilului cu
fotografii dintr-un album de familie./ – apoi zâmbeşte/
înghite/ şi scrie: luminile se vor stinge/ vor aştepta
ceaţa de dimineaţă/ şi se vor întreba unde sunt eu

o baladă la scară redusă

orice groapă comună îşi are cimitirul şi îndrăgostiţii ei –
plouă/ mamă/ peste luturi se aşterne tăcerea/ – plouă şi/
nu pot să mai strig decât apă/ apă doar strig obsedant/
în rest cuvinte şi noi rezemaţi de morminte depunând
mărturie că nu sunt închipuiri./
când să se oprească şi să iasă din bloc urletul mut
al greşelilor îl reflectă în sticla oglinzii de la cutia
poştală aşa într-o doară – nu era nimic de văzut şi
hotărî – prin jocul relaţiilor – că important ar fi să
părăsească acel loc înainte să vină femeia/
de serviciu şi să-l tragă de limbă cu tot felul
de întrebări sfidătoare despre marca ţigării
de la care a luat foc apartamentul de la trei şi –
mai ales – despre moştenitorii zăpezilor de altădată
pe care – de-acuma stau păsările ca pe un nimic./
afişul de la intrare ascundea o capcană – ştia asta şi se
hotărâse să-şi schimbe braţele şi picioarele cu zdrenţele
de pe lemnul de cruce – simţi asta în somn şi ţipătul i se
înfipse în zidul lecţiei de anatomie – şi îşi făgădui pentru
dimineaţa următoare o altă zi/ din care avea să facă o altă
promisiune hulubilor odihnindu-se pe fructul oprit.
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„Mai contează câte ocheade şi-or fi aruncat ţaţele highlife-ului Capitalei după ce a fost publicat romanul?! Ocheadele sau pierdut în neant. Eternitatea a păstrat opera. Şi pot jura că
sute de femei de pe cea mai înaltă treaptă a societăţii, de demult,
ori de acum, cărora ziua nu le ajungi nici cu macaraua
pompierilor la nas, noaptea, când nu pot adormi lângă un soţ
impotent ori prea ostenit, îşi doresc în disperare pumnul „ca un
mai” să le desfacă pulpele... – dar pumnul al cui este?..”

Vizita lui CAP-one
fragment de roman de Constantin Munteanu
După 200 de ani de la eliberarea Europei prin revoluţionarul
Liberté, egalité, fraternité ou la mort(26, sângele nostru îngroşându-se, am
ascultat cuminţi lozinca foştilor comunişti din linia a doua: „fără
violenţă!”, arătând cu toţii într-o singură direcţie, în care s-ar fi aflat
unicul vinovat, Nicolae Ceauşescu, fără să luăm aminte ce discipoli bine
instruiţi ieşeau din anonimatul dictaturii, făcând-o pe Danton-ii victorioşi
în faţa unor Robespierre, care nici n-au mai apucat să-şi facă auzită
vocea, necum să instaleze ghilotine, ducând România într-un second
hand al Europei, răscolindu-i cu abilitate, periodic, pornirile cele mai de
jos prin invazii repetate asupra intelighenţiei cu vederea dureros de clară,
drapând ţara în lozinci ţipătoare şi oferind-o ca pe o midinetă din Place
Pigalle, pe care au regulat-o cei ce-au cotizat mai mult la partidul aflat la
guvernare – cu un aşa simbol al existenţei lui Cristian mă străduisem să
închei romanul Viaţa la second hand. O săptămână întreagă am recitit
manuscrisul, detaşându-mă după fiecare lectură, să-l privesc de departe,
asemenea pictorului care se depărtează de şevalet să-şi privească opera
din toate unghiurile posibile. Îmi stăruia, încă, în amintire discuţiile
aprinse purtate cu fostul meu coleg de şcoală şi prieten din adolescenţă,
Cătălin Andrei Păduraru, acum marele CAP-one, ori Micul Don Corleone
al Iaşilor; „nici nu mă gândesc, Mihăiţă, să-ţi dau romanul înapoi! Chiar
tu mi-ai spus că poţi scrie un altul, doar eşti meşter, oricând poţi înălţa
„Altă monastire/ Pentru pomenire,/ Mult mai luminoasă/ Şi mult mai
frumoasă!”; important este să aibă cine-ţi plăti munca. Viaţa la second
hand îmi place la nebunie, mai ales toată povestea cu femeia aceea din
Siberia, pe care te rog s-o numeşti altfel. Nu-mi place Liuba, e prea
rusesc.” „Olga” – am intervenit eu prompt. „Mmmm... da! – a clătinat
26)

Libertate, egalitate, fraternitate sau moarte (fr.) – deviza Revoluţiei Franceze de la
1789
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capul afirmativ prietenul meu, dar imediat s-a oprit. Cehov, una din cele
trei surori. Nu, nu-i ce ne trebuie. Frumuseţe, eleganţă, sobrietate, putere
de sacrificiu, gingăşie, spirit ludic, maiestuozitate în dimineaţa când îşi
beau ceaiul în salon...” „Am eu aşa ceva în roman?” „O să ai!” „Tamara”
– am şarjat, prins în joc. „Excelent! La Tamara mă gândeam şi eu – l-am
văzut pe Cătălin cum s-a bucurat ca un copil care tocmai a primit cadoul
visat. Totuşi... – a părut prietenul meu că se îndoieşte – n-aş vrea Tamara,
am eu motivele mele...” Motivele tale…– l-am dojenit în gând. Aflasem
că-n Est, pe unde fusese cu afaceri, Cătălin cunoscuse o doctoriţă, mare
savanta in boli interne, Tamara Mihailova Markov, văduva
academicianului Markov; fiul acesteia, Vaniuşa, era cel care stătea în
spatele tuturor afacerilor sale cu petrol. „Ce zici de Tania? Tania
Baikalova, cu trimitere la Lacul Baikal, că tot ai plasat povestea lor de
dragoste în Siberia?” – s-a entuziasmat Cătălin. „Baikalova nu! – i-am
hotărât. Românii au avut o Vera Baikalova, kominternistă sub acoperire,
soţia unui securist venit în ţară pe tancurile sovietice. Am citit asta într-o
carte de amintiri, căreia i-am făcut referat imediat după 1990, scrisă de
un fost medic psihiatru, el însuşi ofiţer sub acoperire. În dimineaţa când
s-a terminat de tras tot tirajul de treizeci de mii de exemplare, cineva l-a
cumpărat integral, iar zaţurile au fost topite – poveste lungă…” „Tania
Mihailova, fiica lui Mihail Angarov, că tot îţi place ţie lunca Angarei – a
hotărât Cătălin. Stai că uit esenţialul – şi-a amintit el ceva şi a plecat în
grabă să scormonească iar în bordul Jeep-ului, de unde s-a întors cu alt
plic, mult mai gros. Promisiunea. Încă zece mii. Pentru că merită!
Romanul mi-a plăcut foarte mult. Am aici nişte notaţii – mi-a arătat
câteva pagini puse peste manuscris. Gripa, chiar ameninţând cu
pneumonia, nu-i ceva care să reclame intervenţia imediată. O criză de
bilă, suspectată că-i peritonită, da! Liuba, pe care-o vom numi Tania, nu-i
asistentă medicală. O faci doctoriţă internistă şi nu la un dispensar, ci
într-un spital. Ea îl scapă pe Cristian de operaţie. Dacă-i rusoaică, te rog
să te gândeşti la Mama Rusia, statuile acelea uriaşe ale lor, din toate
oraşele mari, doar ai fost în excursii în U.R.S.S.; aşa să mi-o zugrăveşti.
Şi neapărat părul blond şi ochii mari şi albaştri – altfel, nu-i credibil
personajul. Chiar tu sugerezi că femeia aceasta este însăşi Rusia
siberiană, acea parte mirifică, plină de stoicismul celor obidiţi, purtând
stigmatele Iisuşilor răstigniţi acolo.” „Excelent! – am exclamat eu
entuziasmat. De ce nu scrii tu pasajul cu Siberia?” „Eu?! Şi cine-ar mai
face bani în ţara asta?!” „O-ho! V-aţi numărat câţi milionari sunteţi?” – lam înfruntat eu. „Or fi, dar n-am nici un chef s-ajung milionar, ţi-o jur!”
L-am privit stupefiat – vorbea serios şi mă fixa de sus cu aerul lui de
mare demnitar. „Prostule! – a explodat Cătălin în râs, hotărât să-mi
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alunge nedumerirea. Eu sunt miliardar... Şi-apoi, – a oftat, coborând
tonul spre şoaptă – chestia cu Iisuşii răstigniţi acolo, în Siberia, este un
citat din tine, din jurnalul călătoriei cu transsiberianul.” După un timp, în
care mi-am făcut de lucru cu sticla din care tot umpleam paharele,
prietenul meu a continuat: „Este frumoasă scena din gara Irkutsk, dar
prima întâlnire te rog să fie pe cheiul cel mare din Odessa. Tamara –
pardon! Tania – ţine în cabinet o filă ruptă din Tânărul leninist cu poza
digului. A visat mereu să se plimbe cu cineva drag, de vârsta ei, pe digul
acela. Nu ştiu dacă e mai bine să-şi piardă costumele de baie în apele
Mării Negre la Odessa, ori în undele Angarei. Tu hotărăşti. Dar,
neapărat!, măcar o plimbare prin Piaţa Roşie, noaptea. Tama… adică
Tania are o voce frumoasă (a cântat în corul Facultăţii de Medicină) şi-i
fredonează lui Cristian Înserările Moscovei. Poate chiar... vezi că ţi-am
notat acolo... se vor plimba pe lângă zidurile Kremlinului şi vor asculta o
melodie la balalaică venind de pe un vas de agrement ce urcă agale pe
râul Moscova la lăsarea serii – locurile sunt superbe!” „Ştiu – i-am
răspuns prompt. Când am fost eu în excursie, m-am oprit lângă o tufă
înflorită şi l-am rugat pe Vic să se agite, ca şi cum m-ar fi pozat stând în
mijlocul tufei, în timp ce eu, de fapt, făceam pipi. Văd eu ce-mi iese, dar,
cum Tania mea este o fostă deportată în Siberia pentru volumul ei de
versuri samizdat, – şi fii atent, de la Soljeniţin ştim că una ca ea, când
ajungea în Siberia, ori se dădea celui mai puternic, ori era a tuturor; aşa
că Tania noastră va fi fosta soţie a defunctului politruc şef al orăşelului
uitat de Dumnezeu, un ţap căruia îi murise baba şi voia una tânără. Deaceea, tare aş mai pune-o să-l tragă pe Cristian lângă un contrafort al
Kremlinului, într-un colţ, ca o încleştare izbucnită din patimă, aşa, măcar
câteva secunde... – să descriu cum însuşi Kremlinul pare să se cutremure
de plăcerea împreunării... pentru ca apoi, ieşind amândoi din întunericul
înserării ca două umbre scăpate de securea călăului, s-o aud izbucnind un
Piusti silnee greanet burea!(27 – ca un triumf al ei asupra tinereţii
pierdute.” „Eşti nebun! – s-a speriat Cătălin, dar imediat a început să râdă
încet, ca unui gând plăcut: Treaba ta! Vezi ce-ţi iese. Mie, ideea îmi
place. Dar fii atent! – a devenit vocea lui gravă. Nici o clipă nu trebuie să
laşi impresia că iei în răspăr Rusia; la dracu’ cu politica! Eşti scriitor –
vorbeşte de oameni.” „Deci! – am intervenit eu pe un ton grav,
abţinându-mă cu greu să nu zâmbesc – o înghesuim în zidul Kremlinului,
ori ba?” „Poţi s-o regulezi şi-n vârful Turnului Spaski, agăţată în steaua
de rubin – a răspuns Cătălin hotărât –, dar scena să fie credibilă, plină de
27)

N-are decât să vină furtuna! (rus.), versul final din poemul lui Gorki, Cântecul
vestitorului furtunii
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omenesc...” „...şi să spună ceva – am completat eu –, altfel, cantonăm în
mahalaua instinctelor expuse prin scris ca rufele prost spălate pe
garduri.” „Mă rog! Tu eşti creatorul; încearcă să îmbogăţeşti mereu
nivelul doi de lectură – nu vreau acţiuni gratuite, oricât de pitoreşti ar fi;
măcar atâta ştiu şi eu despre literatura bună. Şi-apoi – te rog! –, ţine cont
că grosul afacerilor mele este acolo; nu mă pune rău cu ruşii. Te rog!”
Odată ieşit pe poartă, i-am uitat rugămintea. La masa mea de scris, în
tăcerea nopţilor târzii din casa părintească, în care mă refugiasem după ce
avocaţii Annei de Viena îmi luaseră totul, eu reuşind să salvez doar
icoanele de Grigorescu şi o copie pe piele de bou a Ţiganiadei făcută pe
la 1800, am clădit povestea de dragoste dintre cei doi cum am crezut eu
că mă reprezintă ca scriitor; Tania şi Cristian, două mase critice ale unei
mari iubiri îngheţate la porţile Siberiei, într-o parcare pustie, lângă
obeliscul ce marchează meridianul ce desparte Europa de Asia; „rămân
aici, moi daragoi maladeţ(28, printre mestecenii ca nişte oase albe ale
morţilor mei ridicaţi să plece drepţi şi demni spre Dumnezeu…”
Muncisem câteva săptămâni, fără să mă tem de ce va zice Cătălin, „poate
renunţă să mai semneze romanul, că se poate trăi şi fără un rinichi ori un
testicul…”
– Pusti silnee greanet burea! – am exclamat când am văzut
maşina prietenului meu intrând pe poarta lăsată larg deschisă.
După ce s-a făcut comod, ca de obicei, lăsând în camera din spate
tot ce avea prin buzunare şi ar fi putut încorpora vreun microfon, Cătălin
mi-a făcut un semn să mai aştept şi a fugit la Jeep, de unde s-a întors cu
un plic pe care mi l-a aşezat lângă paharul cu ţuică:
– Sunt treizeci. Deocamdată! Da’ ia spune, la o adică, ştiu eu?, so trezi vreun nebun să te reclame că prea-ţi merge bine, ai cum îi
justifica?
– Îmi dai tu cât pot eu justifica? – m-am uitat fix în ochii lui. Şiapoi, – am desfăcut larg braţele – să dăm statului nostru de drept
posibilitatea unei victorii: să fiu eu coruptul dovedit –Înaltă Poartă
Europeană va jubila.
– Nu-i de glumit, Mihai! – m-a avertizat Cătălin pe un ton sever,
care a început să mă irite. Eu văd ce vânzoleală-i pe sus, prin Guvern.
Am adus vorba de procesul lui ăsta de m-a fraierit, Grigore Dănion;
privatizări pe te miri ce… Au sărit toţi cu gura pe mine, că avem altele
mai importante pentru ţară. O caracudă ca tine, însă, o vor prezenta ca pe
un Moby Dick vânat şi prins de ei. Te poţi trezi purtat prin instanţe şi cu
vreo interdicţie, ca ăsta, escrocul de Dănion, care nu poate părăsi ţara –
28)

dragul meu voinic (rus.)
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măcar el a furat de-a stins, dar a împărţit cu toţi, de-aceea au şi sărit să-l
apere, cică nu-i treaba mea.
– Ooo, şi-i merge rău al naibii! – am exclamat eu iritat de-a
binelea. Are tot ce vrea, Trei Vagoane vine săptămânal la el cu plocoane,
iar când i se scoală, scoate Lexus-ul din garaj şi se duce la vreun motel
din marginea Iaşiului, dă patru-cinci sute de euro şi-şi lasă icrele în vreo
minunăţie de peştoaică... Băieţii lui au afaceri în toată lumea, nevastă-sa,
cabinet medical...
– Cabinet? – a început Cătălin să râdă. Tu numeşti cabinet cea
mai mare clinică de fertilizări in vitro?! Vezi, domnule scriitor, că nu eşti
informat nici măcar despre cel mai bun prieten al tău din copilărie?
– Las-o mai moale cu „cel mai bun”! – i-am tăiat eu elanul. Cei
mai buni au fost alţii de-aici din sat: Gică, Costică, Aurel – răspândiţi
prin lume, la casele lor modeste. În adolescenţă, ai fost tu, Sorin şi cam
atât. Mai apoi, nu mai contează. Iar acum, am pe unul... Apropo, nu vrei
să închiriezi spaţiul ăla din Târguşor, unde vând firmele tale haine vechi?
– Îl vrei? – s-a uitat Cătălin la mine cu bucurie, derutat mai
înainte de iritarea care mi se citise în glas. Ia-l! Scapă-mă de el, că nici
leafa ălora de vând acolo n-o scoate – vine unul înalt şi cu nas lung joia şi
duminica şi vinde haine direct dintr-o dubiţă răblăgită; are ăla un vad şi
nişte haine bune!... Am vorbit cu primarul Târguşorului să-i ridice
autorizaţia. „Nu pot, domnu’ Păduraru, că-i protejatul unuia mare, că
dacă-i ridic autorizaţia, ăla mare are intrare la toate ziarele din judeţ şi mă
face praf. Cereţi-mi orice altceva!” „Cine-i ăla mare, că-l fac eu praf” – lam rugat pe primar, dar n-a vrut să-mi spună. M-am lăsat păgubaş; „dă-l
dracului!”, i-am zis; acvila non capit muscas!(29
– Mai du-te-n pizda mă-ti cu banii tăi cu tot, acvilo! – am
explodat eu, măturând dintr-un gest paharul plin cu ţuică şi ceaşca de
cafea din faţa mea.
Cătălin a rămas cu gura căscată. Eu începusem deja să mă plimb
prin jurul fotoliului de plastic din care sărisem ca ars. Îmi venea să-i dau
cu sticla de ţuică între coarne, să-l învăţ minte. Eram o muscă pentru el...
– mă călcase rău pe bătătură; anul trecut, eu mersesem la primar şi-i
obţinusem lui Pinocchio autorizaţia de-a vinde în piaţă. Aflasem că soţia
primarului e profesoară de Istorie la şcoala din Târguşor; am discutat
întâi cu ea, m-am oferit să le aranjez câteva emisiuni despre liceu, mai
ales despre muzeul de care se ocupa profesoara, cu exponate din Cultura
Cucuteni, iniţiat de răposatul Costin Merişca pe vremea când eram eu
elev la gimnaziu. Doi scriitori ieşeni au venit şi au făcut reportaje ample
29)

Vulturul nu prinde muşte (lat.)
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despre muzeu, apoi despre festivitatea de la zilele şcolii. Când m-am dus
la primar, a coborât la intrare să mă întâmpine personal. Din păcate, nu
mai avea nici un spaţiu liber pentru Pinocchio. „Don Corleone a pus laba
pe tot, domnule Vlădeanu. Tremură toţi în faţa lui, că-i puşculiţa
partidului în campanie, dar lăsaţi!, sigur se duce dracului; e-n picaj, toţi o
ştiu. Cei de la Finanţe stau cu chibritul în mână; aşteaptă semnalul să
aprindă tunurile...” Asta era anul trecut, în septembrie; între timp, după
succesul petrolului importat de el, Cătălin a ajuns vicepremier. Din
comerţul ambulant al lui Pinocchio, eu mă alesesem cu haine de calitate –
chit că erau second hand – pentru prinţesele mele, Ina şi Georgiana. Miar fi trebuit o avere să le cumpăr atâtea haine de blană, plus multe altele;
eu însumi purtam (şi mai port) costume de firme celebre.
– Mihai... – a reuşit Cătălin să-şi recapete glasul. Zău! M-a luat
gura pe dinainte; ştiu că-ţi repugnă aerul acesta superior, dictatorial, de
afacerist veros – chiar şi eu am renunţat la el, crede-mă! Am vrut doar săţi spun că abia aştept să scap de spaţiul ăla, zău! Cu ce te-am supărat?
– Nu crezi că plicul ăsta-i cam mic? – am arătat spre ceea ce
adusese din Jeep, hotărându-mă pe moment să duc discuţia unde voiam
eu.
– Săptămâna viitoare îţi mai aduc... – promit!
– Tu crezi că de bani e vorba? – l-am pus eu la punct. Acvilo, nu
mă interesează câte muşte ori câţi şacali prinzi tu! Mă doare-n fund!
Peste câţiva ani, oricum, toţi veţi fi nişte rahaţi uscaţi, nici măcar
mirositori! – i-am strigat, ţinându-l sub ameninţarea braţului strâns. Dar
dacă tu vrei să miroşi încă frumos dintre paginile Vieţii la second hand,
pe care ţii s-o semnezi, trebuia să-mi vii cu un plic mult mai mare!...
Ochii lui Cătălin au prins a clipi bucuroşi.
– Cât? – a făcut el un gest ferm cu palmele, parcă să-mi confirme
că-i de acord cu orice sumă.
– Un plic de format A4, în care să fi fost primele 50 de pagini
copiate cu creionul, cu acolade, săgeţi şi ştersături cât mai multe – cum
am discutat.
– Eşti nebun, ţi-am mai spus! – a clătinat din cap Cătălin,
începând să râdă bucuros, înţelegând care-i motivul supărării mele.
– Iar tu eşti mai prost decât credeam dacă-ţi închipui că mă las
cumpărat aşa uşor! – i-am strigat. O vrei pe Tania? Sigur c-o vrei! Abia
aştepţi să-i simţi sfârcurile în gură şi mâna ei dibace ocupându-se de
sexul tău, să vă împreunaţi o clipă, ca un trăsnet, în umbra înserării şi să
vă faceţi una cu zidul Kremlinului, extaziaţi de acordurile balalaicii de pe
vasul de croazieră ce urcă pe râu... Sigur că vrei să fii fascinat de Tania
când va veni de-a lungul digului mare din Odessa... – mi-am menţinut eu
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tonul ridicat. Aştepţi cu nerăbdare să vă pierdeţi costumele de baie în
apele Angarei, apoi să te tragă firul de nylon de picior când eşti sub
Tania, ori deasupra, şi-al naibii de aproape de momentul care ne face pe
toţi, fiecare cu clipa lui, împăraţi ai Universului, că intensitatea
momentului iubirii nu e dată de numărul banilor din pungă. Viagra lui
Pfizer pompează doar sânge în organ, întărindu-l, nu şi sentiment în
suflet. Organe sunt şi din cauciuc siliconic; sentimente – ba!
– Bine, şi ce vrei? – a încercat Cătălin să mă tempereze.
– Ia spune, când eram noi adolescenţi, ai avut fantezii erotice cu
Nadina lui Rebreanu? – sigur c-ai avut, doar tu ai venit la mine şi mi-ai
dat să citesc fragmentul... Apoi cu Ana lui Vasile Baciu, când Ion al
Glanetaşului o saltă pe cuptor, „îi ridică până-n brâu cămaşa” şi o iubeşte
cu patimă... Dar ia spune: poţi schimba o iotă din ceea ce scrie acolo?
Mie, spre exemplu, mi-ar plăcea acum, când recitesc Răscoala, ca Petre
Petre s-o iubească pe Nadina în sanie, când o plimbă îmbrăcată ca o
prinţesă; m-ar încânta să văd cum cad blănurile scumpe de pe femeia
aceea din lumea înaltă a României anului 1907, cum rămâne goală, ca
orice muritoare, şi-abia atunci înţelege că nu-i cu nimic superioară lui
Petre Petre, în gura căruia n-aş mai pune acel superb „cucoană,
necucoană”; poate că eu l-aş vrea mai cinic, pe structura mea; s-o
determine pe Nadina să facă ea oficiile complete de gazdă, să nu moară
strânsă de gât, ci s-o văd bătrână şi singură, visând în fiecare seară cum
„braţele ei încolăceau inconştient gâtul bărbatului care-i răscolea toată
fiinţa într-o înfiorare ameţitoare... parcă s-ar fi împărtăşit dintr-o taină
necunoscută, amară şi dulce mai presus de toate”... Să se stingă visând la
acel bărbat pe care alde soţul ori socrul ei l-au ucis cu ajutorul
jandarmilor. Dar, din păcate pentru păcătosul din mine, ori de câte ori aş
reciti eu Răscoala, Petre o va găsi pe Nadina tot în „neglijeul de mătase
moale albă”, iar femeia, nu numai că nu va face oficiile de gazdă lui
Petre Petre, ci va fi mereu învinsă de „mâna lui grea ca un mai între
pulpele ei lipite, despărţindu-le şi făcând loc genunchilor lui” – aşa a vrut
geniul incontestabil al lui Rebreanu! Noi trebuie să ne mulţumim cu ceea
ce ne-a dat el în orele târzii de trudă, în casa din Valea Mare. Mai
contează câte ocheade şi-or fi aruncat ţaţele high-life-ului Capitalei după
ce a fost publicat romanul?! Ocheadele s-au pierdut în neant. Eternitatea
a păstrat opera. Şi pot jura că sute de femei de pe cea mai înaltă treaptă a
societăţii, de demult, ori de acum, cărora ziua nu le ajungi nici cu
macaraua pompierilor la nas, noaptea, când nu pot adormi lângă un soţ
impotent ori prea ostenit, îşi doresc în disperare pumnul „ca un mai” să le
desfacă pulpele... – dar pumnul al cui este?... Cine spune cât de obraznice
sunt mameloanele Taniei jucând libere sub bluza de vară, ori poate stabili
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pentru totdeauna cât de tare îl trage peştele de picior pe Cristian în clipa
cea mai fericită a vieţii?! – am întrebat eu, dezgolindu-mi talentul
oratoric, pentru ca în clipa următoare, să mă aplec spre Cătălin şi să-i
şoptesc: Autorul. Toţi ceilalţi primesc ceea ce vrea creatorul. El va hotărî
dacă Tania se va amuza copios, ajutându-l pe Cristian să-şi elibereze
piciorul de firul de nylon, ori va sta mofluză că a fost întreruptă chiar în
momentul când trebuia să-şi ia zborul spre înalturi. Chiar şi scena de
lângă zidul Kremlinului, dacă vreau eu!, – m-am arătat cu degetul, să fiu
mai convingător – poate deveni, în câteva minute, o simplă strângere de
mână pe aleea spre Piaţa Roşie – de ce să zguduim zidul atât de trainic?!,
mai ales că-ntre meterezele lui, în vreun birou luxos, e cel ce hotărăşte
dacă mai vine sau nu vreun petrolier spre terminalul de la Marea Neagră,
să-ţi dubleze ţie conturile... Vă place sau nu, domnilor cu bani, ăsta-i
adevărul. Voi sunteţi Cezari de-o clipă; Arta – de-o veşnicie, chit că nu
vă convine. Şi nu poţi să fii creator scoţând din torpedo plicul cu euro,
crede-mă! Fiecare cuvânt e o plantă mirifică; trebuie sădit, plivit, prăşit,
udat cu sudoare, să dea rod profund în mintea cititorului. Eu nu ţi-am
cerut decât să mai prăşeşti o dată – să te prefaci că prăşeşti, de fapt – ceea
ce eu am trudit cinci ani pe acest ogor, clar?! Vrei? – bine! Nu? Primeşti
banii înapoi cu recomandarea de-a te întoarce la clasici, Coşbuc, spre
exemplu: „Bogata-şi pupă boii-n bot/ Îmbătrânind cu boi cu tot”.
Obosisem şi m-am aşezat înapoi în fotoliul din plastic. Ştiam că
întinsesem coarda prea mult – îmi ieşisem din sărite – şi aşteptam, cu
oarecare strângere de inimă, reacţia lui Cătălin. „În fond, pot trăi şi fără
un testicul!” – mi-am hotărât, amintindu-mi cum cel cu care discutasem
pe internet îmi spusese că-mi va pune în cont, înainte de operaţie,
cincizeci de mii de euro. Am ridicat privirea, s-o înfrunt pe-a prietenului
meu, pe care îl simţeam stând calm dincolo de masă. Cătălin surâdea;
faţa i se întinsese, ochii îi luceau, iar gura lui revărsa zâmbetul.
– Ştii de ce râd? – a răspuns el privirii mele întrebătoare. Voi,
creatorii, aveţi aceleaşi fixuri. În toamnă, când se chinuia să scoată
albumul, pupilei tale, Ina Răzeşu-Zugravu, îi mai trebuiau câteva sute de
euro, că găsise o hârtie mai bună. I-a cerut soţiei mele un acont, că deja
primise comandă de ţoale pentru revelion. Soţia nu i-a dat. Ina i-a
transmis, prin prietena ei Gina, aceeaşi replică: întoarcerea la clasici şi
versurile din Coşbuc. Ciocănitoarea Woody a mea a înjurat-o. Dar când a
fost lansarea albumului, mai ales după, când tot Iaşiul, apoi şi
televiziunea naţională, comentau evenimentul, nevastă-mea – să facă
depresie, nu alta! Ratase ocazia să iasă în faţă, să fie văzută alături de Ina,
să se ştie că ea a ajutat-o să-şi publice albumul... Pe lângă crucea dată de
Mitropolit, care, oricum, nu se prea vede, să se fi văzut în presă ca un
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mecena al unei mari speranţe, pe care doar ea a intuit-o – pe naiba!,
singurul care poate spune asta eşti tu. Cât despre mine, – s-a arătat cu un
gest ironic – pretind că, de nu-s mai deştept decât gaiţa mea, măcar învăţ
din experienţa ei. Aşa că ia acest acont – a împins el plicul cu vârful
arătătorului către mine – şi primeşte promisiunea că voi veni şi cu plicuri
A4, pline cu pagini copiate. Am să le copiez – a devenit glasul său ferm –
, chit că asta-i doar ambiţia ta, să înţeleg ce înseamnă o carte – chiar tu
spuneai cândva că, înainte de-a judeca o carte, e bine să încerci să copiezi
câteva pagini din ea.
– Nu, Cătăline – am devenit eu calm, străduindu-mă să dau o
inflexiune caldă tonului, bucuros că n-am ratat afacerea cu ieşirea mea de
mai înainte („şi dacă cel cu operaţia este un poliţist care îmi întinde o
cursă?!”). Vom face în felul următor: ai timp destul să copiezi
manuscrisul, care va trece drept forma de bază a cărţii; evident, vei
începe copierea după ce eu voi curăţa textul de tot ceea ce înseamnă stilul
Mihai Vlădeanu. Tot eu voi culege la calculator manuscrisul. Când vom
considera că avem forma finală, tragem două print-uri cu care te vei
prezenta la doi critici literari. Cel mai bun ar fi Matei Avram, dar nu
garantez că-l prinzi treaz ori dispus să te asculte. Alţi doi sunt Aristide şi
Ioachim. Soliciţi o întâlnire cu fiecare în parte. „Domnule profesor, ştiu
că vreţi să participaţi la un congres. Poate chiar însoţit de doamna... Ori
poate vreţi un sejur undeva, într-un loc exotic. Evident, tot însoţit. În
schimbul acestei sponsorizări pe care o voi face cu mare plăcere, vă cer o
consultaţie. Când m-am dus la marele profesor – şi-aici tu va trebui să
spui numele unui doctor la care ai apelat vreodată –, nu m-am dus să-mi
spună că-s tânăr, frumos, sănătos şi potent. I-am cerut un diagnostic
corect şi, eventual, o reţetă...” Vei lăsa o pauză, cât să soarbă cafeaua ori
să guste din vinul nobil dacă mergeţi la restaurant – şi eu cred că
restaurantul este varianta cea mai bună, că nu în fiecare zi te invită cel
mai bogat om din România la un taifas –, iar după pauză, vei pune geanta
diplomat pe masă şi-o vei deschide, arătându-i interiorul, cum fac
mafioţii când plimbă paralele. „Acesta, domnule profesor, este
manuscrisul la care muncesc de opt ani...” Atenţie, Cătăline! Datarea pe
manşetă trebuie să înceapă cu opt ani în urmă. „Celălalt este print-ul. Vi
le pot lăsa pe amândouă, dar cred că print-ul, care-i varianta finală după
opinia mea, vă este de ajuns. Doresc un diagnostic şi, dacă se poate, dacă
este cazul, o reţetă de însănătoşire. Ce ziceţi? Cred că toată truda cu
cartea mea vă va lua câteva zile. În acest timp, un chirurg de notorietatea
dumneavoastră ar putea câştiga opt-nouă mii de euro. Aici aveţi un plic
cu zece. Vă repet: nu-mi faceţi nici un serviciu spunându-mi că-s tânăr,
frumos şi sănătos. Chestia cu potenţa este relativă – depinde de parteneră,
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o ştim amândoi, doar suntem bărbaţi.” Vezi, Cătăline, că amândoi criticii
sunt cam fustangii, aşa c-or să guste gluma asta. Restul va veni de la sine,
te asigur!
După o pauză lungă, în care privirea lui Cătălin a stat fixată în
ochii mei, am adăugat pe acelaşi ton:
– Acum ai înţeles de ce-i nevoie să ai manuscrisul copiat şi cât
mai „muncit”? Uită-te bine la manuscrisul meu şi imită-l cât poţi – e un
ogor pe care eu cultiv, ud şi prăşesc de cinci ani.
– Dacă n-aş fi citit romanul, aş fi zis că eşti nebun: cinci ani! În
timpul acesta, eu am devenit miliardar. Dar nu se compară, crede-mă! – a
întins Cătălin gâtul, să-mi dea impresia că vrea să-l văd mai bine. Mai
gândeşte-te, Mihai! – a îndreptat arătătorul către mine. Tu chiar vrei sămi vinzi romanul?
Am tresărit.
– Nu-ţi cer banii înapoi – dă-i dracului! Te trec pe-un stat de plată
consilierul meu la Guvern, ba chiar şi la firmele mele, şi ne socotim noi...
– Dar n-a fost vorba de vânzare, Cătăline. Am convenit că-l
înfiezi şi mă vei lăsa să-ţi dau sfaturi cum să-l creşti. Eu sunt bătrân în
ale scrisului; cine m-a citit, poate o va mai face; cine nu – cruce! Mihai
Vlădeanu face parte din pluton; cine încearcă să-l avanseze este privit
chiorâş de cei din faţă, ori nu-i băgat în seamă. „Lasă-l să moară şi-om
mai vedea” – se zice. Alta-i situaţia când vine năvalnic unul nou, notoriu
în alte domenii, domenii de unde pot trage alde Ioachim ori Aristide
foloase: o sponsorizare, o numire în diplomaţie, un post de tăiat frunze
mai mari la câini inexistenţi... Sinecura este cel mai râvnit loc de muncă.
– Mda... Trebuie să accept că eşti mai bun decât mi te închipuiam.
Ştii să pledezi. M-ai convins. Nu-mi rămâne decât să muncesc ca un rob,
să-l transcriu – a atins el cu vârful degetelor manuscrisul aşezat pe masă,
între noi.
– Mai degrabă ca un scrib, Cătăline – am precizat eu. În Egiptul
antic meseria de scrib era foarte apreciată, cât cea de medic. Mai vrei? –
am arătat paharul, în care deja începusem să torn.
– Nu, că trebuie să fiu în formă la şedinţa de la judeţ, mâine
dimineaţă; m-au ameninţat că-mi retrag sprijinul dacă nu susţin
ordonanţa de urgenţă referitoare la spaţiile verzi; au pus mahării de la
partid ochii pe nişte spaţii în centrul oraşului… Vezi că Geo se ţine de
capul meu, să te aduc la o întâlnire în trei.
– Care Geo?
– Baldachin. Fostul prim-secretar. Mi-a spus c-ar vrea să stea
odată mai pe îndelete de vorbă cu tine. Zice că-l urăşti de moarte... „Bă,
nu-i bine să te urască un romancier, mai ales când ştiu că singura vină a
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mea e că m-am îndrăgostit ca un nebun de aia, de-i fusese amantă” – mi-a
spus de curând, când a aflat că ţi-am făcut o vizită.
– Bine. Transmite-i c-o să bem cândva toţi trei o cafea. Acum nu
pot; am de muncă, nu glumă – am arătat spre manuscris. Văd c-ai început
să caşti. E-o plăcere să fii oaspetele meu. Abia te convingi că meseriaşii
tăi au făcut treabă bună – am arătat spre bătrâna casă ţărănească
modernizată de curând de şantierele lui Păduraru.
L-am lăsat să stea pe lângă Jeep mult, aproape o oră; a deschis
telefonul, a vorbit îndelung cu cine l-a căutat – în fine, şi-a văzut de-ale
lui. M-am bucurat că pot pregăti cina în linişte. Apoi ne-am urat noapte
bună.
– Auzi, dacă nu erau plecate la Londra, le chemam aici pe cele
două graţii, Ina şi Georgiana... – i-am zis înainte de-a intra fiecare în
camera lui.
S-a uitat lung şi inexpresiv către mine.
– Ce te-ai speriat? – l-am ironizat eu. Sunt lesbiene – inofensive!
Hai, somn uşor!
A doua zi n-a vrut să mănânce nimic la micul dejun.
– Doar cafea. Şi lapte – a arătat spre găleata de plastic adusă de
naşul Ion în zori.
Înainte de plecare, şi-a amintit:
– Cât pe ce să uit. Ai factura dată de şeful şantierului pentru
modernizarea casei?
– Da.
– Ai citit-o?
– Am semnat unde mi-a arătat inginerul.
– N-o să te iau niciodată tovarăş în afaceri! – a dat din mână a
lehamite. Dacă te uitai cu atenţie, vedeai că ţi s-a băgat la plată şi
mâncarea, că şeful cantinei a trimis în fiecare zi 24 de porţii. Aşa e bine –
să fim curaţi. Să păstrezi factura! Puteam să te bag în programul
european de modernizarea satelor, dar nici nu ştii când începe cineva să
scormonească – nu erai tu cel mai îndreptăţit să beneficiezi. Săptămâna
viitoare te duci la sediul şantierului în Târguşor şi achiţi factura – a întins
Cătălin un plic, îndesându-mi-l în palmă. Învaţă de la un meseriaş în ale
afacerii că şi banii sunt asemeni cuvintelor: fiecare leu trebuie cultivat,
prăşit, udat... – ca să crească viguros şi sănătos...
Ne-am strâns mâinile cu prietenie. Când a ajuns cu maşina în
poartă, a oprit şi a scos capul pe geamul portierei. M-am apropiat să aud
ce-mi spune. Mi-a arătat obrazul:
– Pe-alea două lesbiene să le chemi pentru tine, că-s de-ale tale,
artiste, aveţi ce discuta împreună... – mi-a şoptit.
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– Bine! – m-am uitat adânc în ochii lui. Data viitoare o chem pe
Tania, ori pe Tamara...
A făcut ochii mari. M-a văzut calm, aşa că, mişcând puţin capul,
s-a aplecat şi mi-a şoptit:
– Dacă-mi dai vreun telefon, nici un cuvânt de carte, ori de...
Suntem ascultaţi mai ceva ca înainte… Îmi spui doar că mai vrei o
îmbunătăţire la casă; eu îţi voi răspunde când pot trece pe la tine. A, să nu
uit: cum facem cu spaţiul din Târguşor. Pe cine trimiţi să-l preia?
– Pe Dumitru Ailenei.
– Cel cu dubiţa cu haine vechi?! – s-a speriat Cătălin, înroşinduse tot.
– Ce te-ai speriat? – l-am întrebat calm.
– Acum mi-e clar de ce te-ai înfuriat. Bine că nu m-ai pocnit... – a
zâmbit el încurcat. Scuză-mă!... Încă nu m-am vindecat de grobianul ceam fost înainte de… adică… Eah! – s-a scuturat ca de friguri şi aplecat în
trombă spre judeţ.
(Fragment din romanul Un senator, doi scriitori, volumul 6 al
ciclului CRISTINA sau viaţa la second hand)
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Semnale editoriale
de
Nicolae Sava
„Uitat la marginea cerului… ”
(Radu Florescu, „ Probă de
viaţă” , Editura Conta, Piatra
Neamţ, 2008)

Radu Florescu (n. 14 iunie
1961, Borca, Neamţ), poetul care,
iată, în aceste zile, împlineşte cu
un an mai puţin decît o jumătate de
veac,
este
un
reprezentant
important al grupului de poeţi de la
Neamţ care s-a afirmat acum un
sfert de secol în literatura română.
Asimilat fiind de generaţia
optzecistă, deşi a debutat la mai
bine de un deceniu de majoritatea
colegilor săi, Radu Florescu şi-a
construit, prin cele şapte apariţii
editoriale, exclusiv lirice, de pînă
acum, un univers poetic propriu,
inconfundabil şi solid. De altfel,
cîteva dintre premiile importante
pe care le-a obţinut poetul în cei 20
de ani de la debut pînă acum vin să
confirme aprecierea de care se
bucură în rîndul confraţilor de
condei din ţară. Dar mai
importante decît aceste premii sînt
aprecierile cronicarilor literari, ale
cititorilor dar şi ale colegilor, cel
mai sensibil termometru al
tensiunii sale lirice, care alcătuiesc
lui Radu Florescu portretul unui

scriitor matur, profund şi grav prin
temele sale poetice, portret greu de
concentrat acum în doar cîteva
cuvinte.
Şi fiindcă ne aflăm la ceas
aniversar pentru prietenul Radu
Florescu, ne-am oprit la cea mai
recentă apariţie editorială a sa,
« Probă de viaţă » (Editura Conta,
Piatra Neamţ, 2008), o carte de
poeme care stă sub motto-urile a
doi poeţi preferaţi ai autorului,
Fernando Pessoa şi Vasile Vlad, el
construindu-şi volumul din două
părţi şi asta doar pentru da timp
cititorului la o pauză de respiraţie.
Pentru că amplul poem al cărţii, o
emisie lirică alcătuită cu migală şi
meşteşug poetic din poeme scurte,
poate fi citit şi de la un cap la altul
şi fragmentar, pentru că el nu
pierde nimic din discursul poetic.
Ca exerciţiu ludic, lecturînd chiar
numai cuprinsul cărţii – care
conţine primele versuri ale
poemelor – intrăm în miezul
emisiei lirice a volumului. Iată un
fragment dintr-un astfel de poem
inedit aflat la cuprins: “pentru că
locuiesc aici în apropierea cerului /
prin aceste ţinuturi / cît e ziua de
lungă soarele răsare / fără trecut
prin lumina clară a zilei / între
răsărit şi apus”.
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Radu Florescu, care îşi
deschide, fără ceremonii inutile,
sufletul
în
faţa
cititorului
mărturisindu-i direct “îmi place să
trăiesc înspre margine”, oferă
cititorului nişte superbe exerciţii de
transparenţă şi «probe de viaţă »,
dar şi de poezie elevată şi
profundă. De altfel, această
“margine” revine obsesiv în mai
multe pagini ale cărţii. E vorba,
desigur, de o margine a luminii
(“uitat la marginea cerului şi nu
mai semeni cu nimeni / şi norii ştiu
asta”, se alintă el într-un poem
memorabil), punct din care autorul
are perspectiva a ceea ce se
întîmplă sub această lumină, sub
acest cer, pentru a o putea descrie
cu mijloacele sale lirice. Mai sînt
şi alte cuvinte ce revin obsesiv în
carte – trupul, casa, ploaia, apa,
pămîntul, muntele, cerul - dar
acestea fac, de acum, parte din
substanţa lirică a universul său
tematic ce revine şi din volumele
sale anterioare. Pentru că prin acest
recent volum de versuri Radu
Florescu adaugă încă un capitol,
mai substanţial decît în
alte
rînduri, la cartea sa unică, cartea
vieţii sale care se cheamă “Poeme
singure”, deşi, conjunctural, cele
şase volume de pîna la acesta au
purtat alte titluri, la fel de inspirate.
Confesive în substanţa lor
lirică, versurile lui Radu Florescu
aduc cititorului un echilibru
sufletesc nesperat de intim, tonul
calm al alcătuirii lor fac din
receptor un conviv al emiţătorului,

dialogul poet-cititor se leagă de la
sine: “ca un frate mai mare / stau
între voi şi mă tulbur. ca un frate
mai mic vă aduc apa în căni / şi voi
beţi. nimic nu pare mai simplu /
decît satul din munţi luminînd ca
un far”. Autorul nu se detaşează de
obiectivul său ci alcătuieşte un
corp comun cu acesta, trăieşte
simultan cu transmiterea acestui
sentiment de moment prin care
trece:”Poţi silabisi un cuvînt pînă
ce el se îndoapă / cu viaţa ta de om
singur” Relaţia viaţă-poezie este,
de altfel, o temă dragă autorului.
~ncă de la “Satrapia” şi “Rău de
pămînt”, poetul a cochetat cu cele
două noţiuni care par a nu se
alătura decît forţat. El le-a
îmblînzit şi jonglează cu ele
precum
un
prestigitator
experimentat. Nu întîmplător, cred,
şi-a ales acest titlu direct şi prozaic
la volumul de faţă.
Cu “proba (sa) de viaţă”
Radu Florescu ne mai adus încă o
dovadă, convingătoare prin textele
acestei cărţi, a faptului că
profunzimea poeziei sale, care
provine dintr-o nativă “disperare
tolerantă”, cum afirma criticul
literar Mircea A. Diaconu, este un
dar al harului său liric din ce în ce
mai personal.
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„Un naufragiu m-a adus aici …”
(Paul Gorban , „Pavilioane cu
ruj”, Editura Princeps Edit, Iaşi,
2010)

Adevărate exerciţii de
virtuozitate lirică şi de imaginaţie
lexicală ne oferă poetul Paul
Gorban în ultima sa carte de
versuri ce poartă un titlu cu
trimiteri senzuale, « Paviloane cu
ruj ». Nu am mai lecturat şi alte
cărţi ale acestui tînăr autor (aflu
din prefaţa cărţii semnată de
Daniel Corbu că mai are cîteva
apariţii editoriale anterioare), astfel
că nu-mi pot da seama dacă
lirismul său de acum este o
evoluţie sau, dimpotrivă, o
involuţie faţă de cartea sa de debut,
dar ceea ce am citit în volumul cu
acest titlu m-a convins că am în
faţă un poet, în ciuda amestecului
de lirism adevărat şi de (puţine)
improvizaţii neglijente ce pot fi
amendate la o citire mai severă. Iar
nonşalanţa cu care el adună în
carte simboluri interesante şi trăiri
funambuleşti laolaltă cu imagini
delicate şi prozaisme dezarmant de
comune o punem pe seama
superbiei cu care îşi (pe)trece
această perioadă de acumulări
lirice. Trăind cu fervoare tinereţea
sa provocatoare, cu o sensibilitate
mereu în alertă, poetul se
autocontemplă cu un narcisism
graţios - amintind de mai tînărul
Adrian Păunescu de început, cu
superbul lui vers « Piticii mei,

ţepoşii mei pitici, un naufragiu m-a
adus aici » - care îi stă bine :
« furnicile fac un muşuroi pe care
mă aşează / fără unghii fără păr
fără piele / şi în coloane de cîte
şapte / se roagă ca la un faraon ».
Dar în « pavilioanele » cărţii lui
Paul Gorban descoperim şi
adevărate drame domestice precum
aceasta : « asipratorul ţipă ca o
salvare şi îşi face loc în poemul /
meu ca un pacient lovit pe şosele şi
mă pune în gardă / să-l resuscitez
şi să-l conectez din nou la
dimineţile / cu unghii cu fire de
blană de pisică şi cu tablouri /
scurse pe toţi pereţii ». Iar
fragmentul citat poate fi considerat
tipic pentru universul său poetic,
pentru că, undeva mai la vale,
descoperim ce senzaţii erotice
poate aduce întîlnirea în lift cu o
fostă colegă : « în lift a mai urcat
colega mea de şcoală / fata văduvei
de la trei / prin bluză îi ieşeau în
faţă / ca două cuie de icoană sînii /
asta sigur nu e ca mine mi-am spus
/ sigur mai ascunde şi alte cuie şi
alte unelte / cît să construieşti încă
un bloc şi încă un lift / singură mă
poate iubi în caietele de
matematică / în caietele de limbă şi
mai ales cînd văduva tace... ».
Amestecul de aluzii culturale şi
clişee inofensive sau, dimpotrivă,
ofensive şi chiar cu tentă erotică
(fără ca poetul să alunece deloc
spre deriziune sau vulgaritate),
dovedeşte că autorul este, în fapt,
un melancolic incorigibil, un
inadaptat la viaţa cotidiană a
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străzii, « bulevardul cu plombe
pestriţe », tînjind după casa cu
cerdac a copilăriei sau satul
bunicului. De altfel, poetul nu uită
să pomenească în cîteva texte
(unele cu o indusă dedicaţie
specială) numele unor personaje
care fac parte din viaţa sa, din
universul său domestic, probabil
multe dintre ele fiind adevărate
surse de inspiraţie sau admiraţie,
precum acestea din pomelnicul de
mai
jos,
ruxandra,
vasile,
constantin, maria, alioşa, miha,
minodora, lucreţia etc, toate
devenite, de atîta folosinţă de către
memoria sa, substantive comune.
La Paul Gorban, pînă şi dumnezeul
pe care îl aminteşte în cîteva
rînduri, fără a-l invoca cu deferenţa
necesară, este un substantiv
comun. Dar aceste observaţii ţin de

formula de prezentare a textului
poetic, capitol destul de neglijat în
acest volum, substanţa fiind cea
care contează la el. Substanţă
poetică cu care m-a surprins
plăcut.
Precum « nişte păsări ce aşteaptă
toamna / stolul să-l îngroape
cerul » (ce vers superb !), versurile
lui Paul Gorban din acest volum
conturează un univers poetic
interesant. Iar cartea aceasta mă
obligă să-i urmăresc cu atenţie
evoluţia sa lirică şi să-i acord, în
avans, şansa de a izbuti să se
impună, cu mai multă pregnanţă
decît a făcut-o pînă acum, în
atenţia
criticilor
literari
contemporani. Pentru că merită, ca
oricare dintre cei, din ce în ce mai
puţini, poeţi adevăraţi de azi.
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„Încotro, zeule, încotro s-o apuc
spre tine, spre chiar gura ta
sângele urcă noduri făcând –
spre stele alte fire subţiri”

Poeme de Claudiu Buciu-Bazalt
Metafizica în stare solidă
Codru

Haideţi, cuvinte-ale mele, încă un pic
aici or să vă sfârtece hoitarii
şacalii
N-am otrăvit fântânile
n-am ars lanurile
Da, am pierdut
pentru că ne-am îngropat
morţii
pentru că am oblojit rănile
luminii
pentru că nu aveam nimic
de uitat
Haideţi cuvinte
reîntoarceţi-vă în codrii
trupului meu
Încet

Scotea câte un cartof
apoi îl privea
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de parcă se uita în oglindă
Îl curăţa fără grabă
Încet
Încet
Îl întindea băiatului
Scotea iarăşi un cartof
din cenuşă
şi îl curăţa de literele
lipite pe coajă
Poveste

Se împăduresc poemele
Prin hăţişuri doar şerpi
şi ochii sălbăticiunilor
luminând
Pădurarul
face şi el ce poate –
dă roată pădurii mulţumit
organizează câte-un braconaj
şi mai vinde
câte-un camion de lemne
la pâlpâirea cărora
nici un copil
nu va mai asculta
poveştile bunicului.
Plînsul din somn
pentru L.A.S.

De aproape două milenii
îmi scrie scrisori
De un timp nici măcar
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nu i le citesc
Îl simt cum scrie
după cum îmi bate inima
sau cuvântul
N-am răspuns
la nici o scrisoare
Încă nu îi pot scrie
Aştept
să văd ce temperatură
are apa
Izvor

Nu-i tulbur cu buzele unda
cu sunetul susurul
aştept până se va depune
aidoma frunzei, chipul meu
pe nisip
luându-i culoarea
Drum

M-am luat după dâra de sânge
a cuvântului ce-a venit
să moară
în chiar inima mea
Susul şi josul şi împrejurul
o pată de sânge era
Încotro, zeule, încotro s-o apuc
spre tine, spre chiar gura ta
sângele urcă noduri făcând –
spre stele alte fire subţiri
se preling –
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M-am luat după dâra de sânge
a cuvântului
pe care nici măcar poemul
nu-l mai răbda.
Metafizică în stare solidă

Bărbatul cu frunte de culoarea
câmpului acoperit de nori în amurg,
cu buzele iertate de sânge
îşi ţine mâinile pe masă
De cealaltă parte a ei
singurătatea
îşi freamătă sânii
Pe masă
pe foaia cea îngălbenită
o rază luminând
ungherele cuvintelor
ca o lanternă
hoţească
Pregătirea

Începem să ne obişnuim unuii cu alţii
Unul ţine piciorul calului
Celălalt scoate potcoava din foc
Vine al treilea
care are ceva din ceilalţi doi
în felul de a-şi ţine capul pe umeri –
şi rânjeşte, spunând:
- Bre, încă un cal potcovit
mort
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Dor

Nu mai pot arăta cu degetul
nu mai pot arăta cu privirea
nici măcar cu steaua nu mai pot să arăt
Cuvântul îmi ferecă nemărginirea
Moartea
nu-mi mai este hăt...
Tot ce zăresc prinde aripi
şi intră într-o horă dementă
Doar inima ta, doar inima ta,
locuieşte în inima mea
ca o absenţă
Scări

Interioare scări spiralate
pe voi urcă neliniştea mea
până sus, pe terasa expusă
doar marilor păsări de pradă
pe rotunda terasă
de pe care cuvintele-au fost spulberate
de vântul vineţiu
al istoriei
acolo gândul ia robitoarea formă
a revoluţiilor
astrale
Sentimentul se supune
rotaţiei
planetare
Interioare scări spiralate
pe voi coboară
liniştea mea
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„O mahala „industrializată” aşadar, plină cu muncitori şi
muncitoare, cu băieţi zburdalnici şi fete frumoase, cu ulicioare
strâmte pe care se îngrămădeau casele ce-şi dădeau iarna de sub
cuşmele de-omăt fumurile-n ochii ferestrelor, pe strada noastră, în
toate anotimpurile, se revărsau nu numai râuri de ape, ci şi râuri
de oameni care îşi tăiau macaroanele în cruciş şi-n curmeziş spre
locurile lor de muncă dimineţile şi, în curmeziş şi iar în cruciş
serile către casele lor, era un du-te vino neîncetat.”

Mahalaua Precista
(fragment)
o proză de Bică N. Căciuleanu
(...) Încă de pe atunci era o mahala importantă a oraşului cu multe
case de oameni cuminţi şi gospodari, de pildă îmi amintesc, de familia
Dascălu, gard în gard cu noi, peste drum de noi, socotind în ordinea
aşezării lor vecinii de pe strada Bistriţei, era familia Andrei cu două fete
frumoase, Sabina şi Lucia, urma familia Hociung cu doi băieţi, Victor
şi... mai mari ca mine, apoi familia Ferăstrăoaru cu o fată, doar Sabina
era cam de seama mea, peste drum de ei, în rând cu cantina, avea casa
familia Guţu, apoi Grăjdeanu, rudă cu mama, la care mă trimitea după
borş, tanti Leana mă-ntreba, văzându-mă cu sticla, „măi, da nu ţi-o dat
Aglaia bani de borş?, „ba da, dar i-am scăpat în sticlă!” după ce-mi
umplea sticla cu borş proaspăt, eu gustam borşul şi sticla se golea, atunci
îmi oferea din partea ei să beau o cană mare cu borş: „uite, bea de-aici
din cană cât vrei, da, sticla să i-o duci plină lui Aglaia!” şi aşa mai
departe, erau şi grădini şi livezi îmbelşugate ale căror garduri le săream
noi băieţii pentru a ne potoli setea cu varza, ridichile sau morcovii, roşiile
sau castraveţii lipoveneşti, cu merele, cireşele, vişinele, perele, caisele,
zarzărele sau ghioldanele care, numai când ne vedeau privindu-le, se
îmbujorau spre pofta noastră, martori din acele grădini au mai rămas icicolo câte un pom doi printre blocuri.
Era în centru mahalalei o piaţetă cu o alimentară Carata după
numele gestionarului, unde stam la coadă, oprindu-ne din joaca noastră,
pentru ulei, zahăr şi făină de porumb sau de grâu, un debit de tutun şi-o
crâşmă – Harabagiu, „Nelca, aşa îmi mai spunea mama de când Laika,
Strelka şi cu Belka au zburat în jurul pământului, dă o fugă la tanti
Harabagiu, era chiar sora ei, şi cumpără nişte chibrituri, uite ai bani
potriviţi!”, iar eu zburam ca Strelka şi mă-ntorceam ca Belka, cam aşa de
ageri erau cei din generaţia asta a lui Laika, Strelka şi Belka, ne
întâlneam toţi la un centru de pâine în preajma căruia, jucându-ne
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„miuţa”, aşteptam ore întregi să vină maşina cu pâinea albă sau neagră,
„A venit maşina cu pâine!”, într-o zi jucându-mă aşa, am pierdut şi plasa
şi banii, alte vreo două crâşme şi o frizerie – „Nechita”, unde ‘nea Sile,
un bărbat cu o burtă enormă, ca un balon, cred că avea vreo sută cincizeci
de kilograme cu totul, purta o cămaşă umflată şi pantaloni tot aşa
susţinuţi de nişte bretele late, nici o haină nu-i venea, unii îi ziceau ‘nea
Ţîlică, eu don` Balon, mă tundea întotdeauna chilug smulgându-mi cu
maşina lui manuală destule fire de păr cât să-mi facă puncte chelioase şi
albe, ca nişte insule fără nume pe întinsul globului meu de cap. Mda,
chiar aşa.
Cele mai importante obiective erau gara cu liniile ca nişte
macaroane lungi, o parte din ele intrau la depou şi una singură se întinea
până la Bicaz, „mamă, mai vreau macaroane cu brânză şi nucă!”, îmi
amintesc, când treceau trenurile acelea lungi de marfă cu două
locomotive, casa şi pământul de sub ea intrau în vibraţie de parcă era
cutremur, vagoanele, când se făceau manevre, se ciocneau unele de
altele, aerul exploda între tampoane în aşchii care îmi plezneau
timpanele, uzina Ceahlăul cu strungăria, cu turnătoria de fontă, cu
atelierul mecanic producea în mare zgomot de fiare, parcă erau acolo
jivine în lanţuri pe care le zdrăngăneau urlându-şi libertatea, fel de fel de
mici produse din metal, de pildă, recipientele pentru aparatele de sudură
oxiacetilenice, ca nişte cazane simple în care se fierbea carbidul,
depozitate atunci când nu mai încăpeau în curtea fabricii de-a lungul căii
ferate uzinale, rămânea destul carbid şi pentru experienţele mele pe
broaşte, apoi, situată nas în nas cu o şcoală profesională auto era fabrica
Bistriţa, unde mugeau nişte MUT-uri şi freze care-i luau lemnului din
freză transformându-l în parchet, şi la nord, în partea opusă, fabrica
Foresta şi Comuna din Paris de unde nu venea nici un semnal... Autogara
era cam acolo pe unde este acum Hotelul Central şi magazinul Petrodava.
Peste calea ferată începând din faţa gării până dincolo de depou,
aşezate pe malul Bistriţei pentru a primi şi prelucra lemnul pădurilor ce
veneau (sic) cu plutele, erau fabricile: Arini, Scânteia şi Steaua30 şi ele
producătoare de zgomot cu gaterele lor care măcinau în două schimburi
lemnul şi produceau munţi de rumeguş, ca o făină, de unde luam, cum
făceau şi ceilalţi băieţi, câte o cioată sau un braţ bun de lemne legate cu
sârmă, cât timp paznicii şi muncitorii mi-au dat voie, „măi băiete, numai
cherestea să nu iei...”.
Din când în când, bisericile trăgeau clopotele.
30

Fosta IMAL, amintită şi de Eugen Verman în „Culai” şi de Laurian Ante în „Hoţul de
câini”.
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- De ce „cloţopesc” clopotele, mamă? întrebam eu,
- A murit un om! răspundea ea.
Fabricile trăgeau sirenele de păr, iar ele ţipau şi urlau.
- Dar sirenele?
- Cheamă oamenii la muncă, venea răspunsul.
Locomotivele trăgeau lungi sau scurte şuierături sfâşâind aerul, de
răsunau creierii mei şi creierii munţilor, rătăcindu-se şi topindu-se-n
desişurile pădurilor.
- Dar locomotivele?
- Aşa îşi anunţă ele plecarea şi sosirea, mă lămurea mama.
Numai aşa şi tot aşa...
Nu pot să uit şcoala elementară nr.4 situată pe strada Bicazului
unde am învăţat primele patru clase şi nici pe învăţătoarea noastră,
doamna Teodorescu, prin clasa a III-a Enea a ascuns în timpul recreaţiei
o capră adevărată, o ţinea între picioarele lui în ultima bancă, mai atentă
decât noi toţi la explicaţiile învăţătoarei, capra a început să pună câteva
întrebări sfidătoare behăind pe limba ei, pulverizând cuminţenia clasei,
închipuiţi-vă ce haz!
„Salvări” nu erau. N-aveam pe vremea aceea nici o altă salvare.
Chiar aşa.
Pescarii trăgeau la undiţe peştii amăgiţi cu mămăligă, pe ici pe
colea, se mai trăgea la măsea, în restul timpului nu mai trăgea nimeni, era
linişte şi pace, războiul ale cărui urme încă se mai vedeau şi despre care
îmi povestea tata, se terminase demult, mai exista un singur război în
mahala la care se lucrau ţoale, atât, da, şi ne mai războiam noi băieţii
imitând călăreţii din diverse secvenţe din filme, sau jucându-ne de-a hoţii
şi gardiştii, după scenarii şi regii imaginare.
O mahala „industrializată” aşadar, plină cu muncitori şi
muncitoare, cu băieţi zburdalnici şi fete frumoase, cu ulicioare strâmte pe
care se îngrămădeau casele ce-şi dădeau iarna de sub cuşmele de-omăt
fumurile-n ochii ferestrelor, pe strada noastră, în toate anotimpurile, se
revărsau nu numai râuri de ape, ci şi râuri de oameni care îşi tăiau
macaroanele în cruciş şi-n curmeziş spre locurile lor de muncă dimineţile
şi, în curmeziş şi iar în cruciş serile către casele lor, era un du-te vino
neîncetat. Cam aşa. Azi am scăpat, „peste linii” fabricile nu mai există,
rar câte-un tren „personal şi stingher”, sau câte-un marfar, mai trece spre
Bicaz, macaroanele-s mâncate de lacoma rugină.
Gospodăria Căciulenilor îşi întindea sărăcia şi mirosurile de
păsări, de porci, de iepuri şi de oi, străjuite de parfumul salcâmilor şi
socului şi de o răchită, la o margine a mahalalei, pe strada Popa Şapcă
unu, lângă calea ferată, în dreptul cantonului doi, la vreo sută de metri de
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gară, răchita din fundul grădinii era punctul terminus în care mascundeam când crescusem mărişor de la-nceputul verii pân’ la sfârşitul
toamnei, printre braţele ei cu frunzele verzi-albe zâmbind spre cer nu
mirosea a nimic, doar a fum de ţigară uneori, bătusem vreo câteva cuie
mari în trunchiul ei să mă pot căţăra mai uşor printre ramuri, sârme şi
sfori atârnau nevăzute, acolo, pe partea din spate a grădinii, spre gară,
mai într-o parte, gospodăria se învecina cu gospodăria familiei Dascălu,
singurul vecin cu gard comun, cu trei fete şi doi băieţi, cea mai mică, mai
mare cu vreo patru-cinci ani decât mine, cu părul lung şi negru peste tot,
cu picioare lungi, mai înaltă decât mine, cu sâni rotunzi şi tari, Florica,
mă iscodea an de an dacă mi-a crescut părul sub braţ, eu îi arătam şi mă
sfătuia să dau cu lama şi acolo şi pe-acolo, până ce, pe la paişpe ani, am
nimerit în patul ei într-o bună dimineaţă, dar înainte de asta cu vreo doi
ani, într-o noapte de vară, sub stele, cu Ghioacă, pe pământul reavăn, jos,
pe lângă răchita mea, în primul meu contact sideral între cer şi pământ
mă iniţiasem în taina Anei cu acordul şi îndrumarea ei, contact sideral
între cer şi pământ, mai întâi eu şi apoi el, Ana avea doişpe ani, cam aşa,
de atunci nu am mai văzut-o, dar când mă uit spre stele o mai văd întinsă
în dubluveul Cassiopeii privind spre Carul mare, după liceu, Florica s-a
măritat cu un neamţ şi a plecat în Germania, m-am revăzut pentru doar
câteva clipe cu ea peste mulţi ani la înmormântarea mamei sale. Aşa,
apropo, Ghiocel Alexandrescu, Ghioacă sau Brotac, cum îl porecleau
băieţii fiindcă avea ochi albaştri ieşiţi parcă din orbite, mai ales când
plângea, prieten apropiat, coleg de clasă până într-a opta cu mine,
maturizat parcă prea devreme, tiranizat de obsesia sexului, băiat robust,
bine legat, inteligent, harnic şi cuminte, fusese chiar comandant de
detaşament în clasa a treia şi a patra, locuia în mahala peste drum de
Boboc, pe lângă familia Bîgu, cu bunică sa într-o casă cu două camere şi
bucătărie şi oleacă de curte, cu el am jucat primele partide de şah şi
pocker, îmi spunea că tatăl lui ar fi unul Alexandrescu sau Numweiller de
la Dinamo, după ce a murit bunica lui, a vândut tot şi a plecat la
Constanţa unde s-a chivernisit.
Era în spatele grădinii noastre şi un teren viran ca o groapă
întinsă până-n linia ferată uzinală, linie ce deservea uzina Ceahlăul şi
fabrica Bistriţa, în groapa pe care o vedeam iac-aşa ca-n palmă din
răchită, vara se juca fotbal şi se puteau face „plimbări” cu un fel de plută
din doi buşteni scurţi uniţi prin scoabe pe un lac venit parcă din diluvian
plin cu lipitori, păpuriş, broaşte şi mătasea lor, uneori terenul acesta se
umplea de scânduri de fag aruncate din vagoane otova, claie peste
grămadă pe care ne balansam ca pe nişte trambuline, peste ele creştea
uneori un munte de rogojinicu miros de câmp, acolo ne construiam ziua
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cazematele şi ascunzătorile şi când, spre seară până târziu în noapte, ne
jucam „de-a ascunsa”, ne pitulam în ascunzători până la „spartul oalelor”,
până când auzeam: „Ai spart oalele şi-ai mâncat sarmalele!”, atunci
ieşeam toţi din ascunzători, comentând şi hlizindu-ne, dacă nu cumva
ocupat de corturile ţiganilor de pripas iarna maidanul era numai bun de
derdeluş, diferenţele de nivel dintre terasamentul căii ferate şi el erau
destul de mari, aşa că săniile prindeau viteză şi se izbeau de gardul
familiei Dascălu, sau de poartă, rupând scândurile cele putrede mai
totdeauna.
- Lasă, tanti Dascălu, că o să-ţi aduc eu câteva scânduri de fag de
peste linii la primăvară şi o să ai gard nou, se scuzau cei mari.
- Am să las poarta deschisă pentru cei care vin cu viteză mare, ne
deschidea ea inima înţelegătoare.
- Mulţumim frumos, o să vă aducem şi vreo două lemne de foc,
tot atunci!
- Bine, bine, numai să vă ţine-ţi de cuvânt şi să nu mă minţiţi.
- Nuuuuuuuu! intonam toţi în cor pe diversele glasuri în formare.
Bună şi împăciuitoare mai era cu noi tanti Dascălu.
Mahalaua era plină de porcării, şcoala auto ţinea o porcărie,
fabricile ţineau porcării mai mari sau mai mici şi unde se vedea o cantină
se ghicea şi porcăria (după iz), urmează să vă spun că peste drum de casă
noastră, pe strada lui... papa Şapcă se afla cantina uzinei Ceahlăul dotată
cu coteţe pentru porci, păsări şi mirosurile aferente, folosită sâmbăta şi
duminica pentru nunţi când strada se umplea muzică săltăreaţă şi de
nuntaşi cu flori albe şi sclipitoare în piept la care le priveam curios
printre scândurile gardului, la ferestre creşteau buluc ciorchini de oameni
la auzul acordeonului intonând marşul, al ţipetelor vesele ale viorii
ţinându-i isonul şi al duduitului sacadat al tobelor care ţineau ritmul,
cocoţat pe gard, iac-aşa să văd mai bine, aşteptam mireasa, de multe ori
mă amestecam şi eu printre nuntaşi şi chiar eram poftit la masă, atunci aş
fi vrut să am cel puţin paisprezece ani, aşa cum mi se cerea la intrarea în
sala de cinema când mergeam la film (aveam numai vreo unsprezecedoisprezece ani), jucam periniţa şi spre încântarea mea şi a celor de faţă,
în aplauzele lor, sărutam câte-o codană, la sfârşitul nunţii primeam o
floare mare de la naşi, uite-aşa, cu care mă mândream a doua zi dis-dedimineaţă, ca un cocoş în faţa găinilor din ogradă punând-o în piept până
mă vedea mama.
În verile aride „pălăria” lui Popa Şapcă, că aşa ca o pălărie era
străduţa aceea în care se strângeau băieţii din mahala să se joace fotbal,
capra, lapte gros, oina, şi Bistriţa, mai cu seamă când se isca vântul sau
când mai trecea câte o maşină, produceau un praf gros şi înecăcios ce se
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ridica şi se depunea peste tot şi peste toate şi pe pomi şi pe fructe, le
ştergeam de cămaşă sau de pantaloni şi le mâncam aşa cu tot cu cotor.
Mda.
Mahalaua noastră era radioamplificată pe vremea aceea, aveam
difuzoare care ţineau la curent locuitorii cu ce era pe atunci „la zi”, din
cutiile lor se revărsau vibrându-le membranele ştiri locale şi centrale nu
prea fierbinţi, că altfel ar fi ieşit fumul din ele, dar şi muzică, multă
muzică românească, populară şi uşoară, cel mai plăcut îmi era acel
difuzor din bucătărie când anunţa vreun membru din membrana lui:
„Dăm legătura cu studioul central” şi atunci ascultam fie „Buletinul de
ştiri”, „Teatru la microfon”, „Noapte bună copii”,fie transmisiunile
sportive comentate de Cristian Ţopescu de la fotbal sau de la
Campionatele Mondiale de Handbal unde echipa României câştiga mereu
şi tatii şi mamii îi plăceau foarte mult muzica inclusiv muzica clasică,
buletinele de ştiri şi teatrul la microfon, odată cu ei ascultam şi eu,
obligat-forţat, la „Noapte bună copii” trebuia să fiu în pat.
Într-una din zilele toride ale unei astfel de veri, nu mai plouase
de multe săptămâni, o melodie de dragoste inunda ograda cu glasul
cântăreţei ce-şi chema iubitul, când o aud pe mama izbucnind maliţioasă
şi foarte pornită, aproape strigând către difuzor:
- Ardă-te-ar focul de curvă, în loc să chemi ploaia, să crească
recolta pe câmp să avem ce mânca, ţie ţi-i a face dragoste!
- Da, ce s-o-ntâmplat, mamă, pe cine eşti aşa de supărată, întrebam eu.
- Eh, vorbesc şi eu de clacă, că nu mă aude nimeni, nici măcar Cel de sus.
- Da, eu cum te-am auzit? răspund pe dată cu toată naivitatea mea.
- Şi dacă m-ai auzit poţi să faci cumva să plouă?
Eu puteam să mă fac că plouă şi plouam peste macaroane către baltă.
Chiar aşa.
Erau şi Bistriţa şi Popa Şapcă străzi fără pic de canalizare şi pe
vreme ploioasă ele se umpleau cu apă cotrobăind curţile, băgau în
sperieţi orătăniile care-şi urcau aripile zgribulite pe cuibar sau în copaci
şi pe stăpânii lor ce-şi suflecau pantalonii în sus „pe craci”, lăsând în
urma lor noroiul până la genunchi, dar parcă totuşi îmi amintesc că, pe
strada Bistriţei era un canal acoperit cu scânduri din loc în loc în chip de
trotuar şi podeţe în dreptul porţilor ce strângea apele pluviale nu mai
adânc de jumătate de metru, venit ca un şarpe de undeva de pe Cozla
cobora vijelios străzile liniştindu-se chiar prin mahalaua noastră pentru a
se scurge în apele Bistriţei, pe acest canal lansam bărcuţe meşteşugite din
hârtie, din cutii de chibrituri, sau chiar din lemn, de cum ieşeam de la
şcoală, se făceau concursuri, adevărate „regate” între băieţii mai mari,
care îşi lansau la întrecere „fregatele”, „cuirasatele”, „vedetele” în acelaşi
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timp şi din acelaşi loc, urmărindu-le evoluţia pe apele canalului, cum
navigau pe sub podeţe agăţându-se în plante, în mătasea broaştei,
răsturnându-se, poticnindu-se şi până la urmă ajungând la sosire, în larma
copilărească a celor mici amestecată cu strigătele de bucurie a celor din
echipa câştigătoare şi protestele celor ale căror „nave” eşuaseră.
Plecând de pe terasamentul căii ferate, iarna făcea acolo, în
dreptul cantonului doi, în „şapca popii”, un derdeluş care trimetea cu elan
săniile şi copiii la întrecere în chiote până-n strada Bistriţei foarte puţin
circulată la vremea aceea, apropo de cantonul doi, să nu uit, îmi vine
chiar acuma-n minte silueta mică, subţire cu chipul blajin a lui nea Vasile
ceferistul, care m-a învăţat ţintar, un joc simplu cu pietricele, la care-i
băteam pe toţi cei care se-ncumetau să joace cu mine între două trenuri,
sau între două manevre, uneori chiar şi pe el:
- Tu ştii să faci cruce, Nelule?
- Nu ştiu, nea Vasile!
- Mai mare ruşinea măi, până şi trenurile fac cruce! îmi spune
făcându-şi cruce, ai văzut?
- Unde?
- Cum am făcut eu! şi îmi arată încă o dată.
- Nu, asta ştiu, vreau să ştiu cum fac trenurile!
- Păi aşa fac şi trenurile!
- Şi locomotivele şi vagoanele?
- Nu, numai locomotivele pot.
- Am să-l întreb pe tata, dacă nu mă minţi mai vin să ne mai
jucăm.
- Da, tu nu mergi la biserică? mă întreabă el încruntat, adunânduşi sprâncenele lângă nas şi schimbând vorba.
- Merg, la botez, la înmormântare, de Paşte, da!
- Dar la slujbă, la slujbă te duci?
- Acolo merge numai tata şi mama, eu merg la camin! răspund eu
cu mândrie.
-Şi ce vă învaţă la cămin?
- Poezii, cântece, jocuri, ne lasă să ne jucăm cu jucăriile de acolo -Acasă
nu ai jucării?
- N-am, răspund ruşinat lăsând capul în piept, şi după o pauză în
care salută un tren, iar mă chestionează:
- Tu ştii vreo poezie?
Ştiam de acasă cea mai simplă poezie, cu căţeluşul care avea
părul creţ şi care a furat o raţă din coteţ şi unele învăţate la cămin, pe
toate i le-am spus, şi e adevat că pe lângă acest rudimentar sport al minţii
care este ţintarul, pe nea Vasile îl ţin minte fiindcă m-a învăţat şi „Tatăl
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nostru” şi „Crezul”, treptat, de la o zi la alta, când îl iscodeam să joace cu
mine, mă întreba:
- Nelule, da, tu ştii Crezul?
- Nu ştiu...
- Nici Tatăl nostru?
- Nici...
Atunci mi-l spunea rar, recitându-l ca pe un poem, după care mă
punea să spun după el până când îl ştiam: Tatăl nostru Carele eşti în
ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vină împărăţia Ta. Facă-se voia Ta
precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o
nouă-n fiecare zi. Şi ne iartă nouă păcatele noastre, căci şi noi iertăm
oricui ne-o datorează nouă. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte
de Cel-Rău.
- Tatăl nostru Carele.. cum... Carele? mă opream eu şi întrebam să
mă lămuresc ce-i cu carul ăsta.
- Aşa se spune, zi mai departe!
- Cum adică, precum în cer aşa şi pe pământ?
De derdeluşuri se vede treaba că nu duceam lipsă, aşa după cum
nici bunicii nu duceau lipsă de griji, de copii, de nepoţi şi, mai târziu, de
strănepoţi, de pildă la depou era un derdeluş, iar dacă voiam derdeluşuri
lungi puteam merge la „Budeanca”, strada care coboară în scurt de la
Turnul lui Ştefan cel Mare spre poştă, sau pe „Maiaka”, aşa-i spuneam
eu, străzii care coboară vertiginos spre Alexandru cel Bun din dreptul
Palatului copiilor, cu bătaie lungă chiar până la intersecţia cu strada
Calistrat Hogaş, derdeluş agreat pentru concursurile de sănii organizate
de oficialităţi, „Maiaka” vine de la numele pe care strada îl purta pe
atunci: Maiakovski şi acolo se organizau concursuri de săniuş pe oraş
dotate cu premii, la unul am participat şi eu, am stat cu burta pe sanie, dar
regula era să stau în fund, am fost descalificat, ei şi ce dacă, nu m-am
supărat că am ieşit primul fără nici un premiu, altul era chiar pe Cozla
unde erau cele mai mari derdeluşuri, fie pornind de la „Gospodine” în
serpentine până-n strada Ştefan cel Mare, fie din vârf de la observator
până la poale spre cartierul Dărmăneşti, şi totuşi nu le-am inventariat pe
toate.
Pe derdeluşul de la cantonul doi îmi amintesc că am nimerit întro iarnă cu zăpadă bogată şi ger năpraznic, aşa cum erau iernile pe-atunci,
într-o săniuţă îmbrobodit bine şi dat în grija lui Gigi – căruia aveam să-i
scriu mai târziu scrisorile de dragoste adresate iubitei şi viitoarei lui soaţe
Elis, o frumuseţe de femeie pe care o admiram în secret - băiatul cel mic
al părinţilor lui, aici mi se pare c-ar trebui să fac o paranteză, nu lipsită de
relevanţă pentru zbuciumul sufletesc care i-a urmat şi să nu uit să vă spun
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că până în clasa a IV-a mă numeam Căciuleanu Nelu, aşa mă striga la
catalog doamna învăţătoare, Gigi şi prin urmare toţi ceilalţi: Vasile,
Sandu, Mita, Titi, Nelu, îmi erau fraţi, Lilli îmi era soră, din anul şcolar
următor m-am numit Bică, mama şi tata au devenit bunici, iar Gigi şi
ceilalţi unchi, Lilli a devenit „mama Lilli”, schimbare care m-a tulburat
profund, vorba aceea: „Roata care scârţâie cel mai tare capătă uleiul”, eu
n-am „scârţâit” multă vreme, dar deja am pierdut uleiul, că plecând de la
momentul acela, dar mai ales, de când am locuit cu „mama Lilli”, „las’
că pun eu jordia în funcţiune şi-i scot eu gărgăunii din cap!” îi spusese de
faţă cu mine mamei, ameninţarea m-a cutremurat, nu m-am înţeles
niciodată bine cu ea, aşa cum mă înţelegeam cu Tatiana, Zina, Vladimir
şi mai târziu cu Larisa (eram în clasa a zecea, când s-a mutat la Piatra
Neamţ peste drum de Muzeu de Istorie doar pentru un an sau doi, apoi sa mutat la Bacău, revenind la Piatra Neamţ după ce a murit bunicul, tatăl
ei), vă spun drept şi sincer, m-am simţit ca un străin, locuind într-un loc
devenit străin peste noapte din care nu puteam scăpa, nici n-avea cine să
mă scape, mai bine pentru mine era să rămân pururi Căciuleanu fiindcă
mi-ar fi dat stabilitate emoţională, eram un copil înfiat, am aflat de la
vecini dar nu-mi venea să cred, apoi am văzut scris pe certificatul de
naştere, nimeni nu comenta şi nu ştiu din ce considerent mi-au ascuns
asta multă vreme osândindu-mă la tăcerea lor şi la o introvertire care îmi
frâna şi îmi obstrucţiona dezvoltarea psihică şi afectivă, am fugit de
acasă, îmi venea să mă sinucid, mereu am trăit în locul altuia, viaţa altuia,
îmi spuneam, şi rareori pe a mea şi nimănui nu-i puteam vorbi despre
asta. Asta a fost. Nimic nu se mai poate schimba acum.
(Fragment din romanul în pregătire „Mahalaua Precista”)
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„Relaţiile avangardei, în general, cu mişcările politice de
stânga sunt notorii (nu e cazul să mai reamintesc fricţiunile şi
rupturile pe care le-a produs, de-a lungul vremii, infiltrarea
comunistă în cadrul suprarealismului). Au fost scrise numeroase
pagini pe această temă, mai mult sau mai puţin obiective. Un lucru
e clar, cert şi în afara oricăror interpretări tendenţioase, sub
presiunea conjuncturilor: la primul nivel, ca mişcări anarhice şi
opuse establishmentului politic, cele două tendinţe se situau în mod
firesc la stânga. „

Am fost victimele unei partide de şah?
un eseu de Emil Nicolae
1. Dacă în toamna anului 1989 nu s-a bucurat de atenţia scontată
(deşi apăruse la prestigioasa Editură Laffont din Paris), eseul Lenin Dada
de Dominique Noguez a produs mai multă vâlvă în 2007, când a fost
reeditat (de Le Dilettante). Nu aş insista foarte mult pe cauzele acestei
situaţii, rezumându-mă la observaţia că, între timp, a crescut enorm
interesul faţă de avangarda artistice şi de tot ce se leagă de ea. Şi, să
recunoaştem, nu e de ici de colea să te trezeşti deodată pus în faţa unui
subiect care scurtcircuitează două dezbateri atât de fierbinţi ale
momentului: comunismul şi avangarda. Romancier şi eseist, profesor la
universităţile din Montreal şi Paris, laureat al Premiului Femina, adică o
prezenţă activă în viaţa culturală francofonă, Dominique Nouguez (care a
semnat până acum mai bine de 20 de cărţi) a mai stârnit o agitaţie
asemănătoare când a publicat eseul Cei trei Rimbaud (Les Trois
Rimbaud, 1986), unde lansa ipoteza stupefiantă că poetul ar fi trăit până
în 1937! Încât unii recenzenţi au recurs ironic la acest precedent când sau ocupat de Lenin Dada. Bineînţeles că există aici o capcană şi depinde
de fiecare cititor să-şi aleagă "cheia" în care doreşte să parcurgă textul:
fie grăbindu-se să conchidă că "dadaismul" a produs "leninismul" sau
invers, fie să constate, pur şi simplu, existenţa unor fapte / coincidenţe
istorice (cu adevărat uimitoare), încercând să le înţeleagă. Oricum, cartea
lui Dominique Noguez are mai degrabă aspectul unei investigaţii
documentare serioase şi folositoare, înainte ca autorul să consemneze
propriile concluzii.
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Lenin
Dada
(Edit.
Le
Dilettante, Paris, 2007; 192 pagini)
începe cu trei motto-uri sugestive:
"Dada are nasul mic, are aspect rusesc"
(Francis Picabia); "A fi dadaist uneori
poate că vrea să spună a fi comerciant,
mai mult politician decât artist, a nu fi
artist decât din întâmplare." (Richard
Huelsenbeck); şi: "Da, câteva dintre
reflecţiile lui Lenin au aparenţa a ceea
ce a fost numit <pluralism>..." (Louis
Althusser). De aici am putea bănui
sensul pe care ar vrea să-l inducă
Dominique Noguez descoperirilor sale.
Până
una
alta,
înaintea
interpretărilor
/
speculaţiilor,
interesează faptele. De aceea reproduc,
în continuare, primul capitol al cărţii, intitulat "O revelaţie explozivă"
(Une révélation explosive):
"Extraordinara coincidenţă care a făcut să se învecineze, la
Zürich, în 1916, Lenin şi primii dadaişti pare mai întâi să fi trecut
neobservată. Din partea lui Lenin şi a apropiaţilor săi, nici un cuvânt.
Nimic în corespondenţa publicată. Însoţitoarea sa, Krupskaia, care totuşi
nu face mofturi, în amintirile ei, la detaliile precise despre sejurul lor în
Spiegelgasse şi asupra cartierului din jur, pare să ignore total faptul că
exact pe acea <străduţă strâmtă>, la câţiva metri, era instalat Cabaretul
Voltaire. Nimic mai mult la principalii biografi. Trebuie să aşteptăm
studiul istoricului Willi Gautschi (Lenin als Emigrant in der Schweiz) şi
reconstituirea romanescă a lui Soljeniţîn (Lenin la Zürich), mai bine de o
jumătate de secol după aceea, ca să găsim asociată marelui bărbat simpla
menţiune a cabaretului: <Puţin mai încolo, aproape de strada Catedralei,
se află ‘Lăptăria’, unde se găsea Cabaretul Voltaire, în care, la începutul
lui februarie 1916, se naşte dadaismul.> (cf. Willi Gautschi). Iar în al
doilea caz, nici o referinţă la Dada: <Ei trec prin faţa lui Voltaire, un
cabaret la colţul cu strada învecinată; boema îşi petrecea nopţile
zgomotoase aici...> (cf. Al. Soljeniţîn).
De cealaltă parte, Dada e mai vorbăreaţă. În jurnalul lui Hugo
Ball, publicat în 1927 (multă vreme rămas inedit în franceză), există cea
mai veche evocare a acestei vecinătăţi, şi încă la data de 7 iunie 1917,
adică la multe luni după plecarea lui Lenin, şi mai puţin ca o mărturie
directă cât ca o descoperire retrospectivă: <Se-ntâmplă lucruri ciudate: în
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timp ce noi aveam cabaretul nostru la Zürich, pe Spiegelgasse nr. 1, trăia,
mai încolo pe acelaşi Spiegelgasse, la nr. 6 dacă nu mă înşel (<Se înşeală:
era numărul 14> notează D. Noguez în subsolul paginii - n.m.), Dl
Ulianov Lenin. În fiecare seară, probabil că auzea muzica şi tiradele
noastre, nu ştiu cu câtă plăcere şi profit. Şi în timp ce noi deschideam
galeria de pe Bahnhofstrasse, ruşii se retrăgeau la (barul - n.m.) St.
Petersburg ca să pună la cale revoluţia...>. Aceeaşi simplă constatare la
Georges Hugnet, apoi la Hans Richter. Georges Hugnet, care nu a fost un
martor direct, e mai precis: <Cabaretul se afla la nr. 1 de pe Spiegelgasse.
Or, Lenin locuia cu soţia sa, Krupskaia, la nr. 12 al aceleiaşi străzi. Lenin
îşi juca partidele de şah la Cafeneaua Terrasse, câţiva dadaişti de
asemenea. Ei se ignorau cordial.> Citindu-l pe Richter, totul devine
nesigur. Dacă şi el se îndoieşte asupra adresei lui Lenin, pictorul se afla
totuşi la Zürich şi l-a văzut: <Cabaretul Voltaire, cu reprezentaţiile şi
scandalul său, era situat la nr. 1 de pe Spiegelgasse. Puţin mai sus, pe
aceeaşi străduţă, unde aveau loc seratele pline de cântece, poeme şi dans,
la nr. 12, locuia Lenin (alte corecţii ale lui P. Noguez, într-o notă de
subsol - n.m.). Radek, Lenin şi Zinoviev puteau să se plimbe liberi. L-am
văzut pe Lenin de multe ori la bibliotecă şi l-am auzit vorbind o dată la
Berna, la un miting. Vorbea bine germana.>.
Cu siguranţă, cum el însuşi povesteşte mai încolo, Richter nu a
sosit în Elveţia decât după iunie 1916 şi nu a intrat în contact cu cei care
se numeau deja <Dada> decât după 15 septembrie 1916. Totuşi, în aceste
mărturii de primă mână, el nu neagă că l-a cunoscut şi că l-a ascultat pe
Lenin, fie şi de la distanţă. Din punctul său de vedere, Richard
Huelsenbeck, care a sosit în 26 februarie la Cabaretul Voltaire, ne oferă,
în 1972, chiar dacă la modul dubitativ,
o informaţie preţioasă: <Despre Lenin
am auzit vorbindu-se foarte puţin - se
spunea că a fost o dată la Cabaret -, eu
nu l-am văzut niciodată. Şi nici nu ştiu
cu cine se întâlnea.> Informaţie
confirmată de criticul Hans J.
Kleinschmidt,
care
prefaţează
Memoirs of a Dada Drummer de
Huelsenbeck, lăsând totodată să treacă
o altă informaţie care capătă imediat
sens pentru noi: <Arp, Ball şi
Huelsenbeck nu l-au întâlnit niciodată
pe Lenin, pe când Tzara, mai târziu,
declara prietenilor din Paris că 'a
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schimbat câteva idei' cu acesta.>
Mai mult. Există o altă mărturie, de primă mână ca şi a lui Richter
şi mai credibilă, de la cineva care a fost prezent la Cabaretul Voltaire
înaintea lui Richter şi chiar a lui Huelsenbeck, încă de la 5 februarie
1916, ziua deschiderii: este vorba despre pictorul român Marcel Iancu. E
de mirare că a trecut până acum neobservată, cu toate că se află într-o
lucrare colectivă publicată în 1957 şi ne relevă o informaţie extraordinară
pe care o conţine în al doilea paragraf: </Cabaretul Voltaire/ a fost un loc
de întâlnire a artelor. Aici stăteau alături pictori, studenţi, revoluţionari,
turişti, escroci internaţionali, psihiatri, demimondene, sculptori şi spioni
amabili în goană după informaţii. În fumul apăsător, în mijlocul
declamaţiilor sau al unui cântec popular, înregistram deseori apariţii
impresionante precum figura de mongol a lui Lenin, încadrat de un grup,
sau aceea a bărbii asiriene a lui Laban, marele dansator.> Lenin, şi
încadrat de un grup! Ce revelaţie prodigioasă, cu consecinţe
incalculabile! Astfel, viitorul conducător al revoluţiei sovietice nu se
mulţumea să fie vecin cu Cabaretul Voltaire, dar mai şi intra acolo! Nici
să audă vag, de acasă, rumoarea seratelor Dada: chiar asista la ele! În
plus - şi cine mă va ierta pentru violenţa acestei afirmaţii: participa la ele!
Iată concluzia la care va fi condus în mod ineluctabil, ca şi noi, cititorul
de bună credinţă, dacă va examina cu răbdare şi obiectivitate fascicolul
de fapte pe care-l vom evoca." (p. 3-9)
După parcurgerea acestor pagini, e posibil ca nu toată lumea să
accepte ipostaza de "stâlp de cafenea" în care este prezentat Lenin. De
aceea Dominique Noguez se grăbeşte să precizeze: "Gustul lui Vladimir
Ulianov pentru cabarete nu datează din 1916. Este de înţeles discreţia
istoricilor sau a martorilor de pe aceeaşi baricadă politică de a filtra atent
asemenea informaţii, ca şi reţinerea lui însuşi de a le expune în
corespondenţa personală. Krupskaia, dacă ştim să citim, ne spune totuşi
destul. Perioada petrecută între 1901-1902 la München, de pildă, a lăsat,
după propria-i mărturie, <o amintire plăcută> cuplului revoluţionar. <Am
găsit mijlocul, explică ea pudic, să ne amuzăm grozav în timpul
carnavalului şi ne-am lăsat antrenaţi în nemaipomenita veselie pe care o
resimţeau toţi...> Puţin mai târziu, la Londra, Vladimir Ilici împărtăşeşte
gustul clasei muncitoare, ne dezvăluie ea, până la <a o întâlni peste tot
unde se afla - în plimbările din suburbii..., în baruri...>. De altfel, ea ne
mai spune că lui Lenin îi plac cântecele: <Îmi amintesc că la Paris am
avut o perioadă de entuziasm pentru cântecul revoluţionar francez.
Vladimir Ilici făcuse cunoştinţă cu Montehus, talentatul compozitor şi
interpret de cântece revoluţionare.> Cei doi soţi se duceau în incintele
cele mai obscure ca să-l asculte. Aline, un martor din epocă, povesteşte
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prima întâlnire: <După ce l-a ascultat pe Montehus, Lenin a dispărut. Lam căutat prin sală, dar nu era. Am aflat că plecase în culise ca să facă
cunoştinţă cu cântăreţul. S-au ambalat atâta în conversaţie, încât au rămas
împreună până la ora 4 dimineaţa.> Această <ambalare>, care ne
descoperă un Lenin clevetitor, s-a lăsat cu o invitaţie: <Montehus, scrie
Krupskaia, a venit să cânte o dată la seratele noastre ruseşti.> (a se reţine
expresia). Să continuăm: la Bruxelles, în iulie-august 1903, în momentul
celui de-al II-lea congres al Partidului muncitoresc social-democrat din
Rusia şi, tot după mărturia Nadejdei Krupskaia, <întregul grup de
delegaţi s-a instalat /.../ zgomotos la Cocoşul de Aur şi Gussiev
(delegatul regiunii Don), pus în mişcare de un păhărel de coniac, a cântat
în fiecare seară arii din opere, cu o voce aşa de puternică încât lumea se
aduna sub ferestrele hotelului. (Vladimir Ilici avea o mare plăcere să-l
audă cântând pe Gussiev...)> .".
Nu există motive ca să ne îndoim că, la Zürich, Lenin era alt om.
De aceea, Dominique Noguez are la îndemână toate argumentele ca să
justifice eventualul interes al revoluţionarului pentru manifestările
dadaiste de la Cabaretul Voltaire. Dar, simpla afinitate pentru seratele
muzical-artistice, oricât de zgomotoase ar fi fost ele, nu e suficientă
pentru a susţine un contact "de fond" între cele două părţi - grupul lui
Lenin şi dadaişti -, încât eseistul francez îşi va continua cercetările şi
demonstraţia.
2. În fond, Dominique Nouguez nu e descoperitorul formidabilei
"coincidenţe" prin care, în acelaşi timp, se aflau la Zürich dadaiştii şi
"leniniştii", pentru că faptul fusese semnalat de diferiţi istorici şi
comentatori. Mai încoace şi Dietmar Elger, în monografia sa (Dadaism,
Ed. Taschen, Kőln, 2004), observă: "În 1916, Elveţia a
fost o insulă de pace în mijlocul bătăliilor sângeroase
ale primului Război Mondial. Tineri artişti, pacifişti şi
revoluţionari din toată Europa şi-au găsit refugiul aici.
Chiar Lenin şi-a fixat comandamentul la Zürich, pe
când pregătea marele proiect al Revoluţiei ruse, până
în aprilie 1917 el locuind în imediata vecinătate a
dadaiştilor de la Cabaretul Voltaire." Iar mai înainte (v.
Tristan Tzara - L'homme qui inventa la révolution
Dada, Ed. Grasset & Fasqulle, Paris , 2002), Francois
Buot nota şi el: "În <cazanul> care fierbea la Zürich,
bolşevicii ruşi erau foarte activi. Lenin, Radek şi Zinoviev îşi aveau acolo
cartierul general, pregătindu-se să preia puterea în Rusia." Şi, atunci, de
unde vâlva produsă de cartea lui Dominique Noguez?
Eseul Lenin Dada merge mai departe şi pune în evidenţă
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conexiunile (temporare, e adevărat) care au existat între cele două grupuri
şi similitudinile, unele susţinute documentar, altele deduse din context.
Le rezum în continuare. Cea mai şocantă cred că este descoperirea - în
fondul "Tristan Tzara" de la Biblioteca Doucet din Paris - a
manuscrisului poemului "Arc" (inclus de poet în volumul De nos
oiseaux, 1922-1923), care s-a dovedit că poartă grafia lui Lenin, după
toate expertizele de rigoare! De aici, o sumedenie de întrebări: textul
aparţine lui Lenin?, a fost copiat sau transcris de Lenin după dictare? etc.
O altă problemă se referă la denumirea "dada", a cărei sursă ar fi un
dicţionar deschis la întâmplare, cum precizează toate istoriile de artă sau
literare, după mărturiile dadaiştilor. Or, Dominique Noguez e înclinat să
creadă că respectivul cuvânt vine mai degrabă de la afimativul slav "da",
cu care Lenin îşi întâmpina jovial patenerii de şah sau de pahar (din
punctul nostru de vedere, ar putea la fel de bine să vină de la "da"-ul
românesc, de vreme ce Tristan Tzara / Samuel Rosenstock s-a născut la
Moineşti în 1896), sau că le-a fost "suflat" tinerilor dadaişti de Karl
Radek. În plus, eseistul francez interpretează şi tabloul lui Salvador Dali
"Halucinaţie parţială - şase apariţii ale lui Lenin pe un pian" (1931) ca pe
o simbolizare a legăturii dintre Lenin şi dadaişti. Pe de altă parte, gustul
comun pentru nihilismul violent este de luat în seamă, deopotrivă,
avându-l ca sursă pe Le Père Ubu al lui Alfred Jarry. "Distrugeţi, tăiaţi,
jupuiţi, masacraţi, cornu meu! Descreieraţi, ucideţi, tăiaţi urechile" zbiera
Ubu (în binecunoscuta traducere a lui Romulus Vulpescu). "Să scuipăm
pe umanitate" îl îngâna Tristan Tzara. Iar peste un timp, în Rusia,
bolşevicii au pus în practică, ca-ntr-un uriaş happening, aceste diatribe.
Că tot nu-i plăcea tovarăşului Lenin pictura clasică (preferând să
frecventeze Muzeul Grévin şi ocolind Luvrul), ca şi dadaiştilor de altfel...
Şi mai adaug aici gustul pentru absurd, umor negru şi farsă, împărtăşit de
dadaişti şi leninişti, apogeul fiind atins de ultimii prin propulsarea
grobianului Stalin în vârful piramidei, constată Dominique Noguez. În
concluzie, filiaţia dintre patafizică şi leninism se impune de la sine,
realizată însă în creuzetul dadaismului!
Relaţiile avangardei, în general, cu mişcările politice de stânga
sunt notorii (nu e cazul să mai reamintesc fricţiunile şi rupturile pe care
le-a produs, de-a lungul vremii, infiltrarea comunistă în cadrul
suprarealismului). Au fost scrise numeroase pagini pe această temă, mai
mult sau mai puţin obiective. Un lucru e clar, cert şi în afara oricăror
interpretări tendenţioase, sub presiunea conjuncturilor: la primul nivel, ca
mişcări anarhice şi opuse establishmentului politic, cele două tendinţe se
situau în mod firesc la stânga. Dacă şi cum s-au contaminat reciproc e o
altă poveste, lungă şi controversată.
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Revenind însă la tema noastră, nu e de omis amănuntul că relaţia
dintre dadaistul Tristan Tzara şi comunistul V.I. Lenin a fost realizată
prin Willy Münzenberg. Ne-o spune Francois Buot (v. op. cit.):
"Intermediarul a fost un anume Willy Münzenberg, un apropiat al lui
Lenin. De fapt, un personaj cu multe feţe, revoluţionar de profesie, patron
de presă şi fondator al Ajutorului Muncitoresc Internaţional. Münzenberg
a fost însă şi foarte legat de avangarda artistică. Folosea în ziarele sale
faimoasele fotomontaje ale lui Heartfield, practica tot felul de bravuri
tipografice şi, în 1922, se ocupa chiar de organizarea unei mari expoziţii
ruse la Berlin. Când era la Zürich, nu rata nici o serată de la Cabaret, aşa
că l-a remarcat imediat pe Tzara. Într-o seară, l-a adus cu el pe Vladimir
Ilici..." Or, acest Willy Münzenberg a fost unul dintre principalii agenţi ai
lui Stalin în racolarea intelighenţiei occidentale (până în 1940, când s-a
descotorosit de el prin asasinare), după cum reiese din cartea lui Stephen
Koch Duble lives. Spies and writers in the secret Soviet war of ideas
against the West (Vieţi duble. Spioni şi scriitori în războiul sovietic
secret al ideilor împotriva Vestului, Ed. Hardcover, 1994). Dar Willy
Münzenberg a fost livrat lui Stalin de însuşi Lenin, care-l cunoştea
tocmai din anii lui Lenin Dada! Iată ce scrie Stephen Koch în acest sens:
"Münzenberg era un tovarăş al lui Lenin din perioada prerevoluţionară,
petrecută în Elveţia, devenind o personalitate importantă a cercului
bolşevic iniţial. În 1915, Lenin îşi lingea rănile la Berna (Zürich? - n.m.),
agitat şi furios, în aşteptarea transformării războiului în revoluţie. Pe
atunci, Münzenberg nu era decât un tânăr german radical, neafiliat, dar
plin de însuşiri şi de înverşunare. În 1914 îl cunoscuse pe Leon Troţki, iar
acesta, intuindu-i calităţile, se hotărâse să-l prezinte lui Lenin. Ceea ce
Troţki simţea că mocneşte în sufletul acestui tânăr german impertinent de
26 de ani era o anumită înclinaţie pentru munca secretă. Münzenberg îi
va fi prezentat viitorului dictator ca un copil minune, ca un puşti foarte
dotat - echivalentul unuia dintre acei tineri care vor uimi lumea mai
târziu, în domeniul tehnologiei computerizate a sfârşitului de secol. /.../
Atunci când l-a întâlnit pe Lenin, informaţiile lui Willy străbăteau deja,
nedepistate, întreaga Europă: comploturile călătoreau în borcane de
dulceaţă şi cutii de ţigări; actele false soseau în pachete cu alimente;
planurile acţiunilor clandestine rămâneau învăluite în mister, dar îşi
atingeau totdeauna scopul. Münzenberg reuşise - practic pe cont propriu să infiltreze un informator chiar la Vatican. Troţki a înţeles că era vorba
de un tânăr extremist de care Lenin se putea folosi." Acesta era Willy
Münzenberg în momentul când l-a cunoscut pe Tristan Tzara şi i l-a
prezentat lui Lenin. S-a gândit cumva, la rândul lui, că şi autorul
experimentelor dadaiste i-ar putea fi de folos liderului comunist? Nu
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ştim, dar aceste contacte dubioase - din perioada în care nici Lenin nu
devenise "marele conducător", nici Tzara nu era încă o referinţă în lumea
artistică - l-au urmărit pe poet ca o umbră ameninţătoare, izolându-l chiar
în lăuntrul avangardei.
În afara divergenţelor de natură artistică pe care le-a avut, mai
târziu, cu André Breton şi suprarealiştii, ciocnirile au dezvăluit adesea şi
o conotaţie ideologică de durată. Reţin, ca exemplu, întâmplarea din 18
martie 1947, când Tristan Tzara a sosit ca să conferenţieze la Sorbona
(despre "Surréalisme et l'aprés-guerre"), aşa cum o relatează un martor
incontestabil, Sarane Alexandrian: "Staliniştii au decis să-l dezonoreze pe
Breton înaintea Expoziţiei suprarealiste (eveniment care urma să se
deschidă la 3 iulie 1947 - n.m.): în capcana care i-a fost întinsă Tzara
juca rolul caprei legate de par ca să ademenească lupul. Dacă Breton n-ar
fi venit (la conferinţă - n.m.), s-ar fi zis că e un laş; dacă venea, agitatorii
se pregăteau să-l tăvălească prin gunoaie şi articole defăimătoare. Tristan
Tzara era atunci un sfânt cu aureolă, ţinând pretutindeni conferinţe despre
literatură şi Rezistenţă; dar piesa lui edificatoare, <la Fuite> (Fuga),
lansată într-un spectacol-lectură de la Viex-Colombier, a căzut sub
atacurile organizate de letrişti. Tzara vroia să demonstreze că <istoria a
depăşit suprarealismul, deoarece lumea n-ar dori să se fixeze pe poziţii
imuabile> şi că din această mişcare numai Aragon şi Georges Sadoul
trebuiau lăudaţi pentru că ei s-au retras la timp, în 1932, ca să se dedice
exclusiv acţiunii militante a comunismului stalinist. Ironia a făcut ca să
fie patronată conferinţa de la Sorbona tocmai de Jean Cassou, om
stimabil (...), probabil inconştient de jocul pe care-l cauţiona. Eu mă
aflam pe ultima gradenă a amfiteatrului Richelieu cu Lucien Becker,
Krol, nevastă-sa şi prietenii lui de atelier. Totul a început cu un murmur
şi câteva aplauze: Bestia a intrat rapid în arenă, mimând spadasinii. O
Bestie la fel de legendară precum Minotaurul, André Breton însuşi,
însoţit de numeroşi suprarealişti, între care Henri Pastoureau, doctorul
Adolphe Acker, Victor Brauner, Jacques Hérold. Li s-a făcut loc pe
primele gradene... Pe scenă, Jean Cassou începe uşor elogiul lui Tzara,
aşezat la aceeaşi masă. După câteva minute este întrerupt de Breton, care
exclamă pe un ton ridicat, ameninţător: <Domnule Cassou, ne insultaţi!>.
Uimirea e imensă: s-a încercat defăimarea publică a preşedintelui C.N.E.!
Freamăt pe banca mea: iată un scriitor care se dovedeşte bărbat! Un
intelectual luptător! Jean Cassou, revenit din şoc, îşi continuă alocuţiunea
printre strigătele băşcălioase. Când Tristan Tzara ia cuvântul, s-a instalat
în sală o linişte puternic tensionată. Se aşteaptă viitoarea intervenţie a lui
Breton. Conferenţiarul, imperturbabil în rolul său de provocator, cu
vocea monocordă, cu privirea răutăcioasă, face o divagaţie în care
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pretinde că Revoluţia franceză a fost <o creaţie a geniului special al lui
Descartes> şi ajunge să spună că: <Gândirea modernă s-a născut odată cu
el>. Protest indignat al lui Breton, care se stăpâneşte totuşi ca să asculte
restul. La o frază injurioasă împotriva suprarealismului, el se ridică
impetuos, întinde un deget acuzator spre Tzara, care nu clipeşte, şi strigă
nişte lucruri pe care nu le-am putut auzi. La stânga, un bărbat se apleacă mi s-a spus că e Fracis Cremieux - şi-i cere lui Breton să tacă, oarecum
insultându-l; acesta ripostează. Imediat vreo douăzeci de tineri stalinişti
se ridică la rândul lor şi-l înjură; el îşi părăseşte locul, se îndreaptă spre ei
şi le replică printr-un gest provocator. Ei îl înconjoară vociferând şi
André Breton dispare ca un mistreţ în mijlocul unei haite de câini. /.../
După o ciomăgeală generală, un schimb susţinut de lovituri şi injurii,
Breton şi tovarăşii lui ies escortaţi de tinerii care-i ţineau partea." (cf.
L'Aventure en soi. Autobiographie, Ed. Mercure de France, Paris, 1990).
Conferinţa a continuat, desigur, dar probabil că, în sinea lui, Tristan
Tzara ştia de unde i se trage, din moment ce peste mai bine de un deceniu
(la 10 februarie 1959) recunoştea cu sfială, într-un interviu acordat BBCului: "Pot spune că l-am cunoscut personal pe Lenin la Zürich, am jucat
şah cu el. Dar, spre marea mea ruşine, trebuie să mărturisesc că pe atunci
nu ştiam că Lenin era Lenin. Am aflat mult mai târziu."
3. O carte se dovedeşte interesantă, iată, când te trimite spre alte
cărţi, când te provoacă la tot felul de conexiuni şi, de ce nu?, chiar când
îţi trezeşte îndoieli şi te obligă să faci alte investigaţii şi verificări
suplimentare. Este şi cazul eseului scris de Dominique Noguez, Lenin
Dada. În trecere, fără să insiste, autorul francez aminteşte de faptul că
Tristan Tzara s-a născut în România. Pentru noi, însă, poate avea o
importanţă aparte faptul că liderul dadaist s-a întâlnit cu Lenin la Zürich,
urmărindu-i evoluţia ulterioară. Şi vom constata câteva lucruri cel puţin
stranii. După venirea comuniştilor la putere în Rusia, cât a mai trăit Lenin
(până în 1924) - nu ştim dacă în legătură directă cu episodul elveţian -, şi
încă vreo doi ani după aceea, mişcările avangardei artistice (acmeismul,
futurismul ş.c.l.) au fost tolerate de Kremlin. Dar au fost decapitate de
Stalin imediat după ce a simţit că posedă puterea absolută. În sânul
avangardei europene au avut un puternic ecou aceste transformări,
inclusiv celebrele procese înscenate la Moscova foştilor apropiaţi ai lui
Lenin. Cu acel prilej, din grupul de la Zürich au fost lichidaţi Radek şi
Zinoviev. Deocamdată, Troţki scăpase, exilându-se. Ca urmare, rupturile
dintre suprarealiştii de orientări diferite s-au radicalizat, mai ales după
emiterea directivei lui A. Breton din 1935 (care l-a determinat şi pe
Victor Brauner, de pildă - revenit recent în România -, să se retragă din
partidul comunist după numai câteva luni!). Pe de altă parte, cum
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spuneam, orientarea cvasigenerală a avangardei fiind spre stânga, totuşi,
după declanşarea celui de-al doilea Război Mondial, "refuznicii"
stalinismului au optat în fel şi chip: A. Breton şi un grup de artişti s-au
refugiat în Mexic pe lângă L. Troţki (până la asasinarea acestuia de
"mâna lungă" a lui Stalin, după cum se ştie), câţiva francezi au intrat în
Rezistenţă (poetul René Char, prietenul lui V. Brauner) ş.a.m.d. Dar, cum
războiul nu a constituit o piedică în calea planurilor sale, dimpotrivă,
Stalin a continuat să-şi facă mendrele şi, dintre foştii camarazi ai lui
Lenin, implicaţi şi în episodul elveţian, a venit rândul lui Troţki să fie
lichidat, ca şi al lui Willy Münzenberg (în 1940, după ce a fost folosit din
plin). Aşadar, pe scurt, după ce a eradicat mişcarea de avangardă acasă,
Stalin s-a ocupa cu acelaşi "interes" şi de conjuncturalii "tovarăşi de
drum" ai acesteia din străinătate.
Ce s-a întâmplat cu Tristan Tzara? Deşi nu rămăsese străin de
întâmplările pe care le-am amintit, anumite prietenii / relaţii literare
(unele impuse sau menţinute şi din cauza îndepărtării
de grupul Breton), dar şi slăbiciunile ideologice
(convingerea că "URSS / bastionul păcii e!") l-au
apropiat foarte mult de cercurile scriitorilor stalinişti
(chiar în interiorul mişcării de Rezistenţă). Nu se
poate spune că a devenit el însuşi un "stalinist" sută
la sută, dar s-a apropiat vizibil (exagerat) de aceştia.
Aşa că, după război, a făcut tot posibilul ca să ajungă
în ţările din Est, unde cantona "armata eliberatoare"
şi unde păstrase contacte în lumea literară (prin
corespondenţă). Pornit spre Budapesta şi Praga, în noiembrie 1946, Tzara
ajungea şi în România natală. Vizita e relatată astfel de Francois Buot:
"Tzara a fost plimbat ca un oaspete oficial. La periferia muncitorească a
Bucureştiului a fost dus să vadă Teatrul <Gheorghiu-Dej>. O clădire
luxoasă, spectacole <de primă mână>, bilete la un preţ modic. A aflat
despre cursurile Conservatorului muncitoresc, un centru de cultură
teatrală care monta spectacole. A fost transportat şi într-un sat, ca să
vadă, în mijlocul ţăranilor, noul teatru popular condus de un scriitor care
era comisar politic. Tot în sânul delegaţiei, Tzara a ajuns şi în
Transilvania. A vizitat Universitatea din Cluj, unde profesori chemaţi din
Ungaria de guvernul român predau în limba lor..." (v. op. cit.).
I-au fost luate şi interviuri, evident. Am găsit unul în colecţia
revistei Flacăra, semnat de Florica Şelmaru (intitulat "Colaboraţionişti şi
maquisarzi. Tristan Tzara ne vorbeşte despre situaţia politică din Franţa,
despre cultură şi România"). Reproduc două fragmente semnificative:
"Unul dintre ei (gazetarii prezenţi - n.m.) a venit să-l vadă: e un gazetar
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talentat, epurat pentru a fi servit în scris propaganda nazistă şi astăzi
colaborator nemărturisit al presei de dreapta. S-a plâns poetului rezistent
că e nedreptăţit. Tristan Tzara i-a răspuns: <În Franţa ai fi fost împuşcat.
Nu pentru vina de a fi greşit, ci pentru aceea de a fi perseverent în
greşeală. /.../ - Sunt mulţi cei care s-au alăturat stângii? (întreabă Fl.
Şelmaru - n.m.). <Da, mulţi. Întregul grup suprarealist de pildă. Singur,
André Breton a rămas afară...> (precizez că discuţia avea loc în
noiembrie 1946, deci înaintea gălăgioasei confruntări de la Sorbona, din
anul următor - n.m.). - Cum aţi ajuns dvs. de la vechea poziţie la cea de
acum? <Firesc. Apărarea culturii s-a identificat repede cu antifascismul.
A izbucnit războiul din Spania. Firesc, ne-am găsit alături de intelectualii
spanioli, firesc am continuat lupta, când ţara noastră a fost cotropită.>";
şi, mai încolo: "<Ştiu că aici situaţia este alta. Neştiutorii de carte sunt
atât de mulţi încât între nivelul massei şi nivelul scriitorilor a fost mereu
o distanţă imensă. România este de altfel una dintre ţările în care
contrastele sunt izbitoare: scriitori de un rafinament extrem în faţa unei
populaţii în mare măsură analfabetă, oraşe cu aspect şi confort occidental
în faţa unor sate în care higiena cea mai elementară este necunoscută.
Aici, problema esenţială este aceea a ridicării nivelului acestei populaţii,
a celei rurale îndeosebi. Va trebui să fie învăţată să mănânce şi să se
îmbrace, să-şi construiască locuinţele şi să citească. Aveţi în această
privinţă un exemplu în Jugoslavia. Viu acum de-acolo...>". Tito, senţelege, încă nu fusese luat "în obiectiv" de Stalin. În rest, după cum se
vede, indicaţiile erau "pe linie" şi pline de iluzii (ştim care a fost soarta
"scriitorilor rafinaţi", de pildă). Nu mai extind această acoladă, am făcuto numai pentru a marca evoluţia liderului dadaist de la Zürich şi pentru a
reaminti originea lui românească.
Bineînţeles că eseul lui Dominique Noguez sugerează mult mai
multe divagaţii / adaosuri / cercetări, dar mă opresc aici, nu înainte de a
trece în revistă, sumar, felul în care a fost primită reeditarea lui în Franţa.
"Dincolo de farsa erudită, susţinută de paranoia adnotativă tipică
aparatului critic universitar, Dominique Noguez ne reaminteşte în acest
Lenin Dada că nebunul, după formula lui Chasterton, este cel care a
pierdut totul, în afară de raţiune." (v. Jerome Leroy în Le Figaro din 6
decembrie 2007). În revista lunară Lire (decembrie 2007), Eva Jankovic
scrie: "Dominique Noguez se distrează pe seama spiritului absurd şi
dadaist al bolşevismului şi revede anii douăzeci sub forma unei teze
foarte serioase. El face o paralelă între operele sângeroase ale mişcării
dada sau cadavrele sfâşiate, violate, lovite, torturate, şi masacrarea
Romanovilor desfăcuţi în bucăţi şi alte victime ale purificărilor
comandate de Lenin." Mai tranşant (în sens pozitiv) este Eric Dussert (în
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Le Libraire din decembrie 2007): "Lenin Dada e demnă să devină cartea
de referinţă pentru toţi istoricii literaturii (lectură obligatorie în
universităţi)...".
Totuşi, în încheiere mă întorc la o conferinţă pe care a susţinut-o
Fernando Arrabal la Teatrul "Na Celetnoi" din Praga, în ianuarie 1988
(când prima ediţie din Lenin Dada se afla în pregâtire şi subiectul era
cunoscut). Răspunzând la o întrebare din public (conferinţa aborda tema
titanilor, în istorie şi cultură), celebrul dramaturg a spus: "Începutul,
debutul acestei modernităţi a fost creat de un cuplu. Cuplul era format
dintr-un emigrant român genial, care era Tristan Tzara (furat de plăcerea
discursului, F. Arrabal uită să-l numească aici pe al doilea membru al
cuplului; mai jos vom vedea că el e chiar Lenin - n.m.). Tristan Tzara a
venit la Zürich, în Elveţia, şi a creat o mişcare de avangardă care va
deveni iniţiatorul modernităţii. Grupul se numea <grupul dadaist>. În
sfârşit... Ce este dadaismul? Dadaismul are două temelii, doi stâlpi.
Primul stâlp: în artă şi în dragoste totul este posibil. Al doilea stâlp:
morala nu există. A fost deschisă o cafenea literară la Zürich şi acum,
graţie unui cercetător francez care se numeşte Noguez, ştim că unul
dintre personajele cele mai importante ale acelei cafenele era Lenin. Şi
Lenin a scris, împreună cu Tristan Tzara, textul care a fondat Dada.
Noguez spune că, o clipă, Lenin a ezitat între dadaism şi leninism.
Povestea e shakespeariană! Lenin, ca să scape de poliţia elveţiană, se
ascundea sub numele fictiv de Karpov. Mai târziu, peste ani, în Statele
Unite a apărut un geniu al jocului de şah care visa să distrugă
comunismul şi care se numea Bobby Fischer. Ca să-i facă faţă lui
Fischer, acest geniu, Uniunea Sovietică a decis - Biroul Politic a decis să lanseze un Lenin al şahului. Şi acest Lenin al şahului, printr-un joc
shakespearian al destinului, se numea Karpov! Deoarece primul pas al
modernităţii fusese parcurs, odată Lenin plecat în Rusia, mai rămânea de
făcut un lucru: să se găsească un titlu. Legenda spune că titlul
<dadaism>, adică activităţile respectivului grup teatral, a fost găsit într-o
seară în care patru personaje se aflau în acelaşi pat. Era vorba despre
Tristan Tzara, Max Ernst, Paul Eluard şi soţia lui, Gala (înainte de a-l
părăsi pentru S. Dali - n.m.). Şi, încă o dată, Gala a găsit o idee
sinucigaşă. Ei visau la un titlu extraordinar pentru mişcare, dar ea avut o
idee dadaistă. Şi a spus: <Pentru a găsi titlul trebuie deschis un dicţionar.
Cu ochii închişi. Şi, nu contează unde, să punem un deget. Şi acela va fi
titlul.> În consecinţă, acesta e titlul. Au găsit un cuvânt ridicol, total
ridicol în franceză. Este cuvântul pe care-l cântă copiii când vor la baie!
(de origine spaniolă, totuşi, F. Arrabal confundă cuvintele <bidet> şi
<biquet>; în franceză, cântecul cu pricina sună aşa: <A dada sur mon
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biquet, / lorsqu'il saute, il est coquet> - n.m.). A fost ca şi cum destinul
le-a dat cuvântul care trebuia. Dada trebuia să se numească Dada. Pentru
că Dada, şi mai ales Tristan Tzara, era ca mine, ca Socrate, ca
Chateaubriand, un bărbat foarte scund, gras şi urât, dar cu un farmec
nebun! Şi acest bărbat a sosit la Paris, i-a sedus pe Aragon, Breton şi toţi
au hotărât să intre în grupul dadaist. Dar libertatea totală a dadaiştilor îi
deranja. Nu erau mulţumiţi. Şi în 1923 au apărut suprarealiştii. Ei s-au
născut ca să adauge... Amintiţi-vă stâlpii: în artă, în dragoste totul e
posibil. Morala nu există. Suprarealiştii spun acelaşi lucru, dar mai
adaugă un al treilea stâlp: stâlpul vaticanist sau bolşevic. Ceea ce vrea să
însemne că cine nu acceptă celelalte două principii va fi expulzat! Şi am
asistat, până la moartea lui André Breton, la momente fascinante ale
suprarealismului, dar şi la momente ridicole în care se impunea caracterul
vaticanist şi bolşevic al mişcării..." Iată până unde te poate împinge eseul
lui Dominique Noguez, care stimulează şi o asemenea lectură creativă /
asociativă ("fabulatorie" ar spune Mircea Nedelciu). E un risc pe care şi-l
asumă Lenin Dada, dar poate că şi acest lucru îl face extrem de
interesant.
4. Peste ani, fără să citeze cartea lui Dominique Noguez (dar cu
referinţe frecvente la sursele ei, amintite mai sus), scriitorul american de
origine română Andrei Codrescu (n. 1946 la Sibiu, emigrat în 1965,
afirmat în SUA ca poet, prozator, jurnalist cultural, profesor, traducător;
revine frecvent după decembrie 1989 în România, îşi publică aici
volumele americane în traducere sau scrie altele direct în limba maternă)
preia tema într-o carte tipărită în 2009, atât în SUA (în primăvară, la
Princeton University Press, cu titlul The
Posthuman Dada Guide: Tzara & Lenin play
chess), cât şi în România (în toamnă, la Edit.
Curtea veche din Bucureşti, cu titlul Ghid dada
pentru postumani. Tzara şi Lenin joacă şah,
trad.: Ioana Avădani, 260 p.). În maniera sa, deja
consacrată,
care
continuă
experinţele
avangardiste în variantă postmodernă (v. în acest
sens şi romanul Casanova in Bohemia, 2002,
trad. rom. la Edit. Polirom, Iaşi, 2005; o
dezvoltare epică imaginară pornită tot de la o
secvenţă
biografică),
Andrei
Codrescu
proiectează, parabolic, partida de şah dintre
Lenin şi Tzara până în lumea consumistă de azi:
"Nimic nu ilustrează mai grăitor diferenţa
dintre uman şi postuman decât o partidă de şah
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care a avut loc, în octombrie 1916, la Café de la Terasse din Zurich,
Elveţia, între Tristan <toate gândurile se formează în gură> Tzara,
babacul dadaismului, şi V.I. Lenin (comunism+socialism+electricitate),
Lenin, babacul comunismului. Aceşti doi tătici s-au înfruntat deasupra
tablei de şah a istoriei, propunând două căi diferite pentru propăşirea
omenirii. Dadaismul juca pentru haos, libidou, creativ şi absolut.
Comunismul şi-a desfăşurat energiile în slujba raţiunii, ordinii, a unei
taxonomii sociale pe înţelesul tuturor, a structurilor predictibile şi crearea
<omului nou>. Omul dada era actor, om de spectacol, saltimbanc, un
nebun beat, un mistic. <Omul nou> era un muncitor care se purta
cumsecade, care avea să fie, în cele din urmă, atât de bine dotat cu cele
materiale, încât lumea însăşi avea a deveni postumană, o fiinţă căreia
toată natura, rafinată sau motorizată, avea să-i cânte osanale. Dada s-a
născut pe scenă din satiră, dezgust, furie, teroare, materiale improvizate
şi frânturi de versuri dictate de spirite, în timp ce comunismul venea din
cărţi de filosofie şi economie, din terorism (cu întreaga sa tehnologie în
ceea ce priveşte deghizarea, conspiraţia şi explozibilul făcut în casă) şi
forme de sorginte bisericească pentru dogma sintetizatoare. Cine a
câştigat? După prăbuşirea socialismului de tip sovietic, în 1991, se părea
că dadaismul. Dar, dacă aşa stau lucrurile, de ce sunt fiinţele postumane
non-sovietice ce populează capitalismul târziu atât de disperate? Să fie
oare semn că fiinţele postumane ale capitalismului târziu au ajuns în
viitorul leninist fără de comunism? Şi, dacă aşa stau lucrurile, înseamnă
că partida încă mai continuă, iar dadaismul încă mai are chestii de făcut?
Se află încă la putere limbajele (inclusiv programarea, limbajele
electronice), tiparul, raţiunea, teama de natură, impulsul de a vegeta? Să
fie spectacolul de azi doar unul paliativ, validat doar de cronici? Jocul
acela de şah să fi fost o victorie a lui Tzara sau a lui Lenin, sau doar o
tragere la sorţi?"
În fond, această carte poate fi considerată, deopotrivă, un eseu de
"geopolitică artistică", dar şi o improvizaţie pe gustul amatorilor de
"political fiction". Cu siguranţă că nu e de luat în seamă ca "argument de
autoritate" într-o bibliografie academică, însă nici de ignorat nu este,
pentru că include numeroase informaţii corecte (cu citarea surselor în 83
de note finale), analize pertinente - chiar dacă, uneori, "neconforme" - şi
destule asocieri de idei (lansate de autor cu o evidentă intenţie
provocatoare) care nu sunt de respins, în pofida ciudăţeniei lor. Iar forma
de dicţionar "dezorganizat" (fără a respecta ordinea alfabetică a intrărilor)
introdusă în reţeta volumului este şi ea o aluzie la modul în care a fost
stabilit numele mişcării DADA. Oricum, găsim o mulţime de referinţe
utile (pentru cei care încă nu le ştiu) referitoare la istoria avangardei, ca şi
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la urmaşii ei. Trebuie precizat, totuşi, că în puţinele articole vizând nume
/ locuri / date prezente şi în dicţionarele curente dedicate avangardei,
Andrei Codrescu nu reproduce pur şi simplu informaţiile curente, ci le
parafrazează, le conferă expresivitate sau chiar le amendează. Însă mai
degrabă domină în acest dicţionar insolit definiţiile unor cuvinte
introduse de autor, care nu au fost puse vreodată în legătură cu
avangarda, cum este, de pildă, <şah>. Iată explicarea lui: "Şahul este
inuman. Este, de asemenea, o imagine în oglindă a civilizaţiei; adică,
reflectă percepţia noastră asupra timpului. El combină jocul de noroc,
care este un fel de atenţie ostilă dată sorţii, cu calculul. /…/ Legile
Şahului au răspuns uneori politicii. Se spune că Benjamin Franklin a
făcut lobby pentru capturarea, nu numai capitularea, regelui, pentru că nu
vroia să joace un joc regalist. Un joc republican ar face din rege un
cetăţean, la fel de muritor ca şi pionul. Lenin a luat o decizie
asemănătoare când a ordonat ca ţarul şi familia lui să fie ucişi. Mă
îndoiesc că Franklin ar fi mers atât de departe: abdicarea şi înlăturarea de
pe tablă l-ar fi satisfăcut. Atât pentru Lenin, cât şi pentru Tzara, şahul
este fascinant dincolo de metaforă. Şahul este Biblia războiului."
Totodată, şahul fără chibiţi nu are nici un farmec. Aşa că Andrei
Codrescu introduce în carte, cu perfidie, şi acest "concept", pe care-l
descrie astfel: "Cei doi protagonişti, cufundaţi în jocul lor, nu bagă de
seamă mulţimea de chibiţi care se adună, de regulă, în jurul jucătorilor.
Chibiţii sunt şi ei doar pe jumătate atenţi: au venit aici ca să scape de
frigul cumplit şi de zăpada biciuitoare de afară. La Terasse, mulţimea
cosmopolită caută alinare în străinătatea celuilalt, o evadare din precizia
rece şi viaţa, şi clădirile perfect ordonate ale Zurichului. S-au adunat aici
mii de refugiaţi din calea războiului: cei care fugeau de recrutare,
dezertori, pacifişti, socialişti, anarhişti, spioni ai tuturor statelor
beligerante, artişti muritori de foame, prostituate, criminali daţi în
urmărire în ţările lor cuprinse de război. Bântuie, tapează, trag de limbă,
chibiţează, dar mai ales aşteaptă. Aşteaptă sfârşitul războiului şi ceea ce
ei îşi închipuie că se află dincolo de război: revoluţia, pacea, afacerile,
oportunităţile. /…/ Un lucru e sigur: nimic nu va mai fi la fel după
terminarea războiului, după ce doi jucători de şah se vor fi ridicat de la
masă, ca să meargă fiecare pe drumul său: Tristan Tzara la Cabaret
Voltaire, unde spectacolul dada de fiecare seară destramă secole de
certitudini în artă, Lenin la o întâlnire secretă cu un emisar al
ambasadorului german Romberg, care îl va convinge în cele din urmă pe
şeful Statului Major german să îi dea lui Lenin şi unei liste atent selectate
de tovarăşi ai lui trecere liberă către Rusia, unde ţarul tocmai a abdicat. În
adâncul sufletelor lor, chibiţii ştiu că au norocul că se află aici, unde e
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cald şi bine, privindu-i pe cei doi jucători, cu puţin mai mult decât
mediocri, mutând nişte piese de şah care vor da naştere unei istorii care,
în curând, va fi depăşită. La război, deja nu mai este loc de spectatori…"
Acesta nu e un "dicţionar" deci, se-nţelege, ci un "ghid" cât se
poate de subiectiv, făcut de scriitorul / artistul Andrei Codrescu pentru
cititorul care vrea să înţeleagă lumea din alt unghi decât acela oferit de
"manuale" şi de alte mijloace standardizate. De acord că este crud / cinic
/ violent / "inuman" (postuman?!), uneori, când spulberă iluzia că te poţi
salva refugiindu-te din realitate (implicit din cea politică) în artă: pentru
că arta are aceeaşi rădăcină (sub aspect ludic, dar şi strategic) ca şi
politica. O rădăcină primitivă care le aparţine amândurora, iar diferenţa
ar fi, după cum ne arată istoria, că una vrea să schimbe lumea cu victime
simbolice (Tzara - arta), pe când cealaltă cu victime reale (Lenin politica). Privind lucrurile aşa, rezultă că, în oricare dintre situaţii,
suntem victimele unei partide de şah!
Acuma, faptul că într-un fel se citeşte cartea lui Andrei Codrescu
în România, unde a fost aplicată "concepţia" şahistă a lui Lenin, şi altfel
în SUA, unde a dominat "concepţia" lui Tzara, este şi el adevărat. Totuşi,
criza e o traumă universală şi Andrei Codrescu a vrut ca prin cartea lui să
ofere tuturor un antidot, după cum a şi mărturisit-o într-un interviu: "În
crize se manifestă calitatea salvatoare a artei, din cauză că arta
procedează altfel decât economia. Arta procedează printr-o economie
spirituală, printr-o filosofie a jocului, a comunicării. Toate valorile
acestea de care nu ne aducem aminte când lucrurile stau bine şi alergăm
după bani. Dada s-a născut în mijlocul unei crize mondiale, în mijlocul
Primului Război Mondial, şi ei (dadaiştii - n.m.) au negat cu înverşunare
logicile economiilor dinprejur pentru că vedeau cum merg la război
aceste economii. Au văzut cum ideologiile economice duc la război, cum
cea a lui Marx şi a lui Lenin au dus la un război aproape permanent în
secolul XX. Arta, nu doar că trebuie să avem timp pentru ea în mijlocul
crizei, avem nevoie de ea !"
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Premiul revistei Conta la
concursul Naţional de
Poezie “Magda Isanos –
Eusebiu Camilar” de la
Suceava, mai 2010

"câteodată mă întâmplu şi eu
ca o răceală primăvara
atunci mă surprind în flagrantcât de mult îmi place să încalţ viaţa
în fiecare dimineaţă"

Poeme de Roxana-Diana Baltaru

Regăsire simplă

Când ai sunat şi mi-ai spus că eşti în oraş
pe neaşteptate, cum pleci şi nu vii de obiceim-am îmbrăcat mai mult ca o femeie, nu ca o fiică.
ne-am oprit la terasa cu Tuborg
respiraţia mă incomoda, erai acelaşi om
ca mai mereu purtai în braţe oglinda imensăde care niciodată nu trebuia să mă apropii.
,,Toată eşti maică-ta, şi încă mai frumoasă’’ mi-ai spusla dracu, tata, au trecut şapte ani,
nu-i vezi cum ţopăie în spatele meu, cum urcă pe umeri
trăgând de colţurile gurii înspre urechi?!
(la urma urmei nu e vina lor, aşa i-am invăţat).
nu ţi-ai dat jos ochelarii,
de fapt e mai uşor, ,,oamenii sunt greu de privit înăuntru''
mai ales ăia care au în poşetă 7 ani fardaţi cu resemnare
ar fi absurd să-i ascundem azi în paharele cu limonadă.
,,Sunt foarte fericit acum, mi-ai lipsit tot timpul…’’
şi eu, tată, dacă n-ar fi astmul,
furia, înduioşarea de sine, astmul, care mă grăbesc din când în când
sunt un om mic, îmi agăţ golurile de principii.
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au trecut 7 ani în care, spre deosebire de ăia de-o seamă
am învăţat singură să merg pe bicicletă (eu am vrut aşa!),
nu s-a schimbat nimic, am mai crescut, o să mai cresctimpul e de treabă atunci când nu-l uiţi,
despre asta aş vrea să vorbim mai multe...
Se întâmplă frigul

când lumea doarme
copacii maidanezi se lipesc
de pereţii blocurilor
de nefamilişti
şi cresc
o dată cu piatra
îmi plac şcolarii dimineaţa
cum tuşesc în mănuşile lor mari
fără să trezească pe nimeni
iar aerul devine mai cald
eu port în ghiozdan iubirea de acasă
cu gustul ei de cartofi prăjiţi
dar ziua se micşorează iar felinarele
se aprind când afară
e încă
lumină
există un spaţiu fidel
care mă ţine departe de mine
când mă apropii
se întâmplă frigul ăsta de februarie
ceasul, matei, pantofii
câteodată mă întâmplu şi eu
ca o răceală primăvara
atunci mă surprind în flagrantcât de mult îmi place să încalţ viaţa
în fiecare dimineaţă
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Despre Scufiţa Roşie şi alte poezii

mi s-a prins copilăria de suflet
ca un scai din lunca sucevei
agăţat de pantalonii groşi
tricotaţi
mi-a spus mama
că dacă voi pleca de acasă
acolo
va trebui un transplant de limbă nouă
ea nu a fost niciodată aşa departe
dar a auzit că te pun să spui ,,Scufiţa roşie''
sau o poezie
ca să vadă unde e problema
şi anume...
de care cuvânt al limbii vechi este lipită
dragostea de casă
ca o matcă albastră
eu ştiu că mă pot păstra
dacă mă deghizez într-o valiză goală
pe care o voi pierde şi o voi găsi
de mai multe ori
accidental
ca prin minune
accidental
oricum
cei cuminţi pot rămâne
cumva
în burta timpului
ca nişte oameni mari nenăscuţi
Cu resemnarea-n sân

resemnarea mea este o mansardă
cu vedere liberă înspre golforicine îi poate atinge pereţii, uşa e casantă
spaţiul fidel, atât cât îi trebuie omului pentru sine
şi pentru altul.
220

o invidiez într-un fel pe Bica Raveca
avea o ladă în podul casei cu ,,hainele de moarte’’
(nişte pantofi cu zimţi, costumul naţional şi o bucată mare de pânză)
astea erau motivele ei de a trăile curăţa o dată la două săptămâni
cu un fel de mândrie în gesturi.
câteodată mă tulbură modu’ ăsta barbar
de a încălţa zilele ca pe nişte ghete de unică folosinţă,
unde ma grăbesc?
timpul devine o cadă ciobită în care
sambătă de sambătă îmi spăl trupul
de povara adâncă a tinereţii.
Monolog de trecere

Tamară, tre’ să recunoaştem
de la o vreme viciile devin canoane
regretele se depun pe coapse.
dimineaţa plânsul e o transpiraţie dorită
în felul ăsta pierzi calorii şi ţineri de minte
care se resorb în obraji
ca în două movile de pământ.
câteodată ne întâlnim să bem cafeaua amândouă
şi tacem treptat, începând din colţul guriinu prea văd rostul să tânjim acum după copilărie,
se răsufla berea, Tamară,
-se poate trăi şi fără.
(la urma urmei
trebuie să avem şi noi, ca dânşiicâte o cocoaşă
unde să păstram braţele calde şi sfârcul mamei
ca pe nişte păcate de mare preţ.)
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În România postdecembristă s-a acreditat ideea că
autorităţile comuniste n-au întâmpinat vreo rezistenţă
semnificativă în implementarea modelului sovietic de creare a
„omului nou“, vorbindu-se frecvent de o „trădare a
intelectualilor“. Dezamăgirea a fost cu atât mai mare cu cât după
decembrie 1989 s-a descoperit că literatura de sertar era cu totul
subţire. Această rubrică se doreşte a fi o suită de note pentru o
posibilă istorie a literaturii de rezistenţă anticomunistă. Ne
preocupă în special autori şi texte care mărturisesc despre apelul
la trăirea creştină, ca antidot la mutaţiile de conştiinţă vizate de autorităţile comuniste.

Alexandru Mironescu – monahul alb
un studiu de Raluca Şerban Naclad
În numărul trecut am inaugurat seria de studii dedicate literaturii
celor care s-au opus regimului comunist de la noi cu însemnări despre
Sandu Tudor (Părintele Daniil de la Rarău), liderul „Rugului Aprins“ –
cea mai importantă mişcare de rezistenţă prin cultură şi spiritualitate
creştină din România postbelică. Se impune ca o necesitate să continui cu
referinţe despre cel mai apropiat prieten al său: profesorul universitar
Alexandru Mironescu, pentru prieteni, Codin. Dacă Sandu Tudor ar putea
fi identificat cu fiul risipitor, având un parcurs existenţial tumultuos, de
multe ori controversat, găsindu-şi până la urmă împlinirea în haina
monahală şi alegând calea muceniciei, Alexandru Mironescu ar putea fi
identificat cu fratele cel mare din respectiva parabolă, care a făcut
întotdeauna voia Tatălui. Scrierea sa memorialistică, Floarea de foc,
precum şi suita de eseuri prestigioase începută încă din tinereţe,
mărturisesc despre un om care a căutat în permanenţă realizarea
Chipului Lui Dumnezeu în propriul sine. Deşi om de ştiinţă, s-a
manifestat întotdeauna împotriva gândirii materialiste şi a încercat să
pună descoperirile ştiinţei în slujba desăvârşirii spirituale. Memoriile sale
sunt documentul tulburător care dovedeşte că închisoarea l-ar fi zdrobit
pe acest om cult, de o sensibilitate excesivă, dacă nu ar fi existat credinţa
că tot ceea ce i se întâmplă este cu îngăduinţa Lui Dumnezeu spre
purificarea şi desăvârşirea sa. În scrierea sa memorialistică, va mărturisi
că arestarea sa a constituit un mijloc prin care Dumnezeu l-a întărit pe
calea duhovnicească într-un moment în care practica rugăciunii zilnice îşi
pierduse substanţa. Aşa cum mărturisesc cei care l-au cunoscut,
Alexandru Mironescu era un ortodox practicant de o adâncă evlavie, care
îşi făcea pravila şi postea ca un călugăr.
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Repere biografice

Alexandru Mironescu s-a născut la 10 iulie 1903, la Tecuci, în
familia unui colonel. După ce a obţinut licenţa în fizică şi chimie la
Universitatea Bucureşti, a plecat la Paris cu o bursă. După trei ani se va
întoarce de la Sorbona cu un doctorat în Ştiinţe Fizice. În scurt timp va
obţine un al doilea titlu de doctor, în Filozofie, la Universitatea
Bucureşti. În 1929 devine asistent la Catedra de Chimie Organică a
Facultăţii de Ştiinţe de la Universitatea Bucureşti. Încă din 1945
frecventează Antimul, participând la refacerea mănăstirii grav afectate de
război şi de un cutremur, dar şi la întrunirile „Rugului Aprins“.
Apropierea de Sandu Tudor s-a produs cam prin 1930, prietenia lor
consolidându-se treptat, ca prin 1945 cei doi să devină „nedespărţiţi“,
după cum precizează André Scrima în Timpul Rugului Aprins.
În 1949 este înlăturat din Universitate pe motive politice,
devenind profesor de liceu. După ce Mişcarea „Rugul Aprins“ a fost
scoasă în afara legii în 1947, casa lui Alexandru Mironescu a devenit una
dintre principalele locaţii în care membrii grupului au continuat să se
întâlnească pentru citirea unor creaţii imposibil de publicat în acea vreme
şi discuţii cu caracter cultural.
Aflat în vizorul Securităţii de ceva vreme, în noaptea de 13 spre
14 iunie 1958, în urma unei percheziţii amănunţite, profesorul a fost
arestat împreună cu fiul său, Şerban, şi cu prietenul Sandu Tudor, care
tocmai venise de la schitul său de pe Rarău în Bucureşti, pentru câteva
zile. După cum mărturiseşte în Floarea de foc, descinderea poliţiei a avut
loc la ora 1 noaptea, percheziţia durând până dimineaţa. A fost ridicat
împreună cu toate manuscrisele sale. Printre acestea se afla şi un volum
manuscris cu poeziile religioase cele mai recente ale lui Vasile
Voiculescu, alt prieten al său. Aflând de la anchetatori că acel volum
urma să fie ars, i-a implorat să nu distrugă creaţiile unuia dintre cei mai
mari poeţi ai ţării şi s-a rugat fierbinte în celulă pentru salvarea lui. La
sfârşitul procesului a avut bucuria să-l zărească anexat propriului dosar,
în calitate de corp delict. Dosarul său de la A.C.N.S.A.S. conţine acuzaţia
de „uneltire contra ordinii sociale“, Alexandru Mironescu fiind
condamnat la douăzeci de ani de temniţă grea şi confiscarea întregii
averi. Umilinţele anchetei sunt atroce şi îl fac pe renumitul dascăl să
exclame: „O viaţă întreagă am învăţat pe alţii din prea plinul unei
sărbători intelectuale, iar acum mi se explică şi sunt admonestat şi
ultragiat ca un şcolar din clasele elementare, de către tineri sergenţi
majori care nu ştiu nici să vorbească. Într-adevăr, când se ridică sus
oamenii de nimic, cum zice psalmistul, nelegiuiţii mişună pretutindeni…,
iar când rânduielile sunt răsturnate, ce poate oare să facă dreptul?“
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Din dosarul penal consemnăm ultimele cuvinte rostite de
Alexandru Mironescu, după aflarea sentinţei: „Nu am nimic de adăugat
în ceea ce mă priveşte. Nu cer nimic pentru mine. În schimb vă cer să
reconsideraţi prezenţa aici, ca învinuit, a doctorului Vasile Voiculescu.
Vă rog să vă gândiţi că sunteţi pe cale de a condamna pe unul dintre
marii poeţi şi oameni de cultură ai acestei ţări. Pentru el cer înţelegerea
dumneavoastră, cer să se ia în considerare vârsta lui şi să fie pronunţată
achitarea din partea tribunalului.”31 Poetul fusese condamnat şi el în lotul
„Alexandru Teodorescu“, numit, neoficial, al „Rugului Aprins“. După
câţiva ani Valeriu Anania, aflat şi el în închisoarea de la Aiud, îl
întâlneşte pe profesor: „intersectându-ne pentru numai câteva secunde,
într-o pauză de muncă brută, Alexandru Mironescu a izbutit să-mi
şoptească, cu ochii înecaţi de bucurie, că Vasile Voiculescu părăsise
puşcăria, graţiat printr-un decret special.”32
În noiembrie 1963 este eliberat, în urma unui decret de
amnistiere. Va mai scrie două romane, un eseu, un volum de memorii şi
altul de „poeme filocalice“, însă nu va mai publica nimic. Va muri de
cancer în data de 20 ianuarie 1973.
O operă în spiritul Evangheliei

A publicat două romane (Oamenii nimănui, apărut în 1935 şi
prefaţat de Panait Istrati, pe care îl cunoscuse la Paris şi Destrămare,
apărut în 1939) şi peste cinci sute de articole în presa vremii. Temele
abordate erau, marea majoritate, de natură ştiinţifică şi teologică.
Spiritul ştiinţific (1934), Limitele cunoaşterii ştiinţifice (1945),
Certitudine şi adevăr (1947), Kairós. Eseu despre teologia istoriei
(1996), Calea inimii. Eseuri în duhul Rugului Aprins (1998) sunt tot
atâtea volume eseistice în care Alexandru Mironescu demonstrează
erudiţia unui enciclopedist şi trăirea cu scop soteriologic. Acestora li se
adaugă monografia Claude Bernard, dedicată medicului care a promovat
metoda ştiinţifică în cercetarea medicală. După eliberarea din închisoare
va mai scrie două romane (Ziduri între vii – scris în 1964 şi Serile
singurătăţii – terminat în 1966), volumul memorialistic Floarea de foc
(scris în 1964) şi Poemele filocalice, cuprinzând texte pe care le
considera cele mai importante din toată opera sa. Dintre toate acestea ne
vom opri doar asupra volumului memorialistic, pe care îl considerăm
esenţial în conturarea unei imagini asupra gândirii şi actului artistic ale
intelectualului Alexandru Mironescu.
31

Alexandru Mironescu, Centenarul naşterii 1903-2003, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2003, p. 73.
32
Alexandru Mironescu, Poeme filocalice, Cuvânt înainte de ÎPS Bartolomeu Valeriu
Anania, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 1999, p. 7.
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Volumul Floarea de foc a fost publicat în anul 2001, la Editura
Elion, după ce a stat 37 de ani în manuscris, fiind păstrat de fiica
autorului, stabilită în Elveţia. Scopul acestei scrieri este nu atât revelarea
experienţei carcerale, cât mai ales prezentarea soluţiei existenţiale
adoptate pentru supravieţuirea în infern. De altfel, rarele episoade în care
face referire la această experienţă sunt scurte şi devin simple pretexte
pentru reflecţii substanţiale. Poate că sufletul său este prea delicat pentru
a putea rememora în scris ororile carcerei. De altfel, chiar afirmă la un
moment dat: „Dar sunt lucruri care nu se pot explica în cuvinte obişnuite,
omeneşti. Ele se trăiesc şi atâta tot. Secrete personale de viaţă cu care
pleci, fără să le poţi împărtăşi, dincolo, pe tărâmurile vieţii celeilalte...“
De aceea discursul alunecă subit pe panta meditaţiei. De exemplu,
momentul duşului comun, devine preambulul unei viziuni despre
valorizarea corpului în temniţă şi închisoare: „Duşuri care nu
funcţionează, ferestre sparte, o grabă şi un adevărat haos. Atâtea trupuri
goale, bărbăteşti, marchează o prezenţă, o forţă, o acumulare de energie
explozivă. E ceva aspru de putere, în această nuditate, în aceşti muşchi
dezveliţi, mobili, în această mulţime de picioare, de mâini, de degete, de
ochi, de linii ca nişte tendoane care afirmă în spaţiu realităţi statuare,
bolnavi însufleţiţi. Aici nimic nu e mediocru sau vulgar, nimic nu e
dezgustător, nimic nu e de idilă sau de reverie. E o prezenţă de putere, o
afirmare a unei realităţi complexe, incontestabile. Aici nu e un tablou sau
un spectacol, e o natură a omului într-o esenţialitate a ei, manifestându-se
cu vigoare în toţi porii. (...)În viaţa de afară simţim, bărbăţia e în
suferinţă sau e o suferinţă sau e o funcţiune în declin, temă în anecdote
sau de disperări. Acolo s-a născut freudismul, ca un oracol al neputinţelor
şi inchietudinilor, ca un cititor în vise, în divagaţii şi obsesii descoperind,
sub nume noi, vechi magii şi alchimii. Aici îmi dau seama că fără
dragoste pentru natura noastră materială este cu neputinţă a organiza
existenţa noastră morală. În puşcărie şi în mănăstire înţeleg că bărbăţia e
sacră şi e o putere.“33
Pe de altă parte opţiunea pentru diminuarea elementului narativ
tocmai în nişte memorii îşi poate avea raţiunea în concepţia sa potrivit
căreia omul trăieşte fie, inferior, la un nivel psihologic, prins în
zbuciumul cotidian, fie la un nivel duhovnicesc, de realizare a sinelui în
calitate de Chip al Lui Dumnezeu. Soluţia supravieţuirii cu mintea
întreagă în infernul carceral o reprezintă rugăciunea: „Toată grija şi toată
rugăciunea către Dumnezeu e să păstrez nealterat chipul meu
dinăuntru.“34 Chiar în timpul anchetei se roagă în gând: „ Deseori, în
momentele grele şi încărcate de teribile primejdii în prezenţa lui, a
33
34

Mironescu, Floarea de foc, p. 247, 248.
Ibidem, p. 180.
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anchetatorului, mă rog în sinea mea deşi vorbesc. (…) Uneori, tânărul
acesta îşi dă seama că se petrece ceva neobişnuit, că nu suntem pe
aceeaşi lungime de undă unul cu altul, că nişte demersuri ale lui pică în
gol, că s-a angajat pe un anumit drum şi într-un mod inexplicabil, a
nimerit în altă direcţie, dar astfel de situaţii rămân nelămurite. Ele se
citesc numai pe feţele noastre.”35
Plecarea la închisoare relevă trauma despărţirii de familie: „Şi aşa
am plecat, smulşi, ca nişte rădăcini însângerate, din mijlocul unor fiinţe
scumpe, de acolo de unde numai Dumnezeu are dreptul să ridice făpturile
Lui.”36 Fraza este relevantă pentru luciferismul Securităţii, care tinde să
ia locul lui Dumnezeu în conştiinţa oamenilor prin implacabilul cu care le
pecetluieşte destinele. Din primele momente ale detenţiei este traumatizat
de zgomotul zăvoarelor, care ajunge să devină o adevărată obsesie pe
parcursul ispăşirii unei pedepse care pare fără sfârşit, precum în infern:
„Zăvoare, zăvoare şi uşi trântite, zgomote de infern, care îmi vor trece ani
de zile prin inimă ca nişte cuţite. Şi nu poţi să strigi, nu poţi să te plângi,
nimeni nu-ţi poate da un pic de ajutor. Suntem mai rău decât nişte
naufragiaţi. O ştiu şi nu-mi fac nicio iluzie. Mă tulbură însă agresivitatea,
atmosfera de ură de o densitate, de o toxicitate pe care le resimt până în
măduva oaselor. Mila lipseşte aici cu desăvârşire. (...) Morminte care se
deschid şi care se închid în vacarmul zăvoarelor. Zăvoare şi şoapte, ceva
care îţi dă senzaţia de suspiciune şi de punere la cale a unor lucrări care
pot fi înspământătoare. Cuvinte, înadins proferate, de batjocură a celor
sfinte, foarte greu de suportat, dar noi suntem aici pentru a îndura acest
calvar!“37 Surprinderea atmosferei irespirabilă este extrem de plastică şi
autentică: „ai senzaţia că te mişti într-un iezer de puroi şi de marmeladă
de microbi, răscolite de prodigioase nebăgari de seamă, de inconştienţe,
uneori de iresponsabilităţi, chiar de curioase rele-voinţe. Oameni
amestecaţi şi puşi să fiarbă împreună într-o oală de cele mai mici
dimensiuni posibile.”38 Singura soluţie e „să-i iubeşti pe toţi ca Sfântul
Damian Leprosul“. Şi dacă miracolul iubirii se întâmplă, „în lumina
aceasta a dragostei, unul e ca un copil al tău, altul ca un frate iubit, un
altul ca un tată neajutorat. Nimic nu mai e greţos, respingător.”39 Şi ca
semn că liniştea interioară s-a instalat, „în substanţa fiinţei sale simţi o
pace, o răbdare, un echilibru, o putere.“40 Spaţiul torţionar capătă treptat
„virtuţile pustiului pentru anahoret“,„Aici nu e vântul care ca nişte limbi
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de foc flambează toată ordinea naturală, dar e zăvorârea aceasta care
proclamă solemn deşertăciunea tuturor celor lumeşti.”41
„Lacrimile sunt aici ca seva care urcă în muguri, iar pe
dinlăuntrul tău totul se leagă şi totul parcă înfloreşte.“42
Un element care revine în majoritatea unor astfel de memoriale
ale durerii este rolul poeziei în păstrarea umanităţii celor torturaţi cu
bestialitate: „Toată lumea, aproape, ştia poezii – unii sute de poezii pe de
rost“. Pe marginea textelor aflate „la mare cinste“ se purtau discuţii
critice. Analizele amănunţit realizate au avut meritul de a-l conduce „întrun laborator intim al creaţiei poetice, cum nu se întâmplă la o simplă
lectură, şi îţi dai seama pe viu, de tot travaliul poetului, de caratele
fiecărui cuvânt, ale fiecărei expresii, de instinctul, de simţul acela uimitor
de a alege forţa cea mai mare de expresie, cea mai bogată de înţelesuri, în
implicaţii cu rezonanţe nesfârşite.”43 Poeziile în închisoare erau
comunicate „prin pereţi, prin conductele de la calorifer, bătute la morse“.
Dar, de cele mai multe ori, din cauza metodelor empirice de comunicare
folosite, textul original se deforma, restaurarea unui vers sau a unui poem
fiind de-a dreptul o încântare pentru deţinuţii intelectuali. Un coleg de
carceră, înaintat în vârstă, recita psalmi în şoaptă, în timpul somnului.
Acest fapt devine semnul că omul ajunsese la desăvârşirea spirituală:
„Sufletul lui era mobilat cu psalmi, adică cu cea mai splendidă poezie şi
frumuseţe născută din raporturile de dragoste şi de suferinţe dintre om şi
Dumnezeu. (...) Un astfel de om care şi-a însuşit, care a absorbit toată
mireasma asta duhovnicească ridicată din inima celor care l-au iubit pe
Dumnezeu, cum noi ăştia iubim păcatul, nu mai are nevoie de nimic şi
poate trăi şi muri în linişte oriunde!“44
Finalul textului coincide cu eliberarea neaşteptată. Fragmentul
este scurt şi percutant, de o simplitate biblică: „Iar în ziua aceea, venind
spre casă, îmi ziceam în sinea mea, dând slavă lui Dumnezeu pentru toate
câte am învăţat: «Şi mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ... s-au
sculat ... ieşind din morminte...au venit în cetate şi s-au arătat multora
...»“45
Precum toate cărţile sale, şi aceasta se cere citită pe îndelete, cu
răgazul meditaţiei, pentru că musteşte de citate celebre, de afirmaţii
substanţiale, într-o risipă fecundă, de erudiţie. Parcurgând acest traseu
memorialistic, cititorul reface chipul spiritual al intelectualului
Alexandru Mironescu şi are şansa unei îmbogăţiri cu lecturi care au
format la noi, generaţia de aur, interbelică.
41
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„în closetele publice
zic şi scriu
de inimă albastră ca de metil
de sticlă pisată
şi…de negru în cerul gurii”

Poeme de Vasile Iftime
Poem cu Laura

Se iubeau
până în fundul ceştii cu lapte
se iubeau
când cu intenţie rătăceau şosetele papucii periuţa de dinţi
se iubeau
odată cu lenjeriile lor în maşina de spălat cu 800 turaţii
se iubeau
împreună cu gândurile negândite vorbele ne-vorbite
lacrimile dinaintea plânsului apele dincolo de izvoare
se iubeau
paşii căutându-se prin transpiraţia rece a gresiei
privirile intersectate într-o infinitate de puncte
şi buzele întredeschise de nesfârşit
în şifonier
se iubeau puloverele ţinându-se strâns de mână
pantalonii pulsând erecţii perene
pe sânii obraznici în poliesterul cămăşii
se iubeau icoanele dănţuind fericire
cearşafurile roase de invidie
oglinzile obsedate până la culme
şi aerul şoptit dimineaţa
în garsoniera lor de la etajul 10
nici timpul nu mai avea timp pentru sine
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Poem cu Elena

Doamnă
ai încurcat eprubetele
albastru numai din inimă
crede-mă
nu vei reuşi să amăgeşti cerul
cu o perfuzie
de zâmbete sterpe
ascultă pescăruşii
cântă poeme
pentru corăbii ce urmează să nască corăbii
doamnă
priveşte-i cum construiesc cuiburi pe ape
şi noe aşteaptă
aşteaptă
să le culeagă pământ de sub unghii
doamnă
albastru
mi se revarsă în vene în cuvinte
în moarte
ca o rugăciune de taină
mă doare doamnă
această hemoragie de lumină
în care
sângele tău
e mut până la ultima pată
Poem cu Alexandra

Mai am nevoie de 80 de bani să-mi cumpăr o sticlă de bere
80 de bani şi jumătate de viaţă
mi-ar ajunge pentru toate cuvintele nespuse
ce nu au încăput într-o singură coastă
jumătate de viaţă
tu 17 eu 37 şi între noi
milioane de guri nesătule
gropi căscate
229

scuipând şerpi la fiecare capăt de gând
priveşte
creşte piatra
ridic-o
la ce-mi ajută o fereastră săpată înainte de a mă naşte
îmi spui că la capătul târgului este un orizont
ce aşteaptă să fie călcat în picioare
şi că tot acolo sunt cai cu aripi ce pasc din albastru
iar când le este sete
îmi spui că se adapă din copitele iepelor
pentru a nu le mai pierde urma
un orizont ce curge dintr-un soare topit
între două bătăi de inimă
la capătul târgului mi-ai dat să beau din căuşul palmei
şi ca blestemat m-am trezit fântână de plâns
era noapte
greieri cântau pentru un înger ce urma să se nască
cerul îşi despletea norii ca o fecioară nebună
pământul începea să ne numere
tu
eu
tu îmi şopteai o reţetă de alungat întunericul
eu te culegem din stelele coapte
noi o rană răstignită-ntr-o rană
din firul de iarbă până în plumbul statuilor
se auzea romanţa de clopot
acum
în parc pe o bancă
lustruită de amanţi înţărcaţi timpuriu
toamnă
cine să ne ascundă
deschide-ţi coastele
în pântecul tău
voi fi prunc pentru ce-a din urmă venire
durerea facerii
desfacerii
într-un singur lut
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binecuvântare
ascunde-mă acolo unde cuvântul
înmugure în lemnul de cruce
Poem cu singura mireasă

De câteva zile îmi bate la uşă
s-a dat verde la sinucideri poete
ţine un bilet de vacanţă
al dracului ofertă zic eu şi scriu
scriu despre balconul meu de la etajul 10
despre sticla de clor din baie
despre lustra ce-mi atârnă gândurile-n tavan
(ca să luminezi trebuie să fii legat de un cablu)
zic eu şi scriu
despre cracii vecinei de la 7
ce-s ca nişte foarfece de sugrumat via
(bărbat-su este plecat în Italia de o lună)
scriu despre toate fututele şi nefututele târgului
despre bomboana de pe coliva ornată cu nucă
ce mi-o descântă nevastă-mea sâmbăta pentru ducă
şi despre alte reţete de condimentat clipele
aşa mai pe gustul cârtiţelor
scriu despre vodca 6/49 îndulcită cu diazepam
înainte de masă
despre locul virgin al cuielor din podul palmei
şi despre pancreatita ce-mi scuipă cuvintele
în closetele publice
zic şi scriu
de inimă albastră ca de metil
de sticlă pisată
şi…de negru în cerul gurii
scriu
la ce dracu mai scriu
când poet pot să fiu toată moartea
(Din volumul „Alte poeme, alte femei”, în curs de apariţie)
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“Conştienţa noastră subiectivă participă în primul
rând, aşa cum dovedesc numeroasele cercetări, la
activitatea care depăşeşte stadiul uzual de supravieţuire
al fiinţelor create pe pământ. Orice individ care şi-a
pierdut memoria în totalitate este incapabil să reflecteze
corect, deoarece nu mai dispune de nici o referinţă, de
nici un reper, pentru a’şi susţine judecăţile plecând de la
baze solide...”

Templul înţelepţilor, între revelaţie şi iluzie
un eseu de Liviu Pendefunda
Stai cu faţa spre soare
Şi n’ai să mai vezi umbra.46

Muntele ucenicilor adăposteşte templul înţelepţilor, luminat de
soare şi lună sub scrutarea păsării lui Hermes. Lapis philosopharum47 se
găseşte deci înăuntru. Ea trebuie extrasă şi curăţată sub oblăduirea celor
patru elemente. Înnegrirea este stadiul incipient ca însuşire a haosului ce
prin armonie poate conduce la albire, sufletul eliberându-se de moarte şi
aducând învierea. De aceea mulţimea culorilor, după cum ştim de la
fizică, se conţin în alb. Din stadiul de argint, prin cel de aur - solar se
ajunge la răsăritul înroşit, albul şi roşul putând sărbători nunta lor
chimică.
Când gândurile noastre
nu mai ecranează cerul
şi pentru oameni e noapte
zdrobind ancore de plumb
plutim.
Ai ştiut şi tu că doar aceste raze
din Podul Curcubeu
nu’s înşelătoare mesaje
în timpul Marelui Vid ci gânduri
46
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trecând în luntre sinapsa dintre falii
miliardele de sinapse
dintre miliardele de falii,
flotă astrală.
Noi înşine suntem un gând,48
Drumul nostru iniţiatic este susţinut de conştienţa subiectivă. Fără
participarea efectivă a omului pe care’l reprezentăm nu se poate realiza
nimic. Aşa că a reflecta înseamnă înainte de toate a raţiona, iar a raţiona
înseamnă a face o judecată asupra unei situaţii sau a unei probleme. Însă,
dacă este adevărat că reflecţia în calitate de facultate subiectivă, prezintă
o mai mare importanţă decât memoria şi imaginaţia, este totuşi
neîndoielnic faptul că ea nu poate fi eficace fără a face apel şi la cele
două facultăţi ale mentalului nostru. Deci este, de fapt, imposibil să
reflectăm făcând abstracţie de experienţele noastre trecute sau fără a avea
o cât de mică abordare imaginară a viitorului. Tocmai din această cauză
am afirmat că reflecţia se situează între memorie şi imaginaţie, şi aceasta
fiindcă toate judecăţile noastre procedează prin asociere de idei şi prin
anticiparea viitorului. Reflectând mereu asupra conţinutului acestei
prelegeri, cel care o ascultă sau o citeşte face apel în mod conştient sau
inconştient, la ceea ce a studiat sau învăţat de-a lungul timpului. Pe de
altă parte, o anumită parte a conştienţei prevede deja continuarea pe care
o va avea acest discurs. Pe acest principiu se bazează alchimia spirituală
care operează în noi între fiecare dintre perioadele de meditaţie şi efort de
cunoaştere. În general când raţionăm asupra unei teme precise, gândirea
nu încetează să se refere la un trecut mai mult sau mai puţin apropiat şi
întrevede, în acelaşi timp, un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat.
Totul este reprezentat de o scară în spirală, urmându’şi drumul, cu sau
fără noi, din trecut spre viitor.
Un personaj care face în urmarea visului figură de geniu, îmi
iese'n întâmpinare și mă conduce la o scară ce-o coborâm amândoi și e
foarte lungă.49
În alchimie scara este simbolul structurii universului. Spre
templu, pe muntele Înţelepţilor se pot urca trepte. Este asemenea scării
lui Ra din Cartea morţilor egipteană şi misterele mithraice adaptate
escatologiei creştine. Scara este calea de contact între om şi divinitate.
Pot fi şapte sau douăsprezece trepte. – sferele planetare pe care sufletul
trebuie să le străbată sau cele şapte arte liberale, simbol al cuceririi
48
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perfecţiunii prin educaţie morală şi cognitivă50 creştină, masonică,
rosicruciană. – cele douăsprezece reprezintă corespomdenţa cu figurile
apostolilor. Scara este iniţiatică indiferent că are ca ţintă cerul sau
infernul. Este şi curcubeu şi arcă şi arbore, totodată un munte. Nu este
necesar să fii iniţiat pentru a urca pe acest munte. Ne naştem, copilărim,
ne căsătorim şi zămislim copii. Acesta este drumul vieţii spre platoul din
vârful muntelui cum îl descrie Marcu Beza în versurile sale. Ne putem
închina la templu, unii intră, alţii îşi continuă drumul şi coboară apăsaţi
de bătrâneţe pe partea cealaltă a muntelui.
Din pântecu'i purces, un stejar suia'n zenit,
Tot mai înalt prin ceruri de un albastru greu;
Cu el o semin ie suia, lan nesfârșit;
Cânta un rege jos, sus murea un dumnezeu.51

Conştienţa noastră subiectivă participă în primul rând,
aşa cum dovedesc numeroasele cercetări, la activitatea care depăşeşte
stadiul uzual de supravieţuire al fiinţelor create pe pământ. Orice individ
care şi-a pierdut memoria în totalitate este incapabil să reflecteze corect,
deoarece nu mai dispune de nici o referinţă, de nici un reper, pentru a’şi
susţine judecăţile plecând de la baze solide. Este verificat că omul, prin
natura sa, raţionează plecând de la cunoscut către necunoscut. Din
această cauză lui îi devine imposibil să reflecteze în mod corect dacă este
aruncat într-o situaţie în care nu mai are conştienţa cunoaşterii. În aceeaşi
ordine de idei, dacă omul şi-a pierdut memoria din indiferent ce motiv, se
află în situaţia de a reînvăţa totul şi de a reconstitui potenţialul său de
referinţă. Acesta este din nefericire cazul celor care, ca urmare a unui
accident vascular sau traumatism cerebral devin amnezici, pierd funcţiile
vorbirii, praxiei sau gnoziei. În toată perioada de pierdere a memoriei, ei
sunt în incapacitate de a face judecăţi corecte asupra situaţiilor cărora
trebuie să le facă faţă, şi asta deoarece le lipsesc datele indispensabile
efectuării lor.
Acest impuls absurd al trupului și al sufletului, acest abuz ce'și
atinge inta făcând-o să explodeze e, chiar așa, via a unui om ! Nu
po i, ieșind din copilărie, la infinit să' i sugrumi aproapele. Dacă
vulcanii nu'și prea schimbă locul, lava străbate marele vid al lumii și îi
aduce virtu i care îi cântă în răni.52
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Ceea ce este adevărat pentru memorie este valabil şi pentru
imaginaţie. Cine nu mai este în stare să imagineze încearcă mari
dificultăţi în a reflecta şi, în general, în a raţiona. O astfel de dificultate se
datorează faptului că reuşeşte cu dificultate să plaseze raţionamentele
sale în viitor, chiar şi într’acelui imediat. Cum ar putea omul să
extrapoleze, să prevadă, să deducă sau să inducă aşa cum şi-ar dori fără
amintire ? Am putea presupune, la fel ca în dialogurile lui Platon că
activitatea noastră mentală ar fi în totalitate prizonieră trecutului şi ar
aparţine doar momentului prezent. Pentru a folosi o analogie, este
imposibil să construieşti o casă fără a pleca de la o fundaţie. De
asemenea, acoperişul nu poate fi aşezat la locul său decât după ce au fost
zidiţi pereţii. Dacă compari fundaţiile unei case cu memoria, ansamblul
pereţilor cu imaginaţia, atunci ne putem crea o idee despre ceea ce
înseamnă arhitectura minţii şi realizarea ei de către un zidar liber. De
fapt, cu toate că se locuieşte între pereţii unei case şi nu în fundaţiile
acesteia sau chiar sub acoperişul ei, ultimele două elemente sunt
indispensabile pentru scopul ce trebuie să-l îndeplinească o locuinţă. Cu
toate că memoria şi imaginaţia sunt relativ mai puţin importante decât
reflecţia propriu-zisă, ele sunt totuşi indispensabile pentru judecată, şi
aceasta pentru că diversele forme de raţionament se bazează pe triunghiul
format din memorie, reflecţie şi imaginaţie. Limba universală exprimată
prin poesie are incluse aceste elemente atât de logice şi totodată oculte.
Frecventându'i pe poe i, sfârșești prin a uita graiul altora.53
Şi dacă este să ne amintim, în graiul tuturor se realizează poesia.
Gândul transmis prin ea este parte a Crucii care este centrul mistic al
cosmosului, scara cu şapte trepte pe care sufletele urcă la cer. Acest din
urmă simbol, asupra căruia ne-am mai aplecat, are aceeaşi conotaţie cu
arborele cosmic. Întâlnire şi intersecţie de două linii, dar şi încrucişare de
tendinţe opuse, simbolizând unirea unor puncte plasate în universuri
îndepărtate, crucea simbolizează experienţe, trăiri şi reacţii umane, fiind
un simbol vechi de milenii. Amintire şi imaginaţie cuprinse în om. El
este cel care a înţeles că lumile trebuie unite din vibraţia respingerii lor,
cum este sus aşa şi jos, ceea ce reprezintă un simbol de luptă şi de
martiriu. Sus, Dumnezeu veghează gândul pios şi umil al omului,
caracterizat prin rogaţiuni şi meditaţie. Jos suntem noi, Crucea, cercul şi
pătratul, unite în punctul central sunt elemente primordiale în permanentă
metamorfoză prin intermediul triunghiului. Nu ştiu dacă lemnul din care
a fost făcută crucea pe care Isus a fost răstignit era din acacia plantată de
Seth pe mormântul lui Adam sau din cea crescută din timpul lui Solomon
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pe mormântul lui Hiram Abif, dar sigur el reprezintă, pentru noi toţi,
parte din Arborele vieţii, Axis Mundi. Crucea Golgotei receptează
vibraţia pământului şi emite energia terestră în planul înmiresmat al
spiritului uman. Crucea lui Cristos sublimează funcţia de vehicul al
ascensiunii mistice, instrument de sacrificiu graţie căruia omenirea este
mântuită.
Nu va fi ridicat dar se va scufunda. El ce visează să urce, în pământ va
lua mărimea unui corp
Când soarele va fi mai pu in vast, iarna mai pu in demnă, vântul mai
pu in grăbit, pâinea mai ușoară, amiaza mai pu in sigură, mai pu in
cunoscută casa.
El se întoarse spre figura lui umilă.54

Toţi, nu numai misticii sau cei inţiaţi, suntem supuşi unor iluzii
senzoriale, asemenea iluzii fiind inerente pentru percepţia obiectivă a
lumii materiale şi pentru procesele mentale corespunzătoare. În schimb,
halucinaţiile, pe care mulţi le consideră în mod eronat drept iluzii, nu
sunt supuse aceloraşi mecanisme şi nu sunt produsul unui fenomen
natural. De fapt, majoritatea psihologilor admit că orice individ normal
poate face experienţa unei iluzii, halucinaţia însă, în ceea ce o priveşte,
este în mod practic totdeauna patologică şi se întâlneşte cel mai adesea la
persoane ce se găsesc într’o stare de mai mult sau de mai puţin mare
dezechilibru mental sau psihic. Altfel spus, ea rezultă în general dintr’o
formă mai mult sau mai puţin gravă de alienare mentală. Din punctul de
vedere rosicrucian, o halucinaţie se distinge de o iluzie în sensul că prima
este în întregime subconştientă.55 Zicând că aceasta este subconştientă,
afirmăm că ea corespunde unei stări mentale care nu are nici o legătură
directă şi imediată cu percepţia obiectivă a lumii exterioare. Altfel spus,
aceasta este o experienţă psihologică care aduce o persoană în starea de a
se comporta ca şi cum ea ar percepe ceva, cu toate că organele sale
senzoriale nu sunt supuse unor excitaţii corespunzătoare. Cu toate că
această experienţă nu are nici o contrapartidă reală în afara conştienţei
subiectului, ea pare totuşi la fel de tangibilă ca şi cum ar emana cu
adevărat din mediul înconjurător. Pentru acest lucru psihologii califică în
general halucinaţiile ca fiind psihosenzoriale. Dat fiind faptul că
halucinaţiile psihosenzoriale sunt trăite cu un realism egal cu al acelora
ce îşi au originea în lumea materială, ele pot fi la rândul lor de ordin
vizual, auditiv, olfactiv, tactil sau gustativ. Pentru subiectul în cauză
54
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halucinaţiilor vizuale se manifestă prin perceperea de obiecte, de
animale sau de personaje care nu au nici o existenţă în exteriorul său.
Este de notat că aceste obiecte, animale şi personaje au aproape în
totdeauna un aspect ameninţător pentru cel care le percepe. Halucinaţiile
auditive, pe partea lor, se prezintă sub formă de zgomote, sunete sau voci
pe care nimeni, cu excepţia individului care trăieşte această experienţă,
nu le poate auzi. Majoritatea acestor percepţii sonore au o natură ce
crează nelinişte, la fel şi senzaţiile aparent reale când cineva este victima
unor halucinaţii olfactive sau gustative. Un individ căzut pradă
halucinaţiilor tactile are impresia că este atins, înhăţat, busculat, chiar
agresat de diverse obiecte sau persoane pe care le vede în imaginaţia sa.
Psihozele halucinatorii se întâlnesc la indivizi care, datorită unor
tulburări psihice foarte importante sau sub efectul anumitor droguri, nu
ajung să-şi controleze diversele impresii ce năvălesc din subconştientul
lor. Ei se lasă copleşiţi de frică, angoasă şi de obsesii inconştiente care, în
majoritatea cazurilor, rezultă dintr-un exagerat de mare complex de
persecuţie. Atunci când psihozele nu sunt consecinţe ale unor insuficienţe
psihice ireversibile, singurul mijloc de vindecare a persoanelor în cauză
este de a le aduce în mod progresiv la regăsirea păcii interioare de care au
nevoie şi de a le solicita cât mai mult funcţiunile conştiinţei lor pur
obiective. Mulţi dintre marii scriitori au descris astfel de experienţe
patologice determinate accidental de cele mai multe ori prin consum de
substanţe halucinogene (Baudelaire, Poe) şi au constituit baza
desconspirării genezei unor capodopere.
Cine este acesta al treilea care merge alături de tine ?
Când număr nu suntem decât tu și cu mine
Dar când privesc înainte pe drumul alb
Mai este întotdeauna cineva mergând alături de tine...
Cine sunt gloatele acelea cu fa a ascunsă rotindu-se
Peste câmpii nesfârșite, împleticindu-se în pământ crăpat
Prins în inel în zarea fără adâncime doar
Care este orașul de peste mun i...
În groapa aceasta năruită în inima mun ilor
În lumina stinsă a lunii, iarba cântă
Peste mormintele răsturnate, în jurul schitului
Este schitul pustiu, sălaș doar al vântului. 56
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Este evident că toate formele de halucinaţii pe care le-am
considerat nu au nici o legătură cu impresiile psihice pe care un mistic le
poate experimenta în cursul unei meditaţii sau a unui contact cosmic, şi
aceasta fiindcă astfel de impresii sunt datorate, nu unei dezordini mentale
sau consumului de droguri, ci unor fenomene extrasenzoriale percepute
direct de către sufletul însuşi. Pe de altă parte, ele nu pot fi experimentate
decât de persoane complet echilibrate şi numai în anumite condiţii. În
fine, impresiile psihice percepute divin se manifestă prin imagini mentale
pozitive şi utile în planul evoluţiei. Astfel, ele constituie ceea ce iniţiaţii
numesc revelaţii sau viziuni, în sensul cel mai nobil al acestor doi
termeni. Câţi poeţi sau scriitori în general nu au avut şansa să fie aleşi ai
harului, aşa cum sfinţii au urmat calea patrriarhilor bisericii.57
Una dintre cele mai importante facultăţi ale conştienţei constă în
puterea de a ne reaminti, în capacitatea de a reţine impresiile, lucrurile
văzute, auzite sau experimentate. Fără memorie, noi ne-am duce o
existenţă nesemnificativă. Este deci necesar să o cultivăm. În psihologie,
memoria este o fază supusă unor studii cu regularitate. Ea implică
memorarea elementelor ce se referă la orice nouă activitate, la fapte
pertinente ale acestei activităţi şi la posibilitatea de a regăsi lucrurile
memorate sau învăţate. Mulţi psihologi emit teoria că noi ne reamintim
prin asociaţii de idei. Un lucru văzut, auzit sau resimţit ne aduce aminte
de un alt lucru pe care anterior l-am văzut, auzit sau simţit, prin
similitudine sau chiar prin opoziţie. Aceasta înseamnă că noi legăm,
conştient sau inconştient, lucrurile noi de cele pe care deja le cunoaştem.
Dacă citim o carte sau un articol foarte îndepărtat de ceea ce ne preocupă
în mod obişnuit, este posibil că această lectură să nu trezească în noi nici
o asociaţie de idei şi că vom avea dificultăţi pentru a ne reaminti ceea ce
am citit. Dacă dimpotrivă citim un articol care ne atinge în mod personal,
suntem siguri că ni’l vom reaminti, deoarece atunci facem o asociere
între subiectul articolului şi noi înşine. Cei ce au tendinţa către
introversiune şi se retrag în propria lor personalitate, în problemele lor
personale, în turnul de fideş, diminuă sfera preeocupărilor şi atunci
memoria se limitează fără a crea conexiuni.
Degetele se crispaseră,
ineau loc de memorie,
Au trebuit descleștate tristele for e paznice
Spre-a zvârli copacul și marea.58
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A’ţi fixa atenţia înseamnă să’ţi utilizezi puterea de concentrare.
Din acest punct de vedere, buna sau proasta funcţionare a memoriei este
o problemă de obişnuinţă mentală. Dacă vrem să reţinem cel mai uşor
este studiul care dezvoltă atenţia individuală, interesul sincer, dorinţa şi
utilizarea voinţei. Fiecare experienţă lasă o urmă în memorie, însă dacă
aceasta nu a fost de un real interes pentru noi şi nu a impresionat
conştienţa obiectivă, este puţin probabil ca să ne-o putem aminti. Din
punct de vedere rosicrucian, memoria este mai mult decât impulsurile
înregistrate pe o anumită zonă a creierului. Ea este o parte a conştienţei, a
personalităţii sufletului, a Eului nostru real. Posedând cunoaşterea cu
privire la memorie accesul la aceasta devine posibil de fiecare dată când
o dorim. Concentrarea, asocierea de idei şi asimilarea sunt deci trei
elemente inestimabile în procesul de fixare a memoriei.
Eu nu'mi pot da seama nici cum ţi-ai desprins
Din mâna mea mâna'ncleştată
Nici cum i se-opri pe tăcute-al tău pas,
Nici unde, nici cum ai rămas
De mine și-așa dintr'o dată.
...mă uit înapoi
Cu-o clipă nainte eram amândoi,
Iar unul acum e pierdut dintre noi,
Ești tu, ori eu însumi pierdutul ?59

Poate că la coborârea de pe piscuri să devenim mai meditativi, să ne
ascundem mai mult în noi, cu toate că bagajul cunoştinţelor noastre este
mult mai mare, adică să privim soarele și atunci vom lăsa mereu în urmă
umbra. Muntele poate fi un loc inaccesibil, înconjurat de obstacole
(lacuri adânci, labirinte, ceaţă şi nori), cadru ideal pentru încercările
ucenicilor. Este locul manifestării sacrului (hierofanie) şi divinului
(teofanie). El poate fi Tabor unde a fost îngropat Adam, buricul
pământului, este locul unde Moise a primit tablele legii (Sinai), iar
Cristos a fost jertfit calvarului (Golgota). Acolo s’a construit Templul
Înţelepţilor, pentru unii rămânând doar iluzie. Deci munţii închid şi
deschid ciclul revelaţiei. Ei marchează trecerea de la vârsta dominată de
legea divină la cea iluminată de har. Nunta sacră dintre cer şi pământ se
consumă în vârful muntelui ascuns de nori privirii pământene, la poalele
lui aflându-se porţile lumii noastre iar sus sălaşul zeilor. Muntele, scara,
copacul, crucea reprezintă spiritul psihicului omenesc.
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Literatură din Slovacia

„A se crispa până la moarte,
a se tortura,
a se stinge,
a fi mai înţelept,
în masca încordată a feminităţii.”

Poeme de Mila Haugová
Antichitate

1
Eu sunt Alpha.
Corpul meu face baie în
tristeţe antică,
dispar în văzduh
stele rănite,
visul mă mângâie
pe faţă
doar cu vârful
degetelor,
imagini fără
gândire
gândire fără
imagini.
DURERE.
Sunt mama mamei.
Sunt fiica fiicei.
Memoria memoriei, de care nu ştim.
2
A se crispa până la moarte,
a se tortura,
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a se stinge,
a fi mai înţelept,
în masca încordată a feminităţii.
3
Ochii înaripaţi
sunt irevocabil a bărbaţilor?

„Ce nu înţelegi
distruge
realitatea ta...”

Poeme de Maria Haraszti
Ninsoare

Cum fulgii
pe betonul
umed
mor într-o clipă,
aşa se topeşte
şi sufletul
în cenuşiul
câmpiei.
Numai corpul scapă.
Suntem la fel.
Eşti crudă, ca mine.
Cinstită. Vulnerabilă.
În cădere eternă.
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Frică

Ce nu înţelegi
distruge
realitatea ta,
te-nveleşte
umbra întunecată
a pietrelor.

„Kennedy a privit indelung tânărul. Au existat
cazuri în care plictiseala a jucat un rol important : din
plictiseală oameni au comis infractiuni, au provocat scandal,
au tras foc in ferestre, au spart sticla vitrinelor, dar pană
acum nu sa intalnit cu nimeni in lunga sa carieră, cine să dea
foc orasului său natal din plictiseală.”

Plictiseală
o proză de Peter Karvaš
Procesul nu a fost secret, totuş, în sala de judecată nu stătea
aşezat nici un suflet singuratic. Au fost emise astfel de instrucţiuni, şi au
fost puse în aplicare într-o manieră exemplară. Prin urmare, judecătorul
Kennedy, de la începutul procesului, de mai multe ori şi -a exprimat
felicitări pentru sine. Chestionarea acuzatului se învârtea în jurul unui
singur punct, şi judecătorul Kennedy, avea sentimentul, că sala orbitează
întru-un circulator uriaş. Cu cat exercitau presiuni mai mari asupra
acuzatului, cu cat cercetarea a fost mai vicleană, cu atît mai mult s-au
indepărtat de substanţă, şi au fost nevoiţi să se întoarcă la subiect forţat.
- Acuzat Miller – repeta din nou Kennedy, simţind cum creşte în
el oboseala, ceva groaznic – acuzat Miller, repet încă o dată: pentru
propriul tău interes, ar fii bine să spui sincer, de ce ai făcut-o.
Acuzaţul Miller a fost un tanăr chipeş, cu părul blond, aproape
alb, cu fată proporţională, cu un ten sănătos roz, cu un corp de sportiv,
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probabil un dansator bun, evident, nu era împovărat cu superstiţiile şi
prejudecăţile epocii, un fiu a secolului al XX-lea. A tăcut. Nu era rău
intenţionat, şi sincer, vroia sa treacă peste această farsă cat mai repede.
La urma urmei, a încercat să-l înţeleagă pe judecătorul Kennedy, cu toata
bunăvoinţa aspira la succesul lui, de a clarifica situaţia, ca pîinea cîştigata
astfel de el, îl obliga sa facă eforturi.
- Dacă-mi spui, de ce ai comis faptul, elimini unele suspiciuni, de
care altfel nu te poţi abate şi astfel, se va agrava situaţia ta.
Miller înghiţi. A spus clar că a făcut-o din plictiseală. Asta-i
adevărul, şi nu ştie de ce ar trebui să spună altceva. A fost plictisit,
plictisit, ca Tony , ca Dan, sau Marc, băieţii cu care sa intors din Coreea,
numai că in el ingeniozitatea, imaginaţia şi umorul era mai accentuată, el
a servit la aviaţie, ceilalţi la infanterie.
- Din plictiseală, domnule judecător.
Kennedy a privit indelung tânărul. Au existat cazuri în care
plictiseala a jucat un rol important : din plictiseală oameni au comis
infractiuni, au provocat scandal, au tras foc in ferestre, au spart sticla
vitrinelor, dar pană acum nu sa intalnit cu nimeni in lunga sa carieră,
cine să dea foc orasului său natal din plictiseală.
- Miller - a spus judecătorul, fără să ia privirea de pe acuzat - ai
citit ziarele, Miller. Ai aflat că oraşul Wichita Falls a ars aproape întreg,
că prejudiciul este estimată la nouă miliarde de dolari, şi că problema ar
fi putut fi chiar mai rău. Întreaga presă din Texas, a scris despre asta.
- Ştiu - a declarat Miller – a fost publicată şi poza mea. Dar o
imagine mai veche, făcută în Tokyo.
- Ai dat foc la oraş, şi vrem să ştim de ce ai făcut-o.
- A fost un oraş blestemat – a spus pilotul Miller cu dezgust. – Ce
poţi face cu un astfel de oraş?
- Miller - a spus judecătorul - nu poţi da foc la toate oraşele mari
ale lumii, doar pentru că nu-ti cîştigă simpatia.
- Adevărat - admise Miller.
- Mai mult decât atât, - a continuat judecătorul, care a crezut că
lui Miller, în sfîrşit, îi vine mintea la cap - Wichita Falls e un oraş din
SUA ... Acolo a trăit tatăl tău şi bunicul tău.
- şi tatăl bunicului meu - a spus acuzatul.
- Vezi băiete – dădea din cap Kennedy, în speranţa de a reuşi în
cele din urmă să ajungă la o înţelegere. - Wichita Falls nu e Phenian ...!
Wichita Falls, este inTexas!
- Ştiu - a răspuns acuzatul - dar oamenii trăiesc acolo ca nişte
barbari, trece o lună şi nu se întâmplă nimic ... Un deşert.
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- De ce, ce ar trebui să se întâmple dupa opinia ta? - intreba
judecătorul - la urma urmei, aici nu este război, este pace.
- Nu am nici o obiecţie împotriva păcii - a spus Miller. - Dar
trebuie să se întâmplă ceva. Trăim o singură dată.
- Eşti tînăr - a spus judecătorul. - întreaga viaţă e în faţa ta. Nu tiai putut găsi nici o altă distracţie, numai să dai foc la acest oraş frumos?
- Nu ştiu de ce luaţi apărarea oraşului - a spus meditand acuzatul dacă privim bine, n-are nici un bar cumsecade măcar. A fost mai bine în
Busan: nemaivorbind de femeile de aici.
- Femei americane - a spus judecătorul cu asprime.
- Automate casnice - a spus acuzatul. – Arunci in ele un dolar, si
vei fi transportat la altar ... Judecătorul răsfoi dosarul.
- Mă surprinde comportamentul tău – ridica tonul didactic
judecătorul. - Ai absolvit cu onor Academia de Aviaţie, şi am primit
păreri despre cele mai bune virtuţi militare.
- Trăim o singură dată - a spus Miller din nou, şi a tras din umăr
abia vizibil.
- Să terminăm o dată - tuşi scurt Kennedy. - Acuzat!, susţii, că
singurul motiv a faptului săvarsit, a fost plictiseala. Este într-adevăr asa?
Acuzatul cu un gest larg a intins ambele braţe ca niste aripi.
- V-am spus, că oraşul cel mai blestemat de sub soare este
Wichita Falls. Plin de baseball, şcoli de duminică, de maternitate şi filme
antediluviane. Nu se poate trăi asa. şi de altfel, nu-i totuna cand se
intamplă, azi sau maine? Astăzi au ars câteva hambare mâine, poate, cade
o bombă nucleară pe Wichita Falls! Nimic nu are valoare ...
Judecatorul Kennedy a privit îndelung pe acuzatul Miller,
studiind fata lui. Apoi, a dus privirea pe acuzatorul. Procurorul a cerut
cuvânt.
- Acuzat - a spus pe un ton uşor diferit de cel a lui Kennedy – ar
fii o chestiune importantă, un factor atenuant, dacă ne-ai spune, de cine ai
fost încurajat să ...
- N-am fost încurajat de nimeni - a răspuns nervos Miller.
- Punctul meu de vedere este, că-i incorect, că negi - a spus
procurorul, de parcă ar vrea să dea un sfat bun acuzatului. – Avem
informatii…, care ridică posibilitatea că ai fost instigat de Roşii. Dacă
recunoşti, situaţia ta devine mult mai uşor.
- Prostie - a spus acuzatul. – Lipsită de sens. N-am nimic de-a
face cu roşii.
- Totuşi ai comis ceva, - încerca să-l convingă din nou pe vinovat - care
este comisă de obicei de roşii.
- Tin trei paşi distanţă de roşii - a spus pilotul Miller.
244

- Care roşii? - Întrebă procurorul.
- De fiecare, să le ia dracul! - izbucni acuzatul.
- Spune numele celor roşii, de care tii trei paşi … - a spus
procurorul cu amabilitate. – Dacă tii trei paşi de cineva, el trebuie să
existe. În cazul în care tii trei paşi de o persoană, trebuie să-l cunoşti şi
trebuie să ştii că e roşu, nu? Poate au fost şi in unitatea voastră roşii? Nu
au avut intenţia să incendieze Wichita Falls sau un alt oraş? Aminteşte!
Acuzatul sa uitat în jur şocat.
- Nu înţeleg nimic - a spus cu emoţie. - Wichita Falls este un cuib
de nerod, şi mi-a mers pe nervi, asta e tot!
Procurorul Kennedy a remarcat:
- Ar fii bine să te gândesti, Miller. Acum eşti foarte supărat sunea vocea judecătorului oficial. – Suspendăm procesul pe un timp de
două zile.
Avocatul a venit la acuzat.
- Trebuie să va informez, că aţi primit oferte de la trei ziare, vor
să scrieţi reportaje cu titlul: "Cum am dat foc oraşului Wichita Falls" Am
primit scrisoare si de la un studiou de filme; după cum ştiu, capacitatea
financiară nu depăşeşte media, dar are conexiuni bune cu Ministerul
Justiţiei. După opinia mea, ar trebui să luaţi în considerare aceste lucruri,
Miller. Ce părere aveţi?
Când pârâtul a fost dus mai departe pe coridorului alb si lung, mai
intens ca oricînd în ultimii ani, a simţit dorinţa să fluiere si să nu-i pasă
de nimic.
Traduceri de Attila F. Balázs
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Dupâ ce ne-am cunoscut în Germania, în urmă cu
un deceniu, reîntâlnirile mele cu poetul Horst Saul s-au
petrecut în diverse locuri din România (la Iaşi, la PiatraNeamţ etc.) sau din Germania, dar la mari intervale de timp.
Cu toate astea, de fiecare dată, am resiţit evenimentul cu o
profunzime empatică. Pentru că, oricât ar fi de manierat şi
de comunicativ dr. Horst Saul, prietenia o înţelege în sensul
propriu al termenului, adică subiectiv, sensibil, selectiv.
Este caracteristica poetului, care mărturiseşte: "...
ultima dragoste tremurând / se-aciueşte-ntr-un capăt de
zdreanţă / în vreme ce plâng după mine cel / ce mai sunt
refuzându-mă morţii / şi ostatec al preamultelor simţuri".
Sau a eseistului, care scrie: "<A locui> în limba lui
Holderlin este sinonim cu <a exista>. Pentru Holderlin,
<omul există> înseamnă <omul locuieşte>. A locui este forma specifică de existenţă a
omului, dar numai când ea este poetică. Omul locuieşte pe acest pământ sub cerul către
care îşi ridică privirea."
Aşadar, ridicând privirea mă pot întâlni cu Horst pe oglinda cerului lumii.
Însă ştiu, totodată, că această proiecţie poetică vine din Ahrweiler, din grădina lui cu
trandafiri, de acolo unde <locuieşte>, există, împreună cu doamna Gerda, şi unde neam întâlnit prima dată. Şi chiar dacă ştiu că lui Horst îi plac foarte mult călătoriile (din
care aduce versuri şi proze minunate, dar şi fotografii extraordinare, fiind un pasionat
al imaginii), până la urmă <locuirea> lui înseamnă cărţile în care se adună şi pe care
ni le dăruieşte cu dragoste.
Am o amintire frumoasă, deşi "incomodă" într-un fel, cu trandafirii lui Horst.
La Ahrweiler, pe Goethestrasse, într-o după-amiază de primăvară târzie, m-am pierdut
/ retras printre florile din grădina familiei Saul. M-am aşezat pe o bancă, o clipă,
singur cu gândurile mele. Într-un târziu m-a găsit Horst, a venit lângă mine şi mai mult
ne-am înţeles din priviri decât din vorbe. Abia mai târziu mi-am dat seama că intrasem,
fără să vreau, în intimitatea <locuirii> poetului. N-am sesizat nici un reproş,
dimpotrivă. Mai degrabă am simţit căldura şi bucuria lui Horst pentru faptul că
intuiţia, poate, m-a dus într-acolo. Dar acum, în sinea mea, ştiu că am încălcat un
teritoriu <rezervat>. Pe de altă parte, cred că prietenia înseamnă chiar privilegiul de a
fi primit în acest teritoriu. (E.N.)

Poeme de Horst Saul
(Germania)
Nerăbdare

Un câine în lesă
vântul care suflă
ploaia bătând
în copacii goi
şi inima răvăşită
de nerăbdarea
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întoarcerii primăverii.
Din asediul
coşmarurilor nopţii
numai dimineaţa te elibereazâ
ridicând în siguranţă “Eul iernii”
pe umăru-i puternic.
Imagini dintr-o zi de primăvară

Vino la mine şi
aşează-te lângă inima mea
ca să asculţi fără cuvinte
ceea ce-ţi spun.
Şirul copacilor
îmbrăţişează malul cântând
şi primăvara îşi pregăteşte
calmă patul de liliac.
Pe zidurile depărtate
încolţeşte iedera,
iar luna nouă fixează
cu înţepături ascuţite
imaginile zilei
care se stinge.
Stigmatul

Doar apa cascadei
mai măsoară ora
condamnată să uite durerea verii
cu cântece
dans şi levănţica
neatinsă încă de iarnă.
Oricum asta nu priveşte şi albinele
care găsesc destule –
îmi şopteşte mierla
în ureche.
Salcia şi trandafirii sunt
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pe partea cealaltă, dar
nu mai trec
fluviul înot între
mine şi lucrurile mele.
Rămân un străin purtând
stigmatul
despârţirii de toate
în inimă.
Urmărirea

M-ai urmărit
trimiţând zbirii,
vânători acoperiţi
care se amestecă în zilele mele,
se ascund în
mărăcinişul nopţilor,
prinşi în plasa
îndoielilor mele.
Ei m-au convins
după o cercetare penibilă
a dorinţei arzătoare şi în final
au reuşit să probeze
dragostea.
St. Silvestru

Vântul îmi umple inima
de despărţiri,
frunzele sfârşitului de an
străjuie aleile
şi dansează pe păşunile pustii.
Dansuri macabre.
Viclean
intră prin fereastră
în spaţiul nopţii
şi mă apasă cu voluptate
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pe gâtlej “trecutul”:
nopţile şi zilele
cântecul de seară al mierlelor
săruturi uitate
şi freamătul buzelor.
Totuşi, rămâne urma
care duce de ieri
către mâine
şi pe care, în treacăt,
se opreşte secunda clară.
Adio bună-dimineţii

Noaptea se retrage
uşor în colţul ei,
dând cuvântul păsărilor
o locomotivă bombăne
întruna
în faţa trenului nemişcat
o alta ne priveşte cu umor negru
somnolentă şi plouată.
Încerc să te feresc de vânt
ca să
nu-ţi fie frig şi
privesc în ochii tăi întrebători.
Păducelul negru
dincolo de calea ferată
astăzi e alb.
Prezentare şi traducere de Emil Nicolae
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“În imaginaţia mea, România este o ţară jignită
uneori pe nedrept, dar eroică,
răbdătoare cu propria ei identitate”
Scriitoarea americană Florence M. Weinberg
în dialog cu Gheorghe I. Florescu

În a douăsprezecea zi a primei luni de primăvară a
anului 1984, tocmai ajunsesem la capătul celui mai lung
drum străbătut până atunci în viaţa mea, plonjând undeva
în nord-estul Americii, pe ţarmul Lacului Ontario, şi
repetând în gând titlul unui cunoscut poem whitmanian –
By Blue Ontario’s Shore –, la care aveam să mă întorc
mereu, căutându-mă, dar de fapt îndepărtându-mă, pentru
totdeauna, de mine însumi, cel de odinioară…
Aşadar, în acel început de “anotimp american”, ce
mi s-a părut a fi, neîntemeiat, o intempestivă “iarnă
siberiană”, am întâlnit-o, acolo, la Rochester, New York, pe
Profesoara Florence M. Weinberg, însoţită de Profesorul
John D. Harman, care aveau să-mi fie colegi pentru un timp ce urma să devină acela al
unei experienţe irepetabile.
Florence M. Weinberg, profesor de limbi moderne, era Director al
International Studies Program de la St. John Fisher College, din Rochester. Timp de
aproape trei ani, ea a fost aceea care, cu o distinsă colegialitate şi cu nesfârşită
solicitudine, mi-a dezvăluit unele dintre tainele Lumii Noi, ajutându-mă în acelaşi timp
să-mi îndeplinesc îndatoririle profesionale de Visiting Fulbright Scholar.
Născută în Alamogordo, un oraş din sudul Statului New Mexico, unde
frumosul se împleteşte cu misterul, amândouă tăinuite de trei culturi – indiană,
mexicană şi americană –, Florence M. Weinberg este profesoară, cercetătoare, autoare
de studii şi lucrări ştiinţifice, dar şi o scriitoare interesantă şi distinsă, bucurându-se de
o presă atentă şi unanimă în aprecieri întru totul justificate. Obişnuita prezentare, care
însoţeşte de regulă romanele sale, ne informează că s-a născut în statul deşerturilor
înalte, de care s-a simţit atrasă şi cu care s-a contopit chiar dintru început,
descoperindu-le treptat, ca pe o taină ce se destăinuie doar celor iniţiaţi şi aleşi, înainte
de toate. Receptivitatea sa trebuie căutată şi pusă în legătură cu grandoarea şi
miraculosul frumuseţilor pe care i le-au oferit călătoriile dintotdeauna, transformate,
cu timpul, într-o lume proprie, în care imaginea şi personajele care o populează au
preschimbat deşertul fabulos într-un tărâm al unei sensibilităţii greu comparabile.

250

„Mi-e teamă că pentru americanii de rând, existenţa oricărei ţări, în
afară de a lor, stă sub semnul dezinteresului”
- La 26 aprilie 1984 profesorul Charles M. Carlton, un
remarcabil românist, a prezentat la St. John Fisher College o conferinţă
despre România, însoţită de diapozitive făcute de el în această ţară în
timpul cât a funcţionat ca Visiting Fulbright Professor la Universitatea
“Babeş-Bolyai”, în anii ’70. Am fost foarte dezamăgit atunci, pentru că
România lui Charley era una desfigurată şi nepermis de urâţită! Am
înţeles că pentru el, şederea în această ţară a fost o “experienţă
comunistă”! El îi condamna în bloc pe români, eludând orice
diferenţiere, pentru regimul politic din ţara lor, fără a se gândi, măcar o
clipă, că românii au devenit comunişti împotriva simţămintelor lor şi a
convingerilor lor politice… A râde, doar în sine, de cineva care este
pedepsit prin forţa armelor, de un ocupant flămând şi necivilizat, care te
subjugă ideologic şi îţi fură totul, nu este o atitudune care să impună
înţelegere… România din “spectacolul” lui Charley era, aşa cum mi-a
mărturisit el o dată, râzând, “a gipsy country”. Când eu i-am dedicat un
text special prietenului meu, Profesorul Charles M. Carlton, am trecut
peste acel “episod”, acceptând, sincer, că el a preţuit România.
Prietenul adevărat îl iubeşti cu toate păcatele lui! Dar… Crezi că
greşesc, gândind astfel?
- Nu, nu greşeşti! Eu consider că în anii în care ai funcţionat la St.
John Fisher College, tu ai reuşit să-i corectezi propria lui impresie, dar şi
pe aceea sugerată de el celor din jur. Da, românii au suferit sub dominaţia
tiranică a acelui regim, însă prezenţa ta marcantă şi maniera în care ai
gândit, ai vorbit şi te-ai comportat în permanenţă au demonstrat,
incontestabil – niciodată prin afirmaţii făţişe, avansate cel puţin
studenţilor şi colegilor tăi de facultate –, că neamul căruia îi aparţii nu a
fost ataşat statu quo-ului acelor timpuri. În mod sigur, Charles a înţeles
această realitate şi datorită ţie. El m-a ajutat, uneori, în intenţia mea de a
învăţa limba română. Mi-a vorbit de multe ori despre această ţară. Nu mi
s-a părut niciodată să gândească despre România ca despre “a gypsy
country”! Poate că tu exagerezi puţin…
- Într-o zi, când am vizitat împreună caii tăi, în Williamson – la
întoarcere, ploua cumplit –, ai oprit maşina, undeva, pe ţărmul Lacului
Ontario. Am coborât, am făcut câţiva paşi şi am fost izbit de apariţia
unei plăcuţe metalice – “detaliu” ce m-a impresionat întotdeauna în
America –, pe care figura un text care m-a tulburat: “primul alb a sosit
aici în anul…”! Am rămas uluit… Nu pentru că omul acela era “white
man”, ci pentru că “ajunsese” acolo! Plecând de la cele câteva rânduri,
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care consemnau un “eveniment” pentru America, se pot emite fel de fel
de afirmaţii şi interpretări. Dar nu acestea mă interesau atunci. Sosisem
şi eu în America nu demult… Pentru mine, faptul acesta avea o
semnificaţie aparte, una personală, bineînţeles. M-am simţit, pentru o
clipă, alături sau împreună cu acela care ajunsese acolo în anul… Cred
că mi-a curs o lacrimă sau … mi s-a părut doar! Ploua, în continuare.
Mi-am amintit, atunci, de satul meu şi de locuitorii săi. Am întâlnit după
aceea nenumărate plăcuţe asemănătoare, dedicate vreunui alb ajuns,
cândva, pe vreun ţărm, dar emoţia nu a mai fost aceeaşi. În acea seară
ploioasă de primăvară, m-am simţit, eu însumi, “primul român sosit
aici…”! Adică acolo… Împreună cu tine.
Într-o scrisoare a lui Benjamin Franklin, din 1748, el vorbea
despre un român care îl vizitase la Philadelphia. Noi considerăm, până
la o eventuală probă contrarie, că acel Samuel Damian, un preot ortodox
român fascinat de călătorii şi de electricitate, a fost primul român ajuns
în America. Vor mai fi ajuns şi alţii, înaintea lui, dar numele lui a rămas
consemnat în acea misivă a unuia dintre “the Founders of America”. Iar
faptul acesta nu este lipsit de o semnificaţie anume.
În seara aceea – ştiu exact data –, eu am fost primul român ajuns
“acolo”! Împreună cu un american, care erai tu. Ce reprezintă un român
pentru un american obişnuit?
- Ştiu că vrei să fiu foarte sinceră şi exactă – şi aşa voi fi –, deoarece,
altfel, vorbim în zadar! Poate tu eşti, cu adevărat, primul român ajuns în
acel loc de pe ţărmul Lacului Ontario… Mi-e teamă că pentru americanii
de rând, existenţa oricărei ţări, în afară de a lor, stă sub semnul
dezinteresului, dacă nu sunt ori nu se simt cumva implicaţi nemijlocit în
ceva care i-ar interesa în mod direct. Excepţie fac ţările din Europa de
Vest, Australia, India şi China, dar, poate, şi Africa de Sud. Educaţia
americană a renunţat la predarea geografiei în şcolile obişnuite. Doar
câţiva indivizi, de o anumită vârstă, vor recunoaşte numele Nicolae
Ceauşescu! Un român va fi o rara avis, o curiozitate pentru cei mai mulţi
americani fără educaţie universitară. Şi nu numai pentru ei!
- La 30 octombrie 1984, într-o seară splendidă de toamnă, pe
care mi-o amintesc mereu, ca pe un dar al unui “a fost odată…”, tu,
soţul tău, Profesorul Kurt Weinberg, Charles M. Carlton, Daniela şi eu
am participat la o conferinţă prezentată de scriitorul român Petru
Dumitriu, la Colgate Rochester Divinity School. Îţi aminteşti de acea
seară şi de conferenţiar? Petru Dumitriu a fost un cunoscut scriitor din
România comunistă. La începutul anilor ’50, el era liderul autoritar al
unei noi generaţii de scriitori români. A emigrat în Germania, în 1960,
continuând să scrie şi să publice în Vest. Gestul său a avut un mare ecou

252

în epocă – şi nu numai în rândul lumii literare româneşti –, fiind
considerat, în acel context politic, o gravă şi semnificativă “ruptură”
ideologică, un abandon primejdios al sistemului comunist al acelui timp.
Când a venit în America, el a cerut să fie prezentat ca scriitor
român, aşa cum l-a anunţat şi presa din Rochester. A vorbit englezeşte –
o engleză elevată, aşa cum ai remarcat chiar tu –, spunând multe lucruri
surprinzătoare şi interesante. După încheierea conferinţei, ne-am
întreţinut cu el, în româneşte, iar Charley i-a solicitat o dedicaţie pe
romanul Incognito, publicat în 1962, la Paris. Îmi amintesc, printre
altele, că invitatul acelei seri, care a făcut o impresie deosebită, a fost
încântat atunci când Charley l-a abordat în româneşte. În drum spre
casă, tu ai remarcat, nu numaidecât în glumă, că, în sfârşit, românii au
“descoperit” Rochesterul, fapt care te bucura! Ce îţi mai “spune”, azi,
acea “întâmplare”?
- Ai dreptate… A fost o seară splendidă şi înteresantă. Întrucât
citisem două dintre romanele lui Petru Dumitriu, am fost curioasă să-l
văd şi să-l aud vorbind. Şi încă englezeşte! Aşa cum ai remarcat şi tu,
cele mai importante romane ale sale au apărut în Franţa. Eu eram
prevenită asupra dedesubturilor raporturilor lui Petru Dumitriu cu
România comunistă şi m-am abţinut de la orice aluzie care ar fi putut
luneca către o dispută care nu-şi avea locul. Ceea ce m-a intrigat
întotdeauna, în asemenea ocazii, erau insinuările mascate avansate în
împrejurări ca acestea, pe care le puteau pricepe numai cei care
cunoşteau “partea nevăzută” a realităţilor politice în discuţie. De obicei,
aceste subiecte ori situaţii erau ocolite, deci trecute sub tăcere. Din
păcate!
- Înainte de a merge la conferinţa lui Petru Dumitriu, noi ne-am
întâlnit în biroul tău. Am fost foarte surprins, dar înainte de toate
bucuros, când mi-ai povestit că ai citit, în româneşte, romanul Toporul,
scris, cum spuneai tu, de un celebru romancier român, al cărui nume îl
uitasei pe moment. Atunci am încercat să-mi amintesc cine a scris un
roman cu un asemenea titlu! Nereuşind, te-am rugat să-mi povesteşti
acţiunea romanului, cu numele principalelor personaje. Iar tu mi-ai spus
povestea: eroul, de fapt eroina romanului, era o femeie, care se numea
Victoria. Fiul ei avea acelaşi nume ca al meu, dar într-o formă
diminutivată. Mi-am dat repede seama că era vorba despre Baltagul lui
Mihail Sadoveanu. Confuzia între topor şi baltag, care au, în engleză,
sensuri sinonimice, era explicabilă în cazul tău. În mod sigur, mulţi
români nu ştiu care sunt diferenţele dintre cele două unelte, tot mai puţin
utilizate azi. Am fost profund impresionat de “realizarea” ta, discutând
altădată despre autor şi despre Baltagul. Tu ştiai că Sadoveanu a fost şi
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este un mare scriitor, iar romanul în discuţie era renumit printre
români. Ai continuat să citeşti, mai târziu, literatură română?
- Îmi amintesc, bine, întâmplarea! Am început, într-adevăr, la un
moment dat, să citesc Fraţii jderi, dar am uitat între timp acţiunea şi
personajele… Am fost deziluzionată mai târziu, când am aflat că un
asemenea autor a ajuns a face apologia comunismului, cu romanul Mitrea
Cocor! Dar am rămas mai departe aproape de limba română, citind, cu
regularitate, poezii de Eminescu! Însă, presiunile provocate de noul meu
post de la Trinity University au fost atât de apăsătoare şi persistente, încât
am abandonat orice altă preocupare din afara strictului necesar. În
momentul acela, eram şeful departamentului de limbi clasice, predam
mai multe cursuri, îmi îngrijeam soţul, care ajunsese un muribund, din
cauza bolii Parkinson, şi care a murit la 1 februarie 1996. În acelaşi timp,
nu o puteam pierde din ochi nici pe mama mea, care contractase boala
Alzeimer. Dormeam doar trei ore pe noapte şi, aşa cum am spus, am fost
obligată să-mi restrâng activităţile la cele numaidecât necesare. Tu
înţelegi ce înseamnă să-ţi asumi responsabilitatea supravieţuirii cuiva
apropiat! Boala lui Kurt a durat 14 ani…
- În anii 1984-1986, când eram la Rochester, tu ţi-ai exprimat la
un moment dat intenţia de a învăţa limba română. Am vorbit de mai
multe ori despre aceasta dorinţă a ta şi m-a bucurat o asemenea
perspectivă. Exemplul lui Charley Carlton te-a stimulat, desigur, iar
pentru tine, care vorbeşti spaniola şi franceza, nu ar fi fost foarte
complicat să-ţi însuşeşti încă o limbă romanică. Păstrez încă nişte misive
de-ale tale scrise în limba română! N-am uitat niciodată că ai memorat
cândva o poezie a lui Eminescu şi multe alte versuri ale aceluiaşi poet, în
limba română. Daniela era absolut entuziasmată când tu deduceai un
cuvânt românesc, fără a-l fi întâlnit vreodată înainte! Mai mult decât
atât, în scrisoarea adresată Preşedintelui St. John Fisher College, la 25
ianuarie 1985, în care justificai organizarea acelei International Studies
Speakers Week, la care m-am mai referit, conchideai că extinderea
International Studies Program, pe care îl conduceai tu, era o prioritate a
viitorului apropiat, conchizând că “ar părea logic să se continue
extinderea propunerilor şi studiilor noastre în aria Europei de Est. Avem
un Institut de Studii Poloneze, în funcţiune, iar studiile ruseşti şi
româneşti pot fi fondate uşor”. Aşadar, tu întrevedeai atunci
posibilitatea înfiinţării apropiate a unui program de studii româneşti.
Într-un asemenea context, interesul tău pentru limba şi cultura
română nu mai era doar un gând de moment. Şi totuşi, entuziasmul acela
a dispărut brusc! De ce?
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- Pentru considerentele menţionate deja! Adeseori, îmi lunecă
degetele peste dicţionarele româneşti – am şi câteva frazeologice –, cu
regretul că nu am avut şansa de a-mi continua studiile de românistică.
Am încercat să descopăr pe cineva, aici, care vorbeşte/citeşte/scrie
româneşte, dar a fost imposibil de găsit o asemenea persoană. Astfel
încât, singură, asaltată de nevoile urgente ale “lumii reale” şi privată de
un somn normal, am abandonat ideea. Fără “ceva” care să te stimuleze
numaidecât şi cineva care să vorbească limba pe care intenţionezi să o
înveţi, o asemenea încercare este aproape zadarnică. Sau aşa mi se pare
mie!
“Lumea a devenit indiferentă faţă de aproape orice, cu excepţia
muncii zilnice şi a banilor …”
- Ce reprezintă, azi, pentru un american de rând the Fourth of
July? Pentru toţi americanii, această zi are aceeaşi semnificaţie, trezeşte
acelaşi ecou în sufletul fiecărui fiu al Lumii Noi?
- Sunt sigură că în secolul XIX, ziua la care te referi tu avea
aceeaşi semnificaţie pentru fiecare american, una anume, adică
celebrarea Declaraţiei de Independenţă faţă de Anglia, din 1776. Dar la
sfârşitul secolului XX şi mai ales în prezent, deci în secolul XXI, constat
că lumea a devenit indiferentă faţă de aproape orice eveniment istoric, cu
excepţia muncii zilnice şi a banilor pe care îi câştigă ori îi adună fiecare.
Oamenii aceştia nu au nici religie, dar nici partid politic… Nimic! Sunt
preocupaţi numai de gândul de a ajunge acasă, după programul de lucru,
pentru ca să mănânce şi să se instaleze în faţa televizorului. Noi am
devenit o naţie de zombi! Aceşti americani nu ies din casă pentru a privi
spectacolul focurilor de artificii de la 4 Iulie şi, mai mult decât atât, eu
pun rămăşag că dacă ar fi întrebaţi care e semnificaţia zilei respective
majoritatea nu vor şti despre ce eveniment este vorba. Aceia care mai
sunt educaţi încă îndeajuns şi conştienţi de valoarea acelei cunoscute
Independence Day vor arbora totuşi un drapel în cea de-a patra zi a lunii
iulie. În unele cazuri, în faţa unor case sau chiar la intrare, drapelul
naţional rămâne arborat în permanenţă, alături de o splendidă magnolie,
ale cărei flori se asortează cu cele trei culori ale the Stars and Stripes,
adoptat la 14 iunie 1777. Această zi este celebrată ca Flag Day, iar
culorile drapelului au următoarea semnificaţie: albul simbolizează
puritatea şi inocenţa, roşul reaminteşte curajul şi cutezanţa, iar albastrul
te poartă cu gândul către vigilenţă, perseverenţă şi dreptate.
- Scrii cu gândul la virtualul tău cititor sau pentru plăcerea ta
personală? Mă interesează acest aspect, întrucât romanele tale sunt o
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combinaţie între ficţiune şi istorie. Când se sfârşeşte realitatea şi unde
începe ficţiunea? Nu am spus “adevărul”, deoarece “istoria” ta se
situează între adevăr şi adevărul tău. Fiecare dintre romanele tale este o
împletire fină între istorie, filosofie, viaţă şi fantezie…
- Horaţiu spunea undeva că a scrie bine înseamnă a întreţine pe cineva, în
timp ce-i predai, adică îi împărtăşeşti ori îi explici ceva! Eu am păstrat
întotdeauna acest sfat într-un colţ al minţii mele şi l-am aplicat cu
sfinţenie. Când am aflat ce soartă monstruoasă au avut iezuiţii în secolul
XVIII, am decis să fac cunoscută această revelaţie, atât timp cât numai o
minoritate neînsemnată a contemporanilor noştri ştie ceva despre
izgonirea şi reprimarea ulterioară a acestui ordin bisericesc, care a costat
în final pierderea a cel puţin 5 000 de vieţi omeneşti, ale celor mai
talentaţi şi avansaţi gânditori ai vremii lor. Toate romanele mele
urmăresc un model, o schemă. Eu cercetez mai întâi istoria perioadei şi
încerc să reconstitui existenţele personajelor care vor deveni protagoniştii
naraţiunii mele. Odată ce am stabilit cadrul general, trasez o
suprastructură ficţională (o crimă, poate, ca în seria Pfefferkorn), cu
intenţia de a “întreţine” cititorul în timp ce-i relatez povestea şi faptele
care s-au întâmplat în realitate. La sfârşitul fiecărei cărţi, adaug un
apendice istoric, care explică evenimentele pe care le-am avut în vedere,
aşa cum apar ele în anexele ficţionale. În mod firesc, portretizările
personajelor sunt o reflectare a propriei percepţii a culturii lor, a
condiţiilor istorice, a înclinaţiilor lor lingvistice, a vârstei, a atitudinii etc.
Ignaz este un pastor, deci eu am fost obligată să gândesc asemeni unui
pastor iezuit din secolul XVIII, atunci când mi-am însuşit identitatea sa.
Poli, din Seven Cities of Mud, este o femeie indian pueblo. La fel, am
încercat să mă substitui ei, să mă transpun în situaţia ei, cât de bine pot.
Da, sper că filosofia mea transgresează construcţia acestor romane.
Deocamdată ele nu au decât un succes limitat şi puţini cititori. Ar trebui
să fie mulţi autori ca mine, peste tot, pentru a putea spera ca miracolul să
se întâmple într-o zi. Dar, cine ştie?
Cât despre film, crahul financiar a falimentat familia Uhagon
Foxa, iar pentru fiul şi moştenitorul ei au apărut, deocamdată, probleme
mai importante de soluţionat decât să realizeze un film după o carte
despre La Caridad Monastery. Din nefericire, eu nu voi ajunge să văd
acel film în cursul vieţii mele. Aşa cred! Totuşi…
- Eşti “doctor” în Rabelais. Când l-ai “descoperit” pe părintele
lui Gargantua şi al lui Pantagruel? Cum ai ajuns la el? Ce te-a atras?
- Aşa cum am menţionat deja, “descoperirea” mea s-a produs în
momentul când exploram posobilitatea stabilirii unui subiect despre care
să scriu o dizertaţie doctorală. L-am citit atunci pe Rabelais, pentru prima
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dată, şi graţie cunoştinţelor mele teologice am putut sesiza foarte clar
care era mesajul său profund – un pretext pentru a reforma abuzurile din
biserică, înainte ca forţele luteranismului şi ale calvinismului să-i fi ruinat
unitatea. El nu a reuşit, dar mesajul său a rămas. Am fost ajutată să aduc
această meditaţie în atenţia studioşilor care considerau că Rabelais a fost
numai un bătrân călugăr franciscan scabros, un ateist obsedat de
gândurile lui pământeşti.
- Subiectele romanelor tale sunt în legătură cu un nume, un loc,
un eveniment distinct sau o intenţie? Cum şi în funcţie de ce anume
decizi tematica unui roman?
- Eu am fost întotdeauna fascinată de Louise Labé, o femeie educată de
tatăl ei şi de fratele ei mai mare, care a luptat şi a gândit ca un bărbat, dar
a simţit foarte mult ca o femeie şi s-a exprimat pe sine, în poezia sa, tot
atât de curajoasă ca un bărbat, dar la fel de sensibilă ca femeia care a fost.
Aşadar, am scris în genul ei.
Am fost fascinată, mereu, de când am venit în San Antonio, de
cele cinci misiuni franciscane care au funcţionat pe o întindere de nouă
mile de pe ţărmul San Antonio River. De ce au fost cinci misiuni, când,
în mod obişnuit, o misiune acţiona de obicei pe un spaţiu cu o rază de
150 de mile? Ce anume a determinat o asemenea situaţie? Ce se ascundea
dincolo de ceva misterios, de o “aglomerare” ce ieşea din obişnuit? În
plus, clădirile misiunii sunt minunate şi bântuite încă de spiritele acelor
misionari şi ale indienilor care au luptat, au propăvăduit, au învăţat şi au
murit acolo. Sângele celor omorâţi de apaşi udă şi azi pământul din jurul
misiunilor la care ne referim. Din momentul în care le-am văzut, adică
din ziua în care tocmai am fost intervievată pentru prima dată la Trinity
University, în februarie 1989, mi-am propus să scriu despre acei
misionari şi am considerat acel gând ca fiind “proiectul” meu viitor.
Ţi-am spus ce m-a fascinat în povestea lui Ignaz Pfefferkorn, S. J.
El a fost o paradigmă perfectă a tuturor iezuiţilor din Lumea Nouă. De
când am decis a-i face pe cititori să-i afle soarta, una a secolului XVIII,
am scris despre el. Mai mult decât atât, din scrierile sale reiese că el a
fost o personalitate caldă, inteligentă, sceptică şi plină de umor. Exact
acesta este genul de persoane care îmi plac mie! În ciuda eventualelor
clişee, chiar şi la bătrâneţe şi, fără îndoială, luptând cu tot mai multe
slăbiciuni, el a rămas optimist, asemeni cărţilor lui, publicate în 1794 şi
1795. A murit în 1798. Eu am încercat să reliefez, în cărţile mele, unde lam personificat, unele dintre trăsăturile caracteristice personalităţii sale.
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„Mai există în România mea – încă nevăzută –, castele romantice,
agăţate de stânci…”
- O carte este, pentru orice autor, un adevărat copil al său. Care
dintre cărţile tale este copilul tău favorit? De ce?
- Este foarte greu de răspuns unei asemenea întrebări! Fiecare
carte este favorita mea, în timp ce o scriu. Tocmai am terminat să
revizuiesc, să corectez şi să pregătesc pentru tipar Sonora Wind, care va
apărea oficial la 15 noiembrie 2009. În timp ce o rescriiam, această carte
a fost favorita mea. Semnarea contractului va avea loc la 20 noiembrie
2009. Până atunci, voi lucra la ultimul roman dedicat lui Pfefferkorn,
Home, Fond Illusion. Unele părţi din această carte le-am citit în faţa unei
audienţe prezente la conferinţa de la Unkel, dedicată barocului, la 10
octombrie 2009. Acel roman este, în prezent, copilul meu favorit. Dar,
obiectiv vorbind, cred că dincolo de impresiile de moment, cel mai bun
roman al meu, dintre cele scrise până în prezent, poate fi considerat The
Storks of La Caridad.
Două cărţi terminate mai demult se odihnesc şi azi în sertar! Una
este A Choice of Herakles, un roman despre Jean de Spone, un poet şi un
favorit al lui Henri al IV-lea, rege al Franţei, care a renunţat la
protestantism, adoptând catolicismul, în parte, poate, pentru a-l convinge
pe prietenul şi suveranul său că şi el trebuie să se convertească, pentru a
unifica şi salva astfel Franţa. Alt roman, Dolet, este dedicat scriitorului şi
publicistului Etienne Dolet, editorul lui Rabelais. Dolet a fost ars pe rug
pentru publicarea traducerii Bibliei. La început nu am reuşit să găsesc un
editor care să publice aceste romane – nici chiar în Franţa –, iar acum,
când am un editor, nu dispun de timpul necesar pentru a le revizui. Aşa
că zac, uitate, reprezentând multe luni de efort neîntrerupt. Inutile? Poate
nu! Într-o zi…
- În rubrica “date despre autor”, cititorii tăi sunt informaţi că
Florence Byham Weinberg este “născută în New Mexico, ţara
deşerturilor înalte, şi îi place să exploreze locurile singuratice, pe jos sau
călare. Aceste peisaje grandioase i-au modelat sensibilitatea. […] A
publicat patru cărţi ştiinţifice, multe articole şi recenzii, făcând cercetări
în Statele Unite şi în alte ţari” şi “a scris opt romane, pe teme cuprinse
între fantezie, literatură medievală şi mister”. Dar pe ultima copertă a
romanului I’ll Come To Thee By Moonlight, publicat în 2002, la
Baltimore, cititorii sint informaţi că autoarea “s-a dedicat scrierii
romanelor, concentrându-se pe Sud-Vestul american şi Reneşterea
franceză”. Ultima precizare care se face în succintele prezentări
biografice este aceea că scriitoarea trăieşte singură, având doi cai şi
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două pisici, de care are grijă mereu. Mie mi se pare oarecum straniu să
cultivi această izolare personală, ca şi cum ar trebui să plăteşti astfel
pentru o vină ştiută numai de tine, care te apasă zilnic, asemenea unei
penitenţe divine! Mă gândesc, uneori, că, poate, intenţionezi să sugerezi
prin această singurătate schismatică o ambianţă ficţională, care să
întreţină în jurul tău o atmosferă specifică romanelor tale. Poate
greşesc! “Ceva” pare a sugera limitele unui “high mood desert”… Numi pot imagina că eşti, în permanenţă, singură…
- Trăiesc singură şi după peste 40 de ani de căsătorie sunt fericită
de a fi independentă şi liberă să fac numai ceea ce vreau şi când vreau…
Mi-a plăcut viaţa de femeie căsătorită, cel puţin până când a devenit un
coşmar zilnic, acela de a avea grijă în permanenţă de cineva şi de a fi
martorul declinului final şi al morţii persoanei pe care am iubit-o cel mai
mult! Dar, aşa cum am spus, acum mă simt stăpână pe mine însămi. Am
mulţi prieteni, unii foarte apropiaţi, bărbaţi şi femei, fără a intra în sfera
intimităţii. Eu am fost în familia mea unicul copil, o singuratică, atunci
când am fost tânără, şi sunt foarte fericită, azi, să mă întorc la condiţia
mea iniţială. Făcând această afirmaţie, nu vreau să se creadă cumva că în
prezent nu am contacte permanente cu diferite persoane, prin telefon şi email! Călătoria întreprinsă recent în Germania este un exemplu al
legăturilor cu lumea şi al activităţii mele obişnuite. Conferenţiez, în
medie, de trei ori pe lună, urmăresc concerte, spectacole şi filme cu
prietenii, sunt alături de ei la prânzuri şi cine etc. Sunt foarte activă în
biserica mea, având multe îndatoriri acolo. Atât timp cât mai aveam cei
doi cai, persoanele care îi îngrijeau îmi ofereau o companie plăcută.
Continuu să călăresc, adică să practic un sport care poate avea şi
consecinţe fatale, în special la nivelul la care practic eu echitaţia. Cândva,
am suferit un accident destul de grav, dar nu am renunţat la ceva ce-mi
place. Totuşi, mi-am vândut caii unor buni prieteni, care au mare grijă de
ei.
Cred că dragostea mea pentru cai şi pisici, moştenită, desigur, are
darul de a le arăta cititorolor că sunt o iubitoare de animale, nu de a le
sugera, eventual, că-mi place să trăiesc alături de ele…
- Eu sunt convins de mult şi nu întâmplător că tu ţi-ai “construit”
în timp o “Românie personală”, numai a ta, deci nu a unui american
neştiut, o “insulă” pe care o zăreşti uneori şi care are totuşi ceva din
inefabilul Lumii Noi. Fără a confunda România cu America – “distanţa”
dintre ele este, uneori, numai, aceeaşi, atât pentru un american, cât şi
pentru un român –, m-am trezit la un moment dat, copil fiind şi crezând
că repet o poveste, cu o “Americă personală”, nădăjduind că ea exista
totuşi undeva, cu adevărat, fără a şti exct unde…
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- “România mea” a fost descoperită, plăsmuită şi modelată mereu
– ca un tărâm care există şi nu există sau, poate, aşa cred eu numai –, prin
tine, George Florescu, şi prin Daniela, minunata ta soţie! Acest “tărâm”
imaginar şi real deopotrivă, cu o situare nu numaidecât geografică, ci
sentimentală îndeosebi, cu un profil abia schiţat, dar cu nişte meridiane
individualizate, a fost rotunjit şi explorat prin lecturile limitate, la care
am avut acces de-a lungul anilor. România pe care o văd şi o mângâi în
mintea mea şi pe care o port cu mine, câteodată, este un pamânt încărcat
de amintiri frumoase şi triste, uneori. Există, acolo, departe, între
fruntariile acestei ţări – mirabilă şi egală celorlalte –, oraşe şi mănăstiri
vechi, neatinse încă de curgerea secolelor, peste care au trecut
nelegiuirile “modernizatoare” ale regimului comunist. Dar există şi
peisaje încântătoare, care ne pot şopti încă poveşti uimitoare despre
invaziile şi retragerile hoardelor de cotropitori: romani, turci, slavi etc.,
peste ani şi peste tragice şi de neuitat vărsări de sânge, însoţite, toate, de
nenumărate pilde de eroism românesc. Mai există, încă, în România mea
– încă nevăzută –, castele romantice, agăţate de stânci, care tăinuiesc
fapte mari şi frumoase, adunate peste secole de istorie demnă. Dincolo de
toate, însă, există un popor îndelung răbdător, statornic, demn şi înţelept,
care veghează deasupra tuturor înfrângerilor şi victoriilor. Eu le ştiu, pe
toate, aşa cum mi le-ai descris tu, chiar dacă, poate, cele mai multe
dintre ele sunt, în realitate, mai puţin sofisticate şi rafinate…
Sper să văd într-o zi ce a mai rămas din România precomunistă.
Bucureştii lui Ceauşescu nu mă interesează, în afară de a mă indigna de
distrugerea multor clădiri de valoare istorică. Mă întreb, azi, ce a realizat
România după desprinderea de comunism? Sper să văd, odată, toate
acestea! În imaginaţia mea, România este o ţară jignită uneori pe nedrept,
dar eroică, răbdătoare cu propria ei identitate, cu propria ei soartă, în
ciuda secolelor de imixtiuni vrăjmaşe. Greşesc prea mult, oare?
Iaşi, Septembrie 2009
San Antonio, Texas, Octombrie 2009
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Piatra-Neamţ - Biarritz - Veneţia şi înapoi,
via Dumitru D. Bostan
Pentru tot ce a mai lucrat Dumitru D. Bostan în ulei, probabil că
referinţa de bază rămâne expoziţia lui din anul 2000 (pe care am intitulato atunci "Other Voices, Other Rooms" / Alte glasuri, alte încăperi, după
T. Capote), memorabilă pentru felul în care reuşea să circumscrie o
atmosferă specifică (în primul rând prin cromatica stranie, interiorizată)
şi pentru reprezentarea subiectivă a detaliilor (decupaje semnificative:
scări, holuri, ferestre etc.) în detrimentul compoziţiei "libere". Expoziţia
aceea avea o structură "sonoră", obligându-te să cauţi printre volumele şi
umbrele aşa-ziselor "naturi statice" ecoul din şoaptele celor două - şi
singurele! - personaje feminine care "locuiau" în cel mai mic tablou de pe
simeză. Artistul propunea un discurs coerent, tensionat, în care memoria
dobândea o valoare plastică deosebită.
Această
înclinaţie
nostalgică nu a dispărut
ulterior, indiferent către care
tehnici şi orizonturi s-a
îndreptat artistul. De pildă,
gustul "notelor de călătorie"
l-a deprins Dumitru D.
Bostan după vizita la
Biarritz, de acum câţiva ani,
respectiv după succesul
lucrărilor realizate acolo. Să
ne reamintim: a fost o serie
de acuarele care au alcătuit
un album, plus câteva
postere tipărite în Franţa, şi
apoi expoziţiile de acolo şi
de aici. Ulterior pictorul şi-a
îndreptat atenţia spre oraşul
natal (la urma urmei, poţi să
redescoperi
un
loc
binecunoscut luând distanţă
faţă de el, căci întoarcerea
dintr-o călătorie nu e decât o
altă călătorie!), rezultatul
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fiind două mini-albume (fomat C.P.) - "Vedere din Piatra-Neamţ" şi
"Amintiri din Casa Hogaş" - şi alte expoziţii, desigur. Din punct de
vedere tehnic, câştigul acestei mişcări / experienţe a provenit din
explorarea mai insistentă a virtuţilor acuarelei, Dumitru D. Bostan
reuşind să-şi asume cu succes domeniul. încât, la un moment dat, fanii
artistului au început să ducă dorul uleiurilor sale...
Probabil ca să împace toate aşteptările (dar şi ca să răspundă unui
resort interior) în expoziţiile care au urmat Dumitru D. Bostan a ieşit pe
simeze, deopotrivă, cu o "producţie" semnificativă de acuarele şi
pasteluri, la care a adăugat (nu foarte multe) uleiuri (să nu uităm de
expoziţia "Pânze mici" - titlu care sugerează un proiect structurat pe o
componentă livrescă -, cu dimensiuni ce variau între 18/24 cm şi 30/24
cm, unde Dumitru D. Bostan dezvolta un limbaj articulat din semne
/balustradă, scară, coloană, colţ de casă, boltă etc./ şi cromatică; încât se
putea spune că formele preponderent verticale jucau rolul "consoanelor",
iar culorile pe acela al "vocalelor", între ele ramurile înflorite apărând ca
nişte "diftongi" / exclamaţii!). Pentru ca mai apoi să vină desene în creion
conté.
Tema comună acestor tehnici, după alte călătorii: Veneţia şi PiatraNeamţ.
Nu vreau să detaliez / să speculez aici pe seama
"muntelui" şi a "mării", pe seama luminii diferite din cele două "locaţii"
şi a efectelor din spaţiul pictural, pe seama presupuselor "stări" deosebite
traversate de pictor, pe seama proporţiei reprezentărilor (de ce "mai
multe" din Veneţia şi "mai puţine" din Piatra-Neamţ) etc. Voi spune doar
că, prin felul în care a reuşit să rezolve coloristic şi să echilibreze
suprafaţa, Dumitru D. Bostan anulează prejudecata că o acuarelă nu
poate să stea lângă un ulei, de pildă. Asta ar fi una dintre provocările
proiectului său artistic, după opinia mea. Cealaltă constă în sugestivele
desene monocrome în creion (pentru care a fost şi premiat la ultima
Bienală "Lascăr Vorel"), probând o abilitate pe care şi-o exersase anterior
în peniţă.
Emil Nicolae

262

Premieră la Teatrul Tineretului

"În România, naşterea e un deces..."
Primul lucru care trebuie remarcat este reluarea parteneriatului
dintre Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ şi British Council Romania,
ca-n vremurile bune. Evenimentul, asociat cu premiu obţinut la ultima
Gală UNITER pentru scenografia (Iuliana Vâlsan) de la Herr Paul, ne
spune că TT-ul e foarte aproape de a-şi recâştiga un loc meritat în primplanul fenomenului teatral românesc. Spectacolul susţinut acum de
B.C.R. se bazează pe piesa România 21 de Peca Ştefan (autor ajuns
prima dată pe scena nemţeană în stagiunea trecută, cu 5 minute
miraculoase în Piatra-Neamţ, în regia Anei Mărgineanu).
Piesa se află în siajul
unei teme postrevoluţionare care
s-a impus de la sine în
dramaturgia noastră tânără, dar a
devenit obsedantă mai ales prin
contribuţia Nicoletei Esinescu
(v. Fuck you Eu.ro.pa!). Aşadar,
cu acest "musical", avem o
satiră în plus despre România de
azi,
unde
şansa
"tuturor
posibilităţilor" stă mai ales la
îndemâna
foştilor
securocomuniăţi (oportunişti) care au
reuşit să parvină în structurile de
vârf ale societăţii contemporane
(parlament, guvern), conservând
şi "valorificând" toate tarele
ontologice prin care au căpuşat
suprafaţa lumii. Chiar dacă
încearcă să-şi nuanţeze mesajul
printr-o
explicaţie
de
circumstanţă ("România 21 este o piesă despre identitate în care sunt
discutate multe stereotipuri culturale din afara şi dinăuntrul nostru. E o
piesă-întrebare: o încercare de a diseca ce înseamnă istoria secretă a
României şi de a afla care e relaţia mea cu propria ţară. Într-o parte din
acestă istorie a fost copilăria mea / anii 80 /, în alta - tranziţia nesfârşită
din anii 90-2000 - adolescenţa şi maturizarea. De-aici a venit şi decizia să
nu prezint lumea asta realist - ci mai degrabă brechtian. şi muzical 263

muzica are efectul de a contrabalansa sarcasmul piesei..." etc.), Peca
Ştefan e "învins" în intenţiile sale de vâscozitatea materialului, căci
turbulenţele psihologice nu se lasă modelate în dramă (şi cu atât mai
puţin în tragedie), apucăturile rudimentare nu se acomodează coregrafiei,
zâmbetul se suceşte în rictus, iar muzica (oricât de inspirată) eşuează în
scrâşnet şi falset. Nu e o vină, ci o fatalitate în care se dovedeşte, din nou,
că "viaţa bate arta", iar în cazul nostru tabloul e grotesc!
Pentru că înafara spectacolului, împrejurul lui, nu avem un
referenţial de naturş socială care să-i absoarbă tensiunile ori să-i inducă
vreun element relaxant: în-scenarea şi realitatea se uită una la alta ca
două oglinzi la fel de murdare, se lipesc ca două emisfere de Magdeburg
în lăuntrul cărora spectatorul se sufocă. Repet, nu e vina realizatorilor
spectacolului că în această lume nu mai încape detaşarea, convenţia,
adică acel interval necesar manifestării ludicului prin reprezentări
diverse, care să producă identităţi, caractere, psihodrame, satisfacţii
ş.a.m.d. Eu unul sunt înclinat să cred că de aici a pornit şi opţiunea
autorului piesei pentru "stereotipii", respectiv pentru un story tezist
(traseele "existenţiale" ale protagoniştilor rezumă câteva scheme ale
parvenirii sau decăderii) şi pentru personajele-tip găunoase (Ion:
turnător-tată-bişniţar şi traficant de copii-milionar-senator-premier, Mio
/-riţa?/: femeie uşoară-nevastă-mamă-traficantă şi ea-star tv-coruptăgrasă-slabă-alcoolică-nebună, Teo: fiu-traficant de droguri-traficant de
copii, Vic: fiu-homosexual-soldat în Irak-speranţă decepţionantă a tatălui,
Fifi: fiică-elevă uşuratecă-pseudovedetă pop-actriţă porno-victimă a unui
accident). De deasupra acestei lumi, însuşi Dumnezeu dă sfaturi contra
cost! Două versuri dintr-un câtec al piesei rezumă situaţia: "În România,
naşterea e un deces / În România, doi paşi în urmă înseamnă progres...".
Evident, nu era simplu ca din toată povestea asta să faci un
"musical" şi o "comedie". Dar, regizoarea britanică, având avantajul
"distanţării", vede altfel lucrurile: "România 21 se adresează unui public
de străini - îi invită să facă cunoştinţă cu <România> sau, cel puţin, să
încerce să privească diferit propria ţară. Piesa pe care o prezentăm este o
versiune a României - o versiune a imaginaţiei noastre - îşi trage sevele
din realitate dar le arată în nuanţe surprinzătoare...". Este aici o deosebire
de percepţie, desigur, în favoarea "străinilor", cum spuneam. În
consecinţă, cu profesionalism, Pia Furtado şi colaboratorii ei (muzica:
Christoph Bauschinger; efecte sonore: Dave Mackie; scenografia:
Morgan Large şi Ioan Murariu; coregrafia: Andrea Gavriliu) au reuşit să
pună în mişcare spectacolul, practic printr-o procedură în doi timpi:
dezarticulare şi rearticulare. Cu mijloacele teatrale uzuale, ei au delimitat
/ decupat o suită de "momente" (expresive, coerente, incitante),
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combinate cu muzică şi dans, în care greul cade, totuşi, pe actori. Ei au
avut de trecut măcar două probe majore: 1. să umple cu substanţă umană
"cofrajele" personajelor generice / tipice; şi 2. să interpreteze live
partiturile muzicale (pentru unii fiind prima experienţă de acest fel) şi să
danseze. În privinţa personajelor, asta însemând nu "să intre în pielea"
inexistentă a cuiva, ci să confere "piele" unui ego prin di/simulare. şi
fiecare interpret a reuşit acest lucru (Victor Giurescu - Ion, Isabela
Neamţu - Mio, Horia Suru - Teo, Matei Rotaru - Vic, Nora Covali - Fifi).
Totuşi, oarecum mai "liber" şi excentric în această distribuţie este Cezar
Antal (Peca şi Dumnezeu). Iar "ansamblul" (Cătălina Ieşanu, Adina
Suciu şi Rareş Pârlog), cu sarcini diverse, îşi face treaba conştiincios.
Revenind la temă, aş conchide că din combinaţia "sarcasm"
auctorial plus viziune regizorală "imaginativ?", în situaţia dată, a rezultat
- în mod ciudat - un hiperrealism apăsător pentru spectatorul român, care
are nevoie de o doză bună de răbdare şi de cinism ca să suporte România
21. Însă efortul merită, deoarece spectacolul e reuşit. (Pentru aceia care,
eventual, şi-au amintit de Zigger-Zagger sau de Nevestele vesele din
Windsor - două musicaluri celebre care au ieşit cândva tot pe scândura
TT-ului - atrag atenţia că, deocamdată, România secolului XXI este
inaptă să inspire o "fantezie" muzical?, într-un cadru social în care şi
"umorul" caragialean pare deja datat...).
Emil Nicolae
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Scurtă ochire prin revistele altora
“Lui Marino i s-ar fi părut
ridicolă, inoportună şi patetică
orice formă de spovedanie”

Dosarul Adrian Marino,
reluat sîrguincios de cîteva
cotidiane centrale, a dat de lucru
sociologilor, psihologilor, colegilor
scriitori O interesantă anchetă am
citit în numărul 265 al revistei
OBSERVATOR CULTURAL, la
care participă cîţiva scriitori din
mai multe generaţii literare, Liviu
Antonesei, Şerban Axinte , Paul
Cernat, Daniel Cristea-Enache,
Adina Diniţoiu, Cezar Gheorghe,
Marius
Ghilezan,
Bedros
Horasangian , Ovidiu Pecican,
Bogdan
Alexandru
Stănescu,
Ovidiu Şimonca şi alţii. Dacă ar fi
să
găsim
“o
medie”
a
răspunsurilor, poate cel mai
reprezentativ ar fi cel al lui Şerban
Axinte: “Dacă informaţiile din
Evenimentul zilei sînt adevărate,
deşi mă îndoiesc profund de
exactitatea lor, pot să recitesc altfel
toate secvenţele în care Marino îşi
afirmă răspicat neiubirea de sine.
Da, ar fi avut serioase motive să nu
se prea simpatizeze. Dar, ştim deja,
lui Marino i-ar fi părut ridicolă,
inoportună şi patetică orice formă
de spovedanie. El şi-a asumat
trecutul, l-a reinterpretat şi l-a
integrat în sistem. Chiar dacă nu a
ţinut să precizeze ce anume şi-a
asumat în mod concret. Să fie

vorba într-adevăr de un alibi?
Refuz să cred asta. Gîndind în
acest fel am fi în primejdie de a
considera că întreaga operă a lui
Adrian Marino nu ar fi altceva
decît un mare alibi la un mare rău
săvîrşit. Şi aşa ceva este imposibil
de acceptat, mai ales că în legătură
cu acest mare rău nu prea avem
informaţii clare. Se ştie, cei care
fac şi desfac dosare pot să
determine imaginea publică a
cuiva. Nu pot să ofere însă garanţii
cu privire la adevăr. În concluzie,
nu cred că Adrian Marino este atît
de vinovat după cum reiese din
lectura dosarului său intermediată
de Evenimentul zilei. Toată viaţa
sa intelectualul despre care vorbim
a pledat în favoarea spiritului
critic. Iar spiritul critic presupune
în mare măsură echilibru. Dar,
atenţie, echilibru în judecată, nu
imparţialitate ipocrită. Trebuie să
ne străduim să urmăm această cale,
chiar şi atunci cînd visceralitatea
din noi este pe punctul să preia
controlul”
–
Dacă
reuşim,
adăugăm noi.
“Reperele mele morale din
trecut dispar odată cu cazul
Mircea Iorgulescu”

Din bogatul sumar al
numărului din aprilie al revistei
ARGEŞ am reţinut un fragment
din rubrica poetului Liviu Ioan
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Stociu care, de această dată,
vorbeşte despre alt subiect gingaş:
veridicitatea colaborării lui Mircea
Iorgulescu cu securitatea ceauşistă:
“N-o să mă credeţi, dar n-am fost
impresionat atât de faptul că s-a
confirmat oficial că Iorgulescu a
turnat la Securitate, cât de faptul că
a fost o „cârtiţă” a Securităţii la
Radio Europa Liberă şi că şi-a
jucat atât de bine rolul, încât
nimănui nu i-a dat prin cap să-l
acuze de aşa ceva. A venit acum
CNSAS şi a aruncat bomba pe
piaţă… Îmi e tot mai greu să fac
faţă, să văd că în trecut reperele
mele morale au fost mincinoase, au
fost colaboraţioniste – cazul lui
Mircea Iorgulescu, un critic literar
pentru care puteam să bag mâna în
foc, sincer, că are coloană
vertebrală, şi apoi Radio Europa
Liberă, care se dovedeşte a fi fost
un cuib de colaboratori ai
Securităţii (toţi au fost acuzaţi
după Revoluţie în acest sens, că au
fost
trimişii
Securităţii
la
Munchen, şi N.C. Munteanu, şi
Max Bănuş, şi Emil Hurezeanu,
acum aflu că şi Mircea Iorgulescu).
Ce naiba să mai înţeleg?
Comentariile scriitorilor transfugi
de la Europa Liberă erau ordonate
de acea parte a Securităţii care-l
scăpase din braţe pe Ceauşescu şi
dorea o perestrioikă gorbaciovistă
în România? Adică erau trimişii
Securităţii KGB-iste, împotriva
căreia se lupta Ceauşescu, ştiind că
se doreşte înlăturarea lui de la
Moscova?
Cazul
Mircea

Iorgulescu mă face nefericit,
reperele mele morale din trecut
dispar o dată cu el. Mi se rupe
inima să aflu că azi e grav bolnav
la Paris, că face chimioterapie. Îi
urez sănătate. De greşit, într-un fel
sau altul, greşim toţi, unii
condamnabil public, alţii mai
puţin. Sunt convins că lui Mircea
Iorgulescu i s-a declanşat boala pe
fondul supărării că a fost
deconspirat. Că nu atât frustrările
l-au
îmbolnăvit,
cât
vina
nemărturisită. Dacă ar fi avut
curajul să se autoculpabilizeze, să
ceară iertare publică pentru
slăbiciunea dovedită în regimul
comunist, azi ar fi fost alt om.
Vorbesc serios, rolul mărturisirii la
preot (fie şi la spovedania anuală)
este şi acesta, de a te curăţa pe
dinăuntru de păcatele săvârşite şi a
o lua de la capăt. Nu sunt vorbe
mari, e experienţa generaţiilor care
ne-au precedat de la Adam şi Eva
încoace (nu numai de la Hristos).
Criticul literar Mircea Iorgulescu
ar fi trebuit să ştie asta şi n-ar fi
trebuit să-şi arunce la gunoi
inteligenţa, nici cărţile premiate de
Uniunea Scriitorilor ” - Dacă
poate.
“ Un poet echilibrat, fără
gesticulaţie
şi
exclamaţie,
reflexiv şi distant ”
În numărul 3-4 din acest an
al
revistei
VIAŢA
ROMANEASCA am citit un
emoţionant articol-omagiu pe care
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îl
dedică
poetul
Nicolae
Prelipceanu unui confrate trecut în
eternitate acum un sfert de secol, la
fel de discret aşa cum a trăit,
Marius Robescu, din care am
reţinut
doar
cîteva
fraze
introductive : « Poetul despre care
vorbesc a fost unul echilibrat, fără
gesticulaţie şi exclamaţie, făcând
mai degrabă figură de reflexiv şi
distant, aşa cum era şi în viaţă.
Dacă prima lui carte se intitula
Ninge la izvoare, cea de-a cincea
relua fenomenul, în Utopia
ninsorii. Un titlu admirabil, pe care
nu am ştiut să-l descriptez la
vremea lui, Viaţa şi petrecerea, a
avut cea de-a doua carte a sa de
poeme, urmată, strict cronologic,
de una de proză pentru copii, apoi
de o alta trimiţând în zonele
rarefiate ale reflecţiei neinfluenţate
de lumea din jur, Clar şi
singurătate. Echilibrul său era
încercat de „lungi cumpene”, aşa
cum se poate citi în chiar primul
vers al primei sale cărţi. Din 1967,
anul debutului său editorial, şi
până în 1978, a fost aproape, ca
expresie şi ca atitudine poetică,
generaţiei 60. Abia cu Spiritul
însetat de real şi-a conturat o
personalitate pe care, acum, atunci
de fapt, puteai să o decriptezi în
cărţile sale de început, Ninge la
izvoare, Viaţa şi petrecerea, Clar şi
singurătate, Utopia ninsorii » - De
reţinut şi apreciat gestul poetului
Prelipceanu pentru confratele
plecat atît de devreme.

“ Egolatria îi împiedică pe artişti
să privească lucid în jur ”
O interesantă şi oportună
intervenţie
despre
instituţia
premiilor literare din România
publică Ovidiu Pecican în numărul
18 al revistei România literară :
« Într-o ţara unde criza economică
şi politică atinge cote atât de hilare
încât iţi vine sa... plângi, problema
premiilor culturale e tocmai tichia
cu mărgăritare care-i lipsea
chelului. Când lumea săracilor
devine prea densă, meritele - oricât
de autentice - îşi pot alege alt
moment de jubilaţie. La drept
vorbind, cine spune că premiile sar cuveni să fie anuale? Nu poate
lumea
dobândi
recunoaşterea
excelenţei decât prin premieri
circumstanţiale şi, nu o dată,
modice? Să fie adevărat că
egolatria îi împiedică pe artişti să
privească lucid în jur şi să vadă ce
se întâmplă cu beneficiarii operelor
lor? » - Se vede că da, din orgoliu,
dar şi de foame.
“ Talentul e direct proporţional
cu
prezenţa
şi
volumul
testicolelor ”
Despre « Regulile pentru
scris » pe care şi le impun cîţiva
scriitori romani cînd se aşează la
masa lor de lucru citim din dosarul
alcătuit de revista Noua literatură
nr. 32. Un răspuns inspirat, ala fel
ca şi proza sa, citim sub semnătura
lui Dan Lungu : « În primul şi în
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primul rînd, căutaţi o poziţie
comodă, relaxantă pentru a aştepta
inspiraţia. Fără inspiraţie, nu se
poate scrie un rînd. Ea poate veni
într-o secundă, într-un an, într-un
deceniu, peste patruzeci de ani sau
niciodată. Încercaţi să vă îmbrăcaţi
şi să vă comportaţi ca un adevărat
artist, asta galvanizează talentul.
Tundeţi-vă zero sau, dimpotrivă,
lăsaţi-vă părul lung. Fiţi mitocani
şi îmbătaţi-vă măcar de două ori pe
săptămînă. Ameninţaţi-vă părinţii
şi iubita cu sinuciderea. Dacă
sînteţi
femeie,
lucrurile
se
simplifică simţitor. Cel mai bine
este să renunţaţi din start la
literatură, căci talentul - o vorbeşte
întreaga lume literară - este direct
proporţional cu prezenţa şi
volumul testiculelor”. Subscriem.
“ N-am crezut că biblioteca îmi
va produce cîndva o întristare
fără leac ”
Sentimentul tristeţii că
niciodată nu vom putea să ne
întoarcem la unele cărţi din
bibliotecile noastre îl trăieşte, cu
asupra de măsură, unul din puţinii
critici literari de poezie autorizaţi
pe care îi avem, Gheorghe
Grigurcu. Fragmentul l-am decupat
din numărul 5 pe acest an al
revistei RAMURI, unde autorul îşi
publică pagini de jurnal : « N-aş fi
crezut în ruptul capului, aşa cum
am fost un copil fascinat de cărţi,
doritor de-a le poseda mai mult
decît orice altceva pe lume, că

biblioteca îmi va produce cîndva o
întristare fără leac. Măsor miile de
volume din locuinţa mea, al căror
număr sporeşte mereu prin
contribuţia infatigabilă a unor
autori de toată mîna ce ţin a-mi
trimite ultimele lor apariţii
editoriale (era să adaug: cu
autograf, dar o modă, se vede că de
ultim moment, face că înscrisul cu
pricina să fie tot mai des…
suprimat), meditînd la două
categorii distincte ale acestora.
Mai întîi, cărţile mai mult ori mai
puţin noi (unele de-a dreptul avînd
o vîrstă respectabilă), pe care, deşi
mă interesează, nu le voi mai putea
citi niciodată. Apoi cele pe care leam citit cîndva cu emoţie şi
savoare, cu un profit firesc pentru
mintea în construcţie, dar şi pentru
sufletul naiv uimit de cîte s-au
putut transpune în verb, pe care,
helas, nu le voi mai putea reciti.
Implacabilul timp mă sileşte a-mi
măsura puterile insuficiente, jalnic
de insuficiente. Cu un patetism
mut de care mă ruşinez, arunc în
răstimpuri priviri mormanelor de
cărţi (căci nu toate mai încap în
rafturi). Oricît mă străduiesc a-mi
ticlui mai convenabil programul
zilnic, a mă forţa la un efort care
măcar cît de cît să-mi mulţumească
năzuinţa de lectură, nu pot ocoli un
simţămînt teribil de neîmplinire.
Un simţămînt cu o intensitate ce
sporeşte
la
apropierea
inevitabilelor scadenţe’ – Un
sentiment pe care îl resimţim
foarte des mulţi dintre noi, cei
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care, toată viaţa, am adunat numai
cărţi.
Păcatele tinereţii lui Ştefan
Augustin
Doinaş:
poeziile
primului cincinal

Revista « CULTURA» a
publicat, sub semnatura lui George
Neagoe, un amplu documentar
despre un fapt, deloc cunoscut
înainte de 1989, din viaţa poetului
Doinaş : participarea la o farsă
compromiţătoare, prin inventarea
unui poet, Ion Motorcea : « Exista
în viata lui Stefan Aug. Doinas un
episod înca dosit de istoria literara,
desi însusi scriitorul a recunoscut
public acest incident ce-i umbreste
atât conduita sociala, cât si
activitatea artistica. Este vorba
despre scrierea, în perioada
primului „cincinal“, a unor poezii
de propaganda comunista pe care
nu le-a publicat sub semnatura
proprie si nici cu pseudonim, ci a
consimtit ca altcineva sa devina
„autorul“ respectivelor compozitii.
Persoana se numea Ion Motoarca.
Una dintre explicatiile pentru
evitarea subiectului ar fi tirajele
reduse ale revistelor si cartilor
unde au aparut confesiunile
respective. Alta tine de refuzul de
a face investigatii suplimentare în
trecutul aparent ireprosabil al unei
personalitati
de
seama.
Autodenuntul
a
socat,
iar
intelectualii au acceptat tacit pata
biografica. Pâna în 1989, pelicula
acestui film a fost păstrată, cu

discreţie, în arhiva Cercului
Literar. Zvonuri au circulat, însa nau depasit stadiul bârfelor literare.
Caderea
totalitarismului
si
înaintarea în vârsta l-au îndemnat
pe Doinaş sa-si marturiseasca,
jenat si dezgustat, participarea la
aceasta farsa compromitatoare.
Într-un articol din „Ziarul de
duminică“,
intitulat
„Ion
Motoarca“ – ulterior inclus în
culegerea postuma de scrieri
memorialistice
„Evocari“
(Bucuresti, Editura Fundatiei Pro,
2003) –, poetul preciza: „Am scris
aceste rânduri pentru a limpezi o
legenda puţintel cam ceţoasă. Cred
că nu e prea târziu pentru a ne
mărturisi păcatele tinereţii…“.
Recunoaşterea faptelor aberante
din epoca realismului socialist
reprezintă
o
încercare
de
recuperare a demnităţii. Doinaş nu
e singurul care a preaslăvit în
versuri deplorabile „realizările“
Partidului Muncitoresc Român”.
Trist!
“ La noi totul se negociază,
nimic nu are valoare în sine ”
Dacă am început rubrica cu
Adrian Marino, o vom încheia tot
cu el. Cel mai recent număr al
revistei TOMIS (nr. 4/2010)
publică o scurtă dar foarte exactă
recenzie a cărţii lui Marino,
semnată de Bogdan Papacostea, pe
care o cităm în întregime, pentru
că ea redă cu fidelitate chiar
situaţia social-culturală de la noi:
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« Volumul postum al lui Adrian
Marino, Viaţa unui om singur,
este, probabil, cel mai dur
rechizitoriu la adresa României
culturale şi politice din perioada
post-decembristă. Tiradele lui H.R.
Patapievici ori reproşurile lui Paul
Goma pe acest subiect, sunt lejere
ca o joacă de copil pe lângă tomul
memorialistic-acuzator
al
lui
Marino. Foşgăiala minoră a
spaţiului mioritic este pusă la
microscop
cu
o
acurateţe
nemiloasă. Nimeni nu scapă
neşifonat în amintitul volum:
Marin Preda, Marin Sorescu,
Nichita
Stănescu,
Gabriel
Liiceanu, Andrei Pleşu, H.R.
Patapievici, Mircea Dinescu et alii
trec prin malaxorul intelectual şi
moral al cărturarului clujean întru
dezmembrarea oricărei iluzii legate
de trecutul, prezentul ori viitorul
nostru. Dincolo de răfuieli şi
analize,
însă,
dincolo
de
amărăciuni
şi
frustrări
pur
omeneşti,
rămâne
durerea
singuraticului care se vede exclus
pentru că nu are, simplu, relaţii.
Marino este lipsit de organul atât
de balcanic al chermezei, şi, de
neiertat,
detestă
amiciţiile
închegate de alcool. Genul acesta
de sobrietate, refuzul coteriei şi al
găştii, îl tranformă pe Marino întrun exilat a cărui voce sună în gol.
„Relaţia" este zeul care face legea
pe dealurile şi văile mioritice,

indiferent că vorbim de cultură,
politică sau economie. Din păcate,
zona culturală, în principiu mai
spălată decât cea politică, suferă în
mod precis de o meteahnă care o
face minoră şi provincială: lipsa
principiilor. La noi totul se
negociază şi se ia în uşor, nimic nu
are valoare în sine. Reuşita sau
eşecul depind de simpatii, antipatii
şi afinităţi elective obscure. Acesta
este mesajul dur al cărţii lui Adrian
Marino: sistemul de (non)valori se
aplică fără abatere în tot ce
înseamnă viaţă românească, pe
toate palierele, cu egală intensitate.
Baronii locali, boierii minţii, iată
concepte similare din zone atât de
diferite în aparenţă. Principiul
vaselor comunicante face ca
amărăciunea care l-a otrăvit pe
Marino să funcţioneze cu egal
efect şi în cine ştie ce făbricuţă
obscură din vreun colţ de ţară. Miar plăcea ca volumul lui Marino să
fie receptat în esenţa lui.
Altminteri, reţeta de promovare
adoptată de editura care l-a
publicat îi face un mare deserviciu
prin expunerea publicitară a celor
mai corozive pasaje. Mesajul lui
Adrian Marino nu este scandalul.
Mesajul lui este normalitatea” –
Dar fiecare interpretează acest
mesaj aşa cum îi convine. C-aşa-i
la noi .
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Ochelarist

Corespondenţă de pe fronturi fără orizont

Lacul sub dărâmături.
Bucureşti-ul văzut pe întuneric
de la trimisul nostru special Cristian Apostol
Părea dimineaţă. Totuşi, ca să-mi pot toarce cearcănele după fusul
ăsta orar trebuia să bărbieresc întâi cerul de nori ca atunci când o copertă
de mucegai nu te poate împiedica să-ţi scalzi foamea într-o antologie a
pateului. Aveam nevoie de o halcă zdravană de lumină pentru a-mi urni
vagoanele. M-am ridicat puţin peste umărul intercontinentalului şi printre
păduchii de ploaie ce colcăiau în pletele norilor străbătute ici colo de câte
un fulger ca de o idee fixă am... (Am mai citit asta undeva, în
encefalograma unei case memoriale a nu ştiu cărui nebun călare pe
bucureşti.) Abia ce trecusem cu pielea făcută rame de ultimul bulgăre
cenuşiu, puţin cocoşat cât să-i strâng părul sub şireturi în timp ce
răsăritul, cu o pereche de mustăţi sigmund, îmi smântânea probabil visele
când sângele s-a hotărât brusc să dea buzna în mansardă demolînd
ditamai inconştienţa.
Dacă aş fi închis ochii la fulgerele alea poate aş fi găsit ceea ce
căutam aşa, pipăindu-mă, trebuia să mă mulţumesc cu cearşaful ăsta
covrig alcătuit din blugi şi lipsa unui hanorac, singurul care a încăput cu
mine sub cele două scânduri nici prea blonde, nici prea certate pe care tu,
buricule, îţi traversezi umbra prin lipscani. (Sau invers: eram într-un
sevraj paralel într-o zi când umbra lui mazilescu îi însoţea discret propria
coafură peste cerul casei mele. Să fi auzit atunci ce-şi şuşoteau după
ureche, nedirijaţi de conştiinţă sau de vreo luciditate clientelară şi
supradoza m-ar fi internat în posteritate.) În timp ce mă rog să nu-mi fi
putrezit ploaia rotulele, şi-aşa inundate de excesele din tinereţe ale
genunchilor, adevăratul altar îl construiesc cu hemoglobina primei
seringi. Aici n-o să găseşti vene de pluş sau mai ştiu eu ce drogaţi de
bibliotecă, aici sângele iese cu sarea şi pâinile minţii tale de întâmpină
prima doză. Se amestecă ca atunci când marea roşie a regăsit, aproape
mort, nisipul călărit de evrei. Un adânc atât de viu. Prima dată ţi se
încurcă limbile retinelor: fiecare colţ al arhitecturii tale vizuale
desfăşurată acum pe cei câţiva centimetri cubi ai turnului steril din
babylon vrea să exprime în ceva asmănător cuvintelor culoarea aceea
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deplină a fericirii. Culoarea fericirii depline o vei descoperi însă abia la a
doua lec...
În sfârşit s-a căscat pământul sub neuronii tăi şi acum poţi urmări
atent cum te străbate nemurirea. Peştera prin care intră, din ce în ce mai
greu de găsit în pustia vaselor tale de sânge, devine irelevantă acum când
o nouă bucurie, poate ultima îşi gângureşte orogeneza. Ai vrea să rogi
unul din şobolanii voroneţ care te tot invită să aprinzi mântuirea măcar în
una din camerele palatului acum al tău să te muşte puţin. „Dar foarte
puţin, domnule şobolan, de aici, sub marşarierul gâtului mai am o
vinişoară la care nu ajung. Vă rog eu să nu mi-l luaţi, poftim, turnaţi aici
că e tot ce mi-a mai rămas...”
Nu mai are cine să amestece şi al doilea paragraf din Pessoa cu
un fernando din sângele tău. Începi să transpiri şi primul cap care dizlocă
siamezul scândurilor îţi predică de la amvonul unui cucui că nu mai poţi
continua în halul ăsta. Lectura trebuie să aibă un sfârşit, printre rândurile
trebuie să se sfârşească altfel te vei îmbolnăvi sau, doamne fereşte, vei
ajunge şi tu să scrii la rândul tău. Ca atunci când buricele privesc prin
lipsa ta de voinţă în golul cenepeului tău striveşti resturile astea de
gânduri, te ridici la înălţimea zidurilor în plină beznă şi alergi în cerc spre
primul dealer. Rar ţi se întâmplă să te găseşti „acasă” şi să fii în stare săţi vinzi silabele de trecere. Cele prin care treci de la un styx la altul şi de
la un charon la cartea neliniştirii. Se pare că erai, ţi-ai rupt două maţe din
text de pe o pagină urmînd ignatului anterior. Până să le pisezi sub
dioptrii, sevrajul apucase deja să te ia de guler să citeşti vreo reclamă, o
coadă branduită de parizer sau măcar să halucinezi un bob de orez.
Hamsun se prizează, îţi ştergi nările de cele câteva diacritice ce nu ţi-au
mai încăput setea şi, plin de tine ca o librărie de isbn-uri, speri să te mai
întâlneşti, ca dealer, poate chiar cu ocazia unei alte traduceri, mai pură.
Knut şi de la capăt.
Te aşezi comod sub sfârcurile ascuţite ale celor două scânduri,
laşi ploaia să se odihnească în pneumoniile tale şi-nainte să-ţi îngropi
foamea şi literatura în penultima răsuflare, sau invers, ţi se pare sau nu că
un corb ce şi-a pierdut noţiunea de cuib te întreabă: nu vă supăraţi, ştiţi
cumva, aurel dumitraşcu e o metaforă?! dar nu vă supăraţi, întreb doar.
31 mai 2010
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La închiderea ediţiei

Rezultatele Concursului naţional de poezie şi
interpretare critică a operei eminesciene “Porni
Luceafărul...”
ediţia a XXIX-a, 13-15 iunie 2010, Ipoteşti-Botoşani
Juriul celei de a XXVIII-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie şi
Interpretare Critică a Operei Eminesciene “Porni Luceafărul…”, format din: Nicolae
Prelipceanu (preşedinte), Dan Cristea, Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Marius
Chelaru, Daniel Corbu, Liviu Apetroaie, Nicolae Panaite, George Vulturescu, Vasile
Spiridon, Sterian Vicol, Dumitru Augustin Doman, Adrian Alui Gheorghe, Radu
Florescu, Nicolae Sava, Mircea A. Diaconu, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Nicolae
Corlat, întrunit în şedinţa finală pe data de 12 IUNIE 2010, a hotărît decernarea
următoarelor premii:
SECŢIUNEA DEBUT EDITORIAL, CARTE PUBLICATĂ: Premiul “Horaţiu
Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a Uniuiunii Scriitorilor din România – Dana Cernuşcă,
pentru cartea Simfonii de stors veninul, Editura Junimea, 2010; Premiul Uniunii
Scriitorilor din R. Moldova – Lucian Adam, pentru cartea Dopuri de plută, Editura E9
Nouă, 2010.
SECŢIUNEA POEZIE: Premiul Editurii “Junimea” şi al revistei „Conta” –
ALEXANDRA EMILIA BUCUR; Premiul Editurii Revistei „Convorbiri literare”,
APLER şi al revistei „Poesis” – CARMEN STANCIU; Premiul Editurii Princeps Edit şi
al revistelor „Feed back” şi „Argeş” – DORIN COZAN; Premiul Editurii Alfa şi al
revisei „Verso” – ADRIANA TEODORESCUPremiul revistelor „Viaţa
Românească”, „Ramuri” şi „Ateneu” – IRINA ROXANA GEORGESCU; Premiul
revistei „Hyperion” – DAN MIHAI DINCĂ; Premiul revistei „Dacia Liteară” –
CLAUDIA RADU; Premiul revistei „Convorbiri literare” – DANEILA MARIA
VARVARA; Premiul revistei „Familia” - LENUŢA DOLINSCHI; Premiul revistelor
„Porto Franco” şi „Cafeneaua literară” – FLORIN ALEXANDRU VĂSIEŞ; Premiul
revistelor „Euphorin” şi „Luceafărul de dimineaţă – SIMONA DUMITRACHE;
SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE:
Premiul revistei “Convorbiri literare” şi al revistei „Verso” – CRISTINA SCARLAT;
Premiul revistei “Dacia literară” – OANA OPAIŢ; Premiul revistei „Feed back” –
MIRELA SAVIN; Premiul revistei “Hyperion” – CRISTINA GABIRELA NEMEŞ;
Premiul revistei „Poesis” – NASTASIA SAVIN
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Premiul revistei Conta la
Concursul naţional de
creaţie literară „Porni
Luceafărul...”, Botoşani,
13-15 iunie 2010

”Apa se strâmbă la cer,
Îşi potriveşte mutra şi râde tâmp.
Ioana te întreabă ironic la ce ai nevoie de extinctor
dacă nu ai casă
Şi doar trupul tău poate arde.”

Poeme de Alexandra Emilia Bucur

Cum găseşti fotografia unui punct

Ioana nu te mai lua de mână când ţi-e teamă de centrul sinelui
Care se lăţeşte spre tine,
O Caribda bolnavă care cere oameni ca să se ierte pe sine prin strigătul
lor.
Când te gândeşti de câte ori s-a lipit de cer,
A căzut precum o gelatină în chiuvetă,
Albastră,
S-a scurs fără să ajungi s-o atingi ca să-i simţi pulsul.
„nu vin pentru că fac citostatice
şi poate să-mi fie rău”
Ioana se încruntă,
Încă e mică,
Nu ştie ce sunt şerpii ăia lungi ce se strecoară prin pori,
Prin injecţii,
Prin ser.
Te ia de mână.
Uneori oamenii sunt mai mici decât sub nivelul mării
Şi poartă măşti de clovni.
Cât timpul se strânge într-o singură palmă şi o lipeşti de geam,
Nu poate fi rău.
Într-un recipient nu pot încape toate mările lumii,
Toţi peştii deşuchiaţi...
Substanţa orelor rămâne ca un jeleu zâmbind dizgraţios.
Nu cred că te-ai gândit cât de trivială este moartea când nu bate
Ci intră pur şi simplu în trupul tău.
E noapte.
Ai spus.
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În a şasea zi e noapte.
Încă puţin, omul va muşca din măr,
Încă nu s-a născut,
Dar îl urmăreşte păcatul.
Luna se urcă pe ziduri precum un şobolan prins cu lanterna în gheare,
Din geam se proiectează o lumină roşie în pomi,
Laser,
În a şaptea zi s-a făcut lumină.
„lumina e doar un cuvânt”
În loc de începuturi a fost cuvântul prin care ai numit tot ce vezi
După ce te-ai născut.
Înainte de asta, restul sunt corpuri diforme sau cubice stas.
Amintirile despre desfacerea lumii le aveai dinainte să fii.

Criză de fericire
aripile s-au desfăcut înaintea noastră

Aripile după ce nu au mai zburat
S-au pietrificat
Ca şi cum din trupul tău pot ieşi necontenit aripile,
Trupul poate ieşi din alt trup,
Omizi care rup fluturilor aripile şi zboară.
Cel mai frumos cadou de sărbători
E liniştea grea
Ca un întuneric lăuz în fedeleşul gândurilor.
Aripile noastre nu se zbat în noi,
Sunt dincolo de timp
Şi de întunericul ăsta mocirlos pe care călcăm cu nonşalanţă în fiecare
clipă
Fără a ştii că e cearşaful ăla alb
Pe care dormim de când ne-am născut încontinuu
Şi noaptea se trezeşte la uşa trupului.
Cel mai frumos cadou Ioana,
E atunci când nu mai poţi ieşi din camera asta,
Nu mai ai provizii, apă, seminţe
Prorumbeii nu mai vin demult la fereastră să-ţi aducă veşti din râpi,
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Prăpăstiile cele mai joase faţă de faţa ta sunt cele care deschis ultimele
gura
Şi precum Caribda înghit jumătate din planetă şi din tine,
Uşile se deschid dar nu vrei să ieşi,
Te-ai învaţat cu întunericul şi cu lână în loc de parchet direct pe pământ,
Direct în trupul celui de lângă tine
În care ţi-ai făcut culcuş.
Câinii stau cu burta pe zăpadă,
Caii adorm pe gheaţă în picioare
Fără ca potcoava să spargă ceva din ceilalţi.
Numai noi oamenii,
Doi într-unul, din doi în doi
Sărim pe oameni de zăpadă şi urlăm
Că suntem ce vrem să fim în afara noastră
Fără a ridica mâinile pe post de aripi să plecăm.

Câţiva paşi înapoi

Câteodată trenul nu opreşte în acelaşi punct
În care s-a oprit înainte de naştere.
Înainte să pleci, îmi citeşte Ioana din palmă,
E bine să dai peste cap toate robinetele în conştiinţă
Ca să se inunde camera memoriei şi să se uite de trup.
Înainte să te gheboşeşti în tine cu sinele de mână
În poziţia fetusului,
Cel mai bine e să fii obosit,
Şi râde tâmp cu ultimul dinte de lapte
Prins cu aţă de clanţă.
Singurătatea e singura stare care rămâne constantă după tăcere
Între organele vitale,
Spaţiul dinainte de naştere rămâne gol,
Se scufundă în el,
Se ridică,
Iese din nou la suprafaţă cu un peşte mort în gură,
Trecând prin sine înainte de toate ca prin ciur.
Umbrele sunt moarte demult în noi,
Plutesc precum un cadavru în formol.
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Spaţiul dintre trupuri echilaterale
Este în mâini.
Plecarea nu se poate măsura niciodată cu metrul...
Văruieşti aceleaşi ziduri din tine,
Scormoneşti în carne până când laşi tumori în urmă,
Pe creier la RMN nu se văd,
Decât rar la biopsie.
Bei de unul singur când toate dalele de piatră cad în trupul tău.
În camera o sută toate scaunele sunt proiectate pe trei picioare,
Un reportofon înregistrează bătăile inimii
În paralel cu ale vecinului în pereţi,
Tranzistorul demult a rămas blocat pe aceeaşi slujbă.
Te întrebi dacă soldaţii când pleacă în războaie
Îţi schimbă bani în moneda statului respectiv
Precum cei care pleacă în alte ţări.
În cadă se aude sunet de goarnă.
Apa se strâmbă la cer,
Îşi potriveşte mutra şi râde tâmp.
Ioana te întreabă ironic la ce ai nevoie de extinctor dacă nu ai casă
Şi doar trupul tău poate arde.
Până şi cerul dă semne de boală
Când soarele se lărgeşte ca o felină printre deşeuri,
Cade pe toboganul de la ghenă
Scăpat din găleată printre sticle,
Foi,
Bolduri.
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Şi a fost Maratonul de Jazz şi Poezie
de la Bucureşti!..
1. Date tehnice. În noaptea dinspre 4 spre 5 iunie 2010, în foaierul
Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” a avut loc „Maratonul de
Poezie şi Jazz”, ediţia a II-a. Organizatori: Muzeul Naţional al
Literaturii Române din Bucureşti, Teatrul Naţional de Operetă “Ion
Dacian”, Asociaţia Euro CulturArt şi Asociaţia Open Art;
Coproducător: Radio România Cultural; sponsor: Golden Tulip –
Bucureşti; Amfitrioni şi producători generali: Dan Mircea Cipariu
şi Ioan Cristescu; Art director: Mihai Zgondoiu; Producător executiv:
Andra Rotaru.
2. Poeţi invitaţi: Adrian Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Gabriel Chifu,
Mariana Codruţ, Denisa Comănescu, Ioana Crăciunescu, Caius
Dobrescu, Gellu Dorian, Marian Drăghici, Iolanda Malamen, Marin
Mălaicu-Hondrari, Ioana Nicolaie, V. Leac, Ion Mureşan, Alexandru
Muşina, Andrei Novac, Dumitru Păcuraru, Cosmin Perţa, Lucian Perţa,
Daniel Pişcu, Ioan Es. Pop, Bogdan O. Popescu, Nicolae Prelipceanu,
Andra Rotaru, Cornelia Maria Savu, Eugen Suciu, Matei Vişniec, Miruna
Vlada, Varujan Vosganian, George Vulturescu, Florina Zaharia, Ion
Zubaşcu. În cadrul Maratonului a fost prezentat un moment special
dedicat regretatului poet Augustin Frăţilă (1953-2010) susţinut de actorul
Viorel Păunescu. Maratonul poetic al serii de 4 iunie 2010 a fost întregit
de un performance de poezie în limba franceză din opera lui Matei
Vişniec oferit de trupa pariziană DELAGARE. Au lipsit: Mariana Codruţ
şi Mircea Bârsilă. A apărut, de la Craiova, unde a lansat „Ambasadorul
invizibil”, Nichita Danilov.
3. Intenţiile explicite ale organizatorilor: „E un eveniment multiart de
impact mediatic şi de public ce îşi propune să prezinte publicului timp de
7 ore neîntrerupte câteva dintre cele mai importante voci ale poeziei
române contemporane în dialog artistic cu nume de referinţă ale jazz-ului
autohton. Un eveniment prin care să fie promovate valori autentice şi
organice pentru două genuri artistice de nişă: poezia şi jazzul. 32 de poeţi
din generaţii şi geografii literare diferite vor avea fiecare cîte un recital
de maximum 10 minute, recitaluri ce vor fi „copertate” prin dialog
muzical propus şi coordonat de maestrul Mircea Tiberian (pian) şi
invitaţii săi: Maria Răducanu, Nadia Trohin, Adrian Flautistul (chitară
bas) şi Constantin Mirea (vioară)”.
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4. Ce a fost, în final? Un regal de poezie, indiscutabil. N-a fost un cor cu
31 de voci, au fost 31 de solişti cu partituri separate. Ascultînd 31 de
„inspiraţi” se poate spune că a fost, în ultimă instanţă, o adevărată
„noapte a valpurgiei”, poezia fiind elementul exorcizator într-o societate
bolnavă, demonizată. * Ce spune Ioan Es. Pop, participant şi la prima
ediţie a maratonului, de anul trecut ? “Cu cît sunt mai mulţi poeţi şi
muzicieni, înseamnă că literatura şi muzica au un sens mai intens, au o
putere mai mare de iradiere, dovadă că în seara aceasta, după părerea
mea, faţă de anul trecut, lucrurile au fost mai bine rulate şi publicul a fost
mai apropiat şi mai convins de faptul că 33 de poeţi pot să facă o mică
armadă literară. Odată pornit un astfel de eveniment, înseamnă că există
foarte mulţi entuziaşti care le imaginează. Întotdeauna imaginatorii stau
în faţă, sunt ca nişte căpitani de corabie şi stau în faţa celor ce sunt
aşteptaţi să se înroleze la drum, pentru descoperirea unei Americi, poate
interioare.” * O primă impresie asupra poeziei citite: fuga de realitate,
un expresionism contagios, pe ici, colo omul este vorbit de poezie, nu el
vorbeşte (pe) limba poeziei. * Criticii literari ar fi trebuit să fi fost
acolo, numai aşa ar fi putut să vadă şi să audă cum se „materializează”
poezia română contemporană, în recital. Dar avem, probabil, după cum
spun bîrfele de pe la colţuri, o critică literară narcisistă, plină de ea însăşi,
paralelă cu poezia, cu literatura română contemporană, în cele mai multe
momente. Sau nu prea mai avem critică literară, ci mai mult eseistică pe
seama cărţilor de poezie? E o ipoteză de lucru...! * La un maraton de
acest tip se văd foarte bine păcatele poeziei române actuale. Dar în
miezul păcatului se înfiripă, după cum se ştie, concupiscenţele...! *
Dintre poeţii tineri, adică dintr-o generaţie debutată în preajma anului
2000, în afara celor cîţiva care au citit la maraton, l-am remarcat în sală
pe Bogdan G. Stoian, care a ascultat „ activ” pînă la capătul programului.
Fremăta! * Un cuvîntul obsesiv care a apărut în recitalurile multor
poeţi maratonişti a fost „paharul”, cu formele sale implicite: păhăruţ,
păhăroi, paharnic etc. cît şi conotaţiile bahice aferente. Un gînduleţ rebel
ne zice că dacă Ion Mureşan a scris un text despre pahar, cîndva, text
care s-a bucurat de o iute preluare, citare, recitare, a apărut o mulţime
invidioasă pe succesul lui Muri sau care a descoperit, astfel, în lipsa
imaginaţiei proprii, nişte căi mai lesnicioase de reţinere a „atenţiei
cititoare”. Cînd citeşti separat textele, nu observi asemănările; cînd îi ai la
aceeaşi masă pe autori, descoperi cele mai intime apucături. * Mircea
Tiberian şi echipa au creat o ambianţă perfectă, inspirată. Fără ei noaptea
de poezie ar fi fost ca o noapte fără stele. Sau fără ţîrîit de greieri.
5. Ce ar spune un cîrcotaş? Dacă a fost o conveţie de lectură şi „timpi
de antenă” cuveniţi, de zece minute per nume de poet, conform unui
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program prestabilit cu Radio România Cultural, care a transmis în direct,
unii protagonişti s-au lăsat uitaţi la microfon de au fost smintiţi de la
locul lor doar cu... aplauze. E şi acesta un mod de a atrage atenţia, nu-i
aşa? * Mulţi dintre poeţii care şi-au cetit productele la începutul nopţii
de poezie au plecat iute la somn, ca nişte funcţionari care şi-au făcut
datoria faţă de manifestare şi faţă de... ei înşişi. Nu le-a trecut prin cap să
rămînă, măcar din politeţe, să-i asculte pe confraţii care au citit mai
tîrziu. „Lupta cu somnul” a poetului român actual intră în contradicţie cu
„problema spinoasă a nopţilor” enunţată de un (alt) înaintaş. * Au fost
întrebări de genul: De ce aceste nume la maraton şi nu altele? De ce
lipsesc nişte nume care fac cinste poeziei române actuale? Răspunsul
organizatorilor a fost sec: mai sînt şi alte trasee pe care se poate alerga
poeticeşte, totul e să apară oameni care să configureze traseele, să
desţelenească inerţiile.
6. Concluzia. Bravo, Dan Mircea Cipariu! Bravo, Ioan Cristescu! Vivat
echipa!
Reporter
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Litera-Tura-Vura
Mai există Conta
dincolo de cultură?

Am aflat că pe piaţa
revuistică din România ar mai
exista o revistă care poartă numele
de Conta, cu apariţie sezonieră.
Dar nu e nici o referire la filosoful
din Neamţ, e vorba de o revistă de
... contabilitate. Hai, să fim (fiţi!)
serioşi! Pentru o revistă de
contabilitate aţi putea folosi,
stimaţi redactori contabili, nume
mult mai apropiate de trebuşoara
dumneavoastră:
Văcăroiu,
Isărescu, Bancorex, FNI, Caritas
sau orice altceva care să exprime
criza de douăzeci de ani a societăţii
noastre. Vă somăm să-l lăsaţi pe
Vasile Conta în pace! Ocupaţi-vă
de faliţii voştri! (Ares)
Atitudini? Dar avem şi noi...

Două atitudini lăudabile
mi-au atras atenţia în presa
culturală actuală. Prima, mai
veche, intitulată „Cine ce citeşte”,
e a Dilematecii: introducerea unei
rubrici unde altcineva decât un
cronicar literar profesionist sau,
mă rog, un individ bine inserat
cultural recenzează o carte care i-a
plăcut. Am citit opinii ale unor
oameni
de
televiziune
sau
funcţionari
bancari,
deloc
neglijenţi cu nivelul exprimării.
Ceea ce dovedeşte că, pe ici, pe
colo, pe unde nici nu ştim, lumea

citeşte, încă, texte de bună calitate.
Şi are chiar ceva de spus, bun de
luat în seamă. Totul e să-i întrebe
cineva. A doua e a Luceafărului de
dimineaţă, care a iniţiat deja de
câteva săptămâni, sub titlul
„Universitate vs. cultură”, o
dezbatere despre prezenţa în
spaţiul public a universitarilor
umanişti şi despre relaţia lor cu
lumea vie a mass-mediei culturale.
Amândouă atitudinile vorbesc
despre mobilitatea discursului
post-modernist şi despre faptul că
lucrurile nu s-au relativizat chiar
de tot. Să le ţină Dumnezeu
năravul! (AGR)
Literatura română pe (la) mîna
unui oarecare Boris Crăciun

Un penibil dicţionar numit
“1500 scriitori români clasici şi
contemporani“
încropeşte
un
oarecare Boris Crăciun, cunoscut
mai mult ca măsluitor al
legendelor şi povestioarelor pentru
copii, care transferă infantilitatea
în domeniul “istoriei literare”. Aşa
zisul dicţionar, care adună alandala
date de pe site-urile asociaţiilor
scriitoriceşti din România, pe care
le combină cu aprecieri personale
pline de un comic involuntar demn
de mult mai celebrul Gîgă, e o
demonstraţie că în cultura română
orice găgăuţă poate face carieră
şi… bani. Pentru că autorul
(autorii, că aici e antrenată familia,
fiecare după cît s-a priceput!) a
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făcut un calcul simplu care îi
spunea că la vreo două mii de
exemplare
vîndute
(autorii
contemporani vor achiziţiona
musai cite un exemplar, ca să arate
familiei, plus exemplarele de la
biblioteci!), la un million de lei
vechi exemplarul, ies vreo două
miliarde de lei. Cinci sute de
milioane de lei vechi sînt (hai să
zicem!) costurile de tipografie,
restul e profit, tataie! Vedeţi că se
poate trăi şi din cultură? Dar mai
ales cînd cultura e combinată cu
impostura! (Ivan Turbincă)
Vodka cu gogonele

M-am uitat, zilele trecute,
într-o „istorie a Americii”, curios
să văd cam cum de au ajuns
yankeii să tulbure minţile omenirii
cu „visul american”. La începutul
secolului XX, pe cînd lumea mijea
ochii spre o înviorare a economiei
mondiale, în America era haos. Nu
se mai înţelegeau frate cu soră, tată
cu fiu, negru cu alb, politicienii
făceau doar politica familiuţelor
lor, corupţia se cuibărise peste
tot...! Ce mai, era curată Românie
de acum! Cîţiva mai mari de-ai lor,
sătui să li se tot spună, zilnic, că nu
fac nimic, că sînt hoţi, şmecheri
etc. au decis că aşa nu mai merge,
s-au scărpinat în cap, şi-au aprins
cîte un trabuc şi au evaluat răul din
societate. Concluzia au tras-o
rapid: societatea mergea prost
pentru că mai toate tărtăcuţele de
american erau alcoolizate la

maximum şi un popor mahmur se
scoală a doua zi doar ca să se
dreagă, nu să treacă la treabă.
Unde mai pui că mafia alcoolului
submina autoritatea statului, banii
negri circulau prin subterană mai
ceva ca apa caldă. De aceea, pe la
1920, după amiaza, mai marii
Americii au decis interzicerea
producerii
şi
comercializării
alcoolului pe teritoriul yankeu, fapt
cunoscut sub denumirea de "marea
prohibiţie". Minunea a ţinut zece
ani. Consumul de alcool, cam
illegal, a ajuns cam la cinci la sută
din cît era înainte. Ei, e altă treabă.
Altfel pleci la lucru dimineaţa cu
nouăzeci şi cinci de oameni teferi
dintr-o sută, nu-i aşa? După 1930
s-a dat drumul din nou la alcool.
Dar
cura
de
dezintoxicare
naţională fusese făcută. Oamenii
dezmeticiţi învăţaseră că mintea
limpede nu-i chiar o pedeapsă.
Oare cum ar arăta România dacă nar mai umbla tehuie şi mahmură
prin Europa vreo zece ani? Să o
oprească, de exemplu, Bulgaria, ca
vecină, să o invite la o vodka cu
gogonele murate şi România să
răspundă afectată: "Mersi, soro, nu
pot să servesc, că iau antibiotic…!
Poate altă dată!". (AG)
Cine nu e cu noi e fie „carierist”,
fie „contorsionist” ...

Cărtărescu a dat recent un
(oarecare) interviu în care numea
doi critici tineri importanţi în
termeni de genul „contorsionist” şi
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„carierist”. Nu e onorabil, sună
arogant, e adevărat, au şi sărit
câţiva, dar...oare nu putem înţelege
că marii oameni (şi autorul
Levantului e aşa ceva, în literatura
română)
au
opinii
de
o
subiectivitate direct proporţională
cu anvergura brandului lor? Oricât
am cârti noi, oricât s-ar
compromite el, nimic nu-i va
schimba valoarea de scriitor
aproape canonic. Vor mai urma şi
altele, de la el. Nici lui Ion Barbu
nu-i plăceau poeziile argheziene.
Nu de critica literara, in general, a
vorbit Cărtărescu, ci de anumiţi
critici (!). Chestie de gust şi de
orgoliu, pur şi simplu, criticii
împricinaţi rămân şi ei la fel de
buni. (AGR)
Taina autorităţii

Zice Mircea Eliade în
“Jurnalul” său că mai rar popor în
Europa care să consume atîta
energie pentru politică precum este
poporul nostru...! În loc să-şi
consume neuronul pe problemele
curţii, ale situaţiei sale imediate,
mai tot românul, avut sau neavut,
are tendinţa să rezolve problemele
globale ale omenirii, să dea
sentinţe în conflictele dintre
politicieni, să se angajeze în
dispute sterile pe chestiuni pe care
le pricepe limitat. De aici, însă,
vorba lui I. D. Sîrbu: “Europa e un
biet continent; România este o
lume”. Mai mult, blîndul Vlahuţă
spune la un moment dat: “Ştiinţa

politică zice că inocenţa este
victimă sigură în orice conflict de
interese”. Despre “ştiinţa politică”
reţin, aici, o poveste presupus
asiatică. Un împărat tînăr a luat
frîiele puterii şi a început să facă
ordine în ţară: a dat legi, reguli, a
supravegheat la respectarea lor. A
înmulţit temniţele, le-a umplut de
hoţi, de necinstiţi. Dar orice făcea
simţea că nu are autoritate
îndeajuns... L-a chemat pe primul
ministru şi i-a zis: “Am trimis la
moarte o mulţime de oameni, de
ticăloşi. Şi cu toate astea nu sînt
temut. Cum se poate aşa?”. Primul
ministru s-a scărpinat în barbă şi ia spus: “-Atîta vreme cît ai trimis
la moarte oameni vinovaţi, ucigaşi,
ceilalţi au înţeles că n-au de ce să
se teamă. Dacă vrei să fii temut,
atunci trimite la moarte oameni
nevinovaţi...! Aceasta e taina
autorităţii!”. Regele a rămas pe
gînduri. A doua zi l-a trimis la
moarte pe primul ministru. (AG)
Cum să înghiţi
o broască râioasă cu poftă

A tot curs cerneală, de ceva
timp, în contul unei autobiografii
cât o cărămidă, aşteptată cu
înfrigurare cam de multişor:
Adrian Marino, Viaţa unui om
singur (Polirom, 2010). Critici de
toate vârstele şi de toate revistele
au fost, în marea lor majoritate,
extrem de politicoşi, atenţi să nu
lezeze mitul unui autor, e-adevărat,
de neocolit în literatura română (şi
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nu numai). Dar cine citeşte cartea
cu răbdare (şi ea merită, slavă
Domnului, o aşa lectură!) şi mai
are un pic de onestitate afectivă (de
nu şi intelectuală), nu are cum să
rămână fără mânie şi părtinire. Iar
în final, cu această senzaţie rămâi,
că Viaţa lui Marino e ca o broască
greu de înghiţit sau, în registru
mai... cult, ca un spirit uscat
definitiv de idee. Căci nu poţi
accepta uşor un cod moral clamat
la tine şi încălcat la alţii, aşa cum
nu poţi accepta ca principii
diaristice şi biografice pe care le
fixezi cu rigoare în atâtea locuri, în
text, să le spulberi cu nonşalanţă la
câteva pagini mai încolo. Ca să nu
mai
vorbim
de
antipatii
manifestate
prin
atacuri
la
persoană, nu la idee. Cu
„singurătatea” de cursă lungă a lui
Adrian Marino m-am convins încă
o dată de valabilitatea diferenţei
dintre operă şi autor. În cazul de
faţă, se vede cu prisosinţă că opera
e nemuritoare (nimeni nu poate
contesta asta, în cazul Marino) şi
că omul, vorba cronicarului, e „cu
păcate”. În locul omului „de
carne”, prefer să rămân cu
impresia lăsată de omul „de
hârtie”, cel din spatele genialului
Dicţionar de idei literare, al
relevantei Hermeneutici a lui
Mircea Eliade, al excelentului
„manual” Comparatism şi teoria
literaturii,
al
sinteticei
Hermeneutici a ideii de literatură
şi al masivei Biografii a ideii de
literatură. (AGR)

Responsabilitatea ... !

Povestea un scriitor român
o întîmplare din tren. Era pe
undeva prin Oltenia, mergea “la un
festival de poezie”. Pe culoar fiind,
în timp ce îşi citea ziarul şi îşi
răsucea o ţigară, un bolovan
aruncat de cineva a lovit un geam
care s-a făcut ţăndări în capul unui
călător care admira peisajul. Omul
a fost preluat de ambulanţă după ce
lumea din tren şi-a dat seama că
acolo se întîmplase o ... tentativă
de crimă! Nimeni nu a aflat şi nu
va afla vreodată care a fost
“atentatorul”
la
viaţa
necunoscutului din tren. Un
individ (doar?) care a aruncat un
bolovan în dorul lelii…! Ca să se
distreze? Jalnică distracţie! Cine e
responsabil
de
situaţie?
Dumnezeu…?
Un
jurnalist
povestea că în timp ce era în trafic
cu maşina, un „fiţos” de-al zilelor
noastre i-a tăiat calea cu
„merţanul” său
obligîndu-l să
ajungă în şanţ. A supravieţuit cu
noroc. Fiţosul n-a schiţat nici un
gest să oprească, a „uşchit-o”,
tentativa de crimă nu i-o va
înregistra nimeni, niciodată, în
cont. E cineva responsabil?
Dumnezeu…! Un beţivan fură
cîteva zeci de kilograme de cablu
de pe un stîlp de electricitate,
lăsînd în întuneric o localitate…!
Vaiete, disconfort, panică. E găsit
vreun „responsabil”? Hazardul…!
Nişte cărămizi se desprind de pe
faţada unui bloc şi omoară o fată.
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E
cineva
responsabil?
Dumnezeu…!
Lipsa
de
responsabilitate omoară mai mult
decît orice „în ţara asta”...! Nişte
politicieni au furat, în timp,
speranţa unui (întreg) popor…! E
cineva responsabil? Dumnezeu…?
Astfel, realitatea (noastră) imediată
e ca un os de peşte înfipt în gît:
nici n-o elimini, nici n-o înghiţi
…! (A.G)
Un upercut într-un sac cu lînă!

Trece vremea, cu momele
şi amăgele, vorba lui Creangă şi
toţi constatăm că lucrurile se
schimbă greu în viaţa noastră
românească. Am încercat să găsesc
motivaţia acestei încetineli care ne
scoate pe toţi din pepeni. Cînd vine
cîte un ministru (şef) nou la cîrma
unui minister (instituţii), freamătul
marilor reforme se simte ca
zvîcnetul vîntului prin frunzişul
toamnei. Mulţimea de funcţionari
iese din amorţeală, lasă pentru o
clipă sandwich-ul şi celelalte
obiceiuri îndelung exersate, îşi
ciuleşte urechile, mută dosarele de
pe stînga pe dreapta, mută
creioanele din dreapta în stînga şi
întreabă:
“Ei…?!”.
Ministrul
(şeful) se agită, îşi recită cu patimă
toate utopiile, visele, se zbate, urlă,
ameninţă, îşi arată colţii, mîngîie,
promite... Tot “poporul” de
dedesubt îşi deschide umbrela de
vreme rea (grea) şi aşteaptă.
Linguşitorii trec la treabă şi fac ce
ştiu mai bine. Oportuniştii se

orientează. Gargaragii îl ţin de
vorbă, să n-aibă timp să (mai)
acţioneze. Promisiunile mari se
sleiesc încet, încet. Poporul “de
dedesubt” îşi reia murmurul
obişnuit care reverberează pînă
sus: “Să ne trăieşti! … ne
trăieşti!… trăieşti!… ieşti!” care e
destul de plăcut, de altfel. Toată
patima de la început ajunge să fie
un pumn puternic dat într-un sac
cu lînă. “Poporul” de dedesubt
iese de sub umbrela de vreme rea
şi întreabă cu timiditate: “Ei, i-a
trecut…?!”. L-au înghiţit! Îşi mută,
cu toţii, dosarele de pe dreapta pe
stînga, creioanele din stînga în
dreapta. Viaţa merge, neclintită,
înainte…! (Ad. G)
Topul cărţilor proaste

Discutam cu poetul Ion
Mureşan, cîndva, convenind că nu
există cărţi absolut proaste, că şi
lipsa de valoare are „absolutul ei”
şi că ar exista, totuşi, nişte grade
de diferenţiere. Ion Mureşan
spunea, de altfel: „Şi într-o carte
proastă, da` proastă rău, autorul tot
vrea el să spună ceva. E ceva a lui,
e durerea lui, e nimicul lui...”,
lucru cu care sîntem de acord. De
asta, din noianul de cărţi care tind
spre absolutul prostiei, căreia le
sînt destinate, am ales cîteva
pentru a exemplifica teza de mai
sus. Pentru autorii din această
categorisire, cei numiţi dar şi cei
nenumiţi, destul de mulţi, lucrurile
nu sînt chiar pierdute, există un
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viitor, de ce nu?, luminos. O
mulţime de autori a pornit cu cărţi
proaste, mimetice, corectate de
alţii, îndreptate de alţii, scrise chiar
de alţii pe ici, colo, după care
perseverenţa, insistenţa, indiferenţa
celor din preajmă, nebăgarea de
seamă a criticilor, a scriitorilor, a
vecinilor etc. i-a împins pînă în
Uniunea Scriitorilor, acolo unde sar spune că e tagma scriitoare
profesionistă din România...! Dar o
fi ea profesionistă?
Îi rugăm, în consecinţă, pe autori şi
pe cititori, pe oamenii de bine şi pe
oamenii de rău, să ne trimită cărţi
care să se încadreze acestui top. E
primul pas spre recunoaşterea (ne)calităţii şi eternizării a ceea ce
compun.
Locul III. Carte proastă cu
pretenţii. „Minus patru elegia
jumătate” de Roxana Gabriela
Branişte, Editura Andrew, 2007.
Deşi Dionisie Duma spune, pe
coperta a patra, că avem de a face
cu „o poetă discretă, de un
pe
cînd
estetism
glacial”
„imaginaţia îi permite un contact
între real şi fantastic”, băgîndu-l
în discuţie şi pe Nichita Stănescu
drept inspirator, noi ne permitem
să nu-l credem. Dimpotrivă.
Argumentat. „Orbirea arborelui
arheu se pierd./ Amestec vidul pînă
verde solzii ideii./ Plenitudinea
nerv, imediaţia aripi,/ ah!/ Castel
nud ca stele./ Dezmîndrind ludens./
Din rana zeu mă sorb” (p.33).
Dacă-i aşa, atunci toţi indivizii

care dondăne pe stradă ca nebunii,
prinzînd posturi străine cu
ţumburucul băştii, ar trebui
recuperaţi pentru literatură, nu-i
aşa, „colega” Dionisie Duma?
Sînteţi dvs. drăguţ ...! Şi pentru ca
mediocritatea să fie cu moţ, cîteva
texte din carte au fost traduse şi în
limba franceză de prof. Taftă
Nicolae. De ce, domnule Taftă, de
ce?
Locul II. Carte proastă pur şi
simplu. Eterne vise, de Taţiana
Vlad Guga, Editura Axa, 2009.
Pentru ca o carte proastă să fie
autentică şi convingătoare are
nevoie de o prefaţă. De data
aceasta prefaţa e scrisă de
Paraschiva Abutnăriţei (!?) care
pune punctul pe i încă de la prima
frază: „Taţiana Vlad Guga îşi
surprinde cititorii cu un nou volum
de poezie, străbătut de mesaje
profunde şi generoase”. Citesc
înfrigurat, în calitate de cititor
surprins: „Mi-e sufletul boltă/ Deatîta
revoltă/
Şi
inima-mi
sîngerează/ Cumplit./ Nici o
bucurie:/ O Românie/ Cu-n tineret/
Chinuit./ Cînd în club/ Cînd pe
net,/ MTV sau pe chat,/ Te petreci,/
Te distrezi,/ Viaţa trece-n deşert./
Carte, cultură,/ Privite-s cu ură./
Bani şi iar bani.../ Fără mînă
muncită,/ Fără carte citită./
Examene cumpărate,/ Diplome
furate.// Haos în ţară,/ Viaţă
amară!”. Şi mai la vale: „Nu cred
în promisiuni deşarte;/ Ca şi de
calul nărăvaş/ Mă tem de omul cel
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trufaş,/ De omul mîndru, orgolios/
Şi de viteazul lăudăros...” etc.
Doamnă Taţiana, zău că aveţi
dreptate, dar ce vină are poezia?
Mai degrabă puneţi mîna pe par!
Locul
I.
Carte
proastă
iremediabil. Cerul din oglindă, de
Geta Stan Palade, Editura Nona,
Piatra Neamţ, 2008. Şi de data asta
prefaţa este moţul perfect pe o
creaţie care onorează deplin topul
nostru. Prefaţatorul este prof. Ghe.
Simionel care spune înfierbîntat:
„Poemele Getei Stan Palade au
rezonanţa discretă a clavecinului,
cu sclipiri de metafore genuine,
sub arcuşul zglobiu al verbului
neastîmpărat, ca o izvodire din
noianul
amintirii
celeste,
încununată de titlurile superbe,
acerbe prin necontenire şi inverbe
prin rostire”. Măi, să fie! Deschid
cartea cu înfrigurare, mînat de
entuziasmul stîrnit de exprimarea
de pe linia magică TrăsneaMogorogea a prefaţatorului şi dau
peste „Scrisoare neexpediată din
Bruxelles către un prieten” şi care
este dedicată „primarului Prisecaru
Anuş” (comuna neprecizată): „Îţi
scriu prietene de aici/ unde bate
inima de foc a Europei/ asemenea
unei orgi de crini/ şi mă gîndesc cu
tristeţe/ la satul tău ridicat/ pe-o
colină de nuferi înlăcrimaţi.// Cît
de mult ţi-ai dorit/ să le înalţi
oamenilor/ alături de care trăieşti/

împlinirile fiecărui vis/ aşa ca şi
cînd te-ai încumeta/ să tencuieşti
munţii din jur/ cu stele şi sori/ să
poată trece satul cu grădini şi
livezi/ mai repede în sărbători./
Ştiu că ţi-ai logodit numele/ cu
izvoarele, cu pădurile/ şi holdele
grîului,/ întinerind în fiecare casă
lumina/ pe veci te-ai legat să devii/
peste sat împărat!”. Ne întoarcem
la prefaţator pe care îl lăsasem în
extaz, la citatul precedent, dar pe
care îl găsim de astă dată cu
privirile în gol, mişcîndu-şi buzele
spasmodic, ca după o doză bună de
o adevărată
etnobotanice: „E
minune să poţi culege metaforele
vii, înfiorate de lumina din suflet,
precum ne este dat să citim şi să
rostim, rezonînd asemenea cerului
din oglindă din versurile, pe cît de
simple, tot pe atît de profunde,
semnate de Geta Stan Palade”.
Dar iată vocea Getei, ca un ecou:
„Moţăie lumina cristalină/ în casa
lui Aristotel/ acoperit de-o roşie
lumină/ mîndru şi sofisticat/ un
mînz rebel/ mai bîntuie şi-acum/
prin Cîmpia Română/ punînd turle
de biserici/ peceţi cu semne de
inel...”. Vorba lui Ştefan Bănică
Jr.:
„Geta,
s-a
stricat
chiuveta...!”...! Sau vorba lui
Creangă: `Tă-vă să vă bată de
privighetori, că tare vă mai
prostiţi!
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Autorii
Constantin Abăluţă. Născut în 1938 la Bucureşti. Arhitect diplomat.
Scriitor liber profesionist. Scrie poezie, proză, teatru, critică literară (mai
mult de 40 de volume publicate). Face traduceri (peste 30 vol., dintre
care Beckett, Vian, Michaux, Dylan Thomas, Wallace Stevens, Pessoa,
etc). Membru al Uniunii Scriitorilor. Preşedinte interimar al PEN Clubului Român.
Adrian Alui Gheorghe. Născut la 6 iulie 1958 la Topoliţa, Neamţ. Poet,
prozator, publicist. Membru al USR şi al PEN-clubului român. Doctor în
filologie din anul 2004. „Cetăţean de onoare” al municipiului Piatra
Neamţ din anul 2005. Autor a peste douăzeci de volume de poezie, proză,
eseu, teatru. Doctor în filologie din anul 2004. Cinci premii ale filialei
Iaşi a USR. Premiul USR în anul 2001 pentru volumul de poezie “Îngerul
căzut”.
Liviu Antonesei (n. 25 aprilie 1953, satul Vlădeni, judeţul Iaşi) este un
scriitor, cercetător, publicist, politician democrat, actualmente retras din
politică, profesor universitar din Iaşi. Autor a mai multor volume de
eseuri, poezie, proză. Dintre volumele publicate: Pharmakon (1989),
Căutarea căutării (1990), Jurnal din anii ciumei (1991), Apariţia Eonei şi
celelalte poeme de dragoste culese din Arborele Gnozei (1999), Despre
dragoste. Anatomia unui sentiment, eseu (2000).
Cristian Apostol. Născut la 4 septembrie.1984, Piatra Neamţ. Absolvent
al Colegiului Naţional “Petru Rareş,” şi “Academia de studii economice”,
specializarea economie internaţională, în 2007. Debut absolut în
“Convorbiri literare”, în 2007; premiul revistei “Familia” la Concursul
naţional de poezie “Porni Luceafărul”, Botoşani, iunie 2008. Domiciliu
actual: Bucureşti.
Constantin Arcu. Născut la 24 februarie 1956 în Flămânzi, Botoşani.
Membru al USR. Cărţi publicate Cenuşa zilei (1995), Omul şi fiara
(1996), Faima de dincolo de moarte, Ceremonial de despărţire (2005). A
primit numeroase premii între care Premiul filialei Iaşi a USR (2001).
Trăieşte la Suceava.
Attila F. Balazs. Membru al USR, filiala Arad. Este poet şi traducător
din română, maghiară, slovacă. Este directorul editurii AB-ART, din
Bratislava. A debutat cu volumul de poezie Maszkok la Editura Madách
din Bratislava, distins cu premiul Madách pe anul 1992. A publicat 11
volume de poezie şi proză, şi şase de traduceri. Volumul lui în lb. română
Missa bestialis, a apărut în 2008, la Editura Limes. Trăieşte în Slovacia.
Nicolae Băciuţ. Născut la 10 decembrie 1956, Chintelnic, judeţul
Bistriţa-Năsăud. A absolvit Facultatea de Filologie, secţia română289

engleză, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Autor a mai multor
volume de poezie, proză, eseu (selectiv): Memoria zăpezii 1989,
Nostalgii interzise 1991, America, partea nevăzută a lunii, jurnal de
călătorie 1994, Manualul de ceară 2001. Redactor şef al revistei „Vatra
veche”.
Claudiu Buciu-Bazalt. Născut la Lugoj, la 19 noiembrie 1953. S-a stins
din viaţă la 25 iulie 2000. A publicat sporadic în reviste şi antologii, între
care „13 poeţi”, antologie de debut a Editurii Eminescu (1988). În
pregătire, la Lugoj, un volum de poeme inedite, „Recuvintele”, care
adună o operă surprinzătoare.
Leo Butnaru. Născut în Negureni, Orhei, Republica Moldova la 5. I.
1949. Licenţiat în jurnalism şi filologie al Universităţii din Moldova
(1972). În 1977, devine membru al Uniunii Scriitorilor din Uniunea
Sovietică. În acelaşi an este destituit din redacţia ziarului „Tinerimea
Moldovei” (în urma promovării spre publicare a unui articol despre M.
Kogălniceanu, ce contravenea liniei ideologice imperial-comuniste).
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (1994). În anii 1997-2005 –
preşedinte al Filialei Chişinău a USR; 2005-2009 – membru în Consiliul
USR. Autor a peste treizeci de cărţi de poezie, proză, eseu, traduceri.
Bică N. Căciuleanu. Născut la 18 iulie 1951, la Bârlad, judeţul Vaslui.
Trăieşte la Piatra Neamţ. Cărţi publicate: Visări originale (2005), Aşadar,
omul pneumatic (2006), Sărutul franţuzesc (2008).
Şerban Codrin (n. 10 mai 1945, Bucureşti) este un poet, dramaturg,
prozator, eseist, editor român contemporan. Trăieşte la Slobozia.
Volume, selectiv: Imnuri cǎtre Soare, 1982, Dincolo de tǎcere, 1994. Ion
Budai-Deleanu<Ţiganiada>într-o recitire de Şerban Codrin, 1994.
Marea tǎcere, antologie de autor, 10 cărţi de poeme zen, 2001.
Testamentul din strada Nisipuri, sau Poeme din cartea de muncă, 2002,
(reeditare revăzută, 2008), Baladierul, 2006.
Dumitru Augustin Doman. Născut la 29 august 1953, Şovarna,
Mehedinţi. Membru al USR. Trăieşte în Curtea de Argeş. Cărţi: Proze
(1985); Sfârşitul epocii cartofilor (1998); Meseria de a muri (2001);
Concetăţenii lui Urmuz (2007); Moartea noastră cea de toate zilele
(2008). A primit numeroase premii între care “Cartea anului al Filialei
Piteşti a USR (2008) şi Premiul revistei „Viaţa Românească” pentru
integritate morală şi rezistenţă prin scris în postcomunism (2009).
Gellu Dorian. Poet, prozator, dramaturg. Născut la 13 octombrie 1953,
Botoşani. Redactor şef revista „Hyperion”. Carţi publicate (selectiv).
Poeme introductive (1986), Elegiile după Rilke (1993), În căutarea
poemului pierdut (1995), Poeme golăneşti (1997), Un poet la New York
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(2002), Cafeneaua Kafka (2003); Proză: Scriitorul (1996), Cartea
fabuloasă (2003), Insula Matriochka (2005), O lume de lepădat (2009).
Teatru: Caţavencii (2000). Trei premii ale Filialei Iaşi a USR. Meritul
cultural, în grad de Cavaler.
Aurel Dumitraşcu. Născut la 21 noiembrie 1955 la Borca, Neamţ,
decedat la 16 septembrie 1990, la Bucureşti. A publicat în timpul vieţii
două volume de versuri, Furtunile memoriei (1984) şi Biblioteca din
Nord (1987). Postum, în îngrijirea lui Adrian Alui Gheorghe, apar mai
multe volume de versuri inedite, antologii, un jurnal, „Carnete maro”, în
patru volume, corespondenţa. Este cetăţean de onoare post-mortem al
mun. Piatra Neamţ. O stradă din Piatra Neamţ îi poartă numele.
Gheorghe I. Florescu. Istoric, prof. universitar la Universitatea „Al. I
Cuza” din Iaşi. Colaborator la mai multe reviste de cultură, între care
„Convorbiri literare”.
Remus Valeriu Giorgioni. S-a născut la 2 dec. 1952 la Fârdea/ Timiş.
Redactor la revista „Banatul”. Autor al mai multor volume de poezie şi
proză, între care: El-Ariel (1994), Norul de martori (1996), Maşina
Meloterap (2002), Kiriat Sepher (2008).
Gheorghe Grigurcu. Născut la 16 aprilie 1936, Soroca, România, astăzi
în Republica Moldova. Este un reputat poet, critic literar, eseist şi
comentator român. Autor a peste cincizeci de volume de poezie, critică,
istorie literară. Opera sa a primit cele mai importante premii din
România. Trăieşte în („amarul tîrg”) Tîrgu Jiu.
Maria Haraszti (1959): poetă, prozatoare. Este directoarea editurii
Median din Bratislava. A publicat 10 volume de proză si poezie, si cărti
pentru copii. A produs si regizat mai multe filme documentare. A fost
redactor la revistele Irodalmi Szemle si Szőrös Kő din Bratislava.
Traduce din limbile slovacă si rusă.
Vasile Popa Homiceanu. Prozator, poet, eseist, s-a născut la 26 iunie
1951, în Homiceni, Bîrgăoani, jud. Neamţ. Este absolvent al Facultăţii de
Istorie-Filosofie, secţia Psihologie, a Universităţii Al. I. Cuza, din Iasi.
Membru al USR. A publicat unsprezece volume de proză, teatru şi
poezie, şi este cîştigător al unor premii literare, printre care şi cel al
revistei Convorbiri Literare. Aduce în peisajul literarturii contemporane
o altă viziune asupra complexelor existenţei umane, romanul său Ninge
de Paşti în Paradis, fiind consemnat de critica literară, ca roman de
referinţă al ultimului deceniu al veacului din urmă.
Mila Haugová (1942): poetă, născută la Budapesta. Traduce din limbile
engleză, germană şi maghiară. A fost redactor la revista literară Romboid
din Bratislava. A publicat 14 volume de poezie. A fost tradusă în
franceză, germană, engleză şi slovenă.
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Vasile Iftime. Născut la 17 decembrie 1971, Hăneşti, Botoşani. Volume de
poezie: Umbre (2005), Un tot relativ (2006), Jumătate liliac (2007),
Claustrofobii sentimentale (2008), Alte poeme, alte femei (2010)
Irina Brînduşa Irimescu s-a născut pe 27 aprilie 1949 la Piatra Neamţ şi a
murit pe data de 9 iunie 1970. Este înmormîntată la Piatra Neamţ. I-a
apărut postum volumul „Versuri”, în anul 1971 la Editura Litera din
Bucureşti, cu o prefaţă de Maria Rovan şi cu o postfaţă de Ana Blandiana.
Al doilea volum, cu inedite, apărut la editura Conta, în 2010, se numeşte
„Rîsul tău de nectar vocea ta care fuge”.
Cezar Ivănescu (n. 6 august 1941, Bârlad - d. 24 aprilie 2008, Bucureşti),
a fost un poet, dramaturg, traducător şi director de editură român. Unul
dintre cei mai importanţi scriitori români din perioada postbelică. Volume,
selectiv: Rod 1968, Rod III 1975, Rod IV 1977, Muzeon 1979, La Baaad
1979, Fragmente din Muzeon 1982, Doina 1983, Jeu d'Amour 1995, Pentru
Marin Preda 1996, Timpul asasinilor, documente si mărturii despre viaţa,
moartea şi transfigurarea lui Nicolae Labiş, volum semnat împreună cu
Stela Covaci, 1997.
Peter Karvaš, prozator, dramaturg, publicist, sa născut in anul 1920 la
Banská Bystrica. A studiat la facultatea de filologie a Universitatii
Komenský din Bratislava, imediat după război. A fost dramaturgul
teatrului Nová scéna, atasat cultural la Bucuresti, secretarul Uniunii
scriitorilor din Slovacia, redactorul revistei culturale Kultúrny život. După
asa zisa normalizare din Cehoslovacia, a fost pusă de către putere pe index.
Nici editurile nici teatrele nu puteau colabora in nici un fel cu el.
Adrian Munteanu. Născut la 21august 1948, la Braşov. A absolvit
facultatea de limba şi literatura română Constanţa (1972). Volume,
selectiv: "Tăcerea clipei" 2005, "Casa fără ziduri" 2006, “Paingul orb”
2007, "Ferestre în cetate" 2008.
Constantin Munteanu. Prozator, dramaturg şi scenarist, trăieşte şi
lucrează în Piatra-Neamţ, a publicat numeroase romane (Ziua magnoliilor
viscolite, Cursa rapidă, Teona, Sfârşitul înserării, Zodia bâlciului, Maria,
prinţesă de Place Pigale ş.a.), piesele de teatru i s-au jucat pe scenă, la tv şi
radio, a semnat scenariului filmului Sezonul pescăruşilor. Este membru al
USR.
Ion Mureşan. A absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj (1981). A făcut parte din gruparea revistei
„Echinox”. Între anii 1981 şi 1988 a fost profesor de istorie în comuna
Strâmbu. Din 1988 devine redactor la revista „Tribuna” din Cluj. În
prezent este publicist comentator la un ziar clujean şi redactor-şef al
revistei „Verso” din Cluj. Cărţi de poezie, selectiv: Cartea de iarnă (1981),
Poemul care nu poate fi înţeles (1993).
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Emil Nicolae. Născut la Bacău, trăieşte în Piatra-Neamţ, este poet, eseist,
traducător, ziarist, realizator tv, muzeograf, expert în bibliofilie, membru al
USR şi UZP. A publicat opt volume de versuri, albumul monografic Victor
Brauner – la izvoarele operei, eseurile Femeia şi femela. Recurs la erogenia
textului şi Patimile după Victor Brauner. A primit Premiul pentru poezie al
USR – Filiala Iaşi în 1999 şi 2005. Publicat în antologii şi reviste literare
din Germania, Italia, Austria, SUA, Franţa, Israel.
Liviu Pendefunda. Poet, eseist, medic, specialist în semiologie
neurologică. Autor al mai multor volume de poezie, eseu, de specialitate
neurologică. „Ros lucis” (Editura Princeps Edit, 2010) este volumul
antologic care îl reprezintă pe autor. Liviu Pendefunda "aplică" în literatură
şi artă simbolurile antice folosite în ceremoniile lor de francmasoni şi
rosicrucieni: carul mnemonic, fîntîna, clopotul, podul curcubeu, copacul
plutitor, oglinda magică, focul, norul romboid.
Mircea Petean. Născut la 2 februarie 1952 în Jucu de Mijloc, jud. Cluj.
Absolvent al Facultăţii de Litere din Cluj-Napoca. Actualmente este
directorul Editurii LIMES, pe care a fondat-o la finele anului 1998.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi membru fondator al
ASPRO. Cărţi publicate, selectiv: Un munte, o zi (1981), Cartea de la Jucu
Nobil I (1990), Zi după zi (1993), Cartea de la Jucu Nobil II (2000),
Lovituri de nisip (2004), Poemele Anei (2007).
Dorin Popa (n. 5 iulie 1955, Ştiubeni, judeţul Botoşani) este un scriitor şi
profesor român, realizator de emisiuni radio şi TV după 1989, a fost tradus
în peste 10 limbi, invitat la festivaluri internaţionale prestigioase şi distins
cu numeroase premii literare. Autor a peste douăzeci de volume de poezie,
publicistică, proză. A primit numeroase premii naţionale şi internaţionale.
Adrian G. Romila. Născut la 29 septembrie 1974, Piatra-Neamţ. Doctor în
filologie din anul 2005. Cărţi apărute: Imaginea Raiului în cultura populară
(2008) şi De-a dragostea şi drumul (2010). Premiul pentru debut al Filialei
USR pentru volumul Imaginea Raiului în cultura populară. Trăieşte la
Piatra Neamţ.
Horst Saul. Este doctor în medicină, poet, prozator şi eseist, pasionat de
fotografie, trăieşte şi lucrează în Bad-Neuenahr-Ahrweiler (Germania), a
publicat mai multe volume în ţara sa, dar şi în România. Face parte din
comitetul de redacţie al revistei Dichtungsring (Bonn).
Nicolae Sava. S-a născut la 23 oct. 1950, Vânători, Neamţ. În prezent este
redactor la ziarul Ceahlăul din Piatra Neamţ. Cărţi publicate, selectiv:
Fericit precum mirele, 1983; Privighetoarea, 1989; Viaţă publică, 1995;
Proză, domnilor, proză!, 1997; Insolenţa nopţilor, 2004. Premiul pentru
poezie al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor, în anul 2004.
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Viorel Savin. Născut la 4 aprilie 1941 în Borzeşti, jud. Bacău. Autor a
peste treizeci de volume de poezie, proză, teatru (selectiv): „Jocul de
dincolo de ploaie” 1985, „Lucruri şi fiinţe”, teatru, 1987, „Lamentaţia
fructelor” 1994, „Funia sau Comèdia supunerii - Un alt rezumat al
secolului XX de Viorel Savin”, teatru, 1997, „Ginere de import”, teatru,
„Evanghelia eretică”, roman în versuri, 2000, „Gresia albastră. Arta
înfrângerii de sine”, roman, 2 vol. Ed. Raluca 2009.
Cassian Maria Spiridon. Născut la 9 aprilie 1950 la Iaşi. Poet şi eseist. În
decembrie ’89 a fost arestat deoarece a organizat şi condus o mişcare
împotriva dictaturii comuniste. În ianuarie 1990 a fondat revista „Timpul”
(care a apărut, sub conducerea sa, pînă la sfîrşitul lui octombrie 1991).
Director al editurii Timpul. Redactor-şef al revistei „Convorbiri literare”.
Tradus în franceză, engleză, germană, spaniolă, suedeză, rusă, chineză,
finlandeză, maghiară, poloneză, cehă, slovacă etc.
Vasile Spiridon. Născut la 14.02.1958 în Girov, Neamț. Prof. univ dr. la
Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău.
Membru al USR. Autor al cărților Cuprinderi (1993), Nichita Stănescu.
Monografie (2003), Viziunile „învinsului de profesie“ Nichita (2003),
Perna cu ace (2004), Gellu Naum. Monografie (2005), Înscrierea pe orbită
(2008); Apărarea şi ilustrarea poeziei (2009). A obținut numeroase premii
pentru critică și istorie literară. Trăieşte la Piatra Neamţ.
Raluca Şerban-Naclad. Născută la 9 septembrie 1977, Constanţa. Doctor
în filologie. Volum publicat: Pelerin la schiturile şi mănăstirile dobrogene
(Editura Tomis, 2004). Redactor şef al revistei Tomis pînă în anul 2009.
Stabilită la Piatra Neamţ.
Nicolae Turtureanu. Născut la 25 noiembrie 1941, în Iacobeni-Dângeni,
Botoşani. Senior editor la ”Revista Română”, Iaşi. Poet, prozator, publicist.
Creaţia sa a fost comentată în reviste, în panorame critice, în dicţionarele
apărute în ultimele decenii şi a fost încununată, de-a lungul timpului, cu
mai multe premii ale Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi.
Marius Ţepeş. Eseist şi prozator, colaborator la mai multe reviste de
cultură din România. Trăieşte la Piatra Neamţ.
Magda Ursache. Născută la Bucureşti. Prozatoare şi eseistă de mare
anvergură. A fost redactor al revistei „Cronica” şi profesor la Universitatea
„Al. I Cuza” din Iaşi. Volume, selectiv: A patra dimensiune - 1973,
Universitatea care ucide - 1995, Strigă acum...- 2000, Conversaţie pe
Titanic - 2003, Rău de România - 2003, Bursa de iluzii - 2005, Bolile
Spiritului Critic - 2006, Să citiţi bine - 2010.
Echim Vancea. Născut la 19 octombrie 1951, în Năneşti, Maramureş.
Licenţiat în Ştiinţe ale Comunicării, este poet şi director al Bibliotecii
Municipale "Laurenţiu Ulici" din Sighetul Marmaţiei. Are in "portofoliu"
294

16 volume de versuri. Este coautor la volumele: "Portret de grup cu
Laurenţiu Ulici" (mărturii, evocări, amintiri; în colaborare cu Gheorghe
Pârja şi Ioana Petreuş - 2002) şi "Umbra noastră, cuvîntul”.
Florence M. Weinberg a absolvit în 1954 Park College din Kansas City,
completându-şi studiile la State University of Iowa, unde a obţinut un M.
A. în filosofie. Autoare a numeroase studii despre Rabelais, Ronsard şi
Montaigne, despre Renaşterea franceză şi simbolism etc., în cunoscute
reviste de specialitate din S. U. A., prezentând în acelaşi timp numeroase
comunicări la manifestări ştiinţifice organizate de universităţi şi instituţii
de cultură din S. U. A. şi diferite ţări ale lumii.
Ilie Zubaşcu s-a născut în 27 august 1978, Borşa, Maramureş. Studii în
Anglia la Thames Valley University, Facultatea de Management Hotelier
International. Din 2009 pînă în prezent, lucrează pe postul de consilier
didactic, în cadrul unei Companii multinaţionale din Londra.
Ion Zubaşcu. Poet, cîntăreţ, ziarist, născut în 18 iunie, 1948, în
Dragomireşti, Maramureş. Membru al USR. Redactor la Viaţa
Românească, după 25 de ani de presă de informaţie, la principalele
publicaţii ale ţării. A publicat volumele de versuri Gesturi şi personaje
(1982), Omul de Cuvânt (1991), Întoarcerea la Dumnezeu (1995), Omul
disponibil (1999), Omul disponibil (II, 2009), Moarte de om. O poveste de
viaţă, (2010). Are numeroase premii pentru poezie, muzică şi jurnalism.
Trăieşte la Bucureşti.
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