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Editorial

Mediocrația
democrației
un editorial de Adrian Alui
Gheorghe
Iadul este dezordinea, raiul e ordinea, spune un consacrat teolog. Trăim
într-o cultură, cea română, a dezordinii. Sufocantă. Nealeasă. Fals idolatră.
Într-un interviu mai vechi, regretatul Alexandru Muşina spunea: „Am fost şi
sunt împotriva unei sintagme absolut nefericite şi cu efecte dezastruoase
asupra spaţiului cultural şi literar românesc, şi anume, postmodernism
românesc: Nu ideea de postmodernism şi de postmodernitate mă deranjează,
ci această construcţie hibridă şi, după părerea mea, intelectualiceşte ridicolă,
de postmodernism românesc. Dacă ţi-aş spune, hai să analizăm
postmodernismul tadjic sau chirghiz, sau postmodernismul sudanez,
bineînţeles că ai rîde. Dar, cînd spunem postmodernism românesc suntem
foarte mîndri că postmodernismul, care este ceva transnaţional, exprimă o
lume fără naţionalism, capătă acest atribut de românesc, care ar fi deosebit
de postmodernismul străin”. În traducere ar fi vorba de o fudulire
dîmboviţeană, logoreică şi sifonată, artificioasă, decomplexată nu prin
„cultivarea valorii” ci prin excesul de etichete. Ca într-un talcioc de mahala
mărfurile literare sunt expuse concomitent pe aceeaşi tarabă, fără o minimă
selecţie. Arta românească seamănă, pînă la un punct, cu oraşele noastre în
care, în majoritatea cazurilor, mahalaua a ocupat, încet, sigur şi centrul. În
aceste condiţii un premiu Nobel ar arunca întreaga literatură română în haos.
S-ar ridica fronturi împotriva „făptaşului”, delimitări, denunţuri. Muşuroiul
cultural s-ar aprinde. Dacă (o) Ana Blandiana, (un) Nicolae Breban, (un)
Mircea Cărtărescu sau (un) Liviu Ioan Stoiciu, să zicem, ar fi propuşi la
premiul Nobel, sunt convins că pe adresa Academiei Suedeze s-ar înregistra o
mulţime de „denunţuri” la adresa „impostorilor”. Confuzia persistă (şi) pentru
că cititorul pare să nu mai aibă nici un cuvînt de spus. Nu vrea sau nu poate.
Nu are despre ce să se pronunţe, sau a fost alungat din preajma cărţilor de
esopismul căldicel din alte vremuri. Nu mai are timp să descifreze şarade, nici
nu mai vrea. În „vreme de ciumă”, dacă e să reluăm vechiul laitmotiv, s-a
dovedit că poezia e bună, totuşi, doar ca text exorcizator. Am să reiau și o
„poveste” spusă de Fănuş Neagu, despre „autoritatea” lecturii şi a scriitorului:
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„Mă obsedează ideea (cumplit, devastator de enervantă): cîtă inteligenţă,
cinste şi devotament cheltuim noi, scriitorii, pentru fiinţa neamului? Pentru
lume? – nici nu îndrăznesc s-o spun. Întîlnindu-mă cu o doamnă în jur de 40
de ani, mamă a doi copii, unul de 15 ani, celălalt de 9 ani, am schimbat, după
salutul de rigoare, obişnuitele banalităţi: ce mai faci? cum o duci? etc.
Doamna, pe care o ştiu de pe cînd era fetiţă în scutece, m-a pus în încurcătură
cu: – Tu ce mai scrii Fănuş? Nu ştiu ce mi-a venit să răspund tot cu o întrebare:
–Tu ce mai citeşti, M?... – O, dar eu nu mai am cînd să citesc! Soţul, tot timpul
cu pretenţii, copiii extrem de ocupaţi, mama bătrână... Am dus întrebarea mai
departe: – Copiii tăi ce citesc? Răspuns: – Naiba să-i ia, nu citesc decît plătiţi, în
rest stau tot timpul la calculator. – Îi plăteşti să citească? am continuat. –
Douăzeci mii ora de lectură. Şi nu-i pot reţine decît o oră, una şi jumătate! – Te
costă, am calculat eu, cam 60.000 (şaizeci de mii) lei o partidă de lectură. –
Noroc că o fac numai o dată pe săptămînă! Stau şi zac asupra unei întrebări:
merită să mai duc romanul pînă la capăt? Nu mai vreau să scriu. Nu mai vreau
şi gata. Nu mai vreau. Nu mai vreau să urc muntele. Şi cred că e dreptul meu
(parafrazîndu-l pe Delavrancea) să nu mai vreau să vreau. Să mă uit în trecut
şi să ridic din umăr. Să mîrîi neputincios. Şi să nu mai văd nimic în viitor.
Altădată m-aş fi îmbătat. Acum pînă şi beţia mă plictiseşte”.
În vremurile noastre, însă, nimeni nu a demonstrat că literatura ar mai fi
bună la ceva. Şcoala, ultima redută a culturii, e mai nevolnică decît un zid de
lut forfecat de şoareci şi vînt. Fenomenul e nou? Nici pe departe. C.
Rădulescu-Motru, filosoful şi moralistul, spunea pe la 1900, iritîndu-i pe
contemporani: „Bîrfa, insinuarea, intoxicarea, vorba în doi peri sînt mai
apreciate decît principialitatea, decît cinstea, decît adevărul… Proştii îşi dau
cu părerea despre cei deştepţi – şi dacă pot îi înfundă –, inculţii despre cei
culţi – şi nu ezită să-i desconsidere. Cei lipsiţi de bun simţ despre cei cu bun
simţ. Handicapaţii intelectual îşi dau cu presupusul despre cei cu talent. În
şcoalele noastre şi în familii copiii nu învaţă calea de a ajunge la adevăr ci
cum să se ferească de şarpele cinstei. Invidia este motorul societăţii
noastre…". În anii din urmă, parcă mai mult ca oricînd, democraţia a devenit
mediocraţie. Cred că n-aş fi spus lucrurile acestea mai bine, azi. Portretul
artistului (la tinereţe sau la senectute) într-o poziţie semi-autistă, atent la
sunetele artei sale, neatent la hărmălaia din jur, ar putea fi reprezentativ pentru
această epocă, pentru mare parte din parcursul culturii româneşti. Pe acest
fond, de supravieţuire de azi pe mîine, spun şi eu ca alţi înaintaşi că tragediile
lui Shakespeare sunt optimiste pe cînd optimismul proştilor e tragic.
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„Nicolae Manolescu
este o mașină de citit
și de scris texte...‟
Domnule
academician,
domnule
rector, stimaţi colegi,
dragi studenți, dragi
invitaţi!
Domnul Nicolae
Manolescu a rămas nu
numai pentru mine, ci și
pentru vreo 57 de
generaţii de studenţi,
Profesorul. Indiferent că a
fost președinte de partid,
indiferent
că
este
președinte al Uniunii
Scriitorilor, indiferent că
ar fi putut fi președinte al
României, eu tot Profesor
i-aș fi spus și îi spun. Așa
încât este Profesorul
nostru, cu majusculă.
Chiar și cei care nu i-au
fost studenți se pot
considera
ca
fiind
studenții dumnealui.
Nu voi citi nimic, am uitat tot ce ar fi trebuit să spun. Dacă trebuie să
uiți totul pentru a ști ceva în privința culturii, așa sunt și eu acum. Am uitat tot
ceea ce știam despre Nicolae Manolescu și voi face un portret cu totul
subiectiv. Informaţiile le puteţi găsi în cărţi sau pe internet, le puteți găsi
oriunde. Eu aş vrea să jalonez doar câteva traiectorii ale personalităţii
complexe a culturii române – repet: a culturii române, nu doar a literaturii
române – care este domnul profesor Nicolae Manolescu.
5
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O motivație pentru care este aici? El nu este străin de Bacău, prin
simplul fapt că, timp de 30 de ani, a participat la Zilele Culturii Călinesciene.
Noi ne mândrim cu acest fapt, pentru că, timp de aproape 50 de ani, pe la
Oneşti s-au perindat cei mai mari oameni de cultură din România, cei mai
mari scriitori. Apoi, a participat la Zilele revistei „Ateneu”, a avut o rubrică
permanentă, „Aperto libro”, urmată de aceea de comentariu sportiv. A mai
fost aici cu alte și alte ocazii. Ba, mai mult, 22 decembrie 1989 l-a prins în
Bacău. Fiecare a făcut Revoluția în felul său: unii în fața televizorului, alții în
stradă, unii au murit, alții au spart doar un bec. Domnul profesor era în
tipografie la noi – voia să scoată primul volum din Istoria critică a literaturii
române, pe care îl va fi continuat în 2008.
În 1976, domnul profesor a scris o monografie, Introducere în opera
lui Odobescu, și acolo, știm foarte bine, este un tur de forță al lui Alexandru
Odobescu, care se întreabă, în Pseudo-cynegeticos, cum ar putea să facă o
prefață la o carte scrisă de Cornescu. În felul acesta, pe parcursul întregului
eseu, el își dă seama că nu ar putea face o introducere la acel tratat. Așa și eu,
oricât m-aș gândi, aș ajunge la concluzia că nu aș putea să fac o introducere pe
măsură. Dacă ar trebui să spun ceva despre contribuţia domniei sale la
impunerea canonului în literatura română, atunci ar trebui să vorbesc despre
Titu Maiorescu, E. Lovinescu și G. Călinescu. Dacă ar trebui să vorbesc
despre Arca lui Noe, ar trebui să mă raportez la Grecia antică, să văd ce
înseamnă doric, ionic şi corintic. Dacă ar trebui să vorbesc despre Temele lui
Nicolae Manolescu, ar trebui să văd ce au scris alți eseiști despre literatura
universală sau despre fapte și întâmplări din copilărie. Dacă ar trebui să
vorbesc despre omul politic, ar trebui să mă refer la mari cărturari
(Kogălniceanu, Titu Maiorescu, Nicolae Iorga) și la alții care au făcut politică
activă. Iar dacă ar fi mă refer la cariera diplomatică, aici nu aș putea să
vorbesc decât despre un singur lucru: mărturisesc faptul că îmi place cel mai
mult cum sună demnitatea de a fi Ambasador la UNESCO.
Ar trebui, iată, deci să zăbovesc pe aceste „răzoare ale literaturii
române”, ar trebui „să plec cu graba și să mă întâlnesc cu zăbava” pentru a vă
vorbi dumneavoastră despre personalitatea domnului profesor Nicolae
Manolescu. Dar aș jalona totuși câteva repere.
Cronicarul literar...! În această privință, domnul profesor are un record
absolut, cred că în lume, cu cât a scris (nu mă refer la cât de bine a scris). Să
ne gândim la cronica literară, pe care a ţinut-o la „Contemporanul” din 1962 –
fiind coleg de pagină cu G. Călinescu, cu Tudor Arghezi – până în 1972,
săptămână de săptămână. Din 1972 până în 1993, a scris cronică literară la
„România literară”, unde continuă această rubrică de acum doi ani. Dacă
facem o mică socoteală și înmulțim măcar 30 de ani cu 50 de săptămâni și
dacă socotim că în fiecare an ar putea să iasă o carte (pentru că fiecare cronică
are aproape cinci pagini), cred ar ieşi vreo 35 de volume de cronică. Nimeni
6
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nu a mai făcut acest lucru. Este unul dintre marii „poligrafi”, „polihistori”,
dacă vreți, ai culturi noastre, alături de G. Călinescu și de Nicolae Iorga. Dar
domnia sa n-a vrut să-şi publice niciodată cronicile, a spus că, recitindu-le, i
se pare că este ceva fad în ele. Cu mare greu, în 2001, s-a lăsat convins de
editorul Alexandru Mușina, din Brașov, și a scos o carte, în trei volume,
Literatura română postbelică. Lista lui Manolescu. Este un subtitlu pus
probabil de editură, pentru comercializare, dar nu era cazul. Dacă vă spun ce
era la lansarea cărții Istoria critica a literaturii române, la Târgul de carte de
la Bucureşti, în noiembrie 2008, e de groază... Au fost prezente vreo mie de
persoane. Niciodată nu se poate întâmpla așa ceva la un Târg de carte. Hai să
zic 100–150...
Revenind la cronica, să vedem cum s-a descurcat el cu cenzura. Foarte
greu! A început să scrie cronică la 23 de ani (George Ivașcu era atunci la
„Contemporanul”; după aceea a trecut la „România literară”). Vă dați seama,
la 23 de ani să publice atunci în cea mai importantă revistă literară a ţării...! A
fost o luptă surdă, dar fără succes din partea cenzurii. Dacă domnul profesor
se supăra, nu mai scria. Au fost situații precum aceea din 1989, când Ana
Blandiana nu mai avea drept de semnătură și nimeni nu mai putea scrie despre
ea. Atunci el a spus că nu mai vrea să scrie, a fost într-un fel de grevă. Greva
cronicarului literar! A mai fost tot un fel de grevă când Ceaușescu împlinise
70 de ani. Timp de trei săptămâni nu a mai scris cronică literară: s-a dat
bolnav. Astfel, s-a întâmplat următorul aspect: cenzura, pentru a se intra într-o
stare de normalitate, l-a rugat să reia cronica literară, pentru că toată lumea
aștepta să citească pagina 9 din „România literară”. Era cea mai citită pagină.
A dat pulsul în critica românească prin faptul că toată lumea îi urmărea
semnătura, indiferent că era vorba despre dușmani (îndeosebi protocroniștii,
cu care s-a luptat înverșunat domnul profesor) sau despre prieteni. Fiecare
literat ar fi vrut să se scrie ceva despre el – fie de bine, fie de rău. În acea
perioadă grea, a fost cel care – metaforic vorbind – dacă spunea că s-ar putea
să plouă, toată lumea din provincie își scotea umbrela și acuza dureri
reumatismale.
Ștacheta a fost ridicată, pe de o parte, de „România literară”, unde a
existat o echipă formidabilă de critici – Nicolae Manolescu, Eugen Simion,
Mircea Iorgulescu, Valeriu Cristea, Gabriel Dimisianu și alți câțiva –, de
cealaltă parte, de Radio Europa Liberă. Adevărata scară de valori în literatura
română contemporană așa a fost impusă. De aici, de la „România literară”
(desigur, și din provincie, dar eu vorbesc numai despre ceea ce s-a întâmplat
la București) și de la postul de Radio Europa Liberă.
După 1990 s-a întâmplat un fenomen nu neapărat ciudat. Mai precis,
în anul 1993, domnul profesor renunţat să mai scrie cronică literară. Toată
7
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lumea s-a simţit dezorientată, s-a vorbit despre o criză a culturii. Timp de 20
de ani nu a mai scris cronică literară. A revenit acum. Iată o revenire în forță,
probabil și la asaltul tinerilor, dar și pentru că s-a simţit nevoit, așa cum a
făcut și Maiorescu, să facă o inspecţie prin această „infirmerie” a literaturii
noastre actuale – pentru că există și o asemenea infirmerie –, spre a pune
lucrurile la punct. Cred că aceasta l-a îndemnat. Dar, oricum, istoria noastră
literară a suferit timp de 20 de ani. Aceasta a fost o perioadă de tranziție între
1990 și 1993, când a scris editoriale, adunate în Dreptul la normalitate (1991)
și în altele (Inutile silogisme de morală practică). Dar, până a ajunge acolo, ar
trebui să enumăr câteva cărți.
Debutul critic a avut loc în 1966, cu Lecturi infidele. (Începuse cu un
volum la care a fost co-autor, împreună cu profesorul Dumitru Micu,
Literatura română de azi. 1944–1964, din 1965.) Ce înseamnă aceste lecturi
infidele? Înseamnă lecturi ce nu respectă în nici într-un fel canonul impus de o
cercetare de tip pozitivist. A urmat, în anul 1968, cartea despre Metamorfozele
poeziei, ceea ce dovedește că domnul profesor este un foarte bun teoretician.
Chiar dacă nu are cărți propriu-zise de teorie literară, în Metamorfozele
poeziei, Despre poezie (din 1987) și Arca lui Noe se vede clar mâna
teoreticianului. Doricul, ionicul și corinticul sunt concepte impuse de domnul
profesor.
A urmat acea antologie de Poezie română de la G. Bacovia la Emil
Botta, din 1968, care a fost scoasă de pe piață. Apoi, Contradicţia lui
Maiorescu, din 1970, contradicția lui Maiorescu fiind de fapt contradicția lui
Nicolae Manolescu, adică efectuarea unui efort dublu de punerea ordinii în
literatura română. Un efort destructiv, pe de o parte, și un efort constructiv, pe
de altă parte. Era inițial o teză de doctorat. În 1970 a încercat să-și susțină
teza, dar a fost respinsă, două referate fiind negative. Vă dați seama că nu a
fost din cauza nivelului științific slab, ci datorită modului de abordare a lui
Maiorescu. Abia în 1974 a putut să-și susțină teza şi vă închipuiți câți ani avea
atunci.
Dar am uitat să vă spun câți ani are. Pentru a nu-i divulga anul, spun
că s-a născut exact cu un an înainte de moartea lui Nicolae Iorga și tot cu
exact 54 de ani după nașterea lui Liviu Rebreanu. Acum vă rămâne
dumneavoastră să vedeți ce vârstă are. Oricum, vă daţi seama ce însemna, pe
vremea aceea, să susţii o teză de doctorat la vârsta de 24 de ani.
Trebuie amintit că, în anul 1953, a trebuit să-şi schimbe numele,
pentru că părinţii săi, profesori (mama, profesoară de franceză; tatăl, profesor
de filosofie), făcuseră puşcărie politică, timp de doi. El nu putea să-și continue
studiile. Le începuse inițial la Râmnicu/Vâlcea, apoi la Sibiu, și nu le putea
continua, pentru că avea dosarul „pătat”. S-a înscris la facultate, a fost
exmatriculat în anul III, în 1958. S-a dus după aceea să dea examen la
Institutul de Cinematografie, dar nu l-a luat, pentru că s-a dovedit că a fost
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exmatriculat. A fost reînmatriculat în 1958 și a terminat Facultatea în 1962.
După aceea a fost rugat să intre în Partid și nu a vrut să intre, folosind fel de
fel de subterfugii. În felul acesta, și-a păstrat independența de spirit. Pentru că
acesta este în fond triumful lui Nicolae Manolescu: este triumful unui spirit
liber.
Dar continuăm cu acel an 1973, cu reeditarea tezei de doctorat.
Urmează un formidabil ciclu de Teme, şapte volume: 1971, 1975, 1978, 1983,
1984, 1986 și 1988. Aici îl vedem pe cronicarul literar Nicolae Manolescu
degajat, făcând incursiuni în literatura universală sau în copilăria sa. Vorbește
despre lucruri aparent minore, dar care pentru sufletul său contează foarte
mult. După Sadoveanu sau Utopia cărții (1976), este co-autor la manualele de
literatură pentru liceu, la clasa a IX-a şi a XII-a (1977 și 1979). Am învățat de
pe acele manuale, care atunci erau singurele. Nu erau alternative și deci
aceasta însemna foarte mult pentru un autor. În 1980, un an foarte important,
apare primul volum din Arca lui Noe, urmat de alte două volume, în 1981 și
1983. În 1987, reia, într-un volum, Despre poezie, vechile sale teorii potrivit
cărora poezia nu poate fi încorsetată între niște limite structuraliste. Poezia
este... poezie, are inefabilul ei, pe care putem sau nu să-l prindem. În 1990,
apare primul volum din Istoria critică a literaturii române. Am avut șansa,
fiind student, în anul al IV-lea, să ne predea la un curs opțional, din acea
Istorie..., am putut asculta „în primă audiție”.
1990 este anul tranziției – cu acel „drept la normalitate” –, înspre
realitatea politică. Într-o lume atât de bulversantă, cum a fost aceea de după
1990, când orice scară de valori era înjosită, în momentul în când la Putere au
ajuns oameni care nu prea aveau ceva legat de Puterea ca atare (mă refer la
actul civic), intelectualul Nicolae Manolescu s-a angajat în politică.
Au urmat, după aceea, şi alte cărţi, multe reeditări (unele dintre ele
chiar de trei ori, precum Teme-le sau Viață și cărți: 2009, 2012, 2015), sau
volume despre „citit şi scris” și despre „istoria literaturii române pe înțelesul
celor care citesc” și știu să o înțeleagă. Domnul profesor nu scrie deloc
plictisitor. Nu veți găsi niciodată în cronicile sale (cred că mi-ar trebui un an
de zile să citesc tot ceea ce a scris) ceva plictisitor. Întotdeauna sunt
atrăgătoare și veți găsi în ele un clenci, un paradox, o critică de tip
impresionist care este amestecată, desigur, cu tot fele de alte tipuri de critică
(fie sociologică, psihocritică sau altele).
Urmează acel an fomidabil, 2008, cu lansarea Istoriei critice a
literaturii române, carte ce continuă Istoria lui G. Călinescu. Dacă G.
Călinescu nu cita pe nimeni, Nicolae Manolescu îi citește pe toți cei care au
scris despre literatura română și face, în fond, o metaistorie. După ce citeşte
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practic tot ce s-a scris înainte în și despre literatura română, vine la sfârşit și
spune cum ar trebui văzute lucrurile.
Sunt multe de spus și despre profesorul Manolescu, un profesor
nonconformist, de tip american. Nu adoptă o atitudine scorțoasă, ci una cu
totul degajată, cu o costumaţie lejeră la cursuri (cu blugi şi tricou), de
neconceput în acei ani. A avut și el mari profesori: G. Călinescu și Tudor
Vianu. Undeva spune că la cursurile primului te simțeai întotdeauna prost,
pentru că nu-ți puteai închipui cum un asemenea profesor poate să facă atât de
multe legături între felurite domenii. De la cursurile lui Tudor Vianu se simțea
că iese mai deștept decât este. Atunci și-a propus să împrumute de la fiecare
cam ce era mai bun. A luat spectaculozitatea ideilor de la G. Călinescu, iar de
la Tudor Vianu a luat acea democratizare a actului pedagogic. Îmi amintesc
faptul că, înainte de a mă prezenta la examenul de literatură cu domnul
profesor, am citit, timp de cinci zile, 1500 de pagini scrise de Marin Preda. Nu
mă puteam prezenta la examenul profesorului fără să știu. Nu era vorba de
notă aici. Am avut onoarea să fiu, alături de dânsul, și în câteva comisii de
doctorat şi am avut ocazia să văd, pe viu, adevăratele conferinţe pe care le
ţinea, pe marginea tezelor de doctorat în discuţie, în referatul pe care-l
prezenta. Mi-aș fi putut lua notițe. Dincolo de toate, a îndrumat generaţia ʼ80
în cadrul Cenaclului de luni, a condus destinele unei generații literare.
Vedeți că eu pot să bat mult „răzoarele literaturii” pentru a ajunge în
final la un portret al domniei sale. Nu cred că am reușit decât să-l conturez
doar. Nicolae Manolescu este o mașină de citit și de scris texte. Mulți se
întreabă cum poate, când are timp să le facă pe toate. Există un complex al
literaturii române: acela că nu poți fi mare personalitate dacă nu scrii despre
lucruri foarte serioase. Lucruri serioase în sensul înțeles de Adrian Marino şi
de Constantin Noica. Ei spuneau că nu putem ieși în Europa cu poezie, cu
eseu și cu foiletonistică. Domnul profesor a reușit să demonstreze acest lucru
printr-un efort critic susținut, a scris cel puțin două texte pe săptămână și este
o enciclopedie. Știe nu numai literatură, ci și istorie, arte, știință. Îmi
amintește ceva de Solomon Marcus și de Alexandru Piru. În orice subiect l-ați
aborda, el va ști să răspundă.
Mă opresc aici. Sunt multe de spus, tabloul personalităţii profesorului
și criticului Nicolae Manolescu este complex, scara de valori fiind foarte bine
aşezată în literatura română de domnia sa. Ne bucurăm, domnule profesor, că
sunteți în mijlocul nostru. Să-l aplaudăm!

Prof. univ. dr. Vasile Spiridon
Laudatio rostit la Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău, cu ocazia acordării
titlului de Doctor Honris Causa, în ziua de 27 octombrie 2016, domnului
Acad. Nicolae Manolescu
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Poeme de
Leo Butnaru

Acupuncturistul
…dar se lăsă pacea între îngeri şi balauri
între balauri şi sfinţi
iar sfântul Gheorghe
în baza experienţei sale de viaţă
şi de luptă
ajunse acupuncturistul balaurilor…

Pre-arhimediană
…un corp scufundat într-un fluid este…
Arhimede

Ochiul ager al egipteanului antic observa cum
parcă fără motiv
ba chiar uneori şi pe mare secetă
apele Nilului creşteau un pic
un pic.
Atunci egipteanul pre-arhimedian îşi spunea:
e
din cauza că femelele crocodililor
din zi în zi
devin tot mai borţoase.
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Modalităţi
Aceasta e una din modalităţile posibile de a compune acest poem
fiece eventual cititor va recurge la una din modalităţile posibile de a citi
acest poem
aceasta (prima + a doua premisă a prezentului silogism) însemnând că
poemul de faţă conţine mai multe poeme
unele dintre ele foarte diferite între toate celelalte
la rândul lor având capacitatea de a se înmulţi prin sporii vreunei metafore
sau ca rizomii cu noduri şi internoduri ale lăcrămioarei sau ghimbirului
sau, în subteranele textului,
ca rizomii vreunei plante numai spirit a filosofiei
din atare motiv această modalitatea din multiple posibile de a compune
poemul
nu poate să mă împace pe mine cu mine însumi
această modalitate din multiple posibile de a înţelege poemul de faţă
nu poate să te împace pe tine cu cine însuţi, cititorule,
şi parcă poemul continuă chiar fără ca eu să-l fi început vreodată
şi parcă poemul continuă chiar şi după ce a fost încheiat definitiv
cu punctul pus la finele lui de Însuşi Dumnezeu*
Cititorul şi Creatorul a Toate modalităţilor de a crea, de a scrie
şi de a le pune pe toate, frumuşel, în sicrie, sicrie, sicrie…
___________________
*Când în textul poemului intervine Însuşi Dumnezeu
fie doar cu un singur punct
poetul este ca şi degradat de la starea de creator
la
starea de simplu martor al creaţiei…

Libertatea
Am impresia că totuşi
libertatea cuvântului nu e acelaşi lucru cu
Cuvântul Libertăţii
12
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acesta de-al doilea fiind parcă mai responsabil
uneori chiar Magistral
şi poate chiar
Magic
fără a-şi permite vreodată
precum primul
libertatea ca dezmăţ…

Tu şi viitorul
Pe mine mă împinge din spate viitorul.
Ovidiu Genaru
Uneori
parcă ai fi apăsat în piept
şi presupui că astfel te apasă viitorul
pentru a te ţine pe loc
pentru a te întârzia oarecât
sau chiar de a te împinge un pas-doi îndărăt
viitorul
care bineînţeles ştie ce trist îţi va fi în el
viitorul
şi vrea să te cruţe cât de cât
să te mai ţie ceva timp
unde îţi este ceva mai bine totuşi
decât îţi va fi mâine…

Analog
Ca şi forma care peste un timp poate lua o altă formă
şi lipsa de formă poate lua alte lipsuri de formă…
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Imposibilul
Sigur
în iubita noastră ţară
mai toţi putem face ceea ce
ni se cere uneori:
Prefă-te că munceşti!
Într-un vis însă
pare-se Mefisto
mi-a strigat..
ba nu
mi-a şoptit discret:
Prefă-te că nu munceşti…
Nu mă pot preface că nu trăiesc! – am urlat.

Doar februarie…
Cu adevărat:
timpul goneşte tot mai înverşunat
fără milă devorându-ţi vârsta
milă după milă
(uite
întreitul plural al milei – mile…)
de parcă toţi anii pe care îi trăieşti
şi cei care ţi-au mai rămas sunt alcătuiţi
numai din luni februarie de doar
28
sau 29 de zile…
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Activul
și pasivul

un eseu de Ovidiu Pecican
Dacă este adevărat că în trecut germinează viitorul, nu este mai puțin
întemeiat nici să afirmi că, la rândul său, prezentul modifică trecutul. A-l citi
pe Ion Creangă după Cioran se vădește o experiență fertilă, din care nu câștigă
doar cititorul, ci, în mod neașteptat, chiar Creangă. Povestea unui om leneș, cu
mersul ei realist către finalul drastic, deși eufemistic exprimat, m-a frapat
dintotdeauna printr-o anume brutalitate întrezărită dincolo de tonalitatea
șugubeață a autorului. Suprimarea leneșului, chiar întemeiată fiind pe
încăpățânata lui pasivitate, de o consecvență totală, mi se părea o soluție
extremă, radicală, intolerantă, și prin umramre, cu nimic mai puțin blamabilă,
păcătoasă decât însăși tara pe care o sancționa. Această pedanterie etică nu
putea fi a lui Creangă, al cărui erou din Prostia omenească preferase să-și ia
lumea-n cap și chiar să se reconcilieze în final cu o lume golită de
înțelepciune. La relectură, mi s-a părut că îl surprind pe Creangă... trăgând cu
ochiul. Cu privirea mijită sceptic, de astă dată, am îndrăznit să cred că am în
față, nici mai mult, nici mai puțin, decât o parabolă; se confruntau două
principii și două lumi: a celor activi cu a celor pasivi, Activul și Pasivul.
Intervenția cucoanei în momentul de vârf al confruntării era prilejul
unei ultime tentative de convertire a leneșului la etica activității. Consecvent
însă, candidatul la spânzurătoare refuză ispita (într-o formulare interogativă
de-acum proverbială prin laconismul și prin uriașa ei impertinență: „Muieți-s
posmagii?”), trecând din inactivitatea parțială a vieții în cea absolută,
thanatică. Dar victoria îi aparține, paradoxal, Pasivului, în acest război al unor
ordini incompatibile: „Și iacă așa a scăpat și leneșul acela de săteni, și sătenii
aceia de dânsul.”
În această altă interpretare, aptă să aducă „snoava” marelui humuleștean
în proximitatea altor misterioase parabole românești (Miorița, Meșterul
Manole, Toma Alimoș), Povestea unui om leneș preliminează câteva din
Fracturile lui Cioran, tot așa cum fragmentele invocate catalizează
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descoperirea acestui nou Creangă. „Ca să întrezărești esențialul nu trebuie să
practici nicio meserie” este de părere gânditorul francez de origine română.
„Să stai doar lungit și să gemi...” „Poți fi mândru de tot ce-ai făcut, dar ar
trebui să fii mult mai mândru de ceea ce n-ai făcut. Este o mândrie pe care
rămâne să o născocim”. „Să nu fi realizat nimic și să mori surmenat.”
În cele trei adagii de mai sus se concentrează o întreagă filosofie și etică
a contemplativității și a non-acțiunii. Recunoscând că nu doar sătenii au
scăpat de „leneș”, ci și el, la rânul lui, s-a mântuit de ei, Creangă legitimează
și perspectiva contemplativului asupra lumii. Cutare exeget erudit ar merge
îndată cu gândul la modelul vieții contemplative oferit de India și ar
demonstra savant că „Popa Smântână” s-a contaminat de schopenhauerism în
ambianța Junimii, de-a dreapta lui Eminescu. De ce, totuși, să punem atâtea în
cârca Indiei? Mult mai aproape, chiar la noi, era încă viu modelul spiritual
isihast, reprezentat de figuri aproape mitice, cum au fost Daniil Sihastrul sau
Paisie Velicikovski. Experiența athonită, atât de fecundă în confruntările cu
Reforma și cu Islamul de-a lungul evului mediu și al primei noastre
modernități, nu-i rămăsese, cu siguranță, necunoscută epicureicului răspopit,
în decursul anilor de seminar teologic și de preoție.
La drept vorbind, Eminescu însuși s-ar cuveni reluat dinspre tradiția
cărturărească autohtonă, după atâtea apeluri la codul de lectură oferit de
cultura germană și de cea extrem orientală. Am înlătura astfel capcana de a
vedea în imaginea sihastrului din Strigoii, bunăoară, copia adaptată la rigorile
lumii dace a unui Bodhisattva. „Pe-un jilț tăiat în stâncă stă țapăn, palid,
drept,/ Cu cârja lui în mână, preotul cel păgân;/ De-un veac el șade astfel – de
moarte-uitat, bătrân,/ În plete-i crește mușchiul și mușchi pe al lui sân,/ Barban pământ i-ajunge și genele la piept...// Așa fel zi și noapte de veacuri el stă
orb,/ Picioarele lui vechie cu piatra-mpreunate,/ El numără în gându-i zile
nenumărate,/ Și fâlfâie deasupra-i, gonindu-se în roate/ Cu-aripele-ostenite un
alb ș-un negru corb”. Proiecția romantică eminesciană modelează, cred, un
material desprins din ambianța vechilor hrisoave și cărți de cult autohtone, din
frumusețea cărora s-a întrupat și Fragmentariumul. Nu va fi fost doar atât.
Chipul uitat de timp al sacerdotului trimite, în primul rând, la recluziunea
ritualică și ocultă a lui Zamolxes sub pământ, ca și la – o reminiscență din
vremea studiilor vieneze și berlineze? – Frederic Barbarosa, dormind așezat în
jilțul lui în inima unui munte, conformlegendei.
Dar poate că afinitatea pentru modelul existenței contemplative este
unul dintre firele de legătură dintre Eminescu și Creangă. Nu văd niciun motiv
de a respinge ipoteza că, în atmosfera veselelor orgii de la Bolta rece, ori cu
prilejul veghilor la lumânare din bojdeucă, cei doi scriitori puteau reflecta
împreună la ipostazele înțelepciunii tradiționale românești, fixându-i un loc
anume printre reperele lor sufletești.
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Paul Goma şi
„ego-literatura”

un eseu de Adrian Dinu Rachieru
Comentat dintr-o dublă perspectivă, scriitorul, să recunoaştem,
fiind eclipsat de faima disidentului, Paul Goma trece, în ambele ipostaze,
printr-o nemeritată devalorizare. Orgolios, incisiv, incomod, acest
„muşcăcios agresiv” (cum se recomanda) a devenit un caz,
internaţionalizat şi apoi istoricizat, însoţit, însă, de avalanşa suspiciunilor
şi a bârfelor de cafenea. Opera sa, de izbitor caracter confesiv, hrănită de
„muza memoriei” şi livrând, cu francheţe, „sincerităţi brutale” a deranjat
pe mulţi; îndeosebi, ecourile Jurnalului i-au atras o antipatie furibundă,
tenace. Iar aura disidenţei, odată cu oficializarea anticomunismului
postcomunist, îmbrăţişat vocal de „curajoşii” de azi, aproape s-a destrămat.
Încât, constatăm, o regretabilă discreţie s-a înstăpânit. În plus, prăbuşirea
comunismului a provocat o resurecţie a memoriei şi, previzibil, reacţii
privind „folosirea” ei, nu în puţine cazuri abuziv-deformatoare. Rămâne de
văzut dacă acest tsunami memorialistic postdecembrist, cosmetizat,
ficţionalizat deseori, nestrăin de „autoglorificări şi martirizări
fanfaronarde”, cum, surprinzător, recunoştea Vladimir Tismăneanu, va
întreţine, prin transfer generaţionist, o onestă solidaritate anamnetică, în
termenii lui Dan Diner.
Om dificil, de o intransigenţă atipică şi scriitor controversat,
marginalizat, plecat cu scandal din Gulagul mioritic, practicând, cu
francheţe, arta noncompromisului, considerat „o pasăre rară în generaţia
sa” (cf. D. Ţepeneag) şi, îndreptăţit, un reper moral, deposedat de drepturi
civice, exclus din breaslă, figură incomodă pentru autorităţi şi, deopotrivă,
pentru confraţi, Paul Goma rămâne într-o „situaţie revoltătoare”, scria
Nicoleta Sălcudeanu (1, 121). E drept, pana polemistului a dezvăluit o
portretistică în aqua-forte, cu roluri clare, denunţând „sporul de eroism” al
unor opozanţi „întârziaţi”, revendicativi, gălăgioşi, cultivând cu ferocitate
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anticomunismul postcomunist. Şi devoalând, astfel, complexul de
vinovăţie al intelectualului român. Chiar suportând fenomenul de uzură,
cum observa I. Simuţ, odată cu devalorizarea anticomunismului (cândva,
„rar, clandestin şi eroic”), cu o cotă morală şi estetică „în scădere”.
„Macedonskianul” prozator, neîmblânzit, trecut prin experienţe
traumatizante, vădeşte, de fapt, vulnerabilitate şi recunoaşte, implicit, „o
tandreţe neîmpărtăşită” (1, 127). Confesia sa, aluvionară, de înregistrare
maniacală, stârnind antipatii, alunecând în invectivă şi exagerări, avea
nevoie de tovărăşia Jurnalului. Omul, de o „retractilitate arţăgoasă”,
virulentă, oferind judecăţi tăioase, inconfortabile, lansând, în numele unui
cod moral („să fiu pentru bine şi împotriva răului”) cruciade de ecou,
iscând scandal, devenind (şi rămânând) un caz, pare unora un „sangvinar”
megaloman, o „marionetă” irascibilă, un paranoic revanşard etc., răfuinduse cu o limbă „sovietizată”, „scânteizată”, „şedinţizată”.
Cariera sa se leagă, certamente, de evenimente politice (fronda
promaghiară, detenţia, umilinţele, aderarea la mişcarea ’77 a lui Pavel
Kohut). O mână de „intelectuali răzleţi”, constata Nicoleta Sălcudeanu (1,
117) încerca atunci articularea unei opoziţii. Iar eticheta livrată de agenţii
Securităţii într-o notă-raport (21 decembrie 1976) a făcut carieră, întărită şi
de opiniile / delaţiunile unor scriitori (printre ei, Al. Ivasiuc), părtaşi la
răspândirea unor zvonuri imunde: era vorba de o nulitate literară, un
„scriitor curajos, dar fără talent”. Dacă în acei ani se orchestra o campanie
abil dirijată pentru discreditarea opozanţilor, mai încoace furia şi pizma
confraţilor, poltroneria, vizează „gândirea contorsionată”, „fantasmagoriile
paulgomiene” (2, 237) ori „meseria de antisemit” (2, 242), cum scria fostul
amic Laszlo Alexandru, cândva văzând în periferizatul Goma chiar
prototipul exilatului (2, 119); ruptura, intervenită în 2002, invoca pretinsa
„pasă antisemită”.
Ca „exilat lingvistic”, autorul Patimilor după Piteşti aduce, în
prim-plan, limba vorbită, cu numeroase bizarerii, cuvinte inventate
(vădind ingeniozitate), cultivând cu obstinaţie, observa Alexandru Burlacu,
dialogismul poeticii narative. Trecutul „nu trece”, constată Goma, dar
„cine n-are scris, nu există”; motiv de a nu lăsa nimic ne-numit, de a spune
toate numele; dacă există documentele, au existat şi faptele, raţionează el,
cercetând fenomenul carceral, creionând „tabloul în alb-negru al lumii”,
politizat, îngroşat, plonjând în transbiografism. Văzut, nedrept, doar captiv
al biografiei, Goma, evident, se hrăneşte din anamneză. Recuperarea sa,
nota profetic Marta Petreu, în 1991, se desfăşoară „cu oarecari reţineri” şi
„prudenţă critică” (3, 5), Goma anunţând, prin reinserţie, posibile seisme
ierarhice. Între timp, situaţia s-a agravat: suntem martorii unui veritabil
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complot al tăcerii, iscându-se un război rece civil. Dar resentimentarii
dispar natural, încet-încet; însingurat, exasperat, Goma însuşi se va
„retrage” cândva, rămânând speranţa că noua critică va „recalibra” (1, 123)
puzderia judecăţilor nedrepte, colorate excesiv-pasional, instaurând o
posteritate neutră, cum opina Ovidiu Morar.
Gândite ca o dureroasă anamneză, erupţie a unui eu hipertrofiat,
„Scrisele” lui Paul Goma, un intelectual radical, exprimă, pe un ton
vindicativ-zgomotos, partea sa de adevăr. „Taxat” în fel şi chip, Goma –
mereu egal cu sine – s-a bucurat de o receptare deformată. Risipind
„afurisenii”, el a indignarisit lumea literară, prevenindu-ne, însă: „nu pot
aştepta posteritatea să-mi dea dreptate”. Cu această mânie de vates
neînţeles (cf. Gh. Grigurcu), în ştiutu-i stil repetitiv-imprecativ,
împărtăşindu-ne temele, ideile şi of-urile care îl obsedează, prozatorulmărturisitor caută neobosit în memorie. Deviza sa este neuitarea: „nu eu
am căderea să iert, eu am căderea: să nu uit”.
Suspicios, inclement, în dezacord cu restul lumii, martorul Goma
(ca diarist) se luptă cu laşitatea şi pasivitatea celor din jur, cu biografiile
lor cosmetizate / inocentate, după ce au „slujnicit” regimul; în consecinţă,
nu suportă avalanşa de poetisme şi nu agreează limba lui Esop, ci spune pe
şleau ceea ce ştie. O fi veninos din fire? O fi vreun evreu rus (Evremovici),
plin de umoare schimbăcioasă, otrăvicios, vizitat de mania persecuţiei?
Sau, poate, un agresiv veleitar, lipsit de talent, pus la colţ, evitat, izolat de
mediul nostru levantin-acomodabil, abandonat tactic la bursa relaţiilor
(utile), risipindu-şi amiciţiile şi capitalul, stârnind adeziuni şi rejectări,
trecut sub tăcere, supus embargoului sau atacat violent de holocaustologi?
Cerând însă, dincolo de compromisuri, dezerţiuni, ipocrizii etc., o grabnică
reconsiderare, anulând indistincţia dintre om şi operă.
Născut în Mana-Orhei (2 octombrie 1935), Paul Goma debuta cu
proză scurtă în Luceafărul barbist, spre sfârşitul anului 1966, sub un titlu
dat de redacţie: Aia, în loc de Când tace toba. „Afurisitul de Goma”, de
fibră contestatară, condamnând ezitările şi laşităţile co-breslaşilor, s-a
bătut „cu forurile” şi n-a tăcut. Editorial, Camera de alături (EPL, 1968) ar
marca debutul propriu-zis. După scurta exaltare din august, „puşcărizatul”
Goma, un „basarabean rătăcitor”, un ins „în plus” în propria-i ţară, hăituit,
cunoscând experienţa solitudinii va scrie, cu hărnicie, împotrivindu-se
castrării memoriei. Va transforma „ficţiunile (sale) realiste” în instanţă
morală (devenind „oglindibil”) şi va condamna vehement delaţiunea,
exersarea vasalităţii, calomniile şi vânzările, delirul dictatorial. Or,
„Gomiţă” n-a cedat. Va fi, aşadar, izolat, evitat şi, mai apoi, expulzat
(1977), „bucurându-se” de solidaritatea laşă a confraţilor. Şi declanşând un
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teribil scandal politic, descumpănind autorităţile (1, 90). Cazul Ostinato,
carte în traducere germană, lansată la Târgul de la Frankfurt (editura
Suhrkamp, 1971) şi, cvasi-simultan, în Franţa, este prea bine cunoscut,
conducând la retragerea delegaţiei oficiale a RSR. Ascunzându-şi scrisul
de „seci” (cum mărturiseşte), trimiţându-şi manuscrisele peste hotare,
transformând – fără voia sa – cărţile ivite în ne-româneşte în veritabile
„delicte literare”, condamnând, din interior, regimul, Goma reprezenta un
simbol. Treptat, scriitorul a fost eclipsat de acţiunile disidentului,
opunându-se făţiş coabitării cu sistemul opresiv. Şi blamând, prin atitudini
tranşante, inacţiunea, tăcerea şi „tremuriciul” scriitorimii, celebrul nostru
„aşteptatorism”, compromisurile unui neam amnezic, tranzacţional şi,
îndeosebi, reacţiile elitei, incapabilă de a se smulge din braţele „laşităţii
majoritare”. Ori de a sfida consemnul tăcerii.
Cum iarăşi se ştie, în 14 aprilie 1977, Goma a fost exclus din
Uniunea Scriitorilor. Încât, pentru lumea scriitoricească, cazul Goma a
devenit complexul Goma. Un mărturisitor al istoriei netrucate, Paul Goma
era, observa V. Podoabă, „indicatorul propriei noastre vinovăţii”. Evident,
după ’89, alibiurile intelighenţiei noastre (rezistenţa prin cultură) deveneau
jenante pentru dilemioţi; vecinătatea lui Goma era inconfortabilă, „măştile
eroice”, înmulţindu-se spectaculos, defilau în preajmă şi „detronarea” celui
care luptase pe faţă, îngropat acum în tăcere ori calomniat, înjuriind vârtos,
la rându-i, pe toată lumea, funcţiona ca un comandament implicit,
reducând meritele sale la publicizare (prin scandal politic), opera fiind
lipsită, chipurile, de suport axiologic. Reevaluarea ei se impune, constata
Paul Cernat, analizând „redebutul” scriitorului (Camera de alături, Editura
Ratio et Revelatio, Oradea, 2015) în seria de autor îngrijită cu devoţiune de
Flori Bălănescu, exegeta blamând „apetenţa (noastră) pentru amnezie”.
Digitaţiile primului Goma, vădit incomodat de „piesele de mici
dimensiuni” (recunoştea în Jurnal pe sărite, 1997), în confruntare –
subtextuală – cu limita, vor face loc crudităţilor memorialistice,
evidenţiind, în timp, un „parcurs scriitoricesc deviat” (4,13).
Dat „pe mâna exilului” (cum se lăudase generalul Pleşiţă), urmând
a fi „halit”, Goma s-a confruntat cu virusul suspiciunii şi, desigur, cu
„braţul (lung) al Revoluţiei”. Trimis să-l lichideze, agentul securităţii Moţu
Haiducu s-a predat însă, lucrând în contraspionajul francez (D.S.T.). Iar
Goma s-a răzbunat „exemplar” (cf. D. Ţepeneag), trimiţându-i, prin
depoziţiile sale beletrizate, în neuitare. Ciclul autobiografic, reconstituind
odiseea studenţilor „ungarişti”, ororile marca Gh. Enoiu ori ale
pomenitului Pleşiţă sub această deviză a crescut: Goma „nu vă va cruţa de
uitare”! În primii ani ai exilului, în neromâneşte, e adevărat; în „haină
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străină”, cum zice, privat de „ecouri”. Dar şi după seismul decembrist,
când productele sale literare, puse eruptiv la îndemâna cititorului român,
nu s-au bucurat de „o abordare normală” (5, 132), de vreme ce el era
prizat, în multe comentarii, doar pe latură militantistă, ca animator al
Mişcării din 1977. Şi taxat, în pofida „cantităţii de disperare” din proza
„aşa-istă”, drept autor al unor scrieri „pişăcioase”. Încât nescriitorulscandalagiu a fost, din nou, „carantinizat”, îndeosebi de către cei
încondeiaţi cu vervă pamfletară, Goma afirmând răspicat: „cine nu are
memorie nu are dreptul la viitor”.
„Excepţional poet al cruzimii”, observa I. Negoiţescu, întors din
infern şi mânat de nerăbdarea „spunerii”, într-un limbaj sacadat, străin de
metaforită, Goma nu a rostit adevăruri „pe jumătate”. Prudenţa,
autocenzura, limbajul esopic au făcut, se ştie, epocă, alimentând – în decor
totalitar – epidemia romanescă a „obsedantului deceniu”. Or, Goma s-a
rostit „cu toată gura”, corectând proza „de curaj” într-o vreme în care
producţia romanescă, plătind, totuşi, tribut infecţiei ideologice era,
realmente, mai aproape de adevărul documentaristic, compensând o
istoriografie lacunar-mincinoasă. Constatând, de pildă, că „despre Piteşti
se tace”, semnatarul volumului Le Tremblement des hommes (editat de
Seuil, în 1979) şi la Humanitas, în româneşte (Culoarea curcubeului,
1990), imediat retras, Goma şi-a asumat datoria de a scrie, ştiind că „nu
poţi scrie doar cu talent”. „Piteştizarea” scriitorilor se manifesta şi prin
simptomul „întrecenzurii”; neo-intelectualii / „culturrezistiştii” fluturau
stindardul rezistenţei estetice asumându-şi / arogându-şi un nimb eroic.
Repus în circulaţie, „recuperat” în avalanşă, suportând – credem –
o receptare excesiv politizată, omul din Bellville şi-a încheiat, astfel, exilul
literar. Dar nu şi cel propriu-zis. Cărţile sale, cu accent autobiografic,
vădesc o memorie prodigioasă şi dezvoltă luxuriant oralitatea. „Respectul
pios” (chiar dacă încălcat), cerut – de unele voci – pentru opozant, nu
trebuie transferat, fără examen critic, scriitorului. Suspectat de a fi
exploatat scandalul politic, vinovat, aşadar, de seducţie publicitară,
prozatorul Goma dovedeşte, după alte voci, şi „excelenţă literară”;
gomafobii, dimpotrivă, consideră că, ţinut lungă vreme „sub obroc”,
beneficiind de aura disidenţei, scriitorul a fost umflat valoric. Oricum,
contondentul Goma, punându-ne oglinda în faţă inconfortează; el ne arată
cum suntem şi, firesc, diatribele lansate cu îndârjire veninoasă i-au pus în
cap „scriitoricimea”. Contemporanii ignari, elitarzii, „literatorii carpatini”
s-au iritat în numele etichetologiei. Goma a fost supus antisemitizării,
„smântănimea României” s-a dezlănţuit şi „otrăviciosul” autor, provocat, a
devenit, iute, incontrolabil, constata Monica Lovinescu. Folosind un
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limbaj violent, divulgând indiscreţii, colecţionând amănunte picante şi
jenante, Goma face figura unui „demolator”, ruinând pe bandă rulantă,
prin portretizări negativiste, în aqua-forte, numeroase prestigii.
Holocaustologii, editorii „ticăloşi” sunt puşi la zid sub tirul unei
inclemenţe nevindecabile, hrănită de excese temperamentale şi pusee
umorale. În replică, dacă nu va fi înconjurat de o „tăcere mortiferă”,
scriitorul riscă a fi taxat, cu un diagnostic reluat, drept un veleitar lipsit de
talent; şi suspectat că ar acuza un nefondat „delir de persecuţie”. Goma
acuză, însă, şi un deficit de generozitate. Or, „excesul care deranjează”
(cf. O. Şimonca) nu vine nicidecum din această direcţie; vocaţia prieteniei
este în suferinţă.
Marele auditiv, narând istoria trăită sub interdicţia de a uita, cu
experienţa detenţiei şi a şocurilor unei existenţe care îşi exorcizează
amintirile, Goma, ca „exilat perpetuu”, doreşte să înregistreze totul. El se
vrea un „dezvăluitor”, încât literatura sa, nutrită de o memorie fabuloasă,
porneşte de la document. Mixează biografemele şi documentele,
prefăcându-le în ego-literatură (cf. Magda Ursache). Spirit justiţiar,
incomod, incisiv-radical, blamând ipocrizia breslaşilor şi culpa colectivă în
care ne-am bălăcit, Goma, trecut prin supliciile izolării, ştie că „a fi scriitor
înseamnă a nu minţi”. Încât grozăviile epocii trec, cu severitate şi
sinceritate, în cărţile sale, dorite a fi o „criptă transparentă”. Chiar detenţia
pare / poate fi o „binevenită” documentare, prozatorul înregistrând cu
minuţie toate detaliile. Şi livrându-le, apoi, febricitant, într-un nemilos
rechizitoriu, dezvăluind indignat violenţele universului concentraţionar,
dezastrul moral, absenţa revoltei civice.
Dar prozatorul Goma, un captiv al memoriei, refuzând să tacă, ştie
că Istoria se scrie „cu pana”. Nu pare capabil să părăsească ţarcul
biografic, cum cred unii? O biografie care, ciudat, pare „oprită” la borna
1977 şi care, „epuizându-se”, a provocat spaima unor comentatori,
îngrijoraţi că epicul secretat de „scoica resentimentară” (cf. Marta Petreu),
sub imperativ etic, redundant, ar proba tocmai lipsa de imaginaţie a
controversatului autor. Dar la Goma există nu doar coşmarescul univers
concentraţionar, golit de metafizică, ci şi un „dincolo de dincolo”, vădind –
chiar străin fiind de elanuri celeste, pe temeiul regresivităţii amniotice – o
recuperare paradisiacă, reverii diurne, impulsul „fantasmării”. Totul, însă,
pe temelia trăitului. În fond, copilăria basarabeană, aflând în rusismul
calidor (v. Din calidor, dezvăluind o seninătate nicicând atinsă în altă
parte) un „punct de observaţie” (pridvorul – simbol întreţinând sentimentul
de siguranţă) ori Arta refugii, discutând soarta „basarabeţilor”, încercând,
sub tăvălugul Istoriei, a trece „râul blăstămat” (Prutul, bineînţeles)
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probează că radicalismul său vindicativ rămâne egal cu sine; şi că
narcisiacul Goma, intransigent, culpabilizator, ca autor liber, sfidând
conjuncturile, se raportează mereu la sine. Într-o vreme a uzurpării
simbolurilor, reconsiderarea lui Goma se impune, recomanda Mircea
Martin (6, 1). „Oribil”, zicea Monica Lovinescu (în faza post-Goma) ori,
dimpotrivă, un reper istoric şi moral? „Un Soljeniţân român”, aşteptat,
cum clama Eugen Ionescu în Le Monde, fără a învinovăţi pe cei care nu sau eliberat de frică, ori un feroce antisemit, cu „onoarea pierdută”, cum ne
asigura Mihai Dinu Gheorghiu? În fine, un vanitos încrâncenat, ruinânduşi capitalul moral prin sarcasmul parisian, revărsat „nediferenţiat” sau un
dezamăgit, blamând gena etnică şi ticăloşirea semenilor? Cele trei volume
ale Jurnalului (tipărit la Nemira) dovedesc, credea Alex Ştefănescu, „o
selecţie tendenţioasă” şi transformă statuia lui Goma într-un „morman de
moloz” (7, 646). Să nu uităm, însă, că foiesc şi adversarii, lansând cu
hărnicie bârfeme mistificante, urmând o directivă ocultă: „decizia de a-l
tăcea pe Goma, de a-l inexista”. Cum crede, neclintit, însuşi suspiciosul
Goma, văzut de cârcotaşi doar ca un disident deghizat, narând, într-o operă
esteticeşte debilă, despre gulagul băştinaş, nicidecum un cartograf al
universului carceral.
Explozia depoziţională a primilor ani postdecembrişti a încurajat
eruptiv memorialistica. Fie, s-a observat, pe linia unor iluminări
îndurătoare şi izbăvitoare, a experienţei mistice şi a cristificării, a
muceniciei întorcându-şi „inima de la rău”; fie, dimpotrivă, pe direcţia
unei suferinţe masochiste, pornind de la cruditatea scenelor penitenciare,
tutelată de pilda şi notorietatea lui Goma. Lunga sa retrospecţie dovedeşte
apetit digresiv, ostentativitate, mahalagism. Şi, uneori, chiar o memorie
deficitară, colportând informaţii şi falsând. Oricum, „e ceva paradoxal
feminin” în această proză, observa Marian Popa în Istoria sa „de azi pe
mâine” (8, 730), debordând de pălăvrăgeală vervoasă şi propunând, totuşi,
izbutite personaje feminine. Beneficiar al incredibilei şanse istorice
(naufragiul comunismului), acest „mic Soljeniţân român” (8, 726), mereu
în aşteptarea ipoteticului cititor român, chiar a avut parte de această
râvnită întâlnire. E drept, sub bruiajul „barbariei interpretării”, partitură
susţinută cu aplomb din toate direcţiile şi sprijinită masiv de Goma însuşi.
Oricâtă cerneală ar cheltui „rezistenţii” de azi sau disidenţii de budoar (de
altădată), prezenţa lui Goma inconfortează; complexul Goma ne apasă,
chiar dacă autorul Culorii curcubeului îşi recunoaşte doar statutul de
opozant, iniţiind, e drept, acţiuni de ecou. Şi mizând, cum se mărturisea
Marianei Şipoş (v. Destinul unui disident, Eikon, 2014), pe statutul de
scriitor, de inconfundabilă „identitate stilistică”.
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*
Când tipărea Omul din Calidor (2012), răscolind „izvoare
controversate” (9, 138), Petru Ursache recunoaştea că viaţa incomodului
Goma, un roman fantastic în sine, n-a beneficiat, încă, de cercetări de
sinteză. Paul Goma este „un document viu” (9, 315), încât repunând în
discuţie chestiuni aprig disputate, tratate secvenţial, Petru Ursache
contextualizează şi luminează „adevăruri călcate în picioare”.
Reexaminând, de pildă, debutul, experimentul ideologic al Şcolii de
literatură, paralela cu Soljeniţîn, destinul postdecembrist, cărţile lui Goma
(ca dosar acuzator, cu probe irefutabile, precum Săptămâna roşie şi
Basarabia), exegetul observa că toate campaniile potrivnice s-au
desfăşurat „în două variante”. Cu aceleaşi consecinţe. Fie, atunci când
comitea „literatură interzisă”, faimos prin dizidenţă, trimiţând „scrisori
îndrăcite” (9, 25), expediat de co-breslaşi (colegi cu dublă identitate) sub
eticheta de scriitor fără talent, cu „gura mare”, nicidecum autor-de-cărţi;
fie denigrat, ţinut la distanţă, impunând o „discretă delimitare” (9, 253) în
perioada postdecembristă, risipindu-şi aura eroică, de luptător inclement.
Un destin aprig (nu pe „aşezatelea”), aşadar, cu influenţe dăunătoare şi o
falsă popularitate (cum informa o securistică notă-raport, din 1972), într-o
istorie „cu mers iute”. Un om providenţial, însă, scrie Petru Ursache,
marcat de anul 1977, când, aderând la Chartă, mijeau „zorii unei legende”
(9, 46). Fiindcă, ne reaminteşte însuşi Goma, la 7 mai 1977, odată cu
desţărarea forţată, provocând ruptura, el intra „în alt anotimp”. Şi va
încerca, neostoit, să descopere, de la distanţă, „pânzele freatice ale
adevărului”. Refuzând sfatul lui S. Damian de a scrie „publicabil”.
Dosariada Goma (cod „Bărbosul”) evidenţiază un potop de acuze şi
oprelişti şi o droaie de informatori sau cenzori zeloşi. Scriitorimea (mulţi
inşi amnezici, impostori, profitori) preferă neimplicarea, minimalizarea,
compromiterea, „jocurile cu măşti”. Încât Goma rămâne, peste ani, un
duşman „neiertat”, un refugiat politic, promiţând, la rându-i, neuitarea.
Cândva, în anii ceauşişti, era hărţuit, invitat la „discuţii”, cerându-i-se
modificări pe manuscrisele depuse, „ungaristul”, cu doi ani de gherlă,
livrând „lucruri de nescris”.*) Într-o vreme în care, refugiaţi în „seraiul
*)
Interesat de soarta literaturii eretice (în „bătăliile” cu cenzura, fireşte), Liviu Maliţa, coborând în arhive,
propunea câteva ipoteze în legătură cu ceea ce numea „stratagema Goma” (10, 209), sesizând schimbarea de
atitudine a prozatorului: iniţial cooperant şi, după tergiversări, „ani de discuţii”, tot mai provocator,
supralicitând prin rescriere pasajele incriminate, devenite „mai puţin publicabile”. Goma, exasperat, mărturisea
că „n-ar fi vrut scandalul”; dar amânările, refuzul sistematic, succesul lui Soljeniţân, propriu-i temperament de
răzvrătit l-au condus spre concluzia că Ostinato nu va fi publicat în ţară. Înţelege, cu instinct sigur, că interdicţia
îi va asigura un „şvung publicitar” în Occident şi, ulterior, în numeroase interviuri, va mulţumi ipocrit-ironic
Cenzurii pentru ajutor, acordându-i răgazul de „a şlefui” manuscrisul. Evident, după publicarea romanului în
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estetic”, după vorba lui V. Ierunca, unii scriitori îmbrăţişau revoluţia
onirică, văzută ca un maximal prag eliberator. Or, Goma, bucurându-se de
fulminante succese editoriale (Gallimard, Suhrkamp, la Frankfurt) după
detenţia de la Rahova, devenit omul-legendă, va încredinţa scrisului
numeroase mărturii despre „literatura concentraţionară”. Să ne amintim că
Ostinato, o „scriere dosită” (9, 149), „un dar al închisorii” (9, 296) a fost
taxat de Mihai Gafiţa drept „un roman duşmănos”. Predat editurii (1966),
sub titlul Cealaltă Penelopă, cealaltă Ithacă, manuscrisul a zăcut în
închisoarea sertarelor, „pregustând” – asemenea protagoniştilor –
liberarea.*)
Ceea ce surprinde în cazul Goma ar fi absenţa analizelor
profesioniste. Până când ele se vor ivi, circulă o zvonistică înfloritoare,
pigmentată de orgolii şi suspiciuni (din ambele părţi). Eul mărturisitor,
„stors”, deseori, se revarsă pasional în pagină, propunând date ocultate ori
dezvăluiri deranjante, încondeindu-şi, cu vervă, confraţii: „barbii şi tituşii”
(în ţară), diaspora (fărâmiţată, evident), eternul exilat (tradus, faimos,
văzut mai încoace de „mioriţoşi” şi de alţii drept un „antisemit fioros”)
fiind mâhnit, lungă vreme, că nu avea cărţi în româneşte. Că nu circula (ca
autor) în propria-i ţară. Oferind şi informaţii „de şantier”, jurnalele sale
discontinui, „pe sărite”, probează tocmai nevoia de dialog, intervenind
corectiv, punând la punct diverşi memorialişti amnezici. Între timp, putem
exclama, alături de Magda Ursache: Habemus documentum! Deoarece,
treptat, şi „Petru cel Mare” (Dumitriu) şi Sorin Toma, cel cu „opţiuni
drepte” şi memorie „tulbure” (ca să ne limităm la două exemple) şi atâţia
alţii sunt „recuperaţi” în adevărata lor prezenţă şi semnificaţie în epocă.
Goma, regretabil, a reuşit performanţa de a se certa (aproape) cu
toată lumea. Cum prozatorul nu foloseşte strategiile seducţiei, cum mânia
gomistă cade, deseori, în pamflet, cum proscrisul a exersat, îndelung,
dezrădăcinarea, Paul Goma îşi oferă, în calitate de martor-cartograf, naveta
între depoziţie şi fantasmare (cf. Marta Petreu). Mai mult, el este pentru
Laszlo Alexandru „un parizian cu imaginaţie bogată” (2, 244). Iar
liberalizarea pieţei de idei nu face decât să amplifice aluvionar astfel de
controverse, stimulate de Goma însuşi. Bolnav, singur, chiar uitat, Paul
Goma este „victima” disidenţei umorale (nota inspirat Dan Stanca);
luptându-se cu neorollerismul (cf. Theodor Codreanu), contemplând
Occident, „lupta se mută în plan strict politic”, conchide Liviu Maliţa (10, 214), acreditând ideea că Goma,
primind asigurări că va fi tradus, a lucrat „la două mâini” (10, 202), mizând pe o dublă soluţie editorială.
*)
Dacă Ostinato vorbea despre „penitenciarişti” (nelibertatea ca detenţie efectivă), Uşa (al doilea roman al său,
manuscris depus, în 1970, la editura Cartea Românească, la sugestia lui Alexandru Ivasiuc) punea în discuţie
„închisoarea din cap”, ca detenţie interioară, tragismul mutilant al celor cu „psihologie de deţinut”, ostatici într-o
Românie carcerală, ca „metaforă extinsă”, cum observase tot Liviu Maliţa (10, 199).

25

Conta nr. 25 (octombrie-decembrie 2016)

marginalitatea fugartiştilor (în contextul destinului schimbător al
Basarabiei) sau primind, incredibil, un ofensator Adio, domnule Goma! (v.
România literară, nr. 48/1998), rostit cu superbie de N. Manolescu.
Dealtminteri, criticul nu era deloc entuziasmat de variaţiunile gomiste pe
tema universului carceral, denunţând tendenţiozitatea, „manierismul
insuportabil” al unui talent precar (11, 1439), memorialistica „viciată de
veleităţi literare” (11, 1438) şi, desigur, Jurnalul unui „erou prea mic”,
„necreditabil”. Altfel spus, o operă paranoică, alterată de antisemitism, cu
intenţia vădită de a goli scena istorică a României recente. Conchizând,
totuşi, că avem în Goma pe cel mai important disident român din regimul
comunist. Nici Adrian Marino nu era mai blând, recunoscând, însă,
meritele „istorice” ale unui reprezentant „arhetipic”, bolnav de
„megalomanie galopantă”, lansând „enormităţi maladive”, pozând, în fine,
în „judecător unic” (12, 191). Contemplând, aşadar, grandoarea şi
decadenţa lui Paul Goma, hermeneutul clujean recunoştea marea dramă a
celui hărţuit de autorităţi, „demascat” ca impostor de confraţi, cum o făcea
– „cu mare plăcere” – Alexandru Ivasiuc, oferindu-şi serviciile;
intermediind, conform probelor (12, 193), legătura dintre Securitate şi Ion
Varlam, aflat la Paris, ultimul contestând – într-o scrisoare deschisă
adresată lui Goma (arestat) – „autenticitatea” unor întâmplări narate în
Gherla, o carte „compromiţătoare”.
Ceea ce nedumereşte în multe comentarii ar fi ignorarea unor
repere exegetice din spaţiul basarabean. Însăşi creaţia lui Paul Goma, aptă
şi de „hedonism lingvistic” (precum în Alfabecedar), constata Aliona
Grati, este „aproape necunoscută în Basarabia” (14). Ins dificil,
inconfortabil, indezirabil, controversat, admirat sau respins cu vehemenţă,
„îmbrăcat în canavaua prejudecăţilor” (15, 7), cum scrie basarabeanca
Mariana Pasincovschi (într-o carte, din păcate, fără ecou), Paul Goma
rămâne încă un caz nerezolvat. Fiindcă Paul Goma, refuzând a fi scriitor
de sertar, scuturat de balastul prejudecăţilor, străin, însă, de „inteligenţa
fanariotă”, exprimă – şi prin destinul ingrat – o paradigmă (16, 4), vădind
o acută responsabilitate a propriului scris, respingând îndârjit literatura
amabilă. Defăimat cu consecvenţă, nerămânând dator, Paul Goma
vestejeşte mitul rezistenţei prin cultură, aşteaptând clipa prielnică a
recuperării. Flori Bălănescu, mereu „cu bibliografia în sacoşă”,
coordonând un Dosar Goma (în Mozaicul, nr. 4/2016), rezuma corect
situaţia: establishmentul cultural nu şi-a îndulcit tratamentul, cărţile lui
Goma au fost publicate „aleatoriu” iar exegeza se manifestă „în
contratimp”. Aducând, totuşi, la start, nume tinere precum Ancuţa Maria
Coza, Daniela Iederan, Ramona Jitaru ş.a., interesate doctoral de
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recuperarea scriitorului Goma. Misiune amânată nepermis, pasată în
sarcina celor care vin, eliberaţi de presiunea conjuncturilor şi jocul
umorilor.
Dintr-un filon biografic transfigurat, vădind însuşiri reale,
„compromise prin exces”, cum avertiza D. Micu (17, 652), autorul Gherlei
trage o literatură „exclusiv şi integral politică”, radical anticomunistă.
Rămâne de văzut dacă o valorizare strict estetică, sperată, va echilibra
balanţa receptării. Or, Goma s-a impus ca mărturisitor, într-o literatură
bazată sever pe trăit, pe document (non-fiction); iar pe un râvnit purism
estetic, imposibil, dealtminteri, nu putem conta...
NOTE:
1. Nicoleta Sălcudeanu, Revizuire şi revizionism în literatura postcomunistă,
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013.
2. Laszlo Alexandru, Viceversa!: polemic pro şi contra lui Paul Goma, Editura
Bastion, Timişoara, 2009.
3. Marta Petreu, Prefaţă, Paul Goma, Arta refugii, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1991.
4. Paul Cernat, Celălalt Goma, în Observatorul cultural, nr. 549/2016.
5. Flori Stănescu / Paul Goma, Dialog, Editura Vremea, 2008.
6. Mircea Martin, Un simbol, în Vatra, nr. 6(255)/iunie 1992.
7. Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane (1941-2000), Editura
Maşina de scris, Bucureşti, 2005.
8. Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. II, Fundaţia
Luceafărul, Bucureşti, 2001.
9. Petru Ursache, Omul din Calidor, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012.
10. Liviu Maliţa, Literatura eretică: texte cenzurate politic între 1949 şi 1977,
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2016.
11. Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2008.
12. Adrian Marino, Viaţa unui om singur, Editura Polirom, Iaşi, 2010.
13. Gabriel Andreescu, Cărturari, opozanţi şi documente. Manipularea Arhivei
Securităţii, Editura Polirom, Iaşi, 2013.
14. Aliona Grati, Paul Goma. Iniţieri în textul literar, Editura Arc, Chişinău, 2011.
15. Mariana Pasincovschi, Paul Goma: biografie şi literatură, Editura Limes,
Floreşti-Cluj, 2012.
16. O. Nimigean, Paradigma Goma, în Mozaicul, Serie nouă, anul XIX, nr.
4(210)/2016.
17. Dumitru Micu, Istoria literaturii române. De la creaţia populară la
postmodernism, Editura Saeculum I.O, Bucureşti, 2000.
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Dialoguri neconvenţionale

„Cel mai sigur mijloc de ratare e slujul la
Putere” (II)

„Revoluţia ne-a costat mai mult decât războiul plus
ocupaţia sovietică”
- De unde provine „răul de România”, ca să fac referire la o carte
zguduitoare a dvs.? Ce ar trebui să se schimbe în jurul nostru pentru a
vorbi de „bine de România”? A fost vreodată societatea noastră în plasa
acestui ipotetic „bine”?
- Nu, nu! Răul din titlul romanului meu nu-i al României, ci al
personajului. Ea, Iordana, simte pentru ţara, de care-i pasă, o malaise; ca
un rău de înălţime, de vertij, cauzat de relele ce i se fac de-a lungul unei
triste istorii. Reaua înţelegere a sintagmei blagiene mă disperă. Nu
România e vinovată de ce i se întâmplă; nu-i ţara vinovată că nu citim şi că
nu ne spălăm pe dinţi. Îmi aduc aminte de un episod din romanul lui Radu
Mareş, Deplasarea spre roşu: un neamţ ciung, trecut prin război, îi vinde
personajului principal o maşină şi-i spune cu „un mic zâmbet rece”:
„Românii nu-i ştiu încă pe vinovaţi”. Într-adevăr, răul de România, acum
în acceptul România în stare de bardo, titlul excepţional al sociologului
Nicu Gavriluţă, provine din amnezie (programată) şi din aneria elitei
academice şi universitare (cu puţine excepţii), a pasivităţii scriitorilor.
Suntem aşa cum spunea Petre Ţuţea că suntem: „ţara lui «a-da», «binebine», «lasă-lasă»”. Vezi Manifestul Revoluţiei Naţionale din 1935, atât de
dezagreat de Al. Florian. Se pune în sarcina României dezastrul actual,
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când vinovată e clasa politică, dar şi incapacitatea noastră de a-i alunga de
la Putere pe vinovaţi. George Şerban, autorul Proclamaţiei de la Timişoara,
a murit. Punctul 8 – lustraţia – ar fi rezolvat totul, sunt sigură. Şi un
preşedinte ca Paul Goma. România, sub Iliescu-Roman, a ajuns ca o cetate
fără metereze, cu graniţe moi, în nesocotirea spusei etnografului anonim:
„Iubeşte-ţi vecinul, dar nu-ţi desfiinţa gardul”. Cetatea (polisul) a fost
ocupată nu de sovietici, ca după „cotitură”, când ne-am dat cu armele în
cap, ci de „ai noştri”. Goma a văzut primul acest soi de ocupaţie. „Trăim
într-o ţară confiscată”, scrie un alt polemist tare, Marin Ifrim, într-un ziar
buzoian ce se cheamă „Opinia”. Societatea e polarizată între foarte bogaţi
şi foarte săraci; bogaţi lipiţi şi săraci lipiţi; putrezi de bogaţi şi putrezi de
săraci. A crezut cineva, în acel Decembrie ’89, că, în pachetul de mâncare
pentru şcoală, un copil va avea un sandviş cu o foaie de varză murată? Că
opulenţa lui Becali va fi cât cea a Nababului Cantacuzino, a lui Auschnit, a
suveranului de la Săvârşin, la un loc? Că ginerii lui Dincă-Te-Leagă vor
clădi un imperiu financiar din Pizza Hut şi KFC? Nici nepotul lui Tudor
Postelnicu n-a fost un dobitoc, dacă presa îi număra 50 de milioane de
dolari avere. Ca societatea să prospere, ni s-a spus că economia trebuie
destructurată, fabricile transformate-n malluri, vândut solul şi subsolul. În
loc de cincinale planificate în 4 ani şi jumătate, haos planificat, ce-i drept
excelent, de Ion Iliescu. Cine a fost mai tenace în de-construcţie decât
activ(istul) Iliescu? Şi cum mai dă din mână! Că-ţi vine să spui: „Nu mai
da din mână, c-ai dat ţara din mână!” Va intra în istorie? Poate cu două
poze: una din faţă şi alta din profil. Nu ştia că Şerban Mihăilescu a fost şef
de cabinet al premierului Constantin Dăscălescu? Cum o mai fi lipind
ge(o)ană pe ge(o)ană după acest jaf la care au contribuit toţi cei scoşi din
şapca lui proletară: Roman, Stolojan-Clăbucet, Năstase – 4 case… Pesedei
şi Pedelei s-au întrecut în a aplica leit-motivul politic „ia cârnatu’ că-l ia
altu’”. Borduriada i-a adus lui Adriean (M)armurierul (mulţumesc, Radu
Ulmeanu!) profit enorm. A fost reţinut la domiciliu, în casa lui cu popice
din marmură. Ei şi? Emilienele le-am înghiţit la fel de greu ca prăjitura
pompadour Udrea; de plăcinta europarlamentară cu (William) brânză ce să
mai vorbim? Cum a manageriat (ca să nu spun gestionat) criza Boc ştim
prea bine: românii şi-au luat boc-ceaua în spate. Famiglia parveniţilor
jenanţi a prosperat. Corupţia stă cu parlamentul şi cu guvernul la masă.
Pentru un post important, Bogdan Olteanu, fost vicepreşedinte al Camerei
deputaţilor şi nepotul tovărăşicăi Ghizela Vass, ştie cât se dă şpagă. Mai
sunt şi magnaţii noştri sindicali.
Istoricul Petre Ţurlea citează un calcul al prof.univ.dr. Ion
Alexandrescu (din 2006): „România a pierdut, după al II-lea război
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mondial, 6 miliarde de dolari dinspre Germania şi Rusia; după 1989, o sută
de miliarde de dolari: „Revoluţia” ne-a costat mai mult decât războiul plus
ocupaţia sovietică. Şi când mă gândesc că tranziţia s-a încheiat, că suntem
capitalişti! A declarat-o Tăriceanu în 2004, la investirea guvernului său, iar
luminiţa de la capătul tunelului nici că mai pâlpâie. Într-o cârmuire
demagogică, acela care minte mai bine (şmecherii greţos „patriotice”)
câştigă. Justiţie socială? Ăsta da, mit! Nu vreau să urâţesc lumea cu
pesimismul meu, dar nu văd nici un orizont de speranţă, s-au închis toate
direcţiile. O ţară prosperă interbelic a ajuns un fel de colonie. Hemoragia
de intelectuali spre zări mai bune, ostateci ai băncilor, coada mutată de la
alimentara la farmacie… Asta-i „reforma pe pâine” promisă de Ciorbea?
Sau prin periscopul avocatului poporului se vede altfel realitatea? Cum ar
fi realitatea asta? Păduri tăiate (afacerea chereştoi!), regi care-şi fac regate
cu turnuleţe, borfaşi cu TV color în celulă, elevi care nu par ieşiţi din
şcoală, ci de la spitalul nr. 9… Şi nu-i bine când ţăranii inundaţi ciclic trag
la peşte, au balta-n bucătărie? N-am nici o pretenţie că aş fi epuizat
subiectul „binelui” românesc”. Nava amiral Băsescu (care se lăuda că a
condus una de 306 metri lungime şi că-i om „împlinit”) s-a dovedit un
Trabant dând rateuri peste rateuri. Nici Iohannis nu-i vreo „maşină
pricepută”, cum se zice în argou. Doctrinarzii liberali nu merg pe formula
„prin noi înşine”, ci „pentru noi înşine”. Şi aici aş vrea să vă reamintesc o
spusă a lui Paul Valéry: „La politique consiste à empêcher les citoyens de
s’occupe de ce qui les regarde”. Da, politica are rolul de a-i împiedica pe
oameni să se ocupe de ce-i priveşte.
Iar Ţuţea, rău incriminat ca antidemocrat, gândeşte la fel ca
aristocratul francez Ghislain de Diesbach: „Democraţia este despotismul
maselor şi tirania mediocrităţii”. Tirania mediocrităţii? De o conspiraţie a
incompetenţei ce spuneţi? Cât despre un ipotetic „bine”, am căzut în plasa
lui scurt timp, la sfârşitul acelui Decembrie: speranţa idealistă a lui Goma
am avut-o şi noi, Petru şi cu mine: şi dramatică, şi păguboasă; şi disperată,
şi generoasă.

„N-am fost în Arcadia, dar pentru mine România cea
de la început de secol XIX este Arcadia”
- În care dintre Româniile de până azi v-ar fi plăcut să trăiţi şi de ce?
- Am mai spus că m-am născut într-un regim greşit. Torpilată
continuu de un dosar de cadre, de o apartenenţă socială „necorespunzătoare”,
dar şi de stilul meu de a spune verde-n faţă ce cred. Pe de altă parte, îmi ştiu
lungul nasului (am nasul mic şi gura mare); nu mă cred autoare de găuri în
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cer, dar atuul meu este: am trăit comunismul pe pielea mea. Îi sunt şi victimă,
şi martor. Pentru ce-au făcut comuniştii n-am înţelegere, dar nici pentru
postsocialiştii care au adus România în stare de avarie n-am înţelegere. La
primară, am fost învăţată că URSS ne-a servit mir i sciasti, pace şi fericire.
Am dus la şcoală basmele reginei Maria şi ce scandal a ieşit! La facultate s-a
făcut şedinţă de UTC specială contra mea, ca individualistă care nu-şi ajută
colegii şi ia 10 după 10 de egoistă ce este! Măcar Dragomir Horomnea, ajuns
la „Tineretul comunist”, unul dintre acuzatori, şi-a cerut scuze pentru asta
când m-a întâlnit în Bucureşti. Tocmai i se topise un roman, care nu era
tocmai pe linia colectivizării şi beneficiilor ei pentru ţărani, aşa cum o cerea
cenzura. Da, m-am născut la vreme „greşită”. Exista, după război, un spaţiu
„de dincolo şi de dincoace de omenie”, cum scrie Vintilă Horia. De la cei doi
exegeţi ai lui, Dan Anghelescu şi Mihaela Albu, care scriu la două mâini, dar
au o singură voce, am aflat că formularea Lumina vine de la Răsărit nu
aparţine lui Sadoveanu, ci lui Paul Bujor, senator, rostită chiar în Parlamentul
României. Sigur este că în ’44 s-a produs nu lumină, ci cădere în întuneric,
ieşire din istoria relativ normală.
Ce frumoasă întrebare mi-aţi pus! Mi-ar fi plăcut să iau parte la serile
de la Mânjina, printre paşoptişti. À propos, or fi primit subvenţii
revoluţionarii de la 1848? Aş spune că aş fi vrut să prind deceniul ’30-’40,
dacă n-ar fi fost slăbiciunea lui Carol II pentru Lupeasca, asasinatele puse la
cale de rege, la care s-a răspuns cu alte asasinate, legionare… Atunci, însă,
scriau adevăraţii atleţi ai culturii româneşti. Cum să nu-i fi audiat? La un
moment dat, văzându-mă fără locul şi rostul meu în presa culturală, Bătrânu a
venit cu o idee: „Magda, fă o teză de doctorat Anul 1900 în literatură”. Am
început documentarea şi, minune, în mintea şi-n sufletul meu a bătut de 1900.
Pătrunsesem în lumea lui „ca-şi-cum”. Ca într-o proză de Bioy Casares,
puteam intra în timpul lor şi acele fiinţe din casa Monteoru, nu cea din
Bucureşti, ci cea din Sărata, deveniseră mai concrete decât cele mai concrete
fiinţe. Vedeam doamne purtând bijuterii de Lalique, ştiam cum arătau clanţele
de bronz patinat, vitraliile Art Nouveau, lămpile cu globuri delicate, tapiseriile
din Tea Room… Cel mai mult îmi plăcea un meuble parlant intarsiat: AMOR
OMNIA VINCIT. Întârziasem cu… ah, cu vreo 50 de ani ca să pot fi acolo
împreună cu trăitorii de la 1900. Aveam capacitatea de a-i întrezări, credeţimă. Aşezam pe peretele sufrageriei un Hobbema, amestecând vânatul cu
fructe şi cu flori, un Szatmary, poate şi o piaţetă de Guardi, lângă un blând
Grigorescu. Ştiam cum se îmbrăcau, că le plăcea să mănânce boeuf à la mode
şi fricassée de pui, friptură de curcan cu garnitură de castane, să bea şampanie
autohtonă, Rhein Sec Azuga. Doar frunzărisem toate revistele anului 1900, cu
reclame cu tot şi ştiam că se încurajau „produsele indigene”. Cel mai mult îmi
plăcea să-i ascult pe domnii cu veste jacquard şi cu batiste încolţite alb în
buzunarul de sus, discutând politică în biblioteca lambrisată cu nuc. Erau
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acolo şi cantacuzini, şi junimişti, şi takişti, ba chiar vreun „generos”. Ştiam,
pe luni, pe zile, ce se întâmpla: în iulie 1900, Cantacuzino cedase conducerea
guvernului lui P.P. Carp. Take Ionescu, ministrul de finanţe, fusese debarcat,
ca şi generalul Manu, înciudat că Partida Conservatoare se „junimistificase”.
Moravurile balcanice erau aspru criticate. În cincisprezece luni de guvernare,
noii veniţi la Putere născociseră impozite peste impozite: pe consum de gaze,
pe taxe de moştenire, pe… Vă sună cunoscut, Adrian Alui Gheorghe?
Nababul găsise de pe urma lui Sturza o moştenire grea, datorii mari. În plus,
pentru că se speriase de secetă, avusese ideea neghioabă să aducă 9000 de
vagoane de fân. Atâta a aşteptat presa să-l ia în colţi pe „hoţul” de Fleva, care
se lăsase prostit de ovreii de la Budapesta, Kupfertish, Binder, Weiss,
Herhovici, Rosenberg. Livraseră în baloturi cu fân scaieţi şi rogoz. Fleva le-a
răspuns: „Dacă nu era fânul meu, domnii ziarişti nu aveau cu ce să se
hrănească”. Cum nu mi-a plăcut niciodată râca politică, ţineam cu Take
Ionescu. Arogantul Petre Carp îl privise urât prin lornion când, în martie
1900, îi ceruse să încheie sciziunea (regele voise guvern tare). Cantacuzino l-a
vizitat şi pe Maiorescu, cerându-i „o recunoaştere platoniciană”, dar
Maiorescu (citez exact) a refuzat acru şi decis: „Faptul că dumneata vii acum
îndată ca să te înţelegi cu noi dovedeşte realitate aristotelică”.
Profesorului Ciopraga nu i-a plăcut ideea mea, locurile la doctorat
erau ocupate. Şi atunci, trecând pe proză, au apărut personajele din Astă-vară
n-a fost vară… Bonomul pro Cantacuzino, Takistul, Raisonneurul, cu gândul
că ţara nu-i întreagă fără Ardeal,Uscăţivul, net anti-takist, Generosul,
Diplomatul…
- Ca orice carte a dvs., şi romanul „Astă vară n-a fost vară” are o
poveste ... Mai mult, cărţile dvs. de proză au şi un puternic mesaj afectivsocial. Iubiţi lumea în care trăiţi cu ciudă. Precum Cioran ...!
- ... Romanul l-am dus la „Cartea Românească”. Bălăiţă mă asigura de
fiecare dată când îl vedeam c-o să apară, în stilul lui, bălăiţând. Nu degeaba
Corneliu Vasile îl numea, în revista „Litere”, Lălăiţă. A apărut la Institutul
European, în 1996, cu o prefaţă de Luca Piţu. N-am schimbat un cuvânt din
text, n-a fost nevoie. Dar am adăugat un capitol nou: Aş vrea să zbor, dar
rana…, ca să-mi trimit eroina la muzeu, într-un cabinet de curiozităţi,
Wunderkammer, unde se reconstituise un conac Art Nouveau, cu mobilier Art
Nouveau, cu vitralii Art Nouveau, cu tapiserii Art Nouveau, oglinzi Saint
Gobain, cu bustul lui Bossuet, şi cu cele două glicine enorme înflorite
albastru. I-am adus, însă, pe cei de la început de secol XIX să dialogheze ca
să-l critice pe premier ca şi cum ar fi văzut ultimul jurnal de actualităţi la
televizorul Samsung. Au constatat că guvernanţii postdecembrişti au pierdut
toate pariurile: şi cu agricultura, şi cu cultura; cu transporturile, cu turismul…
Au făcut averi din lumânările revoluţiei. Sigur că Bonomul n-ar fi gustat
chipsuri şi Jelly Bon. Raisonneurul s-a jeluit că ţara e minată de lupte între
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partide. Bonomul şi-a amintit că regele Carol I n-a mai vorbit până la moarte
cu Take Ionescu după ce i-a propus înfiinţarea unui al treilea partid. L-a
„exoflisit”. Takistul avea ce-avea cu Emil, „n-are, dom’le, de la suite dans les
idées”; Raisonneurul enumera ideile generatoare de forţă: Patria, Monarhia,
Biserica, iar Uscăţivul se plângea că n-avem casă regală, succesiunea
suveranului fiind ereditară din bărbat în bărbat. Takistul deplângea căderea
din naţionalitate: „Atenţie: în Ardeal se cântă marşul Diktatului: «Sunt
soldatul lui Horthy Miklos/ Soldatul lui cel frumos», în timp ce intelectualii
europeişti se fac că n-aud”. Toţi erau de acord că „navigăm c-un cadavru în
cală”. Da, anul 1900 mi s-ar fi potrivit perfect. N-am fost în Arcadia, dar
pentru mine România cea de la început de secol XIX este Arcadia.

„Cât mi-aş dori o elită angajată! Angajată ca partida
naţională de la 1848, cu Alecsandri, Negri,
Hurmuzachi, Panu, Ralet, fraţii Goleşti…!”
- Suntem liberi să plecăm din România, am visat la această libertate
cu toţi porii „deschişi”. În perioada interbelică, în perioada „marilor
clasici” chiar, scriitorii noştri se duceau în Europa pentru lărgirea
orizontului. Şi totuşi nu aud acum că ar pleca vreunul dintre confraţii noştri
să trăiască în lume, în altă ţară, în altă cultură… E teama că şi-ar putea
pierde locul în literatura română? E comoditate? E inerţie? E sărăcie? Un
Panait Istrati hoinărea prin nenumărate culturi europene, prin nenumărate
ţări, au făcut-o şi alţii. Nu credeţi că scriitorul român de azi este expresia
neputinţei naţiei noastre a se alătura şi a se impune în rândul ţărilor
europene? Câtă nevoie avem de Europa? De cultura Europei…?
- Pe mine, refuzul Schengen m-a durut. Şi afirmaţia că românii sunt
un fel de toleraţi în UE, ca situaţi dincolo de „linia catolică”. N-au existat, aşa
cum scrie Vintilă Horia, decât: „spaţiul de dincolo şi de dincoace de omenie”.
Îl citez deseori. Mă obsedează destinul lui de exilat, pe care îl socotesc cel
mai tragic. Paşoptistul Dimitrie Brătianu scria că suntem „o naţiune de
căpetenie, care întemeiază Europa întreagă”. Cât mi-aş dori o elită angajată!
Angajată ca partida naţională de la 1848, cu Alecsandri, Negri, Hurmuzachi,
Panu, Ralet, fraţii Goleşti… Neobosiţi, fermi în convingeri, implicaţi,
nedescurajaţi… N-au crezut o clipă în „neputinţa noastră de a se alătura şi a se
impune în rândul ţărilor europene”. Numai că bruxeleţii noştri acceptă orice,
ca să nu ni, nouă, li, lor se facă greutăţi în UE. Ca ministru de externe la
1858, Alecsandri învârtea hora frăţiei politice, dar şi amicale, cu nume mari
ale Europei, fără a avea „complexul europeneităţii”, cum îl numeşte Daniel
Barbu. „Corespondarisea”, de-o pildă, cu Angelo de Gubernatis, iar pe birou
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ţinea „călimara cu înger care se roagă catoliceşte”. Şi nu expresia beatitudinii
mă atrage la „fericele” Alecsandri, ci altruismul: şi pentru „talpa” (ţării, nota
mea, Magda U.) „mâncată pân’ la os”, şi pentru ţigănuşul rob, şi pentru
prietenul mort în sărăcie pe un pat de spital. L-a sprijinit pe Cuza să fie
principe, când putea ajunge el însuşi alesul României. Mai ştiţi în istoria
noastră altă asemenea dovadă de altruism? Varianta Alecsandri a Mioriţei e
cel mai frumos dar făcut de un poet literaturii române. M-am depărtat de la
întrebare? Cred că nu, dat fiind modul deficitar de multe ori al ambasadorilor
noştri de a ne reprezenta. Şi nu pot să nu citez din Alice Voinescu, Jurnal,
caiet XXX, 7 februarie ’55: „Am întrevăzut azi – cu inima, dar şi cu spiritul
critic – rolul pe care-l are de preluat neamul nostru în lume (…) de a umaniza
un Occident prea abstractizat”. E ceea ce spunea şi Noica în Scrisoare către
un intelectual din Occident: „Voi lăsaţi pe oameni să trăiască unul lângă altul
ca şi cum ar fi unul fără altul”. Şi de ce-o fi „tâmpenie” (ne-am întrebat noi,
Petru şi cu mine) pledoaria lui Noica privind „felul românesc de a fi în lume”?
Au fost „tâmpiţi” toţi patrioţii curaţi şi luminaţi? E şi eronat, şi nociv să
ocultezi defectele românilor. Dar să vezi numai faţa rea, întunecată, chipurile
în lumina adevărului, nu-i la fel de eronat şi de nociv? Petru mi-a semnalat o
scrisoare a lui Cioran din ianuarie 1970, dându-i dreptate păltinişanului: „Nu
te poţi împlini decât aproape de originile tale”. Asta i se păruse lui Cioran o
extravaganţă sau chiar o nebunie: că „a fi nu e cu putinţă decât înlăuntrul
propriei tale etnii”. Aşa cum este ea: cu bune, cu rele… „À quoi bon quitter
Coasta Boacii?” Nu ştiu alţii cum sunt, dar noi stăteam la ferestrele noastre
oarbe spre Est şi larg deschise spre Vest. Plecau la doctorate cei cu
angajament Secu. Judecând după cât şi-a dorit Petru să plece la un lectorat,
refuzul angajamentului a fost, da, eroic. Există un mic eroism al refuzului, pe
care l-a făcut Bătrânu meu toată viaţa. Îmi spunea odată Profesorul Ioan
Caproşu că ar fi groaznic să se deschidă arhiva informatorilor din
Universitatea „Al.I. Cuza”.
N-am pus numai o dată problema să cerem formularele mari de la
Miliţie. Dar ştiam că o să ducem „ca nişte melci culturali casa noastră
originară, oriunde ne aflam răspândiţi pe suprafaţa pământului”. Metafora îi
aparţine lui Vintilă Horia, „fostul” săgetător prin schimbarea calendarului, pe
care îl citez iarăşi şi iarăşi. Poate pentru că şi eu tot săgetător sunt. Ştiam că
marii exilaţi nu şi-au găsit locul lor dincolo. Da, era spaţiu liber, dar nu era al
lor. Nici Aron Cotruş, nici Al. Busuioceanu, nici Pamfil Şeicaru, nici Stelian
Popescu, dar mai ales Mircea Eliade, Ştefan Baciu şi Vintilă Horia, toţi,
absolut toţi au suferit sau au fost roşi de angustia exilului. Şi ce-i mai trist e că
avem exilaţi cu voie sau fără voie, atleţi culturali pe care istoriile literare
româneşti îi omit în continuare, îi marginalizează în continuare. Revenind la
anxietatea exilului, vă decupez un citat dintr-un mare clasic: „Românii sunt
buni şi sobri, răbdători şi cuminţi, pricep uşor; sunt spirituali şi vorbesc o
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limbă colorată şi elegantă”. Cine credeţi că a spus asta? Eminescu sau
Caragiale? Ei bine, Caragiale a spus-o (în Cronică) şi nu altunde decât în exil.
Aşa vede lucrurile Vasile Gogea într-o tabletă şi-l urmez. Caragiale nu s-a
luptat cu poporul şi nu l-a ocărât, ci cu „boborul”: „El nu s-a războit cu patria,
ci cu patrioţii – «cetăţenii pompiari»”, inflamaţi de clişee patriotarde”. Şi-i
mulţumesc pentru observaţie „oftalmoftologului” Gogea.
În copilăria mea, tata le spunea celor care fugeau de furia comunistă
cocori. „Cocorii pleacă”. El n-a putut pleca. Nici Bătrânu meu n-ar fi putut
pleca. Şi el credea că pământul şi aerul ţării sunt protectoare. Ethos înseamnă,
printre alte sensuri, locuinţă. Cu toate astea, mica noastră lume era neînchipuit
de largă, res extenso: puteam vedea, de pe acoperişul ei, tot ce voiam să
vedem. Erau cele mai ieftine călătorii şi fără paşapoarte, din Capri până-n
Azore. Şi cum mai băteam imaginar bulevardele Parisului! L’Avenue de
l’Opéra, Rue de Rivoli; ne opream în Parc Monceaux, beam „un cafeu” la
Café de la Paix, un peppermint la Robinson… Şi nu din comoditate, nici din
inerţie, nici din sărăcie, nici din teama că nu ne-am fi integrat am rămas noi
acasă. Nu ştiu dacă am fi fost victorioşi (n-am avut simţul descurcăreniei), dar
sigur am fi luptat să fim.

„Urăsc gândirea unică; diferenţa e salvatoare.
Baudelaire cerea ca adăugire la Drepturile Omului
dreptul de a contrazice, ba chiar acela de a te
contrazice ...!”
- Ca să fac referire la o carte incitantă de-a dvs., care sunt „bolile
spiritului critic” românesc? Mai avem spirit critic? Mai avem polemică?
- Bolile spiritului critic, dar mai ales bolile memoriei colective mau împins spre marea, dacă nu oceanul mass media, cum spuneam într-un
Cuvânt prevenitor şi asta pentru că deţin tehnica naufragiului (13 ani, ’76’89, a durat interdicţia de a publica!). Am luat-o pe talazuri, contra
curenţilor reci, selectând ce-am scris în presă între 2000 şi 2006, volum
publicat la editura Liberta, Ploieşti, an 2006. N-am vrut să-mi reproşez
lipsa de reacţie, să contribui prin tăcere la criza care ameninţă axiologia
identitară, cultura identitară. Am riscat (si tacuisses…) să rămân
nefilosoafă, dar nu-mi doresc o Românie în vrie (rimă involuntară), nici o
Românie ca o pradă. Fiind „la bază” critic literar, m-am întors la
foiletonistică. Între „jocul” ficţional şi cel mnemotic am optat pentru
ultimul. Artificiile literare complică lucrurile, iar eu voiam să simplific
prin foileton, prin pamflet, prin eseu de mici dimensiuni, tot ce era destul
de complicat. În presă, tonul e mai grav, mai tranşant, în timp ce proza
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pune o surdină necesară, ca realitatea să nu bată imaginarul. Aşa cum
parafraza Dan Anghelescu în alt context, analizând haiku-urile lui Eugen
D. Popin: „nu elocvenţei, ci realitatea de acest fel este aceea căreia acum
ar trebui să i se sucească gâtul”. Aceea care agresează imund cultura, arta.
M-am simţit agresată de noii arbitri ideologici cu cartonaşul roşu ori
galben în mână şi cu fluieru-n gură, gata să defăimeze tot ce s-a scris
înainte de ei. O discuţie presupune argumente pro şi contra, nemaipunând
la socoteală acel procontra al hâtrului Creangă. Dar corecţii politici nu
numai că ocultează informaţiile care nu le convin, dar şi „ficţionalizează”,
mizând pe confuzia planurilor. A fost evident de la rău început că nu plac
valorile amprentate naţional. ONG-urile s-au pus în mişcare, militând „cu
zel şi activitate”, vorba lui nenea Iancu. (De)formatori de opinie au
decretat că democraţia trebuie consolidată la sânge (ca odinioară
tautologica democraţie populară) prin arderea bătrânilor; ca, la fine de
septembrie 2016, să citesc pe blogul adevărul.ro un text de Ionuţ Stănescu
intitulat Dispari, şcoală, şi nu te mai întoarce!, care obţinuse repejor 105
like-uri. În alte cuvinte, se preferă nu Academia Română, ci
„academioara” Societatea Academică Română. Nu AR, ci SAR. „Spiritul
primar agresiv, cum îl numea Marin Preda, într-o „Românie literară” din
oct. 1968, „tinde să înlocuiască valorile spiritului”. Şi prozatorul continua:
„Să le înlocuiască cu ce? Cu nimic. Se poate trăi mai bine şi mai liniştit
fără ele”.
Mă întrebaţi dacă avem spirit critic. Avem, dar devine spit critic şi
asta blochează dialogul. Asentimentul se preschimbă brusc în resentiment,
doar suntem în democratură (vocabula lui Pierre Hassener), iar ură am
moştenit destulă, din timpul „multiubitului” şi „multiubitei”. Am pregătit
bolduri pentru activişti şi pentru securişti, pentru memoriile lor trucate ca
să susţină ce bine i-a mers scriitorului în comunism, pentru cenzorii vechi
pozând în inocenţi, pentru cenzorii noi, pozând în (i)luminaţi ai gândirii
corect-politice (de care nu-i în stare decât o anume elită), pentru istoricii
„alternativi”, considerând istoria o poveste (eu prefer istoria scrisă de
istorici, nu de „povestaşi”!), pentru scriitorii de carton şi editorii de
cartoane, pentru canalele TV executând operaţii pe creier… Mi-a ieşit un
insectar? Se poate, dar am lucrat cu materialul clientului.
N-am rămas hors de combat, nu tolerez şi nu capitulez. Din
speranţele şi exasperanţele noastre, ale mele şi ale Bătrânului, au ieşit toate
eseurile atipice din Pe muchie de hârtie, din Să citiţi bine!, din
Comunismul cu rele şi rele, din Noi vrem Cuvânt! sau alte feluri de
cenzură. Buba şi buboiul ni s-au părut, amândurora, pledanţii pentru
discontinuitate şi acuzele de iudeofobia românilor ; naziştii „dovediţi”, nr.
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1, 2 şi 3, fiind Eliade, Cioran, Ţuţea. Şi deoarece interviul nostru e pentru
revista „Conta”, să re-amintesc faptul că Leon Volovici susţinea că Vasile
Conta a furnizat doctrina antisemită şi că biserica ortodoxă a răspândit-o.
Ca şi Petru Ursache (corazon sau co-raison?), am convingerea că a-ţi
conserva-apăra stilul etnic nu-i nici şovin, nici perimat.
Dragă Adrian Alui Gheorghe, intervievata de mine şi-a găsit
intervievantul. La impresia asta am ajuns pentru că m-aţi trimis la Bolile
spiritului critic şi, deschizând la întâmplare volumul, am dat de tableta
Capra lui Adrian, un titlu împrumutat de la Aurel Dumitraşcu. Şi, cum
prietenii prietenilor noştri sunt şi ai voştri, îl citez: „(…) pe Adrian/ îl vor
pune în ramă – pe toţi cei buni poporul îi pune/ în ramă. Unii se vor ruga
pe ascuns. Dă-ne, Doamne şi nouă/ o capră! Grasă şi plină cu lapte (…)”.
Scriam acolo că unora Dumnezeu le-a dat ce-au cerut; alţii au vrut moartea
caprei vecinului. Iată de ce jurnalistul pietrean şi-a pus, pe coperta cărţii
România pe înţelesul tuturor (Ed. Conta, 2003), capul între lamele unei
foarfece, iar braţele şi le-a vârât în mânerele foarfecei-ghilotină. Aţi făcut
publicistică în cartea asta pentru a exorciza răul. Or, ca să-l exorcizezi,
trebuie să ai curaj să nu-l eludezi. Aşa v-am răspuns la întrebarea dacă
(mai) avem spirit critic. Cu precizarea că dvs. v-aţi putea acorda (şi ar fi
splendid) un interviu în oglindă (în Oglindezia, cum îi spune Şerban
Foarţă). Cum de ce? Pentru libertatea jocului. Uneori, îmi vine să cred că
puteţi spune Magda U. c’est moi, după cum şi eu pot spune „Alui c’est
moi!”, atât de bine ne întâlnim în multe opinii.
Şi încheiam tableta din 2003 („Oglinda literară” de iunie) cu urarea
„Ciocu mare, măi ziaristule!”. Ca să revin „în chestie” (vorba
Maiorescului): dacă (mai) avem polemică, vă răspund că, din păcate, se
poartă „mătalimbajul” cu sau fără cratimă. Civilizaţiei dialogului i-a apus
steaua, dacă opinia contrară duce la duşmănie pe toţi vecii, la violenţe de
limbaj nescuzabile. La miştocăreală şi la zeflemea gazetarii noştri sunt
imbatabili, cu argumentaţia e mai greu. La argumente se răspunde cu
sentinţe neargumentate. Scria G. Călinescu: „Vino încoace să-ţi frâng
mijlocul cu un argument, să te dobor în ţărână cu o imagine, să te-mpung
cu un spirit, să te sângerez cu o analiză şi să te vâr până la coapse cu o
definiţie. Asta e lupta dreaptă a scriitorului. Nu să fugi după mine cu
frigarea şi să mă vâri în sperieţi cu pistolul!”. După Călinescu (şi cât aş
vrea să am cerneala lui în călimară), polemica e „chestiune de stil”, iar
stilul, o ştim de câteva veacuri, e omul. Pe scurt, cum e omul, aşa-i şi
polemistul. Polemica urâtă e „un folos al nefolosului”, îmi spunea Petru
Ursache, apud Noica. Şi-mi amintea de celebra ironie socratică: „Pe Hera,
frumos vorbeşti, Hippias!”. „Jur pe câine, Hippias, că ai răspuns tare
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frumos”. Urmau argumentele. Cât mi-aş dori să ne întoarcem la dialogul
minţilor diferite, la modelul clasic, din vremea celui atenian, pe temă dată.
Stoicii şi eclecticii dialogau polemic-cordial; sofiştii exersau arta
dialogului, dusă la perfecţiune de Socrate. Te delimitai, nu-l anihilai pe
adversarul de idei, ca D. Ţepeneag pe Ştefan Baciu, despre care scrie că
„se pricepe Baciu la poezie cum mă pricep eu la oi”; cu adăugirea că
„Baciu nu e nebun ci prost”; dar Ţepeneag e faţă de mulţi en colère şi asta
când îşi foloseşte prost inteligenţa. A spus-o mai bine decât mine Nae
Ionescu, în Istoria logicii: „Dar d-voastră ştiţi cât de comozi suntem noi;
când există divergenţe de păreri, spunem despre celălalt că e prost şi am
isprăvit”. Angela Furtună, în ipostază torenţială când vine vorba de
„subiecţii” săi, Ion Beldeanu, Mircea A. Diaconu, C. Arcu, Doina Cernica,
Radu Ulmeanu, nu-mi place. Aduce cu C.V. Tudor, când îi spune lui
Constantin Arcu: „un beţiv”; lui M.A. Diaconu, „mitic pitic prost crescut”.
Şi-i convinsă că deţine adevărurile absolute.
În păcatul trufiei a căzut şi Andrei Pleşu, uitând de îngeri, iar Ileana
Mălăncioiu i-a răspuns admirabil într-un interviu din 2006: „Am polemizat
cu Andrei Pleşu – şi nu cu te miri cine – dată fiind marea preţuire pe care
i-o acord”. Detest excesele verbale, limbajul violent. Asta denotă că nu eşti
stăpân pe scriitură. Polemica de calitate nu înseamnă să-ţi bârfeşti
adversarul că-i restanţier la întreţinere; să-i poceşti numele, deformându-l
caricatural; să-i răstorni oala de noapte în cap, când nu scrie destul de
favorabil despre tine. Urât mod de a da o replică, atunci când nici n-o poţi
da. Iar injuriile se înteţesc în curtea electronică. Când aţi reuşit proiectul de
a aşeza în faţa Bibliotecii „G.T. Kirileanu” bustul lui Eminescu, s-a găsit
un postac iritat ca să susţină că sculptura seamănă mai mult cu Adrian Alui
Gheorghe decât cu Eminescu; şi că asta aţi vrut: să vă ridicaţi din viaţă
statuie. Şi-i mai simplu să pui pumnu-n gură lui Liviu Ioan Stoiciu decât să
aduci argumente contra afirmaţiilor lui. Înainte de a citi ce scrie, respingi
ce scrie. Îmi plac maliţioşii subtili. Calamburul lui Iorga, numindu-l pe
Eftimiu – Eftiniu. Nu şi Arghezi dezlănţuit, spunând despre N. Davidescu:
„acest doi centimetri de om transpus pe doi centimetri de hârtie”. Sau
despre Mihail Dragomirescu: „Mya Lake e mojic, vulgar, neglijent”;
„miroase, să mă ierţi, a pişat”. La fel de nestimabil e să deturnezi discuţia:
n-ai dreptate pentru că tac’tu e la Văcăreşti şi mă-ta vinde flori în piaţă.
Sunt argumente ad personam sau ad hominem, nicidecum ad rem. Parcă ar
avea vreo importanţă că mama lui Camus a fost analfabetă şi mama lui
George Călinescu – menajeră. N-ai argument, atunci presupui că pe
adversar îl strâng chiloţii.
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Pe mine nu mă supără cel care gândeşte altfel, ba chiar mă
completează; urăsc gândirea unică; diferenţa e salvatoare. Nu Baudelaire
cerea ca adăugire la Drepturile Omului dreptul de a contrazice, ba chiar
acela de a te contrazice? Numai că, în presa noastră, domină conflictele de
interese, nu de idei; injuriile, nu confruntarea de opinii; atacul la persoană,
nu replica argumentată. De atacuri la persoană neoneste m-am „bucurat” şi
eu. Vă rămân datoare cu povestea lor.

„Prostim televizorul cu poporul (asta cere, asta-i dăm
populaţiei!), prostim literatura cu cititorul ignorant,
amator de pornografie”
– Ziceţi-mi câteva mijloace prin care se ratează scriitorul român.
«Vocaţia începuturilor», cu care se laudă cultura noastră, ne face să ne
şampanizăm în faţa debutanţilor şi să uităm pe drum ce au promis să facă
în literatură... Ratarea face parte din destin sau e o forţare a destinului?
– Vă spun ce cred eu că este adevărul adevărat: cel mai sigur
mijloc de ratare e slujul la Putere. Ideea cea mai greşită, susţinută în presa
culturală de foştii oficiali, dar şi de tinerii stângişti, este că arta şi morala
n-au de-a face una cu alta. Şi se dau exemple de la Aristofan încoace. Până
şi tiranul Nero e scuzat că a patronat/ promovat poezia. În contrareplică
fiind, vă trimit la mari scriitori români. Uitaţi-vă cum au ratat, uitati-vă la
ce-au scris după ce s-au lăsat „lămuriţi” de Partidul comunist: Petru
Dumitriu (Drum fără pulbere, ESPLA, 1951, 668 pagini); Zaharia Stancu
(Rădăcinile sunt amare); Sadoveanu cu Mitrea Cocor care nu rimează
defel cu scriitor. Atenţie: nu-i numai lamentabil din punct de vedere etic,
dar şi ca prozator. Aviz amatorilor de imagini înfăşurate în pixeli albaştri,
portocalii, verzi, roşii... Cântecul ciocanului (după câte îmi amintesc, un
titlu de muzică proletcultistă) i-a aiurit pe mulţi, inclusiv pe Geo Bogza;
chiar şi, ce-i drept, scurtă vreme, pe Gellu Naum. Poeţi buni l-au cântat
predilect pe Lenin, au învârtit hora pentru Dej şi pentru Pauker, ca Nina
Cassian ori pentru „bădiţa Stalin”, ca Otilia Cazimir. A primit o replică
dură de la slavistul Petru Caraman, care n-a ales calea uşoară a
compromisului: epurat de la catedra pe care-a onorat-o ca nimeni altul, s-a
retras în tranşeea bibliotecii; n-a mai fost admis în opera de educare a
studenţilor până-n moarte. „Duduia” citise, la o şezătoare literară,
fragmente dintr-un poem. „Cum de te-ai apucat să scrii aşa ceva? Auzi,
bădiţa Stalin! Bădiţă îi spune iubita alesului ei. Şi dumneata cum spui
bădiţă? Unui tiran care ne-a călcat în picioare? Din el faci ideal de
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comportament? Zadruga asta artificială, cu Rusia comunistă, nu e în
rânduiala noastră istorică, duduie Otilia”. Scena i-a povestit-o Profesorul
Caraman lui Petru Ursache, iar eu am repovestit-o în Universitatea care
ucide. Cedarea urâtă a Otiliei Cazimir îmi aminteşte de cedările
intelectualilor Puterii faţă cu „bădica Traian” Băsescu. Măcar Cezar
Petrescu a făcut compromisul (Nepoţii gornistului) după ce, în
„Contemporanul” din 30 iulie ’48, Ov.S. Crohmălniceanu l-a acuzat că
„ocoleşte lupta de clasă” în romanele lui. Însă Maria Banuş şi-a exprimat
adeziunea la articolul lui Sorin Toma din „Scânteia”, Poezia putrefacţiei
sau putrefacţia poeziei, care l-a scos pe Arghezi din edituri şi din presă
aproape doi luştri. Arghezi era mentorul autoarei plachetei Ţara fetelor, o
susţinuse la debut. A preferat să intre în graţia lui Iosif Chişinevschi şi a
fost impusă oficial, premiată, studiată obligatoriu în şcoală. Iar Miron
Radu Paraschivescu o lăuda că, în Hamlet, în traducerea Mariei Banuş,
garda nu mai striga Trăiască Regele!, ci Trăiască republica!. Măcar
Adrian Păunescu a fost un propagandist atipic pentru Ceauşescu, mergând
pe linia subţire dintre opozant şi slujitor. Şi mai cu ştiinţa profitului, Petru
Popescu a „prins” fără greş ocazia. O ipotetică Antologie a verticalităţii
(Vladimir Streinu lângă Tonegaru, Dan Botta, Steinhardt; Ţuţea lângă
Teohar Mihadaş, Mihai Ursachi, Mircea Ivănescu, Dorin Tudoran, Bujor
Nedelcovici, Vasile Gogea, Ion Lazu...) ar fi cu mult mai subţire decât
Antologia ruşinii (Humanitas, 2009, editor Nicolae Merişanu şi Dan
Talos), alcătuită de Virgil Ierunca. Exilatul a început antologarea în ’57 ,
din paginile „României muncitoare” (perioada ’57-’61); a reluat-o după
Tezele din iulie ’71 (împotriva cărora a protestat Nicolae Breban, devenind
dizident solitar), până-n octombrie ’89.
Nu, nu mi-a trecut prin cap, în acel Decembrie, că vor reapărea
cobreslaşii (model Marcel Breslaşu), pupinpreşedinţi, dispuşi să producă
balete de cuvinte ca oameni (de bine) ai lui Iliescu, ca „specialişti” ai lui
Constantinescu, ca blondele marinarului... Nu spun să nu se angajeze
politic scriitorul, dar măcar să nu susţină ce nu crede. Gellu Dorian
(„Hyperion”, 2/1998) se mira că obedienţa (slugărnicia) a îmbrăcat atâtea
forme postsocialist, „sub noi semnături sau aceleaşi”. Pe mine nu mă mai
miră nimic după ce-am citit ce-a scris, din sete de Băsescu, Theodor
Paleologu: „Este o pleaşcă ce nu se mai întoarce aşa uşor”. Le convine
elitiştilor ca numele să le fie asociat cu al preşedintelui, ca oamenii lui
Băsescu? Cred că da: doar sunt cavaleri şi colonei ai Puterii, cu Steaua
României în grad de Ofiţer la rever. După cum se comportă, ai zice că
ploconeala la Putere a re-intrat în fişa postului, a statutului de scriitor. Cât
despre longevivi, ei au apucat să fie şi stalinişti, şi dejişti, şi ceauşişti, şi
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iliescani. Să mai spun că recompensele breslei le iau politrucii vechi şi
noi? E suficient să citeşti lista indemnizaţiilor de merit. Dacă intri în
„reţea”, eşti bine lansat, bine tradus, bine managerizat.
Mai este o cale sigură spre eşec: autoorbirea tinereţii. Vi-i amintiţi
pe tinerii fesenişti strigând pe străzi „Boşorogii fără dinţi vor s-ajungă
preşedinţi!”, cu trimitere la Raţiu şi Coposu? Asta în politichie. În
literatură nu-i la fel? S-a creat un conflict acut între generaţii, un gap
neprofitabil: liceenii versus bătrânii profesori, debutanţii fuduli contra
godzilelor din istoriile literare (oare n-ai voie să-ţi exprimi opinia dacă ai
sau ai trecut de 70 de ani?), maimodernii contra modernilor, „raşi” ca
defazaţi şi ca închistaţi. S-a afirmat că predecesorii sunt contaminanţi.
Oare bătrâneţea se ia ca o boală? De ce nu s-ar lua, zic eu, înţelepciunea,
erudiţia, experienţa?
Optzeciştii erau uniţi, debutau nu pe blog, ci în bloc. Blocul
Nedelciu-Iaru-Madi Marin-Stratan-Danilov, dar şi ei au fost atinşi de
dihonie. Muşina a ţinut să demisioneze din generaţia ai cărei lideri erau
Gh. Crăciun, I.B. Lefter, Călin Vlasie. Nu erau încrâncenaţi, preluau ludic
tradiţia, ironizau inteligent canonul vechi… Douămiiştii se manifestă ca
scandalagii; şi nu sunt spadasini, ci sfadasini. Iar îndemnul lor basic e să
întoarcă spatele la tot ce s-a scris înaintea lor, necomplexaţi de marii
înaintaşi. Sancta simplicitas! I-aş sfătui pe închipuiţii ăştia, cu egoul dând
pe dinafară, ca măcar în octombrie să-l re-viziteze pe V. Voiculescu. De
cei trei B, Bacovia, Blaga, Barbu, e mai greu să te atingi, dacă mizezi pe
„spiritul timpului”, aşa cum scrie Simona-Graţia Dima, adica pe incultură
(„Bucovina literară”,5-6,mai-iunie,2016).
A fi împotriva a tot ce s-a scris înaintea ta, a-ţi tăia rădăcinile e alt
drum înfundat. Fără feed-back nimica nu-i. Şi-i riscant (ba ratant) să-ţi
forţezi destinul în felul acesta. Marii exilaţi şi l-au păstrat. S-au dezrădăcinat Enescu, Brâncuşi, Eliade, Vintilă Horia…? Şi câte căi de ratare
am putea aduce în discuţie! Ignoranţa e alta. O definiţie a ei? Să nu ştii că
nu ştii. Nu spui chiar mata, Adrian Alui Gheorghe ,că „fără carte n-avem
normalitate”? Şi e vorba de ştiinţa de carte, pe care poetul anonim o
preţuia atâta dacă îşi cânta astfel iubita: „c-aşa merge de frumos/ de parcă
scrie pe jos”.
Am luat cunoştinţă de pe un blog că 10% dintre americani cred că
Ioana d’Arc a fost nevasta lui Noe; abia 41% au auzit de Iov. Jumătate
dintre repondenţi nu ştiu care-s cele patru evanghelii. Ce statistică
năucitoare! Aşadar incultura deschide calea largă spre ratare. Nu suntem
numai în criză editorială (mulţi dintre posesorii de „case editoriale” sunt
de-a dreptul iresponsabili: tipăresc fără să citească; le dai banu’, ai
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romanu’, chit că viaţa ţi-i de roman ori ba). Dar nu sunt şi critici de
întâmpinare care scriu cronici fără să citească despre ce scriu? Se mai
plâng de criză de autoritate. Şi ce-a mai supărat acad. Ioan-Aurel Pop când
a taxat lipsa de cultură generală a „generaţiei Facebook”, care crede că
lectura e o îndeletnicire depăşită faţă de jocul pe calculator. Eu am numit-o
generaţia Pro: pro violenţă, pro instinct, pro superficialitate (dar şi violenţa
autodistrugerii). Da, am obsesia răului televizual. Teleastul Andrei
Gheorghe intra la ProFM: „there is no country for old man”. A venit şi
rândul lui, „cutia cu bătrâni” (sintagma lui Andrei Oişteanu) îi era
pregătită. La televizor, unde se râde la maximum de, dar şi din orice,
bătrânii ocupă primul loc. Lor li se pregătesc farse idioate, păcăleli stupide,
marca Dan Negru. Mă întreb dacă ştie şeful declarat al emisiunilor de
divertisment că maimuţele râd şi ele. Poate i-o spune veterinarul Kelemen
Hunor, fost ministru al Culturii ...?!
Oare vrem să devenim o literatură de amatori, de diletanţi, de
înlocuitori, dacă sprijinim cu program ignoranţa? Avem: vedete ignorante,
tocşoişti ignoranţi, analişti ignoranţi, prozatori mai ignoranţi decât cititorii
lor ignoranţi. Iată ce scrie un reactiv, Al. Vakulovski, al cărui model e
Andrei Gheorghe (în emisiune, „AG le închide telefonul şi-i roagă să-l
pupe-n cur”). Pentru prozatorul basarabean „înjurătura dă un sens vieţii”:
„ei sug pula şi se exprimă frumos, ei mănâncă căcat şi zic: mi-am luat o
porţie copioasă de desert, ei îşi ţin mama de mână când vecinii o fut şi
spun poezii de Eminescu şi Vieru” (Letopizdeţ, p. 188); aceiaşi ei
(intelectualii, nota mea, Magda Ursache) sunt „cei mai proşti”. „Ei fug de
plictiseală prin plictiseală. Ei se fut în cur spunându-şi poezii, îşi dau muie
unul altuia discutând despre Platon” (p. 215). Şi, concluziv: „Iar pe mine
mă doare-n pulă de astfel de căcaturi. Mă piş pe cultura generală”
(Letopizdeţ). Îmi cer scuze în locul autorului. Dar cititorul cum să afle
unde s-a ajuns, fără să citezi scatologiile de ultimă modă literară?
Cacolalicul (Martin Walser numea: „Cultura E-O”, ejaculareorgasm) şi cultivarea dispreţului pentru cuvântul curat reprezintă căi de
ratare, în opinia mea. Am prevăzut: ce e val ca valul trece şi n-am greşit. A
mai scris ceva Ioana Bradea după Băgău? Că nu ştiu. Băiuţeii şi baeticele
au debutat cu managerizare maximă la televizor. Prostim televizorul cu
poporul (asta cere, asta-i dăm populaţiei!), prostim literatura cu cititorul
ignorant, amator de pornografie. Dă-te sexi ca Mihaela Rădulescu şi ajungi
pe raftul… filosofilor. Dă-te sexolog şi eşti pus în vitrina librăriei
Humanitas, cu tot cu CD. N-a apărut Ţînţăreanu, pe un canal TV, să ne
anunţe că a avut, în spital, o erecţie la duş? Popa Tabără era extaziat de o
scenă de roman unde se viola un curcan. Şi ce fudulă era o debutantă care
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istorisise cum se face sex cu un câine! Era cât pe ce să dau telefon la
Protecţia animalelor. O să-mi spuneţi că Dan C. Mihăilescu, cel care
„aduce cartea” de-a surda la ProTV (a pledat decent pentru literatură
subfustată, dar a făcut-o!) a ieşit din scenă, în timp ce Tabără, care a pledat
net pentru scato, poate fi văzut pe TVR 1. Impresie greşită. Ficţiuni pe
bază de „futuţiuni” (spre a le spune ca Luca Piţu) nu-s greu de scris.
Prozatoarelor liniei fierbinţi li s-a părut că sunt mai interesante, mai libere,
mai emancipate, mai post-postmoderne, dacă scriu măcar o dată pe pagină
fucking mother, dacă pun pe copertă cuvântul acela cu p în cap? Or, mai
greu e să nu fii grosier. Mai toţi deţin meşteşugul de-a fi vulgari. Ratare?
Greu cuvânt! Orgoliul de debutant promiţător e… orbitor. Te face să te
crezi lebădă când tu eşti o biată raţă. Dar… numai raţa nu ratează (spusa
lui Nae Ionescu).
N-aş vrea să închei fără a vorbi despre o altfel de „ratare”. Cuvântul
l-am ghilimetat anume. Ia să recapitulăm cazul Goma: a fost deţinut
politic, a avut domiciliu obligatoriu în Bărăgan, l-au exclus din USR, nu a
fost salariat şi nu are pensie din România, nu are premii. Dar e nobeliabil.
România putea avea Nobelul prin opera lui. E ratare asta sau nu? Opera
(curriculum operis) trebuie construită o viaţă. O viaţă creativă, dacă ţi-o
dă Dumnezeu. Şi lui Paul Goma i-a dat-o. Avem şi noi un Havel. Pân’ la
urma urmelor, deşi cam sună a radio Erevan, cel mai sigur mijloc de ratare
este ce şi cum scrii.
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Poeme de
George Vulturescu

Mierea Versului Bătrân
Moto:
„Dintr-odată mi-a fost indiferent
dacă sunt sau nu modern…”
R. Barthes

Nu ești unde trebuie, Vers Bătrân –
pe pagină ca un nor negru,
(rupt din materia celor „lungi pe șesuri”)
un nor cu coarne aplecate în jos
scurmând cu literele
în materia nopții
Fie că ești într-o cafenea
sau în cripta craniului
lângă un pahar nu există justiție:
„Nu ești unde trebuie. Viața este în altă parte”,
ai citit în cărțile lui Margareta Duras
sau ai aflat singur că
ești singurul care te vezi
și-ți întinzi mâna spășit (la marginea paginii,
la marginea mlaștinii)
pentru o nouă căsătorie cu melancolia:
inelele ți le pune pe degete Lacan
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ca niște „lanțuri de identificare”.
Nu ești unde trebuie în orașul acesta
în care nu s-a născut niciun poet
și publici în reviste din orașe în care nu se știe nimic
despre orașele unde nu s-a născut niciun poet.
Fie că scrii la o masă din cafenea,
sau te cutremuri în cripta neortodoxă a
craniului, primul vers cât și primul pahar
e detestabil: Bătrânul Vers îți redă febra
primului tău vers de la Miezul Nopții.
Acum mâna de pe paharul cu alcool
face să răsune singurătatea
cum răsuna și aerul dintre spiralele împletite
pe zidul mănăstirilor.
Și dintr-odată ți-e indiferent că te
așezi la masa lui Moș Humă din cartier
sau la masa Academiei
doar nu ești unde trebuie în orașul acesta
doar ești singurul care te vezi
doar știi că lângă un pahar nu există justiție
ca și în Morga lui Bertolt Brecht
te pregătești pentru următoarea eroare:
trebuie să storci miere din literă
sau e de-ajuns să-i rotunjești arabescurile
pe frontoanele cetății?...

Trenul cu purpură
Adevăratul vers nu-i decât o fraudă:
nu te-ai uitat niciodată-n oglinzi suspinând
după alte chipuri?
Oglinda e un animal ghiftuit.
Nu te rușina dacă nu poți pleca înger
din fața oglinzii, îmi spunea tata,
pe care-l sabotam stând în fața colii albe
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în timp ce el hrănea vitele în grajd.
Eram sfânt pentru că scrisul e inocent?
(„Ca o cocotă lângă oglinda din budoar”,
îmi striga de-afară)
Bărbatul acela, tatăl meu, creștea juncii
ca să-i vândă la abatoarele din Austria.
Ochii lupilor sticleau în noapte în jurul staulelor
din ogradă –
tatăl meu doar cu securea în mâini.
în jurul paginilor mele doar fâlfâit de îngeri –
îngeri și juncanii tatălui meu:
întotdeauna era unul care venea primul
la brațul său de fân;
unul care-l urma docil
când îi ademenea în vagoanele de scânduri
din gara Satu Mare
de unde-i expedia la abatoarele din Austria.
Mâna mea care scrie e la fel precum
mâna lui care bate în cuie ușa vagonului cu vite?
Fie ca o carte să nu fie niciodată
un vagon în care coarnele juncanilor
trimiși la abatoare rup scândurile,
fie ca niciodată versul să nu se lase mângâiat
între coarne!
Versurile mele de azi îl sabotează pe tatăl meu,
plebeul din Tireac care vindea boii
pentru abatoarele din Austria.
Purpura poemelor nu e o scândură de vagon
„Oglinda e o fraudă, copile, îmi zicea
tata. Îți păstrează chipul doar atât cât
ești în fața ei. Nu te rușina dacă nu
poți pleca înger de lângă un poem...”
Boii din vagonul gării din Satu Mare
ajung la abatoarele din Austria,
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poemul meu împodobit cu purpură
bate la ușa raiului,
tatăl meu rămânea jos în urma trenului
cu câțiva galbeni prin crâșmele gării.
Niciun tren adevărat nu are vagoane pentru
Purpură

Dumnezeu nu-i greu de dus
într-un coș de nuiele
Nu-i o ocupație bună să fii Row, smintitul
privat al orașului.
Străzile sunt pustii. Doar el își permite să
mai creadă în Diavol. Sau cum poți să-i zici,
altfel, Roșcatei ăleia a naibii cu coapse de
pepene?
Al naibii și Row, care-i șoptește, în privat,
un vers din Virgil Mazilescu:
„Dorești tu să-mi mângâi fruntea?...”
În cafenea – lalele de noapte. Pielea lor e
un pergament
pe care un Poet Local caligrafiază, la cerere,
numele penitentului ticălos
susținând că e un act care grațiază
orice pedeapsă: „Nu vă-nghesuiți, totul e permis…”
Row culege toate pergamentele aruncate
printre mese într-un coș de nuiele.
Nu-i o ocupație bună, mai ales că Roșcata
n-are astâmpăr – răstoarnă foile pe jos
și declamă de pe una din ele:
„Doamne, ai grijă de poemele abandonate
în trenuri și prin cafenelele sordide din cartiere.
Dacă ai un coș de nuiele,
trimite-ți îngerii, atotștiutori, să le ridice
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precum ridică măicuțele copiii abandonați
la ușa mănăstirilor…
Poruncește, apoi, să-mi fie aduse
la Abația mea din Nord –
să le șterg de noroi și să le refac filigranele
arabescurilor…”
Nu-i o ocupație bună să fii Row, smintitul
privat al orașului.
Îl puteți vedea noaptea pe străzi
ducând un coș gol
împletit din nuiele de pe malul Someșului.
„Noaptea n-are coșmaruri dacă știi să o duci
într-un coș de nuiele până la marginea orașului,
își spune. Nici Dumnezeu nu-i greu de dus
într-un coș de nuiele
noapte de noapte
până la ușa voastră de ticăloși…”

Infracțiuni la ideea de poem
Mă așez la o masă de scânduri crăpate,
în parcul orașului. Îmi desfac, râzând,
paginile caietului:
„Cum să te găsească aici Versul cel Mare?...”
Capcanele vânătorului lăsate pe
cărările muntelui
nu merg în căutarea căprioarei;
gropile din cimitir nu merg în căutarea
cadavrului,
smintit cine merge în căutarea unui vers!
Pe-aproape trece un cerșetor târșâindu-și
picioarele șchioape pe alee:
„Dacă ai fi avut gata-țesut poemul
mi-ai fi aruncat pe umeri mantia lui
de purpură?” mă întrebă în zeflemea.
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Neliniștit, m-am întrebat cum poate el
să știe că azi nu scrisesem niciun vers.
„Nu sta la masa unde au scris Marii Barzi,
îmi mai strigă. Versurile lor neterminate
dau târcoale precum șerpii
cărora li s-a surpat lutul peste cuib…”
Poate că Petre Țuțea avea dreptate vorbind
despre „infracțiunea la idea de meditație.”
A sta fără daimon lângă o coală de hârtie
nu e o „infracțiune” la ideea de poem?
Deasupra, de pe o creangă de stejar, o omidă
dădu un pârț de lichid gălbui
care-mi picură pe pagină:
„Ha, ha! Când i se ia darul
poetul poate arunca anateme?
Eu care nu pot alege alte frunze
decât ale acestui copac
pot avea dreptul să mă simt jignită?...”
Dacă mai stau o iau razna, îmi zic,
și pornii în căutarea cerșetorului șchiop
ca după un infractor. L-am căutat
printre pubelele din cartiere.
Într-o intersecție era strânsă o mulțime
de gură-cască:
el, șchiopul, dansa pe cioburi de sticle
sparte, cu tălpile goale. Îmi râse, complice,
la ureche, strângând într-o bască
ponosită monedele aruncate:
„Ia-ți înapoi mantia de purpură:
daimonul nu stă în halat alb
gata să vină la căpătâiul poemelor ratate.
E o sminteală să crezi că vânturile
sunt sanitari
când vin să răscolească pulberea…”
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Dan C. Mihăilescu: Ce rost/
rosturi mai are înţelepciunea?

- fragmente din conferinţa susţinută în cadrul „Antologiei Scriitorilor
Români Contemporani”, la Biblioteca „G.T. Kirileanu‟, Piatra Neamț
*
Sunt, aşa cum îmi place să spun, un scriitoring şi ţin, la 62 de ani,
la acest eclectism: eseist, traducător, cronicar, om de media, critic literar.
N-am să ţin o conferinţă, termenul este pretenţios, ci vreau să vă transmit
câteva gânduri, câteva îndoieli legate de tema aleasă. Anul trecut, când s-a
lansat, la Institutul Spaniol, cartea Dialoguri de duminică semnată de
Andrei Pleşu şi Gabriel Liiceanu, rezultat al emisiunii săptămânale pe care
au făcut-o la TVR, un tânăr din sală a întrebat dacă este o carte de
filosofie, pentru că acolo se vorbeşte despre viaţă, moarte, prietenie,
credinţă, filosofie, religie. Atât Pleşu cât şi Liiceanu au fost mefienţi în a o
numi carte de filozofie, dar eu am vrut să ridic mâna şi să spun că este o
carte de filozofie în măsura în care este o carte de iubire de înţelepciune.
Într-o epocă în care ni se spune că filosofia a murit odată cu Nietzsche,
Cioran şi Heidegger, că a murit, cu alte cuvinte, în sensul ei tradiţional,
cred că iubirea de înţelepciune poate fi filosofia zilei de azi.
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*
Am observat că termenul de înţelepciune este astăzi demodat,
prohibit. Îmi amintesc faptul că, tânăr fiind, la o seară cu prietenii, la un
cenaclu de apartament, ne-am întrebat care este cel mai important pasaj din
Luceafărul lui Eminescu. Până la urmă, având 20 de ani şi o foame de
guru, de mentor, o foame exemple care să ne formeze, să ne dea grundul
fiinţei noastre gânditoare, m-am gândit la acel raport despre care istoria
literară mică spune că era între Maiorescu şi Eminescu:
Căci tu, Hyperion, rămâi
Oriunde ai apune…
Cere-mi cuvântul meu dintâi,
Să-ţi dau înţelepciune?
Pentru mine această vorbă - Să-ţi dau înţelepciune? – neavând un
anume înţeles atunci, la 18- 20 de ani, m-a fascinat pentru că m-am
întrebat care e Cuvântul dintâi, Logosul, care era misterul Fiinţei, şi ce
înseamnă a fi înţelept, ce înseamnă înţelepciune? În timpul liturghiei auzi
mereu: înţelepciune, înţelepciune…sau la Athos, sophia, sophia…!
*
M-am întrebat ce mai înseamnă înţelepciunea astăzi. Cultura, s-a
spus, este dresorul care îmblânzeşte fiara din noi. Dar suntem născuţi aşa,
fiare, sau devenim aşa? Mi-am dat seama că astăzi nu mai ştie aproape
nimeni ce este înţelepciunea, în sensul ei originar, de sophia. Asta pentru
că trăim în postmodernitate, peste tot în lume fiind acum o mişcare de
şubrezire a valorilor tradiţionale: biserica, familia, şcoala. Trăim într-o
lume de tip ikea, ori eu am alergie la minimalismul de la ikea, care
dezidentifică; oriunde te duci în lume aceleaşi linii, aceleaşi forme,
aceleaşi unghiuri. Eu am crescut în cultul canapelelor de piele, pe care le
vedeam la televizor, cu ghiare de leu.
*
Astăzi se cultivă minimalismul; minimalismul în proză - proza
scurtă - , nimeni nu mai vrea să construiască romane, să scrie ode, iar în
lume este tot mai prezent prefixul dez: dezmembrare, destrămare,
decreştinare, desfigurare, decelebrare, dezumanizare. Aproape nimeni nu
mai cultivă prefixul re: renaştere, reumanizare, recoagulare. Toată lumea
vrea să distrugă, să desfigureze, să taie. Este o ură îndreptată împotriva
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temeiniciei, duratei, solidităţii şi mai este, în schimb, un cult al nemerniciei
şi al anarhiei, care copleşeşte lumea. Dar tot acest curent ţine, cred, de
cultul relativităţii: se relativizează, se pulverizează. Înlăuntrul nostru nu
mai există pofta construcţiei, acea manie care-l făcea pe Eminescu, la 19
ani, să se viseze un om în stare să înghită, prin cunoaştere, tot universul.
*
Noica vorbea de personalităţile de tip enciplopedic din cultura
română: Cantemir, Haşdeu, Eminescu, Odobescu, Mircea Eliade, Ioan
Petru Culianu, Nae Ionescu, astăzi adăugându-i pe Andrei Pleşu şi
Patapievici. Patima de a face concordia contrariilor, de a topi antinomiile,
de a anula polarităţile, de a face alchimia binelui şi răului, asta este
înţelepciunea: să refuzi a vedea totul dintr-un singur unghi, să refuzi a fi
reducţionist, să fii integrator. La şcoală am învăţat numai dezbinări:
Eminescu sau Macedonski, Iorga sau Lovinescu, Marin Preda sau Eugen
Barbu, Mircea Cărtărescu sau Norman Manea. Disjuncţia, spune foarte
bine Andrei Pleşu, e coada dracului. De ce nu putem fi, şi - şi, de ce nu
putem armoniza totul? Mi s-a atras atenţia că această aplecare a noastră,
ca români, ţine şi de ethosul ortodoxiei, de un laxism specific, şi am fost
invitat să recitesc cartea lui Max Weber, Etica protestantă şi spiritul
capitalismului. Pe de altă parte, trebuie amintit faptul că noi avem o
cofamiliarizare cu dezastrul, că ne-am învăţat să trăim la nişă, să ne izolăm
- nu mai am treabă cu nimic, cu nimeni, facă fiecare ce-o vrea, eu îmi văd
de ale mele -, trăim în coconul pe care ni l-am croit şi nu facem decât să
schimbăm răutăţi şi bârfe într-o cârcoteală şi bombăneală permanentă.
*
Mi-au cerut tinerii liste de lectură, cărţi de înţelepciune şi am ajuns
la stoicism: aveţi Marcus Aurelius editat, le-am spus, aveţi Manualul lui
Epictet, mergeţi la stoici şi veţi învăţa virtutea. Dacă ştii să ai o şcoală de
bună resemnare, semnul înţelepciunii fiind să vezi întregul, atunci, deşi
eşti tânăr, înveţi să cultivi conjuncţia. Din păcate, toţi călătorii străini, care
au trecut pe la noi în ultimii 400 de ani, vorbesc de dezbinarea
românească. Nici acum, la 100 de ani de la Marea Unire, n-am reuşit să
desăvârşim osmoza dintre cele trei provincii. Ori la stoici există această
bună împăcare, pe care trebuie să o deprindem şi noi.
Am fost întrebat care este romanul vieţii mele şi am răspuns că, de
la 30 de ani, cartea preferată este Memoriile lui Hadrian, de Marguerite
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Yourcenar, o carte de înţelepciune şi bună resemnare. Dar o resemnare
care nu înseamnă blazare ci bună măsură în toate. Aveam, pentru astăzi, un
plan de conferinţă, în care îmi notasem 12 forme de înţelepciune pentru
prezent, dar nu m-am ţinut de ea. Revin la stoici şi la stoicismul târziu, la
Marcus Aurelius, pentru că ei ne invită să vedem întregul. Dar noi, astăzi,
vedem părţile: când, de exemplu, ni se prezintă o criză în Grecia, puţini
analizează interesul rus acolo, sau pe cel american, spre a încerca să
înţeleagă întregul. Totul ni se prezintă fragmentar, pe bucăţi.
*
Dar mă întorc la tineri. Primul decoct de înţelepciune din lume, leam spus, îl aveţii în Biblie (Ecleziast, Iov şi Psaltire), apoi, al doilea, în
stoicism şi dacă mai ştii să extragi din piesele lui Shakespeare toată
înţelepciunea, ce poate fi comparată chiar cu aceea a Bibliei, ajungi la acea
bună resemnare care, repet, nu e blazate ci înţelegere a lumii în măsura ei,
în întregul ei, în curgerea ei.
*
Omul trebuie să înveţe să vadă în cele cinci simţuri nu numai
portiţele pe care intră ispitele diavolului, ci şi calea de a gusta Împărăţia lui
Dumnezeu. Când ajungi să faci o armonie a contrariilor, ajungi să împaci
susul cu josul şi dreapta cu stânga şi, atunci, am ajuns să spun că semnul
suprem al înţelepciunii este semnul crucii, care împacă verticala cu
orizontala. Uşor de spus, dar greu de făcut.
*
N-am vrut, aşa cum am precizat de la începutul întâlnirii noastre, să
ţin o conferinţă, dar am vrut să vă provoc la o meditaţie pe tema
înţelepciunii, să vă spun că în lumea de astăzi putem năzui să împăcăm
contrariile, putem, cu alte cuvinte, să năzuim a fi înţelepţi.
Şi încă ceva: înţelepciunea nu toarnă plumb în aripile celor tineri,
cum au încercat să-mi atragă unii atenţia, iar cea mai frumoasă expresie a
înţelepciunii în literatura română este cuprinsă în Glossa lui Mihai
Eminescu. Citiţi-o, recitiţi-o şi meditaţi la versurile ei.
(25 octombrie 2016)
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Un poem de
Gellu Dorian

Calea
Aceasta e calea pe care mă întorc. Nu
te grăbi, se aude un cuvînt care nu iese dintr-o gură
cunoscută, nici măcar dintr-o gură necunoscută,
ci pur şi simplu el ţopăie pe la urechile mele,
respiră, deci există,
trupul lui l-am purtat de nenumărate ori,
cînd eram fericit, cînd eram trist,
cînd mă secerau ochii în care nu mai încăpeam,
cînd inima în care a cuibărit puiul meu de dragoste
s-a făcut vultur care mi-a ciugulit ochii
şi cu sîngele ei am plîns,
cu ea făcută flenduri am trăit pînă acum,
trupul lui m-a purtat pînă aici
şi acum cînd eu nu mai pot face tumbe,
el ţopăie şi nu mi se arată decît în auz –
nu, nu te grăbi, de-acum înainte ai timp
să aştepţi oricît de iute ai alerga, altă
cale nu există.
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În luminiș

o proză de Adrian G. Romila

Ploua torențial, nu se vedea vreo schimbare și situația devenea
destul de încurcată. Renunțaseră să mai facă semne cu mâna mașinilor care
treceau spre Târgu-Neamț și se întorseseră vreo douăzeci de metri, de-a
lungul caselor aliniate la șosea. Se opriră la indicatorul de tablă minuscul
și spălăcit, pe care scria ”Schitul Delișor”. Probabil fondul fusese, cândva,
albastru, cu chenar alb, dar acum numai câteva pete mai lăsau să se vadă
asta. După un sfat scurt, strigat pe sub glugile trase pe ochi, toți patru își
rearanjară rucsacii în spate și începură să urce pe drumușorul abrupt, spre
mica mănăstire cocoțată pe deal. O întrezăreau puțin mai sus de grădinile
caselor, la poala pădurii.
Pâraiele de apă scurse de pe deal, prin tăieturile spontane ale
pământului, făceau urcușul greu. Sub perdelele de lichid căzute din cer
gâfâiau, deja obosiți de ziua plină de vizite prin Piatra și prin împrejurimi.
După ce pierduseră ultimul autobuz spre Târgu-Neamț, se gândiseră că vor
găsi repede o ocazie și, înainte de căderea serii, vor desface corturile
undeva, lângă Agapia, pe malul Ozanei, în curtea vreunui sătean sau poate
chiar la baza Cetății Neamțului. Dar, ca de obicei, socoteala de acasă nu e
tot aia ”dinspre Târg”. Nu oprise nicio mașină, șoferii se speriaseră,
probabil, de aspectul lor de rockeri în tranzit, pletoși și plini de bagaje.
Acuma alunecau cu bocancii pe pietrișul umed, amestecat cu lut, târând
sarsanalele, cu speranța unui loc de cazare, la schit, până dimineață. Ieftin
sau gratis, erau doar în casa Domnului, călugării aveau datoria să fie
ospitalieri cu străinii, toată lumea știa asta.
Aproape de culme, ploaia încetă la fel de brusc cum începuse.
Rareș zise, printre gâfâieli: ”Io-te, bă, c-a stat! Ploaie de vară, numai cât să
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te ude!”. Carmen căzu și se sprijini în mâini direct în noroi: ”Io sunt udă
până la piele, să-mi bag picioarele în ea de ploaie, am apă și-n șosete, și-n
chiloți!”. Dan, coborându-și rucsacul greu în mâna dreaptă: ”Am cam avut
ghinion! Hai c-ajungem acuma și ne uscăm, poate ne dau un ceai, un lapte
cald, ceva să mâncăm!”. Din nou, Rareș: ”Gândul mi-e numai la sticla aia
de Alexandrion, din spate!”. Și, în sfârșit, Tudor: ”Îi rugăm și noi frumos,
dacă n-au locuri de cazare, să ne dea o chilioară, acolo, un pod, măcar, să
dormim la grămadă! Îs frânt, varză!”.
Schitul se ivi la nici o sută de metri, într-un luminiș, la capătul
unei cărări, prin iarba măruntă, străjuită de copaci. Era chiar pe un delișor,
cum scrisese, pe indicator. Grăbiră pasul. Carmen țipă, brusc: ”Un șarpe,
să-mi bag, aaaaai! E-un șarpe aici, băăăi!”. Băieții dădură năvală lângă
fată. Într-adevăr, un șarpe ca o curelușă neagră cu două intarsii galbene, la
capăt, unduia încet, îndepărtându-se prin verdeața deasă. Tudor își dădu cu
părerea: ”Stai, fată, că nu-ți face nimic, e inofensiv!”. ”E din ăla de iarbă
sau de apă, nu știu cum îi zice, da´ nu face nimic, nu-i veninos!”, completă
Rareș. Carmen: ”Băi, oricum, e-un șarpe, eu am frică de ăștia!”. Iarăși,
Tudor: ”Tu ai frică de orice animal care mișcă, las-o baltă! Ăsta era mic, tu
n-ai văzut? Ce să-ți facă?” Îl urmăriră, un timp, până dispăru de tot. O
luară, apoi, pe cărare, spre poarta sculptată a curții, vegheată de o icoană,
deasupra. Numele era încrustat în lemn, deasupra ei, pe o arcadă crăpată de
vreme. Poarta delabrată stătea într-o rână, întredeschisă.
Înăuntru domnea liniștea, spartă numai de ciripitul vrăbiilor și
de țârâitul mecanic al greierilor. Prin aerul spălat de ploaie nu se simțea
niciun semn de prezență umană. Își trântiră, cu oftaturi prelungi, bagajele
pe cerdacul arhondaricului și se așezară în fund, cu figuri de obosiți
iremediabil. Trecu o pisică cenușie, prin fața lor, grăbită, fără să-i bage în
seamă, deși o pâsâiră. După ea apăru un ied negru, lucios, cu mugurii
cornițelor abia iviți. Se opri, o secundă, să-i privească, și se duse undeva,
în spate. După bune minute de tăcere, ieși de undeva o măicuță foarte
tânără, subțirică, sub faldurile veșmântului bogat, cu chip luminos, blând.
”Doamne-ajută, măi copii!” Se întoarseră, surprinși, aproape că ațipiseră.
”Sărut mâna... doamnă, ăăăă, măicuță!”, răspunse Carmen. ”Vi-i foame?
Vreți să mâncați ceva, să beți ceva cald?” Observară că n-avea deloc
accent moldovenesc, cum întâlniseră, peste tot. Măicuța le făcu invitația
imediat ce ajunsese în fața lor. ”Ooo, săru´ mâna, dacă se poate, am fi tare
doriți! Suntem cam rupți!”, continuă fata. Maica: ”Păi hai, ridicați-vă!
Lăsați bagajele aici, pe prispă, și poftiți pe ușa aia, în trapeză!” În ciuda
moleșelii sporite de umezeala din haine și ghete, cei patru se ridicară
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repede, bulucindu-se pe ușa indicată. ”E o chiuvetă, acolo, pe colț, cu
săpun, dacă vreți să vă spălați! E și prosop, e curat, să știți, îl schimbăm!”
În încăpere stagna un miros de tămâie, de busuioc și de lapte
fiert. Acoperite cu o mușama albă, înflorată, două mese lungi, ca de
praznic, împărțeau mica trapeză. Două bănci la fel de lungi, o mărgineau,
de o parte și de alta. Icoane mari, reproduceri înrămate cu Maica
Domnului, Iisus Hristos, Sfântul Nicolae și alți sfinți dominau peretele
dinspre răsărit. Se așezară toți pe o singură parte a mesei de lângă ușă.
Șușoteau, când alte două măicuțe tinere apărură cu un castron roșu mare,
aburind, din care ieșea coada sclipitoare a polonicului de inox, cu un coș
de pâine de casă, linguri și un teanc de farfurii albe. Loviți de foame,
mulțumiră în cor, apoi își puseră fiecare din ciorba de legume dreasă cu
smântănă. Sfâșiară cu poftă feliile groase de pâine. Un timp se auziră
numai lingurile lovite de porțelan și zgomotul sorbiturilor. ”Trebuia să vă
rugați un pic, înainte!”, zise măicuța, retrasă în bucătărie. ”Băi, e nebunie,
ce bună e!”, mormăi, printre înghițituri, Dan. ”Îhî!”, confirmară alți doi.
Simțeau că măicuțele îi privesc de undeva de după vreo ușă sau vreun
perete, satisfăcute că puteau fi de folos cu munca lor unor drumeți străini.
Apărură, de altfel, îndată ce isprăviră ciorba, toți odată, ca la comandă.
”Avem cartofi prăjiți, caș și salată de roșii, felul doi, vrea cineva?”, întrebă
maica ce-i întâmpinase. ”Și apă rece, de fântână! Și, la sfârșit, lapte cald,
cu miere!” Carmen luă inițiativa mulțumirilor, gesticulând cu o felie de
pâine în mână și gura plină: ”Maică...”, ”Artemia...”, ”Maică Artemia, vă
mulțumim tare mult! Vrem tot ce ne dați, e foarte, foarte bun! Nu știu dacă
am mai mâncat ceva atât de bun, vreodată!”. Măicuțele, aliniate, zâmbiră
smerit. Carmen continuă: ”Un loc să dormim până mâine, găsim la
dumneavoastră? Plătim, dacă-i nevoie, să ne spuneți, numai!” Cea care-i
întâmpinase își aranjă un pic culionul și broboada și se așeză de partea
cealaltă a mesei. Celelalte două dispărură, discret. ”Avem o cameră cu
paturi suprapuse, specială pentru oaspeți. Nu-i mare, dar are sobă cu lemne
înauntru, aici e cam frig noaptea. Nu vă costă nimic, până mâine.” Rareș
sări: ”O, dar nu se poate, plătim, plătim, dacă trebuie, nu-i problemă! Și ne
putem întinde corturile aici, în curte, să știți, dacă...”, ”Nu trebuie, copii,
nu trebuie, stați în cameră, cum să desfaceți corturi, Doamne ferește!?!”,
răspunse maica. ”Beți laptele, mai stați un pic, să v-adunați, apoi vă duceți
cu bagajele în casa de la deal, după biserică, v-arată maica Natalia unde.
Dacă vreți, vă puteți trezi la unșpe, la noapte, noi facem miezonoptică, e
foarte frumoasă slujba, ține numai până la unu! O s-auziți toaca... și
clopotul... se cântă foarte frumos...”. Carmen continuă: ”Nu promitem că
ne trezim, suntem rupți, măicuță, venim de la Piatra-Neamț, după o zi
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teribilă! Și după toată masa asta, toată bunătatea... Parcă suntem în rai aici,
serios!”. Maica zămbi. ”Să vă dea Domnul sănătate, măi copii, să fiți
binecuvântați!”. Una dintre celelalte maici apăru din nou cu un castron
vârfuit cu cartofi prăjiți, tăiați în semilune aurii, rumenite, alta ieși cu o
tavă pe care trona o semisferă, cașul, iar ultima, cu o oală de lapte fierbinte
și căni, din același porțelan alb, imaculat. Senzația de popas paradisiac le
spori entuziasmul și izbucniră în mulțumiri trunchiate. ”Hai, terminați de
mâncat, stă maica Natalia cu voi, apoi vă duce la cameră!”, continuă, cu
capul în mâini și privirea tandră, de cealaltă parte a mesei, maica Artemia.
Sorbeau încă din cănile cu lapte, când un călugăr solid, tânăr și
el, cu barba roșcată, stufoasă, băgă capul pe ușa de la intrare. Nu purta
culion, părul arămiu îi cădea vâlvoi pe umeri și pe obraji. Îi privi pe toți
încruntat, stăruind îndelung mai ales asupra maicii Artemia. Aceasta se
ridică dintr-o dată și se aplecă, ușor, șoptind umilă un ”Blagosloviți!”.
Călugărul o chemă cu degetul arătător afară, pe cerdac, celelalte dispărură
subit pe ușa dinspre bucătărie. Cei patru tineri putură să audă frânturi din
ce se petrecea în fața ușii, care fusese lăsată crăpată. ”Cini-s aiștie,
maicî?”, ”Niște tineri... turiști... a plouat... vin de la Piatra... la TârguNeamț, mâine...”, ”Șî di ci i-ei primit?”, ”Părinte, iertați, erau osteniți,
uzi... o ciorbă caldă, o cană de lapte... o noapte, în arhondaric... camera de
oaspeți...”, ”Camerî? Maicî, ț-am mai zâs, aicia nu-i hotel... tăț golanii
cari-i găsăști tu pi stradî.... altâdatî am mai vorbit, cî tot așa...”, ”Iertați,
preacuvioase, da´ nu puteam să-i las... ce dacă...”. Curând, vocea
bărbătească din cerdac atinse cota unui urlet reținut: ”Ci-i aicia, Artemie,
zî, casî di nebuni? Tăț sataniștii, tăț nispalațî șî curvili...”, ”Iertați, părinte,
da´ copiii ăștia...” Trosc! Trosc!, palmele răsunară sec peste obrazul tinerei
maici, cei patru tresăriră, șocați. Sunetul spart al fălcilor lovite le opri
ultimele guri de lapte în gât. ”Zî, zî, fă proasta Domnulu´, ci-i aicia, hotel,
bordel, cabanî? Zî! Ci cautî....”, trosc!, trosc!, iarăși. Tudor vru să sară
peste bancă și să iasă, Carmen îl trase, Dan și Rareș îi făcură semn să stea
pe loc, ”Stai, băi, lasă-l, vrei să iei bătaie de la nebunu´ ăsta?”, ”Nu putem
sta așa, ce face dementu´ ăsta, le bate?”, ”Tudor, stai, băi, să se termine, pe
urmă plecăm dracului, la ce să ne băgăm?”, ”Bă, io-l bat p-ăsta, îi fut o
bătaie de-i sună apa-n cap, îi smulg toată barba aia de... popă, de călugăr,
ce dracu´ o fi!”. Mormăielile de afară scăzuseră tonul, dar se auzeau
imprecațiile călugărului și scuzele tot mai stinse ale maicii. Carmen șopti:
”Nu-i mănăstire aici? Ce naiba se-ntâmplă?”.
Călugărul intră, în sfârșit, în trapeză, cu mânecile sutanei
suflecate, fulgerând din priviri. Sub rasa murdară, încinsă cu o curea
militară jerpelită, se ghicea trupu-i masiv, de ascet al cămărilor. ”Terminaț
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di mâncat șî ușcheala, s-a-nțeles? Aicia nu-i hotel, nici spital, nici garî!
Ușcheala pi unde-aț vinit!” Maica Artemia, cu obrajii arzând, roșii, se ivi
în ușă, spășită, fără să-ndrăznească să mai intre. Culionul îi căzuse într-o
parte, pe sub batic, nu știa asta și arăta foarte caraghios. Tudor țâșni în
picioare, furios: ”Noi... o să vă reclamăm la... mitropolie, la... Iași, o să
spunem acolo cum v-ați purtat cu noi și cu maicile!” ”Hai sictir, golani! O
reclami pi mă-ta! Mă doare-n cur pi mini di reclamațiili tali!”, ”Păi așa vă
purtați, părinte? Ce sunteți dumneavoastră, călugăr?”, ”Hai, nu fi obraznic
cu mini, uăi puțî! Câț ca tini-am mâncat io la viața me!”, ”Frumos mai
vorbiți! Aicea-i mănăstire, vă știe toată lumea! Eu credeam că sunteți om
al bisericii, slujitor al lui Dumnezeu, nu...”. Ultima remarcă, a lui Dan, îl
enervă și mai tare pe călugăr, care se repezi spre băiat, cu mâinile întinse.
Dan se retrase în partea cealaltă a mesei, sărind banca. Rareș stătu zid între
agresor și victimă. Călugărul gemu, oprit de pieptul tânărului: ”Uăăăi, îț
rup gâtu´, acuma, ca la pui țî-l rup, futu-ț nația mă-ti di nispalat! În casa
me io sunt stăpân, nu faci tu legea aicia! Nu vii tu sî-mi spui ci șî cum, ci-s
io și ci nu, cî-ț rup gâtu´, acuma, ti frâng!” Maica Artemia părea
încremenită, în cadrul ușii, nu mai mișca nimeni, afară de cei cinci din
jurul mesei. O rază strecurată pe una dintre ferestrele largi dinspre vest
lumina haoticele fire de praf, stârnite de mișcarea intensă dinăuntru.
Cănile, farfuriile și tacâmurile stătuseră neclintite la locul lor, tot timpul
cât se desfășuraseră ostilitățile. Călugărul renunță să-l mai urmărească pe
Dan, după ce Carmen interveni, prinzându-l de mâneca sutanei. ”Lăsați-l,
părinte, vă rog, gata, potoliți-vă, vă rog frumos! Plecăm acuma, uitați,
strângem și plecăm! Ne iertați, noi n-am știut că...”, ”Hai, dațî-i drumu´
din mănăstiri, plecați di undi-aț vinit! Sî nu mai călcați pe-aici, cî vă rup
chicioarili, tu-vă morții mamilor voastri di jegoși! Satana v-a adus aicia,
Satana sî vă ducî înapoi!”. Tudor nu rezistă: ”Mare nesimțit mai sunteți, o
să vedeți când o să povestim la mitropolie cum v-ați purtat cu noi, cum ați
vorbit...”, ”Taci odată, golane, taci, Satano!”, ”Lasă-l, băi Tudor, gata, hai,
că plecăm, nu rezolvi nimic!”.
Își luară rucsacii și se îndreptară spre poartă. Ieduțul negru ieșise
din spate și păștea, mișcând smucit din cap și din coadă, lângă foișorul cu
clopot. Îi privi o clipă și slobozi un mehăit subțire, simpatic. Carmen
zâmbi. Tudor trase fermoarul gecii și privi spre apusul roșu, prăbușit peste
păduri, mult dincolo de luminișul cu mănăstirea. După ce ieșiră pe cărare
și începură să coboare, Dan se mai întoarse odată spre acareturile lăsate în
urmă, mormăind: ”Idiot! Tâmpitu´ dracului!”. Rareș își aburcă rucsacul pe
spate, cu o mirare calmă în glas: ”Să mor io dacă știu unde-o să dormim la
noapte!”
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Poeme de
Echim Vancea

Zidul
de la copac la iarbă pelerini muiaţi de ploaie
cuvântul petec pe faţa de masă
apare în anumite zile şi are poftă de ceruri
câţiva bătrâni precipitaţi
din cauza ploii de toamnă
fac semne tăcerii să se odihnească
în trapul unui cal
adăpându-se din apa din care
băuseră anotimpurile şi morţii
convinşi că „cine se-asemănă se-adună”
tufele stârnite de ceruri nu se uită la ei
nici o frunză nici o pasăre
nu se lasă întrecute pe trecerea de pietoni
proaspăt marcată cu miros de zăpadă
din cauza unor şine somnambule
un tren suspendat a deraiat
într-o beznă uriaşă aproape de
sala de odihnă a spitalului de boli cronice
clasat ca bun de tezaur
şi printre ierburi care de mult
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şi-au uitat culoarea
luna aceasta noaptea cade
într-o zi de joi - paşii mă poartă
la o întâlnire cu mine însumi
zidul pe care-l urc nu înconjoară nimic
se clatină pe marginea îndoielii

Altundeva
umbra se păstrează-n somn în ascuns
al cui somn nu se ştie
o pată de soare se lăfăie-n canalizarea oraşului
mirosuri de sălcii se-mpart şi nu se mai termină
umbrele au dispărut una după alta
şi nimeni nu mai trece
de prima tinereţe a apei zălăzite
înaintea mea se confruntă
umbră cu umbră din cămaşa de noapte
abia scăpată din maşina de spălat vase
abia de se simte ploaia
de la o staţie de autobuz la alta
o umbră săritoare –
a plouat

Mersul
între aripile prăbuşite peste morţii disperaţi
de lipsa întunericului
nelămuririle pâlpâie
şi rugăciunea rugineşte orbind orice cuvânt –
dar el a dormit în braţe cu un mănunchi de maci
încă o zi în grădina sălbatică
oasele îngreunate de rouă strălucesc ademenite
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de trupurile putrezind mulţumite
că după ele nu mai rămâne nimic

Ascultă
peste degetele de piatră
se aşează
respirând zgomotos
noapte de noapte
câmpul cu maci
apoi se lasă stingher în genunchi
umbra după prima lecţie de înec
se-acoperă cu ape şi somn
odată deschise pleoapele
înspre toamnă
nu ne mai putem aştepta la nimic
de o bună bucată de vreme
moartea piere în vis

Umbre
în juru-mi trupuri goale se învârt în cercuri
nimic nu se vede de ceata de trupuri ce-şi
trec din mână în mână câte-o bucată de piele
sângerând pe sub poduri în lese proscrişi
cu noaptea pe urmele mele respir zgomotos
din clepsidre stâncile se rostogolesc peste cercuri
anotimpurile ascund cadavrele albe ale călăilor
în noapte vin de departe umbre golite de focuri
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Partida de şah
o lacrimă trăieşte sub pământ
degetele tale
mângâie mortarul unor ziduri oarbe
ridicând premiul pentru singurătate
şerpii se strecoară prin geamul acoperişului
desenând cu sângele apusului
întâmplări pe zăpadă –
o umbră lugubră de lauri fărâmiţaţi în larg
steaguri flutură generaţie după generaţie
orbind jucătorii neînvăţaţi cu deschiderea
unei partide de şah
trecute de prima bătaie a clopotului
privirea se-ndreaptă spre slăbiciunea zborului
hulubilor batjocorind numele trandafirului
şi tu
cel care pierde
şi tu
cel care te ghemui ca o vită
te-ai uitat la chipu-ţi smintit
şi ţi-ai închipuit
că spintecând urechea spre a-ţi spori tăcerea
te vei putea întoarce la partida şah
îngenuncheată de noaptea departe de noi

Din volumul Umbra nu îşi împarte prada cu nimeni, în pregătire
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Invitatul revistei

„Critica literară, mai ales când se ocupă de
actualitate, merită făcută numai atunci când îți
permiți să fii liber, să spui ce ai de spus”

„Meseria de critic literar presupune însă câteva valori,
de la care, dacă te abați, ești sancționat în interiorul
breslei”
- Bogdan, ești unul dintre criticii care contează, azi, ești
universitar la literele ieșene, autor și publicist redutabil, în mainstream,
cum s-ar zice. Crezi că instituția criticului literar și a liderului ”de idei”
mai e funcționabilă, azi, în spațiul mass-mediei culturale? Nu cumva
concurența vocilor internautice, cu toate libertățile bloggeristice, a
subminat poziția de lider-ship a criticului, în sens clasic? Pe cine să mai
credem? Adesea, ne plac și opiniile de pe site-uri, adesea, notorietatea
critică aparține inclusiv unor voci exclusiv digitale, deloc lipsite de
inteligență și acoperire bibliografică. La premii, azi, există categoria likeurilor sau a opiniilor din mediul virtual.
- Dragă Adrian, ce mai înseamnă azi mainstream? Cultura care se
propagă pe canale clasice? În presa literară, de pildă? Da, eu cred că este
nevoie de un spațiu îngrădit, de o convenție unanim acceptată pentru ca
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ideile să ajungă unde trebuie. Nu am mare încredere în comentariile de pe
blogg-ruri, pentru că ele nu respectă nici o regulă, în afara celei a bunului
plac. Un blogg nu te obligă la responsabilitate. Meseria de critic literar
presupune însă câteva valori, de la care, dacă te abați, ești sancționat în
interiorul breslei. Ea se exercită în interiorul unui câmp cultural
determinat, cu o tradiție de la care se revendică sau de la care se abate.
Dar, în orice caz, într-un spațiu transparent, supus permanent judecății
celorlalți. Un articol sau un studiu critic publicat într-un periodic de profil
sau într-un volum are alt mod de articulare a ideilor și impune un tip de
receptare profesionalizată. Emulația este posibilă doar între profesioniști
de calibru apropiat, competiția nu se poate desfășura în afara unui spațiu
convențional și în lipsa unor reguli unanim acceptate. Prin urmare,
recunosc că, deși urmăresc, episodic ce-i drept, ce se petrece în mediul
virtual, nu pun mare preț pe ipotezele emise acolo: am impresia că ele nu
participă, deocamdată, la dezbaterea culturală, că nu au o orientare
comună. Și polemicile adevărate trebuie să fie purtate într-un cadru limitat.
Orice spectacol, fie el și de idei, presupune această restrângere, această
organizare a teritoriului. Critica literară este un joc de echipă,
nombrilismul o mută în ridicol. Prin urmare, ea are nevoie de o
comunitate bine stabilită, de o breaslă, cu reguli și coduri culturale ferme.
Numai așa își poate recâștiga un public orientat, pe care e adevărat că l-a
cam pierdut în ultimele decenii. La autoritatea critică se poate ajunge
numai rămânând consecvent cu tine, demonstrând a la longue că, în afară
de cultură, inteligență, spontaneitate, talent, stil etc. mai ai o calitate
absolut necesară: caracter. Nu există mare critic literar fără caracter.
Onestitatea, curajul articulării adevărului tău, indiferent de interese, sunt
condiții obligatorii. Or, toate astea trebuie asumate public. Public, adică în
mainstream!!! În cadrul instituției culturale care a fost și continuă să fie
critica literară.
- Faci parte dintr-o generație moldavă strălucită și activă, încă,
alături de Doris Mironescu și Antonio Patraș. Mă mândresc că am fost
colegi de facultate (în ani apropiați) și, în paranteză fie spus, mă bucur
enorm de încrederea și amiciția voastră, a ta și a celorlalți. Tu te percepi
ca membru al acestei generații ieșene de critici și universitari? Există
această generație? Sau mai degrabă crezi că sunteți voci distincte,
afirmate separat, care numai întâmplător activează în Iași? Asta și pentru
că sunteți disputați, ca critici, mai mereu, la un eveniment așa de eclactant
precum Filit, de exemplu.
- Îmi asum cu toată încrederea, cu toată bucuria, dar și cu orgoliu
apartenența la această echipă. Nu are cum să fie o întâmplare că ne-am ivit
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cu toții, în aceeași perioadă, că ne-am format împreună, că am avut aceiași
profesori, că am citit cu o aviditate după care și azi suspin aceleași cărți în
timpul facultății, că am frecventat aceleași grupuri literare. În fine, că am
legat prietenii, cu suișurile și coborâșurile lor, ceea ce e absolut normal. Ne
știm de mult, știm ce ne poate capul și mai ales știm că ce e mai bun
urmează să se întâmple. Nu poate fi vorba de un program comun, avem
opinii și opțiuni diferite, interese distincte, ceea ce este absolut firesc. Știm
însă să ne bucurăm fiecare de succesele celuilalt și mai știm că nu venim
de nicăieri, că fiecare îl recomandă, implicit, și pe celălalt. E foarte
importantă emulația aceasta; cred și tocmai de asta o și repet: critica
literară nu se face în pustiu, pe un teren viran, ci în cadrul unei comunități
bine definite. La Iași ea există, datorită colegilor mei. Facem, cred, o
echipă foarte bună la Catedra de Literatură română a Facultății de Litere
din Iași, alături de Lăcrămioara Petrescu, Loredana Cuzmici (fostă
Opăriuc), Emanuela Ilie, Mircea Păduraru, Ilie Moisuc.
-.Ai debutat în 2005, cu un volum despre eseistica literară a vremii
tale. Ai publicat, apoi, o carte despre Matei Vișniec, tot în 2005; apoi, una
de incursuni critice actuale, în 2006. Au urmat două cărți care te-au pus
pe harta autorilor grei: Utopia negativă în literatura română (2008) și
absolut splendida Inorogul la Porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie
Cantemir, studiu comparativ (2013). Ai coordonat antologii, ai îngrijit un
volum polemic al lui Marin Mincu, ai primit premii importante, ai
beneficiat de burse în afară, ai semnat prefețe și studii critice, în reviste,
ești diriguitorul ”Paradigmei”. Crezi că toate aceste legitimări publice
sunt obligatorii, pentru un critic de mainstream? Nu cumva doar
popularitatea asigurată de accesările unui blog sau de numărul de cronici
”pe hârtie” sunt la fel de bune și legitimante, pentru un lider de opinii
literare, azi? Să nu mai amintesc de polemicile de pe rețeaua facebook.
- Sincer să fiu, nu mă recunosc în statistici, în înșiruirile de bilanț.
E ceea ce se vede la suprafață, or, eu nu am alergat niciodată după astfel de
reușite, ele au venit firesc (sau nu au venit) în urma unei munci continue.
Aceasta este singura care mă interesează, singura răsplată adevărată pe
care o aștept: să pot să muncesc, așa cum știu sau numai intuiesc eu că o
pot face. Nu scriu niciodată pentru galerie, nu contabilizez meticulos
reacțiile pe care le stârnesc. Și nici nu mă feresc de ele. Când am ceva de
spus, spun, altfel nu m-aș obosi. Critica literară, mai ales când se ocupă de
actualitate, merită făcută numai atunci când îți permiți să fii liber, să spui
ce ai de spus. Altfel, e bine să rămâi, dacă te ține putirința, numai de
clasici sau pur și simplu să te abții. Nu piere lumea, nici literatura, fără nici
unul dintre noi. Prin urmare, premiile, cronicile despre cărțile mele sunt
66

Interviu

binevenite, dar nu esențiale: există o doză, cât de mică, de conjunctural în
fiecare dintre ele. În orice premiu sau în orice recenzie.... Nu ele mă
definesc, ci textele și cărțile mele, în care știu să văd, de fiecare dată, ceea
ce lipsește, ceea ce șchioapătă. Nu neg că nu se poate face critică literară în
surdină: dacă nu stârnește ecouri, atunci la ce bun? Dar nu sunt obsedat de
aceste semne. Care, ca să fiu drept, în cazul meu au fost în general
favorabile, uneori de o generozitate care m-a mirat. În orice caz, așa am
procedat de când mă știu și nu am de gând să mă schimb: eu îmi văd de
treabă, așa cum pot și cum știu eu, fără să fac vreun efort special ca să
devin mai vizibil sau mai „popular”. Mi se pare de tot hazul să aștepți
„popularitate” când trăiești din citit și din scris. O mică notorietate, dar în
interiorul breslei, atât, este necesară, ca legitimare a scrisului tău. O
așteptăm cu toții și ne bucurăm când vine. Dar să fim serioși, criticul
literar nu mai e de mult o persoană publică, așa cum nici scriitorul nu mai
este. Asta în pofida iluziei pe care ne-o livrează facebook: aceea cum că
avem, fiecare dintre noi, o tribună de la care să mutăm în spațiul public
opinii, idei, gânduri, imagini etc. E un spectacol hilar de cele mai multe
ori; în orice caz, facebook mi se pare una dintre cele mai bogate surse de
kitsch ale lumii contemporane. Viața adevărată nu are cum să se mute pe
facebook, acolo ne dăm în spectacol, ne amuzăm, când nu ne duce mintea
falsăm, pozăm, ne construim o imagine publică și tot așa. Sigur, putem
folosi rețeaua de socializare pentru a iniția dezbateri serioase, ceea ce se și
întâmplă. Dar eu unul rămân legat de generația Guttenberg, cred tot în
cultura tipărită pe hârtie, în presa culturală sau în publicațiile academice, în
spațiul îngrădit și atent grădinărit, plivit de buruieni, de care discutam la
început.

„După cartea despre Cantemir, nu mă mai tem de
nimic în meseria mea. Știu că sună orgolios, dar cred
că am dreptul la acest orgoliu”
- Specializarea pe literatură veche te ține prizonier într-un eon
revolut? Mai poți fi la zi, cu lecturile, ca să-ți faci o părere, în fiecare an
literar, și în același timp, să te ocupi de Cantemir? Sunt discursuri
intelectuale atât de divergente!
- Par eu prizonier? Adevărul e că am învățat mult mai multe de la
Cantemir și din cultura din care provine el decât din zeci și zeci de cărți ale
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unor autori contemporani. În plus, nu am nici pic de încredere în criticul
care nu cunoaște clasicii și care emite impresii de lectură despre literatura
actuală, crezând că se pot înlocui zilele și săptămânile și anii din bibliotecă
prin ambiție și hărnicia la care aceasta te obligă. (Pariez că te întrebi la
cine mă gândesc și că încercați, tu și cine o mai citi interviul de față, să
distribuiți un personaj în spatele acestor rânduri. Nu e vorba numai de
unul... ) Da, pot foarte bine să îmi văd de scriitorii vechi, dar nu învechiți,
de istoria literară, care mă pasionează din ce în ce mai mult și să fiu la
curent cu ce se publică an de an. Am mai diminuat activitatea publicistică,
scriu mai puține cronici literare decât acum 10 ani, dar acesta e un
fenomen generalizat, care nu ține de divergența studiului academic și al
criticii de întâmpinare, cât de normalitatea spre care se orientează, de la
sine, critica literară: cronica e un gen publicistic, spontan, care cade sub
timp, cu impact limitat. E foarte important, dar mai la îndemână decât
scrisul riguros, informat, eventual erudit. Clasicii nu te rețin prizonier, fie
și numai pentru că mesajul operei lor se propagă până în prezent și creează
influență, dar există riscul ca prezentul să te țină departe de trecut. Și abia
asta mi se pare cu adevărat grav pentru un critic. În plus, predau la
facultate cursul de literatură veche, dar și pe cel de literatură postbelică. Mi
se pare absolut firesc. Scrisul meu nu s-a izolat niciodată într-un trecut
monolitic, dar nici într-un prezent apatic, obtuz. Am, de pildă, în lucru și în
stadiu de documentare o carte despre poezia postbelică (probabil parte a
unui proiect mult mai amplu) și o carte despre rescrierile lui Sadoveanu.
Tot un subiect, acesta din urmă, care mă va purta de la cărțile marelui
prozator către istorii vechi, de la cărți populare, la legende orientale sau
medievale, hagiografii și tot așa. Dar pe Sadoveanu cine a îndrăznit să îl
rescrie? Când o să aflu răspunsul, o să vi-l transmit...
- Și, apropo! De ce Cantemir, și nu Miron Costin? De ce ai ales să
te specializezi pe autorul Istoriei ieroglifice, dintre toți autorii literaturii
noastre vechi? Un Nicolae Milescu Spătarul nu era la fel de ofertant? Ți-a
plăcut mai mult Cantemir? Era mai puțin tratat? Era liantul între vechi și
nou, o punte necesară și neconturată, în întregime? E cel care, cum ai
spus, într-un veac eminamente religios, a descoperit literatura și puterea
ei simbolică?
- De ce Cantemir? Tu știi răspunsurile, pentru că ai citit cartea și ai
scris cu multă empatie despre ea. Pentru că este primul scriitor adevărat
din literatura noastră, primul care îndrăznește să scrie în numele unor
valori proprii, care are curajul să se abată de la adevărul istoric sau
religios; pentru că depășește cu mult tot ceea ce se scria în epoca lui;
pentru că Istoria ieroglifică este un text inepuizabil, care pune la lucru o
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imensă tradiție simbolică, aceea a bestiarului. Iar de aici, totul se deschide
către Antichitate, către modul de articulare a simbolului creștin, către
deformările renascentiste ale acestuia și, în fine, către primele semne ale
modernității europene, manifestate prin încrederea în rațiune. Cantemir te
obligă să faci efortul, nu ușor, de a reconstitui epoci de istorie, de
literatură, de spiritualitate, să cunoști codurile simbolice ale fiecăreia,
mentalitățile etc. Sunt foarte puține texte contemporane care au aceeași
complexitate, care trimit la atâtea surse. Să mai spun? Cu toată modestia:
pentru că aveam nevoie, la 35 de ani, de o probă a maturității, de un autor
dificil, care să-mi arate posibilitățile și limitele. După cartea despre
Cantemir, nu mă mai tem de nimic în meseria mea. Știu că sună orgolios,
dar cred că am dreptul la acest orgoliu. Orice critic trebuie să își asume, la
un moment dat, o astfel de încercare. Să iasă din subiectele facile, din
fragmentarism și să se scufunde în lumea stratificată a unui mare scriitor.
- Și iarăși apropo, de Iași, de data asta! Mie îmi pare că aici e o
extraordinară efervescență literară, cu nume deja clasicizate: Dan Lungu,
Florin Lăzărescu, Lucian Dan Teodorovici, Dan Sociu, Emil Brumaru,
Constantin Acosmei, Ovidiu Nimigean, Florin Irimia, Cătălin Mihuleac...
Mă înșel? E Iașiul un pol al literaturii române actuale, unul mai puternic
ca cel din București sau Cluj, de pildă? Și e Iașiul mai degrabă un pol al
prozei, decât al poeziei, pe urma pretinsului talent narativ moldav?
- Viața culturală a Iașului este diversificată, inegală, dar vie. Ceva
mișcă mereu în Iași, în pofida sau, mai știi?, poate tocmai datorită
diferitelor tabere, găști, facțiuni în care este împărțită. Cum nu pot sta, prin
temperament, dar și prin (auto)educație cuminte în rând, gravitez între
aceste zone, fără a adera cu totul la una dintre ele. Sunt scriitori valoroși în
mai toate grupurile. La numele pomenite de tine, aș adăuga neapărat altele:
Mariana Codruț, Lucian Vasiliu, Radu Andriescu, mai tânărul Matei
Hutopila, poeți cunoscuți și foarte buni. Nu l-aș uita nici în ruptul capului
pe Mircea Platon, restabilit la Iași, una dintre mințile splendide, lucide, un
istoric, un critic literar, un scriitor spectaculos, care îmi amintește de
efervescența interbelică a publicisticii. Și, desigur, sunt mulți alții. Oricum
aș face, nu îi pot pomeni pe toți. Iașul a fost, este și va rămâne un spațiu
cultural viu, nu are de ales. Nu cred că putem număra oile albe și oile
negre, ca să aflăm dacă stăm mai bine decât Bucureștiul și Clujul. Nici nu
cred că așa se pune problema. În Iași există poeți foarte buni, prozatori
cunoscuți, traduși, critici care contează... Avem di tăti... Există, mai ales,
instituții culturale, precum Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
Institutele Academiei, editura Polirom, editura Junimea, Muzeul Literaturii
Române, reviste literare de bună factură, există studenți, cenacluri literare,
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istorici, politologi foarte buni... Pe scurt, eu unul nu am deloc, dar deloc un
complex al provincialului, nu simt dezavantajul cultural de a mă fi stabilit
în nord și nu în capitală.

„Nu e ușor să fii scriitor azi! E chiar mai greu, poate,
decât înainte de 1990. Prin urmare, încerc să nu am
prejudecăți: proză scurtă, roman, important e să fie
literatură adevărată‟
- Spuneai, cândva, că ”textualismul nu e o simplă tehnică, așa cum
au înțeles cei mai mulți, ci o criză a subiectului poeziei care tinde să se
instaureze ca obiect al poeziei, lăsându-se prins în vertijul textului” (în
prefața la antologia lui Marin Mincu, Polemos. Duelul cu/în idei). Cum
vezi problema acum, când biografismul e calul de bătaie al poeților
ultimelor generații? Sunt poeții recenți textualiști? Poți face delimitări,
diferențe, aprecieri? Nu au fost așa și optzeciștii?
- Sincer, îmi propun de mult să citesc sistematic poezia de după
2010. Ca să deconspir un proiect, am inițiat, acum vreo doi ani, parcă, o
anchetă în revista „Paradigma”, ceea ce mi-a dat ideea de a realiza o
antologie a poeților post-douămiiști, împreună cu Radu Vancu. Nu am
abandonat încă proiectul, doar l-am amânat. Nu pentru multă vreme, sper.
Nu sunt, deci, lămurit în legătură cu poezia tânără, deși am citit destule
dintre volumele apărute. În mod clar, poezia a acutizat una dintre direcțiile
optzecismului și mai ales ale anilo 1990 și 2000: s-a mutat cu totul în
firesc, ca limbaj în primul rând. Apoi, ea tinde să atace frontal unele teme
de strictă contiguitate, ca să spun așa. De aici impresia că livrează stări,
emoții, revolte, dileme nefiltrate, legate de evenimente particulare. Cred că
biografismul nu definește întreaga poezie de azi și asta e bine, pentru că,
am impresia, puține cărți reușesc în spațiul strâmt al acestei formule. În
fine, observ doar că există, de ani buni, o efervescență a poeziei, chiar dacă
ea s-a retras într-un circuit închis, fără impact public. Ceea ce ține de
normalitatea ei, la urma urmelor. Amân, după cum observi, discuția, evit
să dau nume, pentru că am de gând să mă ocup mai serios de subiect. Și
pentru că nu îmi plac improvizațiile.
- Filit-ul de anul ăsta a avut ca temă proza scurtă. Tu ce crezi
despre acest gen? E el în suferință, la noi, așa cum se spune? E el mai
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greu sau mai ușor decât romanul? Observ, totuși, că ceva nume ale
genului tot sunt de pomenit în bine, în ultimii ani.
- Genul scurt nu a fost niciodată în suferință, să fim serioși. Atunci
când, înainte de 1990, i s-a pretins literaturii să prea o sarcină socială, să
includă unele forme mult estompate ale unui adevăr interzis, interesul
publicului s-a orientat instinctiv către roman, în dauna prozei scurte, cu
posiblități mai reduse de reciclare a materialului social. Este, cum nu?, o
diferență de anvergură, de impact între proza scurtă și roman. Nu e nici
mai greu, nici mai ușor să scrii proză scurtă decât roman. Reciproca e
valabilă. Și nici să citești, implicit. Mi se pare că acum romanul
traversează o perioadă de criză; ritmurile prezentului sunt mult prea
grăbite, prea pripite, pentru a mai asimila complexitatea pe care un roman
de sute de pagini o propune. În anii ʼ90, romanul nu a făcut față
concurenței scrierilor autobiografice, memoralistice, cu priză directă la o
realitate ținută, până nu de mult, sub obroc politic. În plus, se pare că
literatura trebuie să propună, azi, și altceva decât performanța sa strict
estetică, pentru a mai interesa un public din ce în ce mai hărțuit, mai
disputat de diversele forme de divertisment sau de informare. Nu e ușor să
fii scriitor azi! E chiar mai greu, poate, decât înainte de 1990. Prin urmare,
încerc să nu am prejudecăți: proză scurtă, roman, important e să fie
literatură adevărată. Deși, în secret, lupt cu o mică pornire, care provine
din fascinația pe care au exercitat-o asupra adolescentului și tânărului
stângaci care am fost (și am rămas) marii romancieri precum Tolstoi,
Dostoievski, Balzac, Flaubert, Proust, Thomas Mann, Faulkner, Sabato,
Breban. Undeva, în subconștientul meu, ideea de mare scriitor este legată
de mitul romanului, al marelui roman, care creează nomenclatorul
realității. Iar ambiția mea, bovarismul meu, forma mea de parvenitism
intelectual este să scriu un roman, nu o culegere de proze scurte. Și o voi
face!

„Principalul risc al provinciei este să se complacă în
provincialism, adică să cultive mediocritatea, să se
mulțumească cu ea. Mediocritatea e confortabilă, nu
dă bătăi de cap. Dar sufocă”
- Cum simți pulsul studenților de la litere? Sunt pasionați, vii, sunt
placizi, resemnați, plictisiți? Mai pe scurt, mai citesc oamenii ăștia? Te
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întreb sub impresia că generația noastră a fost una foarte implicată,
amintește-ți de cenaclul și de revista ”Outopos”, de Codrin Dinu Vasiliu
și de ceilalți, unii, ajunși deja departe, pe plan literar! Nu mai știu cum
stau lucrurile, acum.
- Lucrurile stau pe măsură vremurilor. Studenții de la Litere vin din
școlile pe care le cunoști. Literatura a ajuns a cincea roată la căruță,
sistemul își învață mușteriii să „comunice”, nu să devină oameni
complecși frecventând marile opere literare ori istoria națională; prin
urmare, de multe ori, studenții descoperă un teritoriu ascuns, cel al
literaturii adevărate, abia în amfiteatre. E îmbucurător când fac o pasiune
din asta. Iar acest lucru se întâmplă și eu unul mă bucur de câte ori observ
că un tânăr are o chemare către carte, că depășește interesul strict
pragmatic, la care îl obligă examenul. Nu fac sondaje, nu fac o medie,
spun atât: că e foarte important orice student câștigat! E o luptă împotriva
unui întreg sistem și tu, ca profesor, nu cred că mă poți contrazice. La
literatură se ajunge depășind cerințele programei școlare. Dar, slavă
Domnului, am avut de fiecare dată studenți buni, care citesc, care își
doresc dialogul sau care vor să meargă mai departe, să li se deschidă
drumul, care se bucură de întâlnirea cu marii scriitori, care tresar, surprinși
de ei înșiși, zdruncinați în naivitatea literară de care nu ei se fac vinovați,
când sunt inițiați într-un domeniu extraordinar. Am în fiecare an de a face
cu minți și cu suflete deschise, tinere, care își descoperă, cu ajutorul
literaturii, propria umanitate. Pentru că, la urma urmelor, despre asta e
vorba. Adică exact despre ceea ce nici un plan național al sistemului de
învățământ nu va avea în vedere. Reușita cea mai mare în meseria de
dascăl am avut-o când, la un curs, discutând insistent pe marginea unui
text, cineva a scăpat un pix pe jos, iar zgomotul pe care acesta l-a produs
atingând podeaua a fost suficient ca să facă majoritatea studenților să
tresară, parcă speriați sau realmente speriați. Mi-am dat seama că erau
acolo, că fuseseră scoși cu brutalitate dintr-o lume în care le plăcea să se
afle, că magia literaturii funcționa. Astfel de momente mă fac să cred în
iluziile meseriei pe care mi-am ales-o.
- Dragă Bogdan, îți mulțumesc de timpul acordat! Ai fost o dată și
ai conferențiat la noi, la bibliotecă, împreună cu Doris Mironescu, a fost
tare fain. Te mai așteptăm! Ca jurnaliști culturali și cititori învederați de
critică, suntem cu ochii pe tine!
- Ce să spun? Mulțumesc și eu, mă ajută și mă motivează interesul
altora. Mă responsabilizează cumva, deși adevărata competiție, singura pe
care o cred benefică și care mă interesează, e cea cu mine însumi. Am
venit, de fiecare dată, cu mare plăcere la Piatra Neamț. Și nu o spun din
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inerție sau din politețe. Există, în astfel de orașe, un interes pentru cultură,
pentru literatură în special, există niște energii nebănuite. Din pricina asta
sunt foarte importante instituțiile care susțin accesul la cultura de calitate.
Pentru că principalul risc al provinciei este să se complacă în
provincialism, adică să cultive mediocritatea, să se mulțumească cu ea.
Mediocritatea e confortabilă, nu dă bătăi de cap. Dar sufocă. Mă bucur că
pe voi nu vă paște pericolul ăsta!

Bogdan Crețu (n. 1978, la Constanța) este istoric și critic literar, conferențiar la catedra de
istoria literaturii de la Facultatea de Litere din cadrul Universității ”Al. I. Cuza”, Iași. A
publicat: Arpegii critice. Explorări în critica și eseistica actuale (2005); Matei Vișniec –
un optzecist atipic (2005); Lecturi inactuale. Pagini despre literatura română
contemporană (2006); Utopia negativă în literatura română (2008); Inorogul la Porțile
Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir (2013), Iluziile literaturii și deziluziile criticii
(2015).
Este director al Institutului de Filologie Română A. Philippide din Iași.
Conduce revista ”Paradigma”, a semnat prefețe la volume și antologii, a beneficiat de
stagii de cercetare la Paris, Roma și Barcelona, a primit numeroase premii pentru
activitatea literară și e o prezență activă în presa culturală și academică.
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Un poem de
Emil Nicolae

Plecarea spre Lisabona
Luni dimineața
după weekend trenul picotește în gară
și vaca paște iarba
ceferistul cu ciocanul bate melancolic în roțile grele
și iarba paște vaca
bucurie reținută în vagoane când trenul pornește
și vaca paște iarba
întârzierea de patru minute trece neobservată
și iarba paște vaca
după doi kilometri fum fum și trenul se oprește brusc
și vaca paște iarba
abia acum un frison tulbură somnul pasagerilor
și iarba paște vaca
o roată a luat foc de la un sabot de frână defect
și vaca paște iarba
alte minute se adaugă întârzierii inițiale
și iarba paște vaca
trenul pleacă mai departe mai departe încet încet
și vaca paște iarba
nimeni nu aude strigătul Europei furate cândva de un bou
și iarba paște vaca
luni dimineața aici în vagon toată lumea e surdă
și vaca paște iarba
alți surdomuți deșartă pe mese obiectele lor inutile.
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Avanpremieră editorială

Agonia lui
Constantin
- fragmente proză de Nicolae Stan
Pentru a fi imparţial, cum îmi e felul, şi cât mai lucizi, amândoi,
povestitorul şi ascultătorul – vorbă mare, pentru tine, cel de-acum, când îţi
murmur povestea, însă ştiu că undeva, într-un colţişor al minţii tale
încântătoare, palpită încă această facultate –, trebuie să aruncăm o privire
şi către unele istorii paralele cu istorioara ta, însă poate legate bine de ea.
În acei ani tineri, încheiaţi cu o căsătorie fulgerătoare, zidul de ceaţă
densă al uitării plăcute şi al indiferenţei te încercuise tot mai sigur. Ce se
întâmpla dincolo de el, în lumea plină de păţanii, ajungea la tine sub forma
unor slabe ecouri sau nu ajungea deloc.
Este cazul să-ţi spun, Constantine, că-n micuţul orăşel al copilăriei tale,
acolo unde părinţii tăi, tot mai monosilabici între ei, de când ai refuzat să
mai revii în acele locuri, aşteptându-i pe ei la Bucureşti sau întâlnindu-vă
în curtea bunicilor, la Crăsani, Antonia trăia o stare de recluziune pe care
singură şi-a impus-o. Devenise tăcută, retrasă ca un arici protejat de
cochilia lui de ţepi. Pentru o privire din afară, ca a mea, era concentrată pe
terminarea studiilor superioare economice (mai avea trei ani şi scăpa...),
dar mai cu seamă pe respectarea întocmai a sarcinilor primite în activitatea
de secretariat a primăriei. Făcea eforturi, acolo, să fie cât mai invizibilă
pentru posibilii amici sau inamici, să nu stârnească niciun fel de discuţie
sau de observaţie. Era o perfecţionistă, în această direcţie... Când, prin
natura lucrurilor, se întâlnea cu o persoană de tipul tatălui tău, cu care,
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cândva, fusese în relaţii mai concrete, deşi confuze, îl trata ca pe un
funcţionar oarecare, îl trata formal. Această calitate a ei de a nu-i tresări
niciun muşchi pe faţa imobilă, atunci când era favorizată de acest gest, de
a nu se intimida sau de a nu-i scânteia ochii a ură sau a bucurie, chiar dacă
una din cele două stări îi stăpânea adâncul, îl impresionase pe arhitectulşef Răzvan Constantinescu. Acesta intuia în ea, cu o îngrijorare
nelămurită, o forţă ascunsă şi gata de atac la momentul oportun ei, un
animal la pândă, total disimulat. Aşa că răceala existentă între ei îi
convenea lui Răzvan: nici el nu se simţea deloc bine să-i transmită
informaţii, date, referate şi proiecte primarului prin intermediul secretarei.
Din această cauză, se ocoleau reciproc pe cât era posibil. Convenţia
instaurată tacit, de necomunicare, mergea de minune, şi o brumă de linişte,
ajutată şi de voinţa de a uita, se lăsase peste ei.
Mintea plină de ambiţie, mediu dar ferm mobilată a Antoniei funcţiona
cu toate motoarele. Printr-un efort psihologic remarcabil, ea reuşise să
reducă lumea, cu toată varietatea sa, la propria-i persoană şi la planurile ei
secrete. Ea avea drept ţintă legitimă, atent şi simplu gândită, prosperitatea
şi siguranţa fiinţei sale. Erau scopuri întru totul naturale, izvorâte dintr-o
minte activă. E drept că asemenea gânduri, în încâlcita voastră istorie, au
mai colcăit şi în multe capete dintre care unele au fost de-a dreptul măreţe.
Acolo, însă, tot eşafodajul de idei, de ipoteze, se petrecea pe fundalul
generos al milei omeneşti; fapt care ajuta omul să fie de bună intenţie în
toate acţiunile lui.
Or, la Antonia, o femeie isteaţă, care trăia pe povârnişul final al istoriei,
acest simţământ uman dispăruse cu totul. Ea începuse să împartă oamenii
în „puternici” şi „slabi”, cum auzise vag, în lipsa studiului aplicat, poate
chiar de la tine, cândva, deşi sensurile explicate de tine, direct de la sursă,
erau altele decât ale mulțimii în care bine se ascunsese încă tânăra
secretară. Viaţa, în convingerea Antoniei era o luptă radicală şi concretă:
cine era mai puternic faţă de ceilalţi, şi nu în mod steril, faţă de sine, era
automat mai bun. El trebuia să învingă.
Destul de repede, miniona cu ochi albaştri-deschis, fâşneaţă şi
impenetrabilă ca un şarpe, a înţeles că pentru atingerea celor două scopuri
fireşti, venite tocmai din străfundul speciei umane, avea nevoie de un
ajutor, mai exact, de un instrument. Acesta, în acţiunea lui eficientă,
profesională, trebuia să-şi subordoneze propriile ţeluri – căci până şi o
unealtă, cât este ea de auxiliară, are trebuinţele, plăcerile şi ambiţiile sale!
– în faţa acelora mai întemeiate decât ale sale, anume ale minţii care
coordona.
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– Am un plan! Ascultă bine! i-a spus ea lui Gelu Mazilu pe un ton
neutru, după una din partidele de amor mecanice, practice, la care ea
adusese relaţia lor.
Da, ştia bine, chiar amărâtu-ăla de soţ al ei era omul căutat! Pentru că
el, gândise cu precizie Antonia, nu era doar semnatarul contractului
marital, care-i strânsese sub acelaşi acoperiş. Era prea puţin, intuise ea încă
de atunci. Ar fi fost bizareria întruchipată. Cu el, era sigură de la început,
putea încheia oricând, fără sume, un alt contract, invizibil pentru ceilalţi,
dar mai straşnic şi mai durabil decât toate formalităţile notariale. Căci el,
umilul şi neisprăvitul ei bărbat – ghicise ea – avea în felul lui cel mai intim
de a fi, pe care viitoarea soţie îl explorase bine, o predispoziţie în a servi,
în a satisface cu duritate şi exactitate cererea cuiva, recunoscut ca superior,
în a răsturna starea de fapt a lucrurilor, modul în care ele stau la un
moment dat. Toată această înclinaţie rară, întâlnită numai la instrumentul
care nu vrea să fie mai mult de-atât, pentru a se declanşa avea nevoie de
plata unui preţ pe măsură. Iar fosta ta amoreză era dispusă să-l plătească.
Pentru unii răsplata era derizorie, inferioară, însă pentru el însemna totul,
era dorită ca aerul, anume faptul simplu de a stăpâni peste lucruri de orice
fel, de oriunde, de preferat cât mai amplu desfășurate, măcar o dată, măcar
o clipă. O clipă doar să ordone celorlalți, era de-ajuns pentru el! O clipită,
numai, în care ei să-l urmeze ca oile, să-l aplaude, chiar de-ar fi doar de
formă.
Asta şi dorise Antonia, pe cineva care să se expună, să fie prim-solistul
scenei, în vreme ce ea, în umbră, unde se simţea în largul ei, să-şi pună-n
aplicare planurile aspre, dar cu rezultate dulci, ale revanşei.
– Ce plan? Ce iese?
Dar lecţia a fost lungă.
Ea a fost încărcată de amănunte, de expuneri şi detalii, de analiza şi
descrierea viitoarelor acţiuni.
Rămas iniţial cu gura căscată, cu singurul lui ochi întreg sclipindu-i
misterios, Gelu Mazilu a recunoscut apoi în soţia sa, până atunci pentru el
o oarecare secretară la nişte hoţi şi pungaşi din naştere, un pedagog
desărvârşit. Vorbele ei precise nu-i intrau doar în cap, în intelectul lui
odihnit, care aştepta bobârnacul primului impuls. Ele-i curgeau direct în
sângele lui roşu-închis, aproape brun, învolburându-l ca pe un must în
fierbere; ele se strecurau, într-o adevărată operaţiune de cucerire, în toate
ţesuturile lui şi-n toată carnea lui ce ardeau de-o dorinţă nedesluşită.
Recunoştea încântat: femeia brunetă, micuţă, aprigă şi cu ochii scăpărând,
din faţa lui, cea care vorbea clar şi definitiv, devenise stăpâna lui! O
căutase de mult, obosise chiar să o aştepte, şi iată, ea era la un pas de el,
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era în culcuşul lui de noapte, era în cuibul lui de zi. A fost fericit să i se
supună, deoarece ştia că scopul cerut şi fixat de ea, în ce-l priveşte, putea fi
uşor de atins. Însă odată cu aceasta, cu finalul misiunii sale, sub parafa
unui contract nevăzut pentru lumea comună, în canale secrete pe care
numai el era în stare să le posede, voinţa lui uriaşă, ţinută sub obroc, va
exploda peste istoria cea mare, iar el va inspecta ca un cuceritor respectat
această lume bicisnică.
Conform proiecţiei făcută de Antonia în câteva nopţi succesive, în care
mădularul lui Gelu, de multe ori mort până atunci, fusese trezit ca prin
farmec, se învârtoşase măgăreşte, spre surprinderea şi mândria lui – era
vremea să pornească împreună pe drumul greu al metamorfozei. Îi unea,
cu o forţă demonică, un secret care făcea din ei o singură persoană, de
două ori mai capabilă faţă de fiecare luat separat, îi făcea învingători,
capabili să-şi impună propria lege, să cucerească teritorii inaccesibile
pentru cei mulţi.
– Mai întâi, educaţia! hotărâse irevocabil, Antonia. Este ca temelia unei
case. Totul se înalţă pe stabilitatea ei.
Ordonată şi inspirată, ea a decis facultatea care trebuie să fie urmată de
tovarăşul ei de drum. Dreptul. Şi asta, din două motive, spusese. O dată,
pentru că, prin intermediul diplomei, puteau să-şi facă un viitor financiar
strict privat – se gândise deja la un fel de fundaţie, pe care însă nu şi-o
reprezenta concret, atunci –, un refugiu salvator faţă de miile de braţe ale
statului, care-i urmăreau, fără îndoială. Şi apoi, pentru că deja funcţiona în
oraş – nu ca în cazul ei care trebuia să meargă periodic la Bucureşti, să
tragă fel de fel de sfori pe la profesori aseişti, pe care totuşi reuşea de
fiecare dată să-i convingă şi să-i satisfacă –, deci chiar sub nasul lor, o
filială a unei facultăţi de drept cu sediul central în Bucureşti. Aceasta făcea
parte dintr-o universitate complexă, cu specializări trebuincioase oricărui
român, care creştea şi se lăţea-n toată România, ca un făt-frumos în sfârşit
poposit în sânul poporului. Mai mult, examenele acestei facultăţi erau cu
desăvârşire democratice. Ele constau dintr-o grilă, pe care cursantul, cum
va fi şi Gelu, o putea completa liniştit acasă, pentru ca apoi, după ce o
verifica bine, să o trimită şefului local al cursurilor – la ei, un profesoraş
şters, cu mici abateri disciplinare, despre care altminteri ştiau o mulţime de
bazaconii, la nevoie –, în depline coerenţă şi deschidere.
Planul analitic al Antoniei se întindea pe şase ani. În anul al şaselea,
însă, totul ar fi trebuit să fi fost terminat, timpul rămas fiind unul de
tranziţie, despre care încă nu oferise amănunte.
Primul an al proiectului, odată cu înscrierea la facultate, cuprindea
procesul anevoios de obişnuire a proapătului cursant, Gelu, cu noul lui
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traseu educaţional. De felul lui, directorul Centrului de Conservare și
Valorificare a Tradiţiei Populare avea o fire dezordonată, nesupusă
niciunei reguli, impulsivă. Con-orăşenii lui îl tratau ca pe un om de prisos,
ca pe un scamator de bâlci, pe care era bine să-l ocoleşti, dacă ţineai la
blazonul tău social. Venise timpul, îi poruncise Antonia pe un ton egal,
calm dar grav, privindu-l sfredelitor, să-şi controleze reacţiile barbare, să
încerce să le urce în cap, în minte, unde doar să le gândească rece, şi nu să
le trăiască, asemenea oricărui mameluc. Baza metamorfozei, spunea clar,
era fără îndoială creierul. Acolo se cuvenea să fie ascunse, ca într-un seif
de preţ, cele mai intime ţeluri, dar şi cele mai spontane gesturi. Orice
acţiune, orice mişcare sau gest cu bătaie lungă, era obligatoriu să fie pusen viaţă doar la un moment dat, după o procesare prealabilă, la momentul
prielnic, adică, şi nu oricum şi oricând.
– Devălmăşia este o etapă pe care o vei lăsa în urmă cu totul.
Organizarea şi autocontrolul vor fi doicile celei de-a doua ta naşteri...
Uşor de spus, greu de făcut, gândise Gelu Mazilu, îngrijorat, ba chiar
puţin îngrozit.
Era o schimbare de umoare grea, profundă, preciza Antonia, bătând cu
pumnul ei aprig în masă, fără prea mult zgomot, doar demonstrativ. Era o
schimbare bazată pe studiu. Nu, nu-i cerea să stea toată ziua cu nasu-n
cărţi – nu era atât de utopică, doar! –, însă-i cerea să facă în asemenea fel
încât oamenii care-l înconjurau să observe că el luase drumul cărţilor, al
învăţăturii. Nu avea importanţă cât şi ce anume învăţa (din partea ei putea,
la limită, să nu înveţe nimic!) sau ce note lua – deşi, îşi domolea ea glasul,
sigură pe sine, era de-a dreptul imposibil să fi luat note mici, în urbea lor!
–, importantă era respectarea unei reguli, aceea de a da o faţadă culturală
luminoasă chipului prea natural al lui Gelu Mazilu. Altminteri, un
defavorizat social de-a dreptul, un inform fizic năpăstuit, scâldat la naştere
în mii de ape năclăite, sulfuroase, drept pentru care nimeni nu dădea pe el
vreo para chioară, nimeni nu făcea efortul minim să-l ţină minte.
În al doilea şi în al treilea an de la păşirea metodică pe calea cea nouă,
fusese rândul ţinutei generale, al hainelor de firmă, al asortării şi al lookului, cum se numea operaţiunea în minunata lume în care erau pe punctul
să intre.
Mai întâi, umbletul soţului ei, simpla lui păşire pe stradă, analizase
Antonia, erau prea şleampăte, prea dezlânate, cu picioarele aruncate când
în lateral, când oblic, într-o dezordine vecină cu handicapul. La toate astea,
ca şi când n-ar fi fost de ajuns, se adăugau căderea în mers a urmărului
stâng, faţă de cel drept, producând o imagine evidentă a netutinţei, dar şi
încovoierea umerilor în faţă, sub presiunea unei cocoaşe ce părea
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definitivă. Asemenea ţinută, explica Antonia rece, imperativ, trăda
versatilitate, lipsă de caracter, vagabondaj pierzător. Nimeni n-ar fi fost
nebun să se-ntovărăşească, fie şi pentru mize mici, cu un asemenea
specimen lipsit de orice credibilitate. Aşa că urmaseră nenumărate şi
intense exerciţii de ridicare a umerilor, a capului, de disciplinare a
mişcărilor neregulate ale picioarelor, toate supuse unor controale repetate,
săptămâni şi luni, sub comanda severă a stăpânei...
– Toţi şi-ar bate joc de-o arătare ca tine! etichetase ea situaţia din care
era musai ca Gelu să iasă cât mai curând. Dar pentru asta era nevoie de
voinţă, de perseverenţă, ceea ce soțului ei îi lipsise dintotdeauna. Legea lui
fusese doar a plăcerii şi a conjuncturii. Se şi întreba deseori, cuprins de
mirare, mai ales noaptea, când, lângă el, în patul matrimonial, dormea,
cumva separată de el, intangibilă, frumoasa şi năprasnica lui soţie: oare ceo fi fost în capul ei, când acceptase să-l ia de bărbat?!... oare de ce?!...oare
plănuise ea, de-atunci, măreaţa strategie?...
Coafura, de asemenea, o nemulţumea stăruitor pe fosta ta amantă,
Constantine. Părul sârmos, răscolit în toate părţile şi prăfos al bărbatului ei,
lipsit de o culoare clară, cenuşiu, îl făcea cu totul nefrecventabil, îi dădea
un aer anonim – în care el însă se simţea ca peştele în apă! –, de milog bun
de pus la colţ pe coji de nucă, acolo unde părea că se-nvăţase şi-i era
bine!...
Sub ochii atenţi ai proaspetei căpetenii, Gelu Mazilu şi-a însuşit, de
voie de nevoie, două soluţii radicale, ambele însoţite obligatoriu de acelaşi
ingredient. Una era, vara, aceea a părului tuns scurt, perie. Îngrijit cum se
cuvine, el dădea senzaţia sănătoasă de sportiv obişnuit cu performanţa, de
om proaspăt, mereu treaz şi gata de acţiune. Cealaltă era pentru
anotimpurile reci, când orice om îşi lua măsuri de apărare, iar părul putea
fi lăsat să crească, dar era necesar să fie îndreptat spre spate, cu toate
onduleurile şi încreţiturile sale supuse ordinii. Oricum, fie că avea
imaginea unui sportiv învingător, fie că semăna cu un intelectual
chivernisit – cu ochelarii fumurii ascunzându-i ochii, fireşte! –, părul lui
Gelu trebuia, în regim de urgenţă, să prindă culoare, să aibă reflexe vii, fie
ele şi întunecate, negre, care să indice prezenţă şi iniţiativă. Briantina
fusese soluţia găsită şi impusă de Antonia. Briantina era ingredientul strict
necesar, ce urma să fie aplicat cu sfinţenie, fără crâcnire. Ea-i dădea
părului, din nuanţele lui cenuşii, nespălat şi şters, o notă de eleganţă
construită din voinţă, şocantă, de bună seamă, pentru cei ce-l cunoşteau. Şi
pentru că, deşi încă relativ tânăr, neisprăvitul de director cultural începuse
brusc să încărunţească, arătând astfel, pentru tot poporul, că timpul deja-l
folosise şi-l aruncase ca pe un obiect de unică folosinţă, porunca a venit cu
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naturaleţe. Gelu Mazilu îşi va vopsi părul, săptămânal, într-un negru ca
pana corbului, tineresc şi încărcat de forţă.
Sigur că un asemenea conglomerat de măsuri, de reguli, dictate cu
metodă, fără reţinere, era greu de suportat şi de respectat. Aşa se face că,
mai ales în al doilea an, Antonia a avut momente în care l-a văzut pe stradă
total sustras comenzilor, cu cămaşa ieşită din pantaloni, în anumite locuri,
abulic şi ghebos, mereu pus pe harţă cu oricine-i ieşea în cale, cu deosebire
dacă acela ar fi fost un mic şef pe undeva. În acea zi însă, oricare-ar fi fost
ea, seara, până târziu în noapte, urmau corecţia – apostrofări, calificări
verbale cu glas greu, lovituri la degetele mâinilor cu o riglă din lemn,
colţuroasă –, amendarea, chelfăneala pe care bărbatul dedat nevolniciei le
accepta fără o vorbă, hipnotizat de pactul încheiat între ei, menit să le
aducă un viitor înalt...
Şi astfel, cu muncă şi chin, zi de zi, lună de lună, elevul a început să se
dea pe brazdă, spre mulțumirea prrofesoarei, să nu mai trântească oiştea-n
gard, ca de obicei. Încât, pe la începutul anului al treilea părea că devenise
alt om: cu pieptul tot timpul înainte, cu umerii retraşi în spate, cu capul
sus, cu părul negru-negru, din care briantina nu lipsea niciodată...
Locuitorii liniştitului burg, mai cu seamă cei ce-l cunoşteau ca pe un cal
breaz, începuseră să-i acorde o oarecare atenţie, surprinşi de noua
înfăţişare a lui Mazilu. Părea că vrea şi el să între-n rând cu lumea, îşi
spuneau ei, totuşi prudenţi, căci uitau cu greu ieşirile huliganice şi beţiile
frecvente cu care-i obişnuise până atunci. Ba, într-un elan generos de
împăcare, ca simpli cetăţeni educaţi, mulţi îl salutau cu deferenţă, ceea ce
nici nu putea fi vorba în trecutul apropiat şi înnegurat.
La începutul anului al treilea ale experimentului, Antonia socotise că
era cazul să urce la un alt nivel metamorfoza, chiar dacă de data aceea
intrau în ecuaţie şi importante resurse financiare, de care trebuia să facă
rost pe orice cale. Scopul scuză mijloacele! – vorbă mare, uriaşă, îşi zicea
ea.
Ca urmare, înştiinţându-l în treacăt pe Gelu, preocupat de rezervele lui
de briantină, dar suficient de apăsat, că în fiecare după-amiază de vineri,
cum termina lucrul la primărie, şi apoi tot weekend-ul, până duminica
seara, ea era-n Bucureşti, la profesorul cu care-şi dădea licenţa şi cu care
pusese la cale o afacere spornică. Atunci când revenea acasă, încărcată de
daruri personale – inele, cercei, lănţişoare, haine şi, în timp, însemnate
teancuri de euro –, toată seara de duminică, prelungită în noaptea de luni,
dormea neîntoarsă, ca după un efort gigantic.
Grijuliu, Gelu Mazilu nu făcea niciun zgomot, cât de mic, mergea-n
vârful picioarelor şi dădea televizorul din supragerie pe mut, pentru orice
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eventualitate. Bărbatul nu doar că ţinea la femeia lui, dar, recunoscător, îi
respecta sacrificiul pentru cauză. Nu merita, drăguţa de ea, nicio vorbuliţă
împotrivă sau în doi peri, nicio umbră de protest sau revoltă. Ea era busola
care arăta nordul. Iar singura reacţie bărbătească faţă de un astfel de
sacrificiu complex nu putea fi alta decât supunerea absolută, fără reţineri.
Urmarea muncii neobosite a Antoniei pe lângă profesorul ei salvator,
situaţia financiară a familiei Mazilu nu doar că devenise echilibrată, ci era
pe alocuri prosperă. Conturile şi chiar salteaua Antoniei – la care Gelu nundrăznea să umble nici picat cu ceară – erau pline de euro, lei, lire sterline
sau dolari, în principal. Ici şi colo, ea mai plasase şi franci elveţieni, căci le
crescuseră cursul într-un ritm ameţitor.
Acela fusese momentul când, mijloacele fiind stabile şi potrivite, scopul
urma cu necesitate să fie atins. Trecuseră, sub monitorizarea moderatentuziastă a neobositei femei, la etapa imediat următoare: purtarea treptată,
pentru a nu bate la ochi, pentru a lăsa ca gura hulpavă a lumii să se
obişnuiască, a hainelor şi a încălţămintei de firmă. Haine şi încălţăminte
personalizate.
– Fără acest pas, toată munca noastră se duce de râpă! Ştii cât mă
spetesc pentru asta! avertizase Antonia în faţa unui ascultător, de data
aceea, mult mai receptiv ca în paşii nătângi ai începutului. Cei care spun că
nu haina-l face pe om sunt nişte proşti. Clar?
– Foarte clar!
– Haina de firmă, se înflăcăra Antonia, este cheia deschiderii tuturor
uşilor! Cum o pui pe tine, cum omul de lângă tine te priveşte altfel, mai
deschis, mai pregătit să intre-n cercul tău... Cu ce-avem, ne permitem! În
faza-n care ne aflăm – destul de înaintaţi în grafic! – trebuie să porţi coduri
de firme! Şi să-ţi placă. Clar?
– Foarte clar! O să le port! Şi o să-mi placă! Ştiu sigur! a promis Gelu
Mazilu, mecanic, însă cu credinţa în reuşită. Ochiul lui sănătos îi sticlea pe
sub geamurile fumurii ale ochelarilor Ray Ban!
Şi urmase procesul complicat al cunoaşterii puzderiilor de firme, ofta
ditectorașul în secret, şi apoi al purtării hainelor şi a încălţămintei cu
necesara prestanţă. Era o muncă dificilă, înzorzonată cu nuanţe, cu lumini
şi umbre, şi culori.
Elev silitor şi gospodar, bărbatul Mazilu punea mărfurile, aduse din
Bucureşti de femeia Mazilu, pe căprării. Un Gant – cam scumpuţ, dar era
musai! –, un Armani sofisticat – şi pantofi! –, un Spriengfield care i se
părea, nu ştia de ce, mai omenesc, un Gucci aristocrat – iarăşi, şi pantofi
minunaţi! –, un Hugo Boss ce-i mersese la inimă, dintr-odată – plus
pantofi! –, un Calvin Klein destul de inaccesibil celorlalţi, pentru a se opri
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sufleteşte, fără să-nţeleagă din nou de ce, la costumele şi cămăşile Bigotti,
nişte grozăvii...
Însă ataşamentul lui pentru ademenitoarele firmuliţe a presupus ceva
osteneală. Pentru că, la început, nu reuşea să facă deosebirea faţă de ce
purtase până atunci. Nu le vedea decât noutatea şi preţul piperat. Nu le
sesiza splendoarea, unicitatea, le găsea la fel ca toate hainele, la fel ca toate
încălţările, de la facerea lumii încoace. Atunci, furia Antoniei se dezlănţuia
copleşitor, învingându-l şi convingându-l.
– E o poruncă pe care n-o mai repet! ameninţa femeia, cu un şuierat
năprasnic, şerpesc. Le înveţi azi! Îţi plac toate şi le porţi cu distincţie!
Atenţie la mine!
– Îmi plac şi le port!
– Cu distincţie!
– Le port cu distincţie! repeta bărbatul Mazilu, supus. Dar în adâncurile
fiinţei sale mult încercate simţea cum creştea şi înflorea o făptură nouă,
viguroasă şi drăcoasă, care va şterge de pe faţa pământului tot ce i se va
opune neinspirat.
Intrase în rol, îi plăcea rolul şi-l juca până la contopirea totală cu el...
Totuşi, se mai împiedicase la ceva, anume la asortări. Era muncă grea
şi-acolo, nebănuită.
– Nu trebuie să porţi mai mult de două culori pe tine, altfel eşti o
brezaie!
Lui Gelu i se părea nelalocul ei o astfel de regulă.
– Atenţie la mine! Cureaua, cu pantofii. Şosetele, cu pantofii, nu cu
pantalonii!
Aici zăbovise şi se încurcase Gelu Mazilu o vreme însemnată, cu toată
chelfăneala pe care o primea seara. Lui i se părea mai normal ca şosetele
să aibă aceeaşi culoare ca şi pantalonii. Argumenta că aceştia din urmă
sunt făcuţi tot din ţesut ca şi nenoricirile de şosete. Nu înţelegea, de pildă,
de ce şosetele albe erau excluse din combinaţia cu pantofii negri şi
pantalonii albi. El argumenta că pantalonii albi se prelungeau firesc în
şosetele şi ele albe, cum să fie altfel? Aşa că, urmărind procedura, podurile
palmelor i se umfluseră şi i se înroşiseră îngrijorător, căci femeia-pedagog
n-avea milă, n-avea mamă şi n-avea tată când era vorba de menţinerea
proiectului în viaţă.
Şi efectele metodei nu s-au lăsat prea mult aşteptate. În scurt timp de la
aceste accidente de parcurs, pe străzile orăşelului circula cu regularitate un
domn bine, viguros, cu ochelari fumurii cu rame verzi, cu haine parcă
făcute pe el, cu încălţăminte domnească. Un bărbat scos ca din cutie!...
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Tot în acele zile, săptămâni şi luni de transformări, de renunţări şi
schimbări de roluri şi de obiceiuri, în vara celui de-al treilea an al
proiectului, Antonia a absolvit facultatea de finanţe. Teza ei de licenţă a
fost despre balanţa de plăţi, pe care profesorul ei, Ioan Uşurelu, a notat-o
cu un zece dăruit direct din inimă. Şi pentru ca tot şirul de împliniri să
capete o temelie şi mai solidă în acea vară, Ioan Uşurelu fusese numit
economist-şef la Banca Naţională a României. Se crease o adevărată
tradiţie. Un întreg lot de profesori aseişti ocupaseră funcţii însemnate în
interiorul BNR-ului, ceea ce presupunea, se bucura elita politică şi civică
românească, o adevărată garanţie că ţara mergea duduind înainte. De
bucurie, Antonia celebrase patru zile, în Bucureşti, lovitura de graţie dată
de Ioan. Îşi luase concediu o săptămână pentru rezolvarea unor treburi
personale urgente, îi motivase primarului. Iar când revenise în măruntul
orăşel de câmpie, într-o marţi seara, adusese cu ea promisiunea-jurământ,
obţinută în plăcere, şi nu în durere, a tutorelui ei ca, după doi-trei ani de
zile, când fericita absolventă plănuia să se mute în Bucureşti, cu Mazilu în
cârca ei, fireşte, să ocupe fie un post de conducere în Ministerul
Finanţelor, unde Ioan Uşurelu avea foşti colegi şi studenţi aflaţi în poziţii
de conducere influente, fie economistă simplă, la început, într-o structură
de viitor a Băncii Naţionale. Până atunci însă relaţia cu tutorele ei trebuia
folosită cu devotament şi cu pasiune, ca şi până atunci.
În acele luni de vară, când culegea primele roade palpabile ale
sforţărilor ei fără odihnă, Antonia şi-a spus că opinteala de fasonare a
corpului şi a ţinutei lui Gelu, supusul ei tovarăş de apartament, se
încheiase. Luase hotărârea într-o după-masă nesperat de răcoroasă a unui
iulie măsurat, suportabil. Fixată în vârful scărilor primăriei, spre sfârşitul
programului, urmărea visătoare, într-una din stările ei de acest fel rare,
plimbarea de seară a orăşenilor pe bulevardul principal, Vlad Ţepeş. De
acolo, vedea totul ca-n palmă. La un moment dat, atenţia-i fusese trezită
instantaneu. Îl vedea aievea. Era bărbatul bine, de la depărtare părea chiar
bărbatul ideal, îmbrăcat sport, simplu, alb cu negru, cu spatele drept, cu
părul tuns perie, uns cât trebuia cu briantină pentru a luci în soarele blând
al apusului, cu mers ferm şi lipsit de rigiditate, mai degrabă un mers
elastic, cu ochelari fumurii ce-i ascundea misterios faţa bronzată. El trecea
agale pe bulevard, calm şi integru, primind salutări din dreapta şi din
stânga, cărora omul le răspundea egal, perfect funcţional.
Urmărindu-şi câteva minute creaţia, cocoţată în vârful scărilor
primăriei, femeia minionă acceptase, cu gând limpede şi irevocabil, că
sosise clipa să se ocupe de ceea ce se chema inserţia socială a lui Gelu
Mazilu într-o structură care-i apăruse cu claritate în minte.
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– Am aranjat ca peste două săptămâni să fii numit, apoi confirmat prin
alegeri, preşedintele Sindicatului Funcţionarilor Publici din judeţ. Şeful
actual va ieşi la pensie într-o săptămână. Te vei bate pentru oamenii tăi!
Vreau să-ţi aud glasul!
Informaţia îl năucise în primele secunde pe funcționarul cultural. Dar
tot răul spre bine. Urmarea numeroaselor exerciţii de ţinută şi de
autocontrol de până atunci, intrase cu uşurinţă în rolul aspirantului legitim
la o aşa funcţie onorantă pentru oricine. Şi-a râs puţin în barbă, mulţumit
de sine. În definitiv, deşi mâna de fier a Antoniei o simţea pretutindeni,
recunoştea smerit, totuşi el era actorul principal al marii piese în care juca!
El suportase cu încăpăţânare şi direct toate ostenelile metamorfozei. Cu
transpiraţie, nervi şi umilinţe de tot soiul.
– Rădăcinile educaţiei sunt amare, da, da’ tocmai pentru ca roadele ei să
fie dulci! Să te-nfrupţi din ele... Ţine minte ce-ţi spun şi bagă la cap... îl
dăscălise Antonia, în felul ei profesoral, iar vorbele acestea, ale cui or fi
fost, poate chiar ale ei, deşi se-ndoia în mare taină, n-avea să le mai uite.
Şi iată că venise vremea culegerii roadelor coapte, rumene, care se
topeau în gură cu dulceaţa lor de neegalat!... În doi ani, care vor trece cât
ai bate din palme, îşi va da lucrarea de licenţă în drept! Era sigur că va lua
nota maximă. De altfel, toate examenele fuseseră trecute cu brio, căci
colaborarea cu profesoraşul local, aflat pe postul de administrator al
filialei, fusese excelentă. După licenţă i se deschidea în faţă o muţime de
posibilităţi. Mai ales că până-atunci îşi va face un nume la conducerea
sindicaliştilor funcţionari publici dintr-un judeţ întreg! Va avea maşină la
scară, secretară, subalterni şi câte altele... Va învăţa repede, din mers –
dovedise că era capabil! –, va colabora, desigur, cu structura centrală din
Bucureşti. Dar, se oprise el prudent, întâi şi întâi va asculta şi va urma
sfatul, poate chiar ordinul femeii lângă care avusese privilegiul să împartă,
într-un fel, aceeaşi casă, ba chiar același pat... Iar sfatul-poruncă al
sclipitoarei brunete venise cu vorbe apăsate, ca săpate în piatră.
– Vei fi omul care mereu şi mereu va nega! Vei da de pământ cu cei
sus-puşi! Vei spune că simţirea oamenilor, a trudei lor, este totul, şi nu
teoriile şi promisiunile deşarte...Vei repeta cu convingere şi voce ridicată
că-ţi vei consacra viaţa lui Dumnezeu, neamului tău de români falnici şi
marii familii creştine! Pe această bază sfântă vei striga, vei da totul pentru
apărarea drepturilor celor mulţi şi năpăstuiţi...
Femeia se oprise o clipită, să-şi tragă suflarea. Apoi ceruse imperial.
– Repetă esenţialul!
Bărbatul se rodase, se obişnuise.
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– Viaţa mea este numai în mâinile lui Dumnezeu, a neamului meu
românesc fără seamăn şi a marii familii creştine!
Antonia îl privise fix, câteva secunde, mulţumită, ba chiar cu un uşor
entuziasm. Şi Gelu Mazilu îşi privise consoarta în linişte, cutezător şi
mândru.
Cu toate puseele lui secrete de independenţă în faţa tăvălugului de
reguli secretate de mintea poate diabolică, poate îngerească, nu se
hotărâse, a soţiei şi stăpânei sale, Gelu recunoştea genialitatea noilor ei
comenzi.
E simplu, repetase el în gând, traducând în limbajul obişnuit: negarea
continuă, adică „jos!”; Dumnezeu, adică Cel de Sus, singurul căruia nu-i
strigăm „jos!”; neamul românesc şi familia creştină, adică „sus româniicreştini!”, cei mulţi, adică legiunile de oameni una lângă alta, pe care eu le
conduc, iar ei mă urmează cu înflăcărare, așa că dacă eu, în nebunia mea,
m-aş arunca în marea cea mare, ei ar sări după mine...
Recunoştea în sinea sa că viaţa lui de până atunci fusese cât se poate de
păgână, că-l interesase doar şpriţul şi cearta oarbă cu oricine se nimerea –
se putea spune, totuşi, că într-un fel avea ceva experienţă în arta sau ştiinţa
negării, cine mai ştie... –, că nu muncise cu adevărat nicio zi în toată viaţa
lui, trăgând chiulul cu o înclinaţie ieşită din comun. Dar era încă tânăr, se
încurajă, la cei treizeci şi cinci de ani ai săi, şi era sigur că Antonia îi va
pune la dispoziţie o bibliografie specială, pentru a umple tot ce-i lipsea.
Cu un dar profetic neîndoielnic, deprins de la temuta lui stăpână, cu
siguranţă, fostul de-acum director cultural, fostul funcţionar minuscul
descrisese, în linii mari, dar cu precizie milimetrică, următorii doi-trei ani
care-i fuseseră hărăziţi să-i mai trăiască în acel orăşel dispus să-i
recunoască, în sfârşit, valoarea.
În cei doi ani, maxim trei, cât mai rămăseseră din program, cu ţinuta lui
impecabilă, cu discursul lui tot mai apăsat şi înflăcărat despre hoţi, japiţe şi
curve – unele cuvinte tari încă îi scăpau, fiind aspru incriminate de
tovarăşa de drum –, ceea ce însemna că actualii actori politici şi publici –
cuvinte noi, învăţate din bibliografia primită – deturnaseră ţara de la
valorile ei sacre: Dumnezeu, neamul românesc şi familia creştină, Gelu
Mazilu trăia cei mai frumoşi ani ai săi. Presa locală, aceea care până
atunci, în ocazii marginale, nu-l scosese din calificative ca „flaifuşter” sau
„pierde-vară”, se aliniase în totalitate noului şef sindical. Un singur
incident umbrise ascensiunea lui Gelu. Era într-un februarie friguros al
anului al patrulea, când, din senin, explodase bomba: în urma unui control
de rutină al Curţii de Conturi se constatase o lipsă din gestiunea
sindicatului, în valoare de două sute de mii de lei. Organele statului au fost
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nevoite să acţioneze imediat. Au mers la poliţie, pentru declaraţii,
preşedintele şi contabila şefă. Reacţionând la secundă, Antonia s-a pus pe
treabă cu o viteză nebună. I-a trasat sarcină expresă lui Gelu Mazilu să nu
ofere nicio declaraţie presei. S-a mişcat apoi cu repeziciune pe la diferiţi
puternici ai zilei, cu chipul ei întunecat, enigmatic şi, de la o vreme,
imobil. A dat şi nişte telefoane bine ţintite la Bucureşti. În faţa presei
alertate, Gelu Mazilu a primit permisiunea să facă o declaraţie scurtă.
– Cred în Dumnezeu, în dreptatea şi în justiţia românească!
Rezultatul tuturor strădaniilor nu a întârziat să apară. Unul liniştitor
pentru familia Mazilu: după două luni de zile de la declanşarea scandalului
– timp în care mulţi începuseră să bombăne neîncrezători în proaspăta
căpetenie a funcţionarilor publici –, ancheta poliţiei s-a deplasat exclusiv
către contabilă şefa. Curând, ca să nu mai fie pricină de îndoială, în urma
unei întâlniri de taină dintre doamna Mazilu şi împricinată, aceasta din
urmă şi-a recunoscut vinovăţia cu glas stins...
Iar reabilitarea imaginii maziliene s-a desfăşurat cu paşi mari, căci şeful
sindical, în urma încheierii tărăşeniei, nu devenise altceva, în ochii opiniei
publice, decât victima colaterală a acţiunii unei hoaţe dovedite. La limită,
Gelu Mazilu, pentru mulţi, avea atributele unui martir, al unui ins cinstit şi
patriot, căruia sistemul malefic voise să i se cânte prohodul.
– Nu mor caii când vor câinii!... ricana sindicalistul, cu glas sigur pe
sine, în cercuri anume, care-i răspândeau cu uşurinţă orice vorbuliţă.
Doar Antonia, viforoasă şi rece, în ultima seară de mai a acelui an greu,
acasă, l-a privit ultimativ în singurul lui ochi, atunci tremurător şi
descoperit, şi i-a comandat brutal:
– Să nu mai faci asta niciodată! Dar niciodată, fără ştiinţa mea! Bestie
ordinară şi nepricepută...
– Niciodată! Niciodată! Jur pe Dumnezeu şi pe mormântul necunoscut
al părinţilor mei!
– Lasă... a fost el oprit cu severitate.
Apoi lunile au trecut vesele şi luminoase. La sfârşitul celor cinci ani de
proiect unic şi original, Gelu Mazilu şi-a luat licenţa în drept despre
cutumă şi lege pe pământ românesc, pe care a susţinut-o cu aplomb –
mulţi sindicalişti aflaţi în sală au aplaudat periodic – şi pentru care, fireşte,
a luat notă maximă cu felicitările comisiei. Din acel moment al verii,
înaintea familiei Mazilu s-a întins un an de tranziţie, febril, cu multe
contacte ale Antoniei cu Bucureştiul economistului-şef al BNR, profesorul
Ioan Uşurelu.
Aşa se face că în anul următor, într-un iunie încă respirabil – aminteşteţi, Constantine: tu îţi luai atunci licenţa şi te aştepta o nuntă discretă.... –,
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Gelu Mazilu a fost transferat în Bucureşti pe postul de adjunct al
preşedintelui Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici. În acelaşi
timp, se înţelege, Antonia Mazilu ocupa prin concurs o funcţie de
conducere în Ministerul Finanţelor.
Fericita şi meritoasa familie s-a mutat, în două săptămâni, într-un
apartament nou-nouţ, cu patru camere, aflat pe strada Maria Rosetti. Cu o
viteză în acţiune remarcabilă, protectorul Antoniei, demnitarul Uşurelu
fusese artizanul acestei mutări rapide în centrul capitalei. Ca un bonus
meritat din plin de talentata Antonia, aceasta primise exclusiv în nume
propriu o garsonieră cochetă şi complet utilată în Piaţa Unirii, acolo unde
femeia se retrăgea deseori şi lucra, energică şi misterioasă, sub ghidajul
din umbră al binefăcătorului ei, care primea, în schimb, toată devoţiunea
unei doamne energice şi dulci.
Sfârşitul de etapă a acestei poveşti miraculoase, Constantine, se află
undeva în sâmbăta celei de-a treia săptămâni din augustul anului pe care-l
cunoşti bine.
Dimineaţa, în jurul orei nouă, protejaţi în umbra balconului, îmbrăcaţi
lejer, Antonia şi Gelu îşi beau cafeaua cu gesturi lente. Priveau molatec, de
la etajul doi, curgerea către Magheru a matinalilor capitalei.
Cu ochii ei albaştri scânteietori, uşor încercănaţi, cât să-i dea farmec,
femeia îşi privise bărbatul şi rostise clar şi rar:
– Îl distrugi! Poţi s-o faci! Vei fi sprijinit din toate părţile...
Răspunsul bărbatului, cu privirea-i vagă fixată pe mişcarea înceată a
trecătorilor, a sosit plin de energie:
– Îmi bag pula-n toţi maimuţoii şi jmecherii Bucureştiului!
Femeia şi-a ţuguiat doar buzele, mişcând capul într-o parte şi-n alta. Ar
fi vrut altceva, mai puţin din topor, mai cizelat.
Bărbatul a făcut o mică pauză.
– Le bag în pizda mă-sii pe toate muhaielile României!
Apoi bărbatul a aşteptat.
Femeia nu şi-a întors capul către el. Dar socotea că omul făcuse un mic
progres. Era un început de la care se putea lucra. Şi imediat după gândul
acesta, ea a dat semnalul relaxării. A întins mâna dreaptă către ţigările ei
tradiţionale, verzi şi mentolate, Virginia Slims.
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Cartea de poezie

Vlad A. Gheorghiu – “Disco 2000”
După un volum apărut în anul
2013, “Fratele mut. La nord apa e
curată” (Editura “Paralela 45”) care a
primit două premii importante, cel al
Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi şi
Premiul “Iustin Panţa” al Filialei Sibiu
a USR., Vlad A. Gheorghiu revine cu o
carte nouă, “Disco 2000” (Editura
Charmides, 2016). Titlul cărţii este unul
care parcă îţi fixează grila de lectură,
ceva între remake şi nostalgie, o intrare
în teritoriul unui clip video de pe
youtube, marca Pulp, acolo unde lumea
se mişcă între ilimitarea desenului
animat şi zădărnicia de a ieşi din
limitele propriei condiţii. Deşi, dacă e
să prefer ceva din repertoriul Pulp,
merg spre un „Cocaine Socialism”,
„Pulp Razzamatazz”, „Do You Remember The First Time” sau chiar „This
Is Hardcore” şi abia apoi spre „Disco 2000”. Chestiune de gust, evident.
Oricum, după titlul dat volumului dar şi celor două cicluri ale cărţii, Vlad
A. Gheorghiu pare perfect conştient de trăsăturile şi de direcţiile imprimate
poeziei sale. Există în poezia sa o incontestabilă propensiune pentru
muzical, suficientă pentru seducerea cititorului, a auditoriului, cu un mesaj
potenţat de muzică, aşa cum ai îndulci cafeaua amară cu o linguriţă de
zahăr.
S-a vorbit mult în vremea din urmă despre biografismul care a
invadat spaţiul poetic al tinerei generaţii, ca un recul serios al individului
în faţa realităţii. Fenomenul este valabil în poezia tânără de pretutindeni,
eu însumi participînd la un curs de scriere creativă la „The Savannah
College of Art and Design”, am avut surpriza şi senzaţia unei terapii prin
poezie la nivelul societăţii americane. Poeţi de 18 sau 20 de ani vorbesc
despre bătrâneţe şi bunici, despre experienţele de viaţă ale părinţilor,
maimuţărite, transformate în chestiuni hazoase, de un haz căznit adesea,
inconsistente, de parcă le-ar fi frică să îşi trăiască propriile experienţe sau
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propriile viziuni. Cartea lui Vlad A. Gheorghiu, cât și poezia sa de pînă
acum, se situează împotriva acestui curent „al biografismului cu orice
preţ”, al relatărilor care par poezie printr-o convenţie autor-cititor; poezia
sa are „un strat metafizic” bine articulat care îi permite multe incursiuni în
teritoriul poeziei adevărate. Există un cinism al receptării planului fizic, în
fapt o invazie a fanteziei lirice în spaţiul vital, cu un umor subţire care îl
reconfortează pe cititor: „când a plouat și a fost frig la noi/ am scos
cartela din telefon și/ din el a curs sânge/ m-am plimbat cu el prin casă
până/ când hainele mi s-au lipit de corp/ ude în bucătărie două colege/
mișto, din noul val/ cu inimă Red Bull și/ plămâni Pall Mall/ își atingeau
genunchii/ cu sutienele desfăcute și eu lângă ele/ cu ochii mari făceam
mișcări de dans// și eu îmi treceam discret degetul prin gaura din pulover/
o gaură mică, făcută de o molie neîndemânatică/ încă în prima zi/ de
muncă” (gasoline).
O altă asemenea “anecdotă”, dintr-o panoplie a minimalismului,
prilejuieşte foarte tânărului poet un extraordinar mélange între spiritul de
observaţie şi afectivitate, reziduul realităţii este recuperat în tentativa de
întoarcere de la lumea obiectivă la lumea visată: „urc scările de la/
universitate încă puțin mahmur de/ aseară când am băut în fața/ blocului
tău și am ascultat/ blood sugar sex magik/ așteptând să ieși ca-n fiecare
seară/ pe la 9 după cină/ să duci gunoiul și să ne/ întâlnim întâmplător eu/
să-ți complimentez papucii de casă/ în timp ce îți iau punga de gunoi/ din
mână să o arunc dar de/ fapt eu nu o arunc o pun/ lângă pubelă și după ce
pleci/ scot totul din ea și cu grijă le/ ating le miros le întind pe caldarâm
ca pe/ masa din sufragerie pentru că,/ dragostea mea, asta este fericirea
un copil cu/ picioarele prea scurte care aleargă/ maratonul an de an.”
(petrecerea, 1).
În epoca internetului şi a descoperirilor care ne uluiesc de la o zi la
alta, alienarea la nivelul întregii societăţi planetare nu mai este o chestiune
care să ne mire. Realitatea secundă a pătruns brutal, adânc în planul
afectivităţii, limbajul intimităţii a fost invadat de „licenţiozitatea”
exprimării fruste, de o obiectivitate care pare să exceadă planul poeticului.
În poezie nu mai pătrunde nici sentiment, nici sentimentalism, cuvintele se
insinuează cu toată încărcătura lor obiectuală: „toată noaptea ai stat și ai
scris// ai acceptat termenele și condițiile și ai/ tranzacționat doc-uri online
ca la bursă/ ai mai văzut și câte un video pe youtube când/ așteptai să ți se
încarce paginile, ai închis tot și/ ai mers să dormi/ femeia ta doarme de
câteva ore și ți-a spus că nu te mai/ simte aproape că viața ei și viața ta
sunt ca prăjiturile/ într-un galantar despărțite de un platou de ciocolată
de/ casă dar tu ai treburi mai importante și/ ești convins că dragostea-i
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pentru toxicomani și pentru/ poeții bătrâni care au acumulat experiență
prin rejecții/ frivole iar tu te întinzi pe pătură, tigrule cu blana încă/ moale
și cald sub bărbie și când o să te trezești confuz/ de la mișcările ei
drăgăstoase o să înțelegi ce-i dragostea/ și acasă/ o să schimbi hârtia roz
cu cea albă din pachetul nou.” (toată noaptea).
Există în textele din această carte o vibraţie surdă a experienţei
imediate, filtrată prin experienţe culturale, care se transformă mai apoi în
mici scenarii care ţin în frîu un interesant delir oniric-imaginativ. Există,
de asemenea, o globalizare a afectivităţii şi a sensibilităţii poetice, aşa cum
remarca Andrei Codrescu, un autor tot mai frecventat în mediul literar
românesc, după ce acesta a făcut o carieră strălucită în America: „ar trebui
să fie ușor/ când ai cunoscut-o pe ea toate/ erau bune nimic surprinzător
în viața/ ta și atunci ai dat de mâinile ei/ calde care dimineața ți-au adus
cea mai/ amară cafea și ai râs și te-ai înroșit/ și când ai închis ochii seara
numai pe ea/ ai văzut-o și atunci ai vrut să ai ochii încleștați/ să nu-i mai
deschizi vreodată de frică să/ nu o pierzi în lumina caldă/ a unui bec de
40.” (ar trebui să fie ușor).
Sunt ecouri din poezia generaţiilor precedente în textele lui Vlad A.
Gheorghiu, de la ritualul mazilescian, la reflexivitatea lui Ion Mureşan, în
acord cu poezia beatnicilor din America şi de aiurea. Iată poemul pe care îl
prefer din această carte, model de echilibru între reflexivitatea estetică şi
“obiectivizarea” cuvântului: „totul a fost bun// am mâncat și am băut și/
am dansat pe/ muntele care tremura la fiecare/ mișcare/ aici am dansat și
ne-am schimbat fețele/ în frig aici am stat cu Luna când ea încerca să/
doarmă și când ceilalți scobeau merele pentru shisha și le umpleau/ cu
amfetamină aici puteai lua pulsul iernii mediteraneene direct de pe
asfaltul ud și/ bunătatea era răsplătită cu vânătăi&bondage/ ringul de
dans era salonul de urgențe și/ și fiecare hol era camera de gardă/ și
polonezele dormind pe jos în băi/ tot ale noastre erau aici Luna cu ochii ei
mari a plâns de oboseală când/ își curăța machiajul/ cu gin tonic” (aici
viaţa)
Dacă e să luăm de bună afirmaţia criticilor că în evoluţia unui poet
cartea a doua trebuie să confirme debutul, că este esenţială în definirea
unui parcurs poetic, atunci “Disco 2000”, semnată de poetul ieşean Vlad
A. Gheorghiu este, fără îndoială, o reuşită de care topurile mai mult sau
mai puţin improvizate ale momentului trebuie să ţină cont.

Iulian Raul Badila
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O impresie, vă rog, despre Festivalul „poeziatânără.ro”, ediţia I,
Piatra Neamţ-Bicaz, oct. 2016. E nevoie, acum, de acest tip de
manifestări?
(o anchetă realizată de Vlad A. Gheorghiu)
*

Alex VĂSIEŞ (Cluj-Napoca): Cred că e nevoie, acum, de astfel de
manifestări mai mult ca oricând. În primul rând, pentru că astfel ne putem
întîlni și ne putem cunoaște, putem vedea nu doar cum scrie fiecare din
poeții invitați (de altfel, asta se poate rezolva foarte ușor cu ajutorul
internetului), ci și cum își citește poeziile în public, cum interacționează
de-a lungul zilelor în care sîntem strânși, mai mult sau mai puțin forțat,
laolaltă. Apoi, pentru că eu, și cred că nu sînt singurul, am fost pus în fața
92

Dosar

unui public diferit, majoritatea celor din public fiindu-mi total necunoscuți.
Diferența la care mă refer constă în faptul că, de obicei, lecturile se
desfășoară în fața unor persoane care se cunosc și care funcționează în
același circuit (în mare parte închis) al literaturii contemporane. Nu spun
că e rău, dar publicul de poezie contemporană (cu atît mai mult cel de
poezie contemporană foarte tînără, pe cale de afirmare) este de obicei unul
antrenat prin participarea în mod repetat la astfel de manifestări, fiind, din
acest motiv, și destul de restrîns. Am avut ocazia, în timpul acestui
festival, să văd oameni care au fost ba surprinși, ba plictisiți de lecturile
celor invitați, dar, cel mai important, au stat și au ascultat și au reacționat,
pe cît posibil. Și sper că au căutat cîteva nume care le-au plăcut pe google
sau pe facebook. Sau că o vor face. Nu în ultimul rînd, mi se pare esențial
să se profite cît mai mult de o zonă atît de spectaculoasă cum este cea a
orașului Piatra Neamț și împrejurimile. Poate că la una dintre edițiile
viitoare se organizează și o lectură-performance în telegondolă, deasupra
orașului. Mie mi-ar plăcea să văd așa ceva.
*

Andrei ZBÎRNEA (Bucureşti): Festivalul desfășurat la Piatra
Neamț și Bicaz în acest sfîrșit de octombrie este în primul rînd o punte de
comunicare între spații geografice diferite din România, între voci diferite,
dar și între modalități diferite de a vedea, scrie & citi poezia. Cluj, Brașov,
Sibiu, Botoșani, București, Iași sau Piatra Neamț sînt nuclee importante și
pentru poezia tinerilor de azi cum au fost și pentru generațiile anterioare.
Consider că este nevoie de astfel de spații de întîlnire între voci ale
generației, dar și de întîlniri care transced vocile generaționale. Un prim
pas a fost făcut de Adrian Alui Gheorghe, Adrian G. Romila și Vlad A.
Gheorghiu la Piatra Neamț. Așteptăm următorii pași de anul viitor. Nu voi
vorbi despre generația 2010+ sau post-douămiistă. Oamenii care m-au
invitat la festival și m-au inclus în acest construct pot face asta mult mai
bine decît aș face-o eu. În plus, rolul meu e acela de a scrie cît mai bine și
nu de a-mi comenta propria evoluție și propriul joc. De asemenea, nu mă
îndeletnicesc nici cu indicațiile de pe margine nici în cîmpul literar și nici
pe gazon. Îmi place să înscriu goluri ca Inzaghi, la fel de mult cum îmi
place să scriu poezie. Niciun jucător serios nu va vorbi despre jocul
echipei, despre rezultatele ei și nici despre obiective. Asta chiar dacă
publicul îl va îndemna să o facă. Pentru toate celelalte există Mastercard și
mai există și critici literari, jurnaliști culturali, conducători de cenaclu,
manageri culturali. Și pe aceștia îi regăsim și în comunități mai restrînse
din orașele de provincie, nu numai în marile centre universitare. Iar Piatra
Neamț e genul acela de provincie frumoasă, pe care nu te poți supăra nici
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atunci cînd urci cu telegondola, iar orașul rămîne învăluit în ceață.
Imaginarea orașul de dincolo de pîclă poate fi un bun exercițiu poetic.
Chiar dacă tirajul cărților de poezie nu depășește în general 500 de
exemplare, chiar dacă avem județe fără librării, chiar dacă online-ul ne-a
acaparat viețile, consider că literatura poate avea rolul ei într-o comunitate
mai mică sau mai mare. Și am văzut oameni frumoși la serile de poezie,
atît la Piatra Neamț, cît și la Bicaz. Cîți oameni, atîtea repere culturale. Miar plăcea să cred că recitalurile noastre au mișcat ceva în fiecare dintre cei
prezenți. Deși, dacă e să ne luăm după regizorul canadian David
Cronenberg, lucrurile nu stau tocmai în felul acesta. ¨Anybody who comes
to the cinema is bringing they're whole sexual history, their literary
history, their movie literacy, their culture, their language, their religion,
whatever they've got. I can't possibly manipulate all of that, nor do I want
to.¨
*

Vlad DRĂGOI (Braşov): mie mi-a plăcut mult, începând cu
Piatra Neamț, care e oraș frumos, mic să nu te rătăcești în el, denivelat de
dealuri şi nu plat şi plictisitor ca la câmpie, are telegondolă, drumul
printre munți până la el e de asemenea frumos... E nevoie de așa festival
pentru că mai vezi ce scrie unul, altul, şi dacă să zic ca în timpul anului nai timp să citești tu, sau ţi-e lene, aici trebuie să asculți, că doar nu o să te
închizi în cameră în timp ce are loc lectura. ce să zic, pe bune se lasă cu
dezamăgiri şi cu victorii pentru fiecare, că nu toți scriem la fel, şi te umpli
de încredere când auzi poezia mai slabă, dar te şi stresezi când o auzi pe
cea bună, că, de ce să mințim, mereu suntem atenți să nu fim declasaţi, dar
mie mi a plăcut atmosfera, băieții, fetele, fiecare a fost atent la fiecare, dar
fără să se facă atac la pace, nici măcar din partea lui flo, şi pentru mine
contează și mult când mă mai duc la astfel de ieșiri, şi o sa sune
copilăresc, să mi se dea de mâncare, de băut, şi pat şi acoperis deasupra
capului, că puţini ştiu sau se gândesc mai mult cât contează să se aibe
grijă de tine, de carnea şi de mintea ta, asta vine de la mine care am
dormit la viața mea cel puțin 2 nopţi în gară, din cauza fetelor.
*

Krista SZOCS (Sibiu): Deşi aş putea spune că acest festival a fost
asemănător cu un orice alt festival la care am citit, am fost cazată şi apoi
am plecat acasă, poezietânără.ro mi-a lăsat un cu totul alt feeling. Am
ajuns în Sibiu mulţumită că am interacţionat mult cu ceilalţi invitaţi, că am
stat până târziu cu toţii, am ascultat muzică, am vorbit despre filme şi
literatură şi, mai ales, l-am ascultat pe Florentin Popa făcând rap (aşa cum
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numai el ştie), iar asta era tot ce aveam nevoie..Sunt sigură că astfel de
manifestări sunt necesare, nu doar pentru că aduce poezia mai aproape de
publicul de toate vârstele, dar şi pentru că reuşeşte să creeze legături între
poeţi/ scriitori care pot fi benefice pentru dezvoltarea literaturii
momentului.
Mihnea BÂLICI (Piatra Neamţ): Foarte bine m-am simțit. Cât
despre a doua parte a întrebării, nu pot să dau la o parte aspectul strict
social al festivalurilor de literatură contemporană. Nu aș numi-o coagulare
inter- sau transliterară, adică o încercare de omogenizare a unei generații
(chit că cumva simt că asta a vrut să devină punct.ro - și e ok, nimic mai
nobil). Dar sunt mezinul maleabil și impresionabil de la festivaluri, și în
mine se ciocnesc toate personalitățile din jurul poeziei contemporane din
ultimii ani, așadar doar traduc și reproduc la nesfârșit himera unei
generații, încadrate numai în diacronia literaturii, ci nu pe temeiuri sigure
dpdv teoretic.
Ce vreau să spun prin asta? Nu vreau să spun mai nimic important
prin asta. Eu am nevoie acum de acest tip de manifestări, mai mult ca
niciodată. Și încă nu mi-e clar dacă literatura se dezvoltă complet dezlipită
de aspectul ei social, pe care l-am menționat adineauri (i.e. festivaluri,
cenacluri, you name it) – totuși, simt că e un lubrifiant destul de bun.
*
Florentin POPA (Cluj-Napoca): Impresia mea despre festival a
fost covârșitor pozitivă - în pofida faptului că rareori particip la
evenimente literare, rareori am impresii pozitive (sunt nihilist) și rareori
folosesc cuvinte prețioase și tranșante precum “covârșitor” (sunt inginer,
of).
Atât la Piatra Neamț cât și la Bicaz am găsit prieteșug și inimă dân
aia caldă ca un minut ca un pateu cu brânză care arde ca lava mâncat cu
spatele de o sobă de teracotă și borșul a fost corespunzător acrit în Ardeal
nu știu să acrească cum trebuie ciorba de parcă au toți papile gustative de
prunc hidrocefal și se pregătesc de traiul la azil de la 20 de ani. Am găsit și
bere Skol la trei lei sticla ceea ce mi se pare jmen dă jmen și contribuie la
căldura inimii ceva dă speriat.
Acolo unde am găsit bucurie nebănuită - și anume iată există frați
poeți care scriu și ei dincolo de minimalismul ăla jegos ba poate au
ascultat un shoegaze un postrock o muzică dă hipsteri - mă tem că am găsit
și vâna roșie de durere în toată vata asta de zahăr: și anume faptul că simt
că ne-am fost unii altora publicul la care am fi tânjit.
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Mi-aș fi dorit să existe nu neapărat mai mult public (e până la urmă un
început și e firesc să fie timid), ci mai tânăr public. Mai păsător public.
Deși realizez că e un idealism de pionier și de fantast și eu sunt inginer
sincer.
Inima mea se revarsă către toți băieții și fetele (dar nu în felul ăla
scârboșilor) care sunt pă liceu și scriu fie și stâgaci fie pastișând emo după
bacovia sau hormonal-văcărescian după nichita sau dând off-the-doame dă
milioane. Fratele Korbea e cu voi și vă spune că sunt încă alții ca voi oricât
de singuri credeți că sunteți și că poezia poate fi altfel, nu trebuie să aibă
crinolină nici redingotă nici arfe dă neînțeleși, și că va fi altfel începând cu
voi. Numai să vreți, gen.
*
Emilian Cătălin LUNGU (Piatra Neamţ) : Festivalul a fost o
bună oportunitate pentru amatorii de poezie, dar şi pentru curioşi să mai
afle câte ceva despre poezia modernă şi despre evoluţia poeziei în ultimii
zece ani. Sunt sigur că, pe viitorul, publicul va fi unul mai larg şi mai
interesat, prin urmare, oraşul beneficiind de la manifestările de genul.
*
Iris NUŢU (Bucureşti): Mă bucur de fiecare dată când am ocazia
să ascult poeme în lectura autorilor, cu atât mai mult când aceștia se adună
tocmai în biblioteca în care mi-am petrecut majoritatea după-amiezilor din
anii de liceu și-n care nu mă imaginam venind atât de curând ca invitat la
un festival de poezie tânără. E grozav că astfel de lucruri se întâmplă, mai
ales când mă gândesc că fac parte dintr-o generație din care, după
absolvirea liceului, mulți sunt incapabili să tragă o linie între ce e poezia și
ce e un comentariu de bac și rămân cu falsa certitudine că a citi un poem
înseamnă a ieși la vânătoare de figuri de stil. iar evenimente ca punctro
sunt o gură de aer proaspăt care atestă că poezia e mult mai mult de atât.
*
Radu NIŢESCU (Bucureşti): Eu zic c-a fost fain, mi-a plăcut, mam simțit bine; dacă ar fi să schimb ceva, aș face măcar una dintre lecturi
într-un altfel de spațiu (să zicem un pub în loc de bibliotecă) unde, zic eu,
s-ar aduna mai degrabă oamenii tineri din Piatra & ar empatiza altfel. Cît
despre nevoie, e un cuvînt dur ăsta, e greu de zis care sînt prioritățile în
ceea ce privește literatura în Romînia, prefer să mă abțin.
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Alex Văsieş

Instalația
Instalația cu lumini albastre, o văd seara înainte
să adorm, e mai puternică decît mine.
Îmi va rezista. O închid în beci o sută de ani și ea
tot va lumina. Eu o văd seara cînd mă uit în sus.
Eu nu voi mai lumina din persoana mea.
Numai să apară cineva să mă răsfețe,
să-mi facă plăcerile retorice, în scurtcircuitul neînțeles și de asta îngrozitor în creștet.
Scut energetic pentru un băiat supradotat care nu
iese în lume. Și care nu sînt eu.
Pentru că eu mă uit la cablurile de curent
și nu le ating, să nu cadă zăpada de pe ele.
Firișor de zăpadă care s-ar topi, dispărînd
fără urme, nu foarte departe. Aici, aproape,
într-o altă lume. În care puțin am intrat și eu
cînd am dat la facultate și facultatea a greșit.
Numele soră-mii pe lista de admiși în locul meu
mi-a arătat o fisură spre mine într-o altă variantă.
Uitat de oameni într-o localitate micuță și elegantă.
O fată inteligentă, dar cu probleme, îmi pregătea
micul-dejun și viața, îmi răspundea la întrebări
cînd eram puternic agitat. Dup-amiaza plimbam
cîteva fetițe spumoase, le făceam
să zboare, după ce le cîștigam încrederea.
Ea îmi trimitea săruturi prin aer, în timp ce eu
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puneam mîna între picioare și ziceam
„te fut, te fut”, foarte încet, cît să-mi poată
citi pe buze. Dar m-au rezolvat la decanat, s-a-nchis
fermoarul de aur și citesc acum pe Marlowe și pe Kant.
Mă ocup de Liubova Andreevna. Care vin toți tare
din spate și mă depășesc. Pentru că am obosit și intru
la boxe. Și ultima tură o fac singur, înainte de înserare,
după ce urmele lor s-au uscat. Linia de sosire, cînd o trec,
e topită, dar dau din mîini în semn de victorie și disperare.
Că am fost atît de aproape și am vrut să arunc bogăție
asupra mulțimii, într-o scenă de care am tras
la maxim, pentru propria plăcere.
Cînd unora li se face urît și greață, și îi doare
în tot corpul că nu înțeleg; luminițe albastre sub
pleoape, apăsîndu-i în saltele, pînă dau de arc.
Se sparge inteligența și se sparge plăcerea
și videoul cu fata într-un palton de astrahan cum levitează,
spre o paralelă mai primitoare, găsită în ultima fază.
Dar va veni natura să-mi pună surîsul pe față.
Surîs de copil rău, care e ultima șansă.
Și o să trec după ea și o să ne plimbăm pe sub
copacii ăia de-acolo, în sus pe cărare, cînd se face lumina albastră.
***
Prietena mea sapă o groapă
pe tricou transpiraţia delimitează şoldurile
o pată mare ca o mască topită pe abdomen
soarele o bate tot mai tare
prietena mea sapă o groapă
din când în când se opreşte priveşte
dar apuc să-mi întorc capul
mai trec oameni cu pălărie de la deal
ridicole animale
dacă mă uit fix în ceafa ei
se opreşte
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nu va termina la timp
prietena mea sapă o groapă
fundul ei acum la nivelul solului
nu te cunosc o să-ţi arăt ce-i confortul
o broască foşneşte iarba de lângă pârău
o pungă de chipsuri pluteşte
mai încolo soarele o luminează de la brâu în sus
dacă o privesc în ceafă se-ntoarce
o să se-ntoarcă

Andrei Zbîrnea

Întîlnire
ai cunoscut orașul & modulațiile sale
lars von trier iese pe geam la fiecare cină în familie
aici nu se admit judecăți de valoare
cîteodată nu-ți plac oamenii
alegi izolarea în locul ședințelor săptămînale de șamanism
viețile financiare ale poeților din decembrie
pe marile ecrane în rolurile principale
profesorul de poezie & majoretele de la UCLA
nu ascunde consecințele divorțului
nici stomacul ulceros al tatălui
zi de zi bergman
poposește în
garsoniera ta străbătută de torenți neactualizați
renunțarea
tropotul ascuțit al
bocancilor pe asfalt
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jurnal
la ReMeNe mi-au dat să ascult nightwish. tricoul negru & decolorat
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dimineața sexagenarii sînt excesiv de politicoși
////////////////////////////////////////////////////////////////////
tiamat surîde pînza de păianjen crește
///////////////////////////////////////////////////////
mă strecor pe sub ușa din scara blocului
///////////////////////////////////////////////////////////
normalitatea se scrie cu pudră de talc
///////////////////////////////////////////////////////
femeia de 70 se dă în balansoar trec impasibil pe lîngă ea.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
federer îl învinge pentru a XVIII-a oară pe wawrinka elvețianul zîmbește
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
gaudeamus 2015: patruzeci de minute de liiceanu pe repeat.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
metroul din bruxelles nu circulă zilele acestea. spaima iese din pliculețe de
ceai aburind
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////
luminițele de la universitate se vor stinge la un moment dat
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
nu am putut să-l privesc niciodată în ochi pe djokovic
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pe patru ianuarie am trimis prima scrisoare din ultimii douăzeci de ani
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cum să desenezi un gît de girafă și să nu fii descoperit
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cum să dormi în vagonul-cușetă al trenului satu-mare – bucurești
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
răceala pătrunde și cele mai neînsemnate cotloane ale corpului și minții
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
am reușit să reglez robinetul care face legătura între bârlog și fericirea de
moment
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////
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brexit un meci de 120 de minute fără șuturi pe poartă. în așteptarea
loviturilor de departajare publicul adulmecă spoturile publicitare

Contumacie
nimeni nu-și mai amintește autogolul
lui dragutinovic din meciul cu unirea urziceni
unii au numit-o lecție de viață alții
l-au aplaudat pe maestrul
dan petrescu pentru cele cinci puncte
la doar cîteva luni același maestru își pregătea
bagajele după o rundă eliminatorie cu liverpool
în drum spre krasnodar superdan
și-a mai aprins o țigară

galapagos
nadejna marchează noi teritorii pe frunțile
soldaților de la granița
de est
waze a distrus orice formă de
vecinătate la fel și grupurile de facebook nadejna
joacă mima în fiecare noapte copiii
se adună cheaguri de sînge plutesc peste cîmpul de
maci simptomele nu pot apărea fără o documentare în prealabil
simptomele au durata de viață a unei țestoase din galapagos
ai nevoie să cunoști vîrstele oamenilor
ca să nu repeți finalurile deschise

nadejna trasează granițe între medellín și cali
între ascensiunile și coborîrile din
marile tururi cicliste
între orașele cu ieșire la mare și cele
așezate strategic între mai
multe coline nadejna și-a propus să renunțe la job-ul
actual & să devină free-lancer
sau
să plece voluntar într-o țară din lumea
a treia nadejna nu înțelege că viitorul
sună bine
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Vlad Drăgoi

sergio leone
sergio leone, îţi place să înoţi, mie îmi place mai mult să plutesc.
cînd înot, tot dînd aşa din mîini şi picioare, eu foarte repede obosesc,
corpul şi capul mereu trebuie întoarse aşa încît nu pot să mă uit
cum se cuvine la pădurea de stejari de lîngă mal, sau la depărtările
abisale ale mării şi la plaja de dinapoi, care, după ce mă satur de
plutit, ea e promisiunea pe gratis a căsuţei, şi îmi zice cumva că
picioarele mele de pămîntean firav pot să facă lucruri minunate
acolo, mă rog, mîinile, capul, nu cu picioarele, dar numai dacă vin
înapoi, că dacă nu altfel mor. anxietatea, apăsările de acasă din oraş,
lasă-le pe o creangă alături de tricou, deasupra la ghiozdanul cu
mîncare şi apă, fii răbdător şi pluteşte, cu picioarele călcînd încet apa
tulbure, că eşti în lac, cu mîinile întinse şi mişcate fie ca şerpii adormiţi,
fie ca lopeţile cu care nu trebuie să aduni mare povară, şi cu un ghem
de aer ţinut în coşul pieptului – eu asta consider sincer o mare sursă
de fericire şi realizare, şi cred că fiecare om dacă îl întrebi, tu ce de înoţi?,
puţini or să răspundă că pentru făcutul şi menţinerea condiţiei fizice din
moment ce pentru practica asta banală există piscinele triste şi închise
în care nici ochii nu poţi să-i ţii deschişi cum trebuie din cauza substanţelor
chimice; deci la întrebarea tu de ce înoţi?, omul adevărat o să spună, deşi
mai bine zis e că o să gîndească, o să intuiască într-un colţ mic dar nu
neînsemnat al sufletului şi minţii, pt că uneori e nu imposibil, dar totuşi
greu de articulat sentimentul cutare, chiar dacă e unul foarte cinstit şi
apărut direct din gîndul nefiltrat al cărnii; o să spună deci omul că înot,
adică plutesc, pentru că atunci capăt senzaţia cea mai apropiată de zbor,
şi eu mă simt cel mai bine atunci, şi cred cu tărie că şi restul lumii se
bagă în apă din cauza asta, pentru că timpul petrecut acolo în tihnă,
într-o stare relativă de negreutate, poate să-ţi dea negreşit ceva din
cum poate să fie o pasăre în aer, sau mai multe păsări, un stol negru şi
neopintit de materie solidă, care nu de puţine ori te face să-l urmăreşti
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cu privirea din senin, cînd mergi pe stradă şi ridici capul sau cînd scoţi
puţin capul şi mîinile pe geam, ca să arunci nişte firimituri, sau să faci
orice altă treabă care nu prevestea deloc faptul că urma să priveşti cu
melancolie calmă la păsări. şi, la fel ca omul de dinainte, şi eu mă simt
cel mai bine atunci, cînd plutesc, dar mai nou am observat că mă mai
simt bine la un lucru total diferit, şi anume atunci cînd sunt însetat şi
îmi pun suc într-un pahar, sau beau cu poftă chiar din sticlă – şi trebuie
să fie suc, nu apă, prefer fanta galben de portocale, ori şi mai bine santal
sănătos de merişoare la cutie de un litru, pe care din auchan îl iau cu 6
roni şi 28 – şi în timp ce beau şi trag aşa cu mare nesaţ şi cu sucţiune
puternică din lichid, parcă pot să ies din corpul meu şi mă pun cumva
la o distanţă mică de mine, îndeajuns ca să mă văd cum mă comport
fizic, şi să mă înţeleg mai bine în secundele alea de incredibilă detaşare şi
linişte, şi cred că cel mai bun indiciu că îmi place enorm ce se întîmplă,
e că am ochii larg deschişi şi măriţi, cu pleoapele căscate aproape forţat,
lăsînd globii albi şi ce e în mijlocul lor să-mi fie vizibili într-un mod pe care
unii l-ar considera comic, ca la copiii care se prostesc şi vor să se sperie
unii pe alţii ca fantomele, dar la mine totul e pur şi simplu un gest venit
de la sine, o reacţie organică de mulţumire, ca să-i zic aşa, pentru faptul
duios că eu, om plăpînd şi proletar care, ca toţi oamenii, vreau oaze după
oaze de linişte, am reuşit iată, să-mi găsesc un răgaz în care să mă umplu
cu vitalitate de care îmi place mie, care în cazul de faţă vine de la furnicăturile
chimice proprii sucului pe care îl beau. şi e şi ceva artificial în tot ritualul
ăsta, de ce să mint, e ceva de secvenţă de film lent şi pretenţios de artă,
care nu reuşeşte să mascheze cum aş fi vrut copia după iconicul de bandă
desenată cu ritm şi personaje intenţionat nebune, dar ce să fac dacă o viaţă
întreagă m-am uitat numai la filme din astea, şi nu numai filmele, şi lecturile,
şi muzica şi tot m-au făcut să pun un aşa filtru mai de carnaval noir cu buget
redus asupra tuturor interacţiunilor mele cu ceilalţi plus trăirilor interioare
cu mine, trăiri şi interacţiuni despre care ce să zic, să zic că le regret? nu le
regret, atîta doar că mi se pare că relativ târziu m-a interesat să văd cum ar
fi şi alte moduri de a privi lucrurile, deşi poate mă vait ca o femeie şi fac prea
multă dramă din asta, şi ce vreau să zic de fapt e că poate m-am maturizat
cumva diferit de cum s-au aşteptat sau au vrut alţii din jurul meu, şi dacă a
fost aşa, şi în mare a fost, poate uneori am făcut intenţionat devierea de la
traseu, dintr-un sentiment de rebeliune infantilă, pe care şi acum îl am, şi
cumva cred că îl moştenesc în parte de la bunică-meu, el fiind un om foarte
turbulent şi dificil la viaţa lui, dar şi foarte abil să-şi impună şi să-şi facă auzite
în cel mai percutant mod pasiunile vieţii, cum zicea şi updike, dacă îţi aduni
curajul să fii tu însuţi şi să faci ce vrei în viaţă, alţii o să aibe de suferit după
tine, lucru pe care aplicat lui bunică-meu îl admir acum mai mult retroactiv,
săracul fiind mort de o grămadă de vreme, şi tipul ăsta de caracter mă
enerva şi pe mine nu de puţine ori cînd trăia; dar şi dacă e aşa ce, dacă e să
fiu aşa şi eu, înseamnă că trebuie să-mi pară rău de asta, acum la 30 de ani?,
să-mi pară rău că ce, că sunt leneş şi că n-am viaţă interesantă, că găsesc
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bucurii naive în ritualul cu băutul sucului cu ochii făcuţi mari, să-mi fie ruşine
de asta? uite că n-o să îmi fie, dar adevărul e că vreau să încerc cît pot să nu
fac nici bravadă de egoist şi să mă bat cu pumnul în piept că stilul meu de
viaţă şi îndeletnicirile mele mă fac pe mine să fiu mai unic sau mai special
decît alţii, că excentricităţile mele, atîtea cîte sunt – căci cu siguranţă sunt,
pentru că eu fiind poet, ar fi anormal să nu am nişte nebunii în cap, deşi
uneori mă gîndesc că poate nu am chiar aşa cum cred eu şi e doar un pretext
să fac iar fac bravadă, şi implicit show şi o anume formă de poezie din bravadă,
că ce excentricităţi reale, vizibile să am? că gay din acela flamboiant nu sunt,
substanţe rele nu consum, militant şi agitator nu sunt, sunt foarte laş şi
submisiv în realitate, la concerturi nu mă duc, nu am obiceiuri care să mă
facă să iau cu împrumut bani de la oameni şi să nu îi mai dau înapoi, de
îmbrăcat mă îmbrac normal, cu tricouri, în fine – deci că prin toate carenţele
mele, reale sau exagerate, aş vrea să-mi justific eu mie un tip de comportament
în lume nu neapărat nociv, distructiv, dar, după cum pot eu să-l intuiesc în mine,
mult mai rău, şi anume previzibil într-un mod pasiv-insidios de care simt că mai
nou mă folosesc totuşi conştient să împart în jur apatie şi o formă de respingere,
o atitudine de lasă-mă în pace că nu am chef, atitudine de care n-are cum să
nu-mi pară rău că am dobîndit-o, că am fost şi eu copil şi încă mai ştiu că viaţa
poate fi şi caldă şi luminoasă, şi nu doar plină de frămîntări negre de om bătut
în cap. am spus mai înainte de bunică-meu, şi acum mi-am mai amintit cîte ceva.
ce om! ţin minte ca odată urma să mă duc la ştrand cu prietenii mei de pe stradă,
băieţi de vară, era una din verile cînd încă eram mic, de generală mică, şi peste
vară stăteam mai mult la bunici, deşi erau la cît, un sfert de oră de mers de unde
stăteam eu la bloc, şi era printre primele dăţi cînd mă duceam cu prietenii la
ştrand, unde se ajungea pe jos pe un drum lung de pădure, cu multe porţiuni de
urcat abrubt dar per total un drum frumos, plin de cărări răcoroase de tip tunel,
înconjurate de pomi de toate felurile şi cu băncuţe de lemn din loc în loc, ca
să poţi sta atunci cînd oboseşti. şi chiar înainte să ies din casă şi să plec – eram
super entuziasmat apropo – a avut loc o fază foarte întunecată, nu traumati
zantă, atenţie, doar cumva şocantă aşa, care zguduie destul de bine firea unui
copil nedeprins încă cum trebuie cu schimbările de comportament ale oamenilor
care au ajuns cu nervii zdruncinaţi din cauza vieţii lungi şi încercate, fază deci
la care am luat parte eu şi cu bunică-meu în principal, şi parcă era şi bunică-mea
lîngă, dar bătălia s-a dat între noi, bărbaţii, şi s-a întîmplat din cauza faptului că
tolba pe care o luam cu mine şi în care îmi puneam mîncare şi apă, nu reuşeam
s-o închid cum trebuie, avea un buton de metal şi o curea care venea îmbinată
acolo pe care n-aveam răbdare, în bucuria plecării, s-o rezolv. era apropo, o
tolbă de piele, nu foarte comodă, că avea curele subţiri de atîrnat pe umăr, şi
semăna mult cu o poşetă, dar altfel drăguţă ea, care mi s-a oferit în pripă de
către bunici, fiind probabil a lor de mai demult, a lui de fapt, fiindcă eu încă nu
eram deprins cu îndeletniciri mai tehnice cum ar fi să mă interesez de ce lucruri
mi-ar trebui pentru o drumeţie cu prietenii, lucrurile astea le lăsam pentru alţii
ca să le descurce, şi ca să fiu sincer şi acum fac asta, singura scuză jalnică, dar
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ce să fac? pe care aş avea-o e că sunt poet. şi am decis în entuziasmul şi graba
mea, să las tolba cu încuietoarea cu buton de metal neîncuiată şi s-o atîrn doar
pe umăr, că urma s-o ţin eu închisă cu mîna tot drumul, lucru care l-a enervat
spontan şi îngrozitor pe bunică-meu, care probabil voia să să mă descurc la
toate şi s-a crizat cînd a văzut că nu pot să fac nici atîta lucru şi că în loc să fac
ceva bine şi temeinic, adopt căi defetiste, improvizînd nimicuri, şi dintr-o dată
a tunat ca un samurai dîrz în faţa ruşinii etalate de vlăstarul mai molatec, a
tunat tare stai, închide-o tu singur acuma, încruntîndu-se oribil în acelaşi timp,
arătînd cu degetul fix spre tolbă şi reducîndu-ne astfel la tăcere şi pe mine şi
pe bunică-mea, punîndu-ne pe toţi, inclusiv pe el, într-o bulă din aceea nereală
fizic, dar reală metaforic, făcută din multă tensiune şi spectre ale unor viitoare
represalii fizice, sau hai nu fizice, dar în orice caz, mai cu ton şi mai ridicat şi
cu înjurături, de care el nu se sfia, că aşa m-am speriat în momentul acela şi
aşa m-am blocat, fix aşa cum se blocau victimele criminalului nebun din no
country for old men, care la început îi făcea cu vorbe fără niciun gest violent,
îi punea să aleagă cap sau pajură înainte să dea cu banul fatal, şi reuşea să-i
ţină într-o expectativă atît de ruptă tonal de orice conversaţie de complezenţă
ar fi avut cu cîteva secunde înainte, că oricît încercau ei să se scoată şi să
revină la normalitate, tot nu reuşeau şi pînă la urmă erau nevoiţi să aleagă
cap sau pajură. a fost cred că printre cele cîteva prime faze din copilărie care
m-au scos din trăirile ca de basm ale trăirilor obişnuite de atunci, şi mi-au
deschis o crăpătură, că fereastră e prea nepercutant zis, către un tip de
existenţă mai predispus frînturilor, mai saturat de opinteli apărute în cale
fără motiv, care făceau contrast clar cu monotonia dulce, lină, previzibilă,
fără şocuri şi traume, care e de dorit să fie cunoscută de către fiecare copil,
dacă nu vrea să ajungă rău. mai tîrziu am mai avut o fază similară, deşi fără
ţipetele şi înjurăturile nimănui, dar tot aşa, distrugătoare de atmosfere
idilice, şi a avut loc cînd m-am dus cu nişte colegi pe un deal din apropierea
blocurilor unde stau, şi eu aveam o misiune de la altă bunică, care stătea
la bloc, şi la care stăteam în perioada şcolii, să culeg cimbrişor pentru ceai,
şi cînd am ajuns sus pe deal eu m-am culcat şi tăvălit puţin melancolic,
intenţionat livresc aş putea spune, în iarbă, moment în care, de la prafuri
şi polenuri cred, mi s-au declanşat nişte reacţii alergice şi am intrat într-o
stare de letargie foarte incomodă, pt că nu era doar moleşeală, ci şi
începuseră să mă mănînce ochii şi faţa, care mi s-au umflat, nu grotesc,
dar vizibil. pe lîngă asta, colegii au început să rîdă între ei şi au decis să se
ducă în altă parte, pe alt deal, şi rîzînd, s-au îndepărtat de mine, vociferînd
că ha ha, n-o să ai ceai mîine, plus alte răutăţi. eu am mai stat puţin întins
pe iarbă, şi într-adevăr, realitatea era că nu prea era cimbrişor pe dealul
acela, numit mărul dulce la noi în codlea, aşa că ce am hotărît, să mă duc
pe nişte drumuri de pădure, pînă la casa bunicilor de care am zis mai
înainte, şi am ajuns într-un final acolo – pe aceeaşi bucată de drum care
ducea spre ştrand apropo, doar că înapoi – într-un hal jalnic, văicărindu
mă eu celeilalte bunici că uite, nu am găsit ceai şi că m-am şi umflat la
faţă din cauza tăvălitului prin iarbă. am plecat desigur înapoi cu nişte
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ceai primit de la bunica de la casă, şi cînd îmi amintesc de asta acum,
parcă mă ia aşa o tristeţe şi o sfîrşeală şi mai că-mi vine să plîng, nu
neapărat din cauza că s-au dus bunicii de la casă, că toată lumea se duce,
mai ales bătrînii, dar tot scenariul ăla cu mine, punct minuscul de praf
prost şi naiv aruncat în gura universului neiertător îmi urcă o anume
emoţie cu umbră de regret în gît, făcîndu-mă să întreb dacă nu cumva
toate eşecurile astea pe care le-am păţit, şi mici, şi mari, şi cînd eram
mic, şi mai tîrziu, mă fac să mă înduioşez şi să găsesc acum refugiu fetal
şi alinare în nişte ipostaze destul de cretine, cum e cea cu băutul sucului
cu ochii mari, mă fac pe mine să mă uit la mine cu o dragoste ale cărei
energii aş putea probabil să le îndrept mai cu folos în alte părţi şi spre
alţi oameni, în loc să-mi plîng eu acum de milă, că asta e pînă la urmă,
e plîngere de milă, şi pentru ce, pentru o fire şi un tip de sensibilitate
pe care le-am avut acum peste 20 de ani? dar chiar nu văd că mă învîrt
într-o buclă mentală întreţinută obsesiv de mine, din care n-am cum să
scap dacă nu fac puţin efort să mă detaşez, să ies din mintea mea, cum
ar fi şi normal? şi nu doar normal, ci şi sănătos ar fi. bunică-meu m-a
mirosit el de la bun început că vitalitatea nu e cum trebuie în mine, şi
de exemplu, eu cînd veneam de la liceu şi mă duceam la ei, că liceul
dădea fix în strada lor, şi, cu vitalitatea mea greşită aşa cum era, sau cu
germenii mocniţi ai unei depresii aiurea? mă puneam să dorm şi cîte 6-7
ore ziua, de la ora două, şi pînă seara, cînd mă trezeam nu bine, ci greu,
cu senzaţie neplăcută de abia trezeală dintr-un somn greu, cu nisip în
ochi şi cu membrele anchilozate, cu nasu în pernă şi cu mîinile strîngînd
trist un odor inexistent sub pernă, într-o poziţie de om supărat parcă pe
destin, sau dacă nu supărat, atunci sigur resemnat şi chircit faţă de toate
întîmplările trecute şi viitoare; şi uneori bunică-meu mai intra peste
somnul meu în cameră şi declara tare, gata, ce dormi atata, hai că ai
teme de făcut, fă ceva, nu mai dormi, şi îmi aprindea lumina în camera
întunecată, şi pe urmă pleca în treaba lui, eu de cele mai multe ori
continuînd, fireşte, să dorm somnul ăla greu de inimă pietroasă,
alimentînd deci mai departe părerea lui cum că nu eram tocmai ok.
mă întreb dacă nu seamănă asta cu o fază pe care o am acum, de fapt
o am de multă vreme, şi anume că în fiecare noapte caut să am un somn
lung şi liniştit, anormal de lung însă, minim 9-10 ore, dacă e 10 ore e per
fect, dacă e 9, e ok, dar dacă mă uit la ceas în noapte, şi calculînd compulsiv
văd că mai a rămas sub 9 ore, mă frustrez şi intru într-o stare neplăcută,
şi normal că a doua zi mă trezesc prost, trezit de alarmă şi şi mai frustrat.
şi mă întreb dacă dorinţa mea pentru un somn cît mai lung, cît mai liniştit
şi cît mai pe întuneric – că şi acum am un fel de jaluzea specială de plastic
gros pe exteriorul geamului, care face total întuneric cînd o las de tot jos –
mă întreb dacă prin asta nu vreau în subconştient cumva să mă pregătesc
eu de moarte, deşi dacă mă întrebi acum dacă sunt pregătit să mor şi dacă
mi-e frică de moarte, o să răspund instant şi cu frica mascată de lăcomia
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şi disperarea leneşului pe cale de a fi abandonat, că nu, nu sunt pregătit,
şi că da, mi-e frică de mor, pentru că eu mai vreau să fac atîtea lucruri, să
mănînc cutare şi cutare mîncări, să mă joc jocuri, să văd filme, să scriu
poezii, să mai cunosc sufletul oamenilor atît cît poate şi vrea sufletul meu
etc, deci eu, resemnat în subconştient cu vitalitatea mea slabă, m-am hotărît,
tot în subconştient, să caut somnul din ce în ce mai lung, tot mai lung, pînă
cînd la un moment dat o să se lege o zi întreagă de somn cu altă zi întreagă
de somn, şi încet încet or să mi se stopeze toate funcţiile vitale, şi o să capăt
ceea ce mi-a fost dat, şi anume o moarte lentă şi nedureroasă, pentru un om
trist şi inactiv. eu acum, cum am şi zis, am învăţat sau mi-am amintit să am
un respect mai mult pentru bunică-meu şi ce a fost el, şi fuck, nu vreau să
dau nimic înapoi şi să zic că dacă n-ar fi fost aşa, ar fi fost altcumva, că
atîta lucru ştiu şi eu despre cum să nu încerci să retrăieşti fizic trecutul,
oricît ai simţi că vrei, şi deci îmi place să mi-l amintesc ca pe un samurai
cu caracter dificil atunci cînd se simţea călcat pe sabie, dar şi incredibil
de frumos la suflet atunci cînd se găsea în ambianţe plăcute lui. mă bucur
nespus, deşi parcă prea rar mă gîndesc la asta, că poate datorită interacţiu
nilor ăstora cu el mai ales, pe lîngă alţii, am ajuns eu o fire deşi etern
inadaptată, totuşi introspectivă, totuşi înclinată către tot felul de analize,
înclinată spre poezia cea frumoasă în cele din urmă, mă bucur că iată, eu
vin de la muncă seara la ora 10 şi ceva, aproape 11, şi pot să mă uit la un
perete de bloc, şi pe perete să văd umbra la o plantă – plantă căreia pot
să-i spun că e şi araucaria dacă vreau, chiar dacă în realitate e o janghină
de arbust ofilit, dar eu vreau araucaria – umbră care mi se pare mai
specială decît celelalte umbre din jur, din cauză că seamănă cu o pasăre,
un cocoş înfoiat, sau un păun negru, dar mai degrabă cocoş. şi lucrul ăsta
mă binedispune foarte mult chiar înainte să intru în scara mea. şi eu cred,
şi mai toată lumea din familie zice asta, că de la el am prins lucrul ăsta cu
poezia, că el era abonat la o grămadă de reviste culturale, şi citea mult, şi
compunea şi el cît putea, cum putea, cu rime de obicei şi cu mult context
politic; odată a compus o scrisoare foarte literară şi turbulentă, adresată
vecinului său de lîngă, chiar de lîngă, adică casa fix de lîngă, pt că acela
i-ar fi adus o injurie verbală cînd erau pe cîmp, şi el simţindu-se rănit şi cu
sufletul făcut ţăndări, a compus o scrisoare direct din inima lui, şi dacă asta
nu e poezie, nu ştiu ce e. ce-mi pare realmente rău, şi uneori şi sufăr pe
dinăuntru, e că n-a mai trăit să mă vadă şi pe mine la facultate, să mă
vadă că am scos şi eu nişte cărţi, şi mă jur că tot mai des mă gîndesc acum,
chiar acum, ieri, azi, mîine, la cît de mult mi-ar fi plăcut să-l iau, din toate
rudele mele, doar pe el cu mine pe la toate evenimentele unde se citesc
azi poezii, unde se lansează cărţi, că mă gîndesc că tare i-ar fi plăcut, deşi
nu ştiu cît de mult ar fi fost receptiv la toate formele de poezie pe care
tinerii le scriu azi, probabil că multe i-ar fi trecut peste cap, dar poate că
s-ar fi bucurat că e acolo cu mine şi că eu l-am invitat, eu, nepotu-său,
din toată nevitalitatea mea şi din tot somnul meu al morţii, am reuşit iată
să-mi fac nişte caracter de om nu neapărat super citit şi realizat în viaţă,
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dar totuşi interesat şi animat de ceva ce-l interesează pe el, şi să mergem
amîndoi să ne rîdem, sau să ne întristăm sau să nu înţelegem nimic din
ce se recită acolo, dar s-o facem împreună, că aşa e frumos şi ne bucură
pe amîndoi. acum dacă aş putea să-l revăd cumva, prin magie sau prin
dumnezeu, ca să închei poetic aş face cumva o parafrază la un cîntec
drag mie, şi chiar dacă nu e total cuvîntarea mea, eu tot vreau s-o spun,
pentru că dacă nu spun simt că mi se balonează mintea în cap, dacă ar fi
deci să-l văd iar i-aş zice că pot să-ţi zic sigur că dragostea mea pentru
tine va fi încă puternică, va fi acolo sus, numai după ce băieţii de vară
departe se vor fi dus.

Krista Szocs

zgomotul din capul meu nu
semănă nici acum cu cel
de afară
nu e muzica pe care o pot
tolera
și sunt singura
care stă în picioare
în camera plină de oameni
tot ce pot arunca e un instrument
de preluare a liniștii
un obiect uitat
o nouă idee de abandon
și ventilația aerului mai mare
decât viteza cu care încerc
să înaintez spre

ieșire

de câte detalii e nevoie să
pot ajunge pe străzile negre?
108

Dosar

luminile laserelor
mi-au trasat contururi greșite
strălucesc
mai tare decât lăzile de gunoi

nu vorbi cu tine nu vorbi niciodată cu tine
ai grijă la oamenii plictisiţi
aşază-te în linie cu ei şi priveşte
picioarele
cum stau unul lângă celălalt
încearcă să nu te gândeşti
te sufoci în sacul de nailon cu care
deja eşti acoperită
dacă cei de lângă tine încep să alerge
nu alerga şi tu
n-ai şti dacă vântul aspru te va mai bate
direct în faţă
nu îţi spun că nu vor fi victime
amorţeala îţi va lăsa corpul să le privească
ca pe hainele aranjate minuţios în dulapuri
chipul ţi se va şterge
vor rămâne doar câteva imagini
în cea mai frumoasă parte a
creierului
nu va mai fi exista niciun sintetizator fals
care să şteargă tristeţea şi nebunia
eu vreau să fiu nebună
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sunt lucruri care rămân
în capul meu mai mult decât pot
pot ignora
ar fi fost doar întâmplări dacă
în jurul lor
n-ar fi existat nume și trăsături
desenate
stângaci pe un pliant
simpla trecere a degetelor peste frunte
toate gesturile tactile necesare apropierii
sistemele de autoapărare devenite agende
care notează orice detaliu afectiv
berlinul luminat noaptea e locul perfect unde
rutina pot fi acoperite cu răbdare
unde frumuseţea s-ar mări pe
construcțiile de beton
și întunericul ne-ar ajunge
numai până la glezne

orice om care a trecut pe stradă
orice om din autobuz
din apartament
are o boală
despre care se va scrie cândva
şi totul se desfăşoară încet
ca într-un show acustic
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Mihnea Bâlici

roznov
colegii din gimnaziu au devenit pentru mine doar noțiuni
de care mă agăț când mă gândesc la furnalele din uzine fumegând pe cer
apariția unui sentiment de apartenență la tot ce am încercat
să alung din mine
orașul nostru cu șase blocuri și o covrigărie
orașul nostru cu trandafiri plantați în sticle de borsec
cu palate de rromi nelocuite și stații de epurare
cu școala profesională cepeca unde totul este intim
era ziua când încă nu ne-am format organele de simț
și de noi atârnau doar stimulii era ziua când bunica încă locuia
aproape de biserica rusească învățasem pe de rost modul în care
bat clopotele învățasem că greața se consumă în cantități mici
/singura definiție pe care am fost în stare s-o dau vieții/
sunetul pe care îl face televizorul când închizi receiverul de la dolce
o zi înnorată și comodă ca o placă de vinil
/ce facem noi aici se numește stop motion/
ne-am urcat pe pasarela din roznov deasupra căii ferate și am inspirat
praful
ne-am agățat de barele de metal și am început să ne gândim la lucrurile
simple
câteodată ne uitam la nori
/când lumina cădea pe acoperișul gării/
liniștea lua locul câinilor care latră.
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iar atunci ai văzut că nu mai are rost să fugi fiindcă fuga
este o altă modalitate de a grăbi asimilarea
sunt un burete într-o baltă cu frutti fresh și hormoni
frica este doar un termen pentru mine
siguranța e atunci când știi că nu mai vine niciun tren până la 7

roznov
din 2002 când roznov a început să fie considerat oraș
până la înmormântarea lui gheorghe mararu în 2010
/oameni îngrămădiți în curtea cimitirului bolborosind în stimuli/
nu s-a întâmplat nimic
mă gândesc la colegii mei din gimnaziu ca la niște persoane cu foarte mult
bun-simț
ca atunci când alergai după mine pe terenul de sport din curtea școlii
și voiai să mă înjunghii cu o sticlă spartă de bere
bunul-simț de a mă gândi la maică-mea când o să mă vadă cu ciobul ăsta
în ochi
/m-am săturat să îmi fie rușine de mine/
orașul nostru cu păcănele și biliard
cu străzi neasfaltate și chioșcuri de ziare
orașul în care se lasă ceața peste stadion
/în zilele înnorate și comode ca o piesă de miles davis/
noi o lipim de pereții plămânilor până când
știm ce vrem de la viață
au fost zilele în care am învățat să comunic cu oamenii
îmi mimam extroversiunea cu siguranța acrobatului care nu are habar de
gravitație
pentru câteva ore îi păcăleam pe toți apoi mă întorceam acasă
mă opream pe podul de pe bistrița și mă uitam la furnalele din uzine
repet nevoia unei iluzii este doar necesitatea unei simone auxiliare
sentimentul de apartenență la tot ce am încercat să alung din mine
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este cea mai dulce iluzie pe care am scornit-o noi doi
/frica este doar un termen pentru mine/
parcul este mereu gol fiindcă aici rămân doar ciorile
transmițând din generație în generație
memoria unei satisfacții care refuză să apară:
nu spune nimic

roznov
m-au luat deoparte și mi-au spus:
roznov
este o genă dominantă
universal răspândită
cu toate depresiile și toate nevrozele noastre
toate crizele de identitate pe care le-am înghițit în sec
și toți părinții pe care i-am dezamăgit
psihologia umană are gust de praf de citronadă
și atomii nu se ating niciodată
/au fost zilele în care am învățat să comunic cu oamenii/
mingile care se lovesc de tavanul sălii până se vede
scheletul clădirii grup școlar roznov 2011 în fiecare zi
am sentimentul apartenenței la tot ce am încercat
să alung din mine
toată pubertatea aliniată în șir indian pe terenul de sport
în așteptarea fluierului /ca în așteptarea hormonului echilibrului/
care să pună în mișcare întreg complexul de testosteron
irosit pe scaune ergonomice cu mouseul în mână
cu mințile în afara capului ca o căciulă de holden caulfield
cu stângăcia tipică vârstei.
/realitatea nu este decât un link pe youtube/
în medie inima mea se frânge o dată sau de două ori pe lună
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în zilele bune pot respira 60% din timp fără să mă împotmolesc
cu tot ghinionul meu am norocul de a fi trăit
cel puțin un sfert din viață iar între bacău și piatra-neamț
rămâne același oraș intermediar
ca un mecanism psihic reglator pentru
stările de bipolaritate
orașul nostru cu cerșetori care joacă barbut pe treptele bisericii
orașul nostru pe care îl corelez cu muzica electronică ieftină cu
bassul sporadic dintr-un set de căști yamaha ieftine orașul nostru
cu oameni pe lângă care ți-e frică să treci noaptea
orașul nostru.
zilele înnorate și comode ca o dimineață lungă în pat
când homeostaza își întinde brațele și apucă pernele
verile ca un album de tim hecker și velvet underground
pe tricourile tuturor tipelor din parc: o banană și ceva
în engleză am văzut cum voi oamenii normali
începeți să vă tulburați la cea mai mică atingere
ca în gluma profei de engleză pinknov ne prefacem că râdem
cadențele fiecărei silabe + sistem nervos central fragil ca
neoanele din clasă am plâns de prea multe ori când eram mic
și acum totul îmi este indiferent ca atunci când
neutralizezi durerea lovindu-te în altă parte.
/mă gândesc la furnalele din uzine fumegând pe cer/
în orașul nostru cu specii la colț de gară
cu elicoptere care trec peste acoperișul școlii
și maidanezi din care ne naștem
în fiecare noapte
nori și stâlpi de înaltă tensiune.
suprapunerea motivelor literare.
un veșnic motiv să scrii:
sila
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la marginea lumii
din când în când apa de la chiuvetă mai scoate un dominant seventh
și ăsta este jazzul nostru
din când în când în fundul landscapeului cu palatul industrial și cealaltă
parte a satului
sunt valuri de cereale
dacă muzica e doar liniștea dintre note
atunci am nimerit în locul în care trebuie
dacă tot ce există vreodată e între nori și umbra lor
atunci am nimerit
și dacă între câmpul meu perceptiv și lobul occipital există oricât de puțină
substanță divină
particule orgasmice sau oricum ceva
care chiar contează
m-aș izbi cel puțin de o realitate satisfăcătoare
/să ai mereu pielea de găină să
faci bășici de dopamină/
aici
la marginea lumii
căruțele au lăsat două dâre în iarbă

selected ambient works
un sunet monoton și șters se naște undeva în casca stângă
în curând se încheagă texturi polifonice și trec ca un val în stereo
stau în fața hotelului cu o țigară în mână și mă conving
cu panica ce între timp s-a transformat în resemnare tacită
că nu îmi amintesc nimic din ce s-a întâmplat în ultimele luni
am ajuns să conserv ritmul spălăcit al melodiei și nu o mai procesez
e o dup-amiază caniculară în care olimpicii au contaminat orașul
curând se va însera și ei își vor uita numele și profesorii
iar eu voi fi băiatul deosebit și precoce pentru încă o noapte
adormind la tine în brațe și trezindu-mă uneori ca să te sărut
acum parcul mitropoliei din târgoviște este incrustat în soare
printre copaci se plimbă cupluri țigani cu peturi de bere și câini
oaze peticite de pian sintetic picură peste fundalul sonor
din când în când sunetul cristalin al unei clape digitale
urcă până în centimetrul cub unde stă depozitată copilăria
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acolo unde cerul înstelat își face de cap peste crestele munților
dar foarte vag cât să nu mă transporte întru totul sau deodată
altfel mi-aș pierde mințile în extazul după care am alergat
toți anii ăștia de izolare în comuna verilor gelatinoase
unde câteva note într-un acord comun și trist fac ravagii
din când în când am să-mi îndrept privirea către tavan
la jocul caleidoscopic al farurilor de mașini iar respirația ta
sacadată și hârșâită o să fie un interval brusc de liniște
în piesa ce deja își construia un crescendo dar acum se ramifică
în minusculii germeni de zgomot alb ai gâfâielilor tale
tresar când fără să mă aștept în clipa următoare intră bassul
Dosar
amplificat până devine imaginea panoramică a marelui canion
dinainte să lovească acidul și să provoace apocalipsa shoegaze
dar se confundă imediat cu ritmul de parcă ar fi fost mereu acolo:
mă uit printre crengile parcului umezite de memoria ce va să vie
unde un cuplu își plimbă nou-născutul într-un cărucior pe alee
stau cu spatele și îi văd îndepărtându-se îmbrățișați de aura de raze
dar știu că .giful se repetă la nesfârșit într-un milion de anotimpuri
atâta timp cât eu stau acolo și îmi fumez liniștit țigara și zâmbesc
iar bassul se urcă în călduri peste toată muzica aia și dărâmă totul
răsucindu-se tot mai mult în ecou până la sublimare completă
peste dealurile trecute prin filtrul aplicațiilor tale de socializare
sub cerul rozuliu și vânăt văzut de la fereastra camerei tale—
adelina, promite-mi că într-o zi o să ieșim să alergăm până acolo
și că o să pot să dau coșmarul la o parte pentru încă patru luni.
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Emilian Cătălin Lungu

Noua ordine mondială
ai să vii din Boston
cu boa-ul şi cu freza ta nouă
şi le vom expune la un muzeu
ai să vii şi cu accentul ăla american
încât firele mele de păr îmi vor
spune we don't belong here
let's leave
un fulger sare de la un
autobuz pe fire
cheese

poezia care şi-a lăsat titlul în coşul de gunoi
cred că autoflagelarea a venit odată cu poeziile bune
poezii de care nu trebuia să mă mai debarasez aşa că
am aruncat firmiturile de la biscuiţi în recycle bin
de dor.
şi mi-am lipit şi bonul de subway în caiet, crezând că-i o poezie
un micropoem de sine stătător
mi-ai spus că teama adevărată survine atunci când nu ştii unde-ţi sar
unghiile după tăiere
şi încerci să-ţi spui că le-ai dat avânt să plece în călătoria vieţii lor
că să-ţi domoleşti atacul de panică & singurătatea
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la miezul noptii frigiderul & momente tandre
12 pm e singura oră
când ne permitem să fim tandri
ar fi culmea să mă dezbraci pe versurile unei melodii care se cheamă
oblivion
şi apoi să râzi de mine că îmi e frig
pentru că am pus toate caloriferele într-o căruţă
ce a plecat în dimineaţa asta
probabil deja le-au depozitat
în locul în care se adăpostesc şi celelalte gunoaie sociale
precum femeia care mergea la masaj anticelulitic
şi după fugea la o shaorma
/mi-aş fi dorit să mai fi stat dar e şi-un minut
cardio/

am prins loc în faţă
178ul are staţie
lângă un sex-shop care are ca slogan
'SIMTE!'
stau suficient de mult în staţie ca să
fac asta când prin geamul autobuzului
Marile Betoane ale oraşului se topesc în lumina soarelui
şi nimeni nu se teme
căci ne lipim cu lacrimile fierbinţi
ale fecioarei Maria din iconiţa agăţată de oglinda retrovizoare
bling bling
beculeţele de la sex-shop ne clipesc

118

Dosar

Iris Nuţu

clementine kruczynski
e simplu
uneori mi-e dor să nu scriu
dar devin tandră cu obiectele pe care știu că le ating
pentru ultima dată
sunt incapabilă să mai fac diferența
dintre trist și frumos
aseară mi-am călcat în picioare rochia
mai ceva ca promisiunile pe care le-am făcut
pe vremea în care eram suficient de îndrăgostită
cât să am voie să nu mă țin de cuvânt
aș vrea să mă dea cineva prin răzătoare
să văd exact unde
am greșit când serotonina și endorfinele mi-au adus aminte
că nu suntem decât gândurile pe care le avem
în timpul unui sărut
atât despre mine
lungimea rădăcinilor nevopsite rămâne unitatea mea de măsură
pentru fericire
iar ăsta nu-i decât un poem scris undeva în cele
30 de minute în care am așteptat
ca părul meu să își schimbe din nou culoarea
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rain check. oglinzi retrovizoare
așază-te la picioarele mele ca și cum ar fi prima dată
când te umilești în numele pixurilor pe care le-am consumat scriind
unul despre celălalt pe atunci unul dintre noi murea
de fiecare dată la final și încă era okay n-ai fi cerut decât cinci minute
s-o suni pe maică-ta să-i spui c-o iubești
tot ce simt acum e mai încurcat decât o pereche de căști într-un sertar cu
cabluri
pe care-l deschizi în medie de trei ori pe an
îmi place în întunericul de pe bancheta din spate
aici nu mă poți vedea umezindu-mi buzele
înainte ca fumul din gurile noastre să danseze înspre ieșirea de urgență
dar ne mutăm în față aprinzi lumina schimbi piesa și-mi povestești
cum te trezești zilnic ca un supererou care-și îmbrățișează alarma
tu conduci îmi spui că playlistul tău ne-a decis seara
eu îmi fac griji că o să adormi la volan
mă gândesc că într-o zi
n-o să ne mai întoarcem niciodată acasă

la vie en rose
să locuiesc cu tine e ca și cum
aș călători într-un avion care înainte de prăbușire
ar începe să dea din aripi
avem zile întregi în care nu ne vedem decât
unul pe celălalt și atunci
pereții garsonierei noastre învață
să inspire și să expire odată cu noi
sunt nopți pe care le pierdem cotrobăind prin coșul de gunoi
încercând să ne dăm seama unde
s-au dus zilele
seară de seară spălăm podeaua cu lacrimile noastre
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și dimineața chiuveta e din nou plină
uneori lași apa să curgă în cadă
ca să nu ne mai auzim unul celuilalt gândurile
eu încep agende pe care nu le termin niciodată
de teamă că într-o zi le-ai putea citi
în astfel de momente
îmbătrânim amândoi cu câțiva ani
de când mi-am dat seama că pot
să îți recunosc zâmbetul după tonul vocii nu mai știu
dacă intimitatea e o gură de aer proaspăt
sau o pernă care îmi îmbrățișează
creierul până la sufocare

woke up on the wrong side of the bed
prima dată când am visat că a murit mama
aveam nouășpe ani și am plâns atât de tare
încât preotul care construise o biserică
peste parcul din fața blocului
m-a trezit zicând ridică-te
am venit să-ți îngrop mama
dar părinte
nu vezi că n-a murit nimeni
nu vezi că mama e vie i-am spus
deși ea nici nu era acasă
nu-i nimic a spus preotul
scoțându-și ceasul de la mâna stângă
aștept aici
și s-a așezat în tocul ușii
în așteptarea cutremurului de pe urma căruia
mama spunea că avea să moară
n-a mai plecat de atunci
astă-vară la nunta soră-mii
cineva s-a așezat pe el
așa mi-am dat seama că încă era acolo
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încerc să nu-l privesc în timp ce scriu
el e singurul care știe cu cine vin acasă în fiecare noapte
nu-i dau niciodată de mâncare
de teamă să nu prindă puteri
și să sape o groapă
uneori vorbește singur
a trecut atât de mult timp de când e aici
încât nu-și mai amintește
de ce a venit
e frumos aici la tine mi-a spus azi
e prima dată când intru într-o casă atât de goală

Radu Niţescu

*
Scutul de chitină oprește musca să-și împrăștie
toracele pe pereți și la lumină se-nvîrt trei
fluturi mari, pămpălăi, numai buni de lăsat
în pace, dar ea vrea să-i prindă c-un borcan gol
de murături, să-i scoată afară, să le dea libertate.
Am citit recent că la Ohio State University au făcut
studii pe fluturi albaștri uriași din Peru.
Au descoperit că e de reprodus textura aripilor
pentru învelișuri hi-tech rezistente la praf și la apă.
Și uite, vere, cum vine moartea la lepidoptere.
Solzi minusculi îi rămîn pe degete
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cînd acoperă borcanul și-s dator să fantasmez
c-o parte o să-mi ajungă pe penis. Apoi
realizez că-s aici, în borcanul cu fluturi,
unde bucuria poate doar să piardă teren.
Liniște de se-aude cola-n pahar, constant, fără refren.
*
E frig și jumătatea ei de covrig
seamănă cu stația spațială. Mergem aiurea,
pe nu știu ce stradă, fiecare în
tăcerea lui, adidași jegoși și sandale mici
jonglînd prin băltoace, cum se face
cînd nu mai e nimic de făcut.
Vreau s-o iau de mînă și mă răzgîndesc,
vreau să fug și mă răzgîndesc, asta e,
o mică parte din viață te uiți
cum se schimbă modelul pavajului,
pentru că n-ai cum să trișezi,
pentru că aștepți fără să știi
autobuzul care vă stropește, rupe filmul
și vă trimite acasă. Cînd liniștea
devine rea cer cuiva o brichetă,
dar tipul trece cometă, chitit pe
ultimul metrou. Copacii se-nclină la vînt
și rîd pe rînd de neputința noastră,
întîi cei de pe lîngă, apoi ceilalți,
la sfîrșit, tîrziu și hîrîit, din gît,
platanii mai vechi din Cișmigiu și Berzei.
Telegrafiștii micuți din noi sînt în pauză,
au obosit, au nevoie să rîdă și ei.
*
Înger-îngerașul meu, ar trebui să-ți stea mintea la licență și job
și tu o arzi ca un bou toată ziua.
Puiule, cînd vine paiul la tine mai strigă și tu piua,
cît de curînd o să te arzi la motor.
Uite, astăzi, prima dată, un roboțel a aterizat pe cometă.
Părăsește și tu nava-mamă și aterizează unde s-o nimeri.
Mie deja mi-e frică de oameni,
de obicei tac și-n rest spun prostii.
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O străfulgerare piezișă în ochii taximetristului
care întreabă ce mai ziceți, şi retrospectiv,
cât de greu e să vorbeşti despre tine.
Îi dau doi pumni de monede, cer Pall Mall, se uită urît,
să nu plec pînă nu-i numără.
Tipul cu Neumarkt de pe bordură
mă bate prietenește pe umăr, merge prost,
se întoarce împotriva mea răutatea puștiului care se pișa
la geamul lui nea Sandu de la parter
pentru că rămăsese fără minge.
Legile se stabilesc la nivel astral,
soarele împinge în uitare bazaconiile promise seara trecută.
Pentru că dacă am povesti mi-ar dinamita explicațiile,
mi-ar fute universul fără blîndețe,
m-am îndepărtat de unii prieteni,
ceilalți au probleme mai mari și încerc să-i ajut.
Planurile-s trecătoare,
atacă triburi maghiare
ducatul lui Menumorut.

*
Pe la paișpe, în preliminarii, mi-am gustat
sperma și m-am simțit vinovat vreo două
săptămîni, pînă cînd ne-am strîns la băut
și din glumă-n glumă am aflat că și ei
făcuseră asta. Nu știu ce fac ei acum,
i-a acoperit pe toți viața. M-am întîlnit
odată, întîmplător, cu Dănuț, el era
cel mai tare, te trimitea
la colț după țigări și te duceai ca oița.
Am stat la o bere unde era părculeț
și-acum e parcare, sprijiniți de o 1310 care
abia ne ținea. Mi-a povestit cum o luase
pe heroină și cît de greu s-a lăsat,
pentru că prietena urma să nască
124

Dosar

și ce căcat, mă, ăla mic n-a greșit cu nimic.
N-am știut ce să zic, l-am întrebat
cum îl cheamă pe ăla mic.
*
Tîrziu în cișmigiu, stăm cinci ca la copcă
în jurul sticlei aproape goale de vodcă.
Trilioane de broaște ne-acoperă vocile
și-n ochii sparți se reflectă inegal
luminița de pe celălalt mal, pîlpîie și
orăcăie-n fiecare, ne place și ne doare,
algele put, țînțarii aleg ca noi, la întîmplare.
Prietenii arată ca niște orci, vor să dea
iama-n cetate și argumentele lor nu mă conving,
pula mea, non-stopul e departe.
Facem două echipe, una păzește
băncuța, cealaltă vine fuguța.
*
senzația e de levitație, dar n-ai avea loc să plutești,
nu e ca-n casele vechi, boierești,
dacă ești înalt și întinzi mîna, aici ajungi la tavan.
pe măsuță, cana cu fățăul lui arsenie boca,
cea mai mare din casă, numai bună
pentru cafea.
ce să știe arsenie boca despre dimineața
asta futută a mea?
sînt aici și aici e atît de departe de moarte și cum zicea cineva,
ce știi tu să faci nici houdini nu știe, cîtă magie să scrii poezie,
dac-ai mai ști și altceva.
dac-aș fi știut, de exemplu, la momentul oportun,
să calculez integrale, să nu fie nevoie
să mă salveze întruna colegii la test.
prin fereastra fermecată se văd plăcile de azbest
de pe acoperișul de-alături, și mai departe,
spre nord, blocurile bombardate de soare.
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sînt aici și să mor dacă nu doare puțin și altundeva.
*
Aș fi zis că sînt mai degrabă meteoriți
micuți, dar m-ai lămurit, pe acoperiș cad castane.
Se făcea ziuă afară și eram nedormiți,
alunecam pe rînd în gaura dintre paturi și-ți
tremurau mîinile în spasme spontane.
Aș fi zis că sînt mai degrabă meteoriți,
copacii ăia bătrîni erau vorbiți
să ai tu frisoane.
Se făcea ziuă afară și eram nedormiți.
Cînd ai ieșit să te plimbi, gîndăceii risipiți
te-au pupat, cum pupă bătrînii în biserici icoane.
Aș fi zis că sînt mai degrabă meteoriți,
după cum știți,
greșelile sînt atît de umane.
Se făcea ziuă afară și eram nedormiți,
și zgomotele ne împingeau de la spate: haideți, ghiciți!
M-ai lămurit, pe acoperiș cad castane,
aș fi zis că sînt mai degrabă meteoriți.
Se făcea ziuă afară și eram nedormiți.
*
cînd eram mic și mă uitam la desene am plîns
și eu crezînd că tigrul l-a omorît pe ursul teribil
baloo, dar am plîns și a doua și a treia oară
cînd am văzut chiar dacă știam că nu,
că n-are nimic, că-și revine, era
cadrul ăla ploios și trist cu vulturi bătrîni și prostuți
și nu puteam să rezist, ăla era
adevăratul sfîrșit pentru mine,
mowgli scăpat și jelește ursul mare și mort
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care se răcește, mi se părea de-atunci
prosteală pe față ursul înviat și puiul de om
care se-ntoarce în sat și se-apucă de viață.

Florentin Popa

la mama
și cumva cea mai bună imagine a ta în fața altora
e cea pentru care te urăști cel mai tare
goală și visătoare cu corbi soți la picioare
frecându-și drăgăstos capul unul de altul
cu pețiol subțire de pahar șiroindu-ți printre degete
lași cenușa să-ți pună puncte de crochiu pistrui negri
pe muchiile trupului în flăcări arde cu fum până-n crug
tetraedru de onix străveziu cu stele surpate
te privești înapoi din poze din '70
cu margini zimțate ca de biscuiți
și-ți spui făi fetico să nu taci da' să-nghiți
că o să le iubești și-o să suferi dă toate
tata își smulge păr din nas ca dumbledore gânduri din cap
și le așează în pensivă
uite mamă rănile mele auliu hăndrălău prost
las-o pe cea de pe obraz m-a tăiat fratele
când ne-am făcut cuțite din coceni și tablă de nes
și mângâie-o pe cea din gleznă am lăsat un covor întreg
de piele în muchea ruginită de la frigider
până când rămâne doar o zgaibă mică zgaibă ca o ulcică
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și alungă cu suflarea musculițele de carne moartă
împunsături cu surubelnița în pielea dintre degete
și pupă-mă pe frunte să mă trezesc din vis
să văd că rana-n chip de fulger s-a închis
dar nici dusul la vlădică la babă la birt
nici cântec de-adormit la strung și raboteză
nici vegheatul la cap nici răvășitul de freză
nici zeama de-urzică nici baia în spirt
nu vor să adoarmă rana asta din ochi
când strâng tare la piept și ard noaptea la trei
tricoul cu cute de la sânii ei, plicurile de ceai
așternuturile noastre îmbibate de squirt
un pirat piroman în loc de papagal
pe umăr cu ringerul cu amfetamine
mangaie-mi fruntea
mama de aici cu șapte degete verzi
și minte-ma ca o să fie bine
acum 17 ani ne-a murit câinele
otrăvit și bătut găsit de vecine
nu ai spus nici pă dracu', nu isterie
nu clișee gen viața e o cățea
ți-a desprins dă pă gene o lacrimă
ai zis ține-o florine
o am și acum
am avut grijă
dă ea
oh mama mică cu deste tăiate
de plase; cu lapte amar ca de păpădii
pune fosfori catodici pe ruine de case
mi-e frică de noapte
lasă amurgul să-ntârzie
încă o zi
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Daniel Coman

Mereu am preferat efectul de fade out,
m-am vrut remarcat între colegii de clasă
și nici măcar nu-mi mai amintesc. Nu-mi place
să fiu bruscat, îmi place stabilitatea, dar
îmi aud mai tot timpul rumoarea, mișcările mele
nu sunt ale mele.
Tot ceea ce privesc, privesc printr-un filtru. Nu
sunt detașat, pentru că nici măcar nu sunt acolo,
e un vis, iar eu sunt observatorul. Lucrurile se întâmplă
fără voința mea, cu participarea mea, fără conștiința mea.
Am dat examene, sunt un tip care n-a riscat, sau, cel puțin,
așa pare, deși improvizez cum prind ocazia. Nimeni nu
se prinde de asta și exact asta e forma mea constantă
de paranoia.
Anxietatea și ridicolul au stat în pat cu mine. Chiar și-n
momentele de tremor, de convulsie, m-am simțit ridicol.
Când vorbesc despre pișat, mă emoționez. Când vorbesc
despre sex, o fac doar la modul cinic.
Am umezit saltele cu transpirația spatelui meu și am visat
la normalitate.
Între multele mele infarcturi și desele rupturi de mușchi al sufletului
am simțit respirația caldă pe ceafă, am fost un șarpe care năpârlea
în adierea vântului, iar mie nu-mi plac șerpii. Tot ce știu despre ei
este de la un poet care expunea situația Evei, trebuind să nimerească
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șarpele sau penisul.
În general, plăcerile nu mi le-am ascuns, am fost indulgent cu mine,
dar și astronaut privindu-și nava din afară.
***

Sunt momente în viață pline de înțelepciune
pe care le ratăm cu desăvârșire. De exemplu,
când soarele din iarnă își trimite razele către mine
stând in pat, și o parte dintre ele reușesc să se filtreze
prin materialul roșu al jaluzelei, făcandu-l și mai roșu,
iar celelalte se pierd și nu știu unde se duc, căci
până la urmă niciuna nu ajunge la mine: unele doar
trec prin materialul roșu și-l fac să pară o poartă.
Dar nu e așa cum pare, niciodată realitatea nu
e cum pare, și asta ne-o spune experimentul din fizică.
Practic poți să observi și să-ți zici că ai înțeles și să
nici nu-ți dai seama că nu ai înțeles în timp ce
totul este și nu este și de cele mai multe ori nici nu este.
La fel cum nu tumefierea organelor, ocluziile intestinale sunt
extreme, ci lipsa acelui moment în care vezi particulele
de praf levitând în raza de soare care-ti trece prin parbriz și
simți cu organul special și înțelegi că acolo e caldură.
***
Nu fac des alegeri între fapte mari și nesemnificative,
nu fac nici măcar diferența între ridicol și micile mele
trăiri cotidiene.
Ceea ce pot să simt este singurătatea
unei zile de vineri, în care cele mai simpliste aparate
dau substanță dimineții.
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Precum un espresor de cafea,
însă nu presiunea cu care împinge aburii printre granule e forța
de care depind.
Deși logica lucrurilor nu permite asemenea observații,
ceea ce e diluat e mai consistent. Așa apare iluzia că durează
mai mult.
Mai mult nu e bine, mai concentrat nu e bine.
Trebuie să fie repetitiv, să aibă același sunet,
să pot afla ușor cifrele care-i compun proporțiile,
să mă facă să gândesc intuitiv.
***
Am traversat pădurea și am fost surd la toate zgomotele ei.
În plin torent, nici ea nu și-a dresat lichenii mai bine.
Au fost statici, indiferenți,
pătură verde pe care să-ți sprijini rucsacul obosit.
Ceea ce era afară nu avea legătură cu interiorul. Liniștit
ca un campion orgolios înaintea luptei care să anunțe decizia,
am făcut drumuri repetitive între mai mulți copaci. Marcajele
sunt pentru oameni înțelepți,
pentru cei care mai au puterea să vadă ce-a mai rămas.
Îmi spun să continui, e de la cafea,
desele întreruperi de respirație. Ei mă ceartă că n-aud,
să scot dracului căștile din urechi. Orice om inteligent
are respect pentru munte. Dar eu nu, important e
să am un playlist bine făcut, să nu trebuiască să fac gestul
superfluu de a scoate telefonul pentru un forward.
Ceea ce e limpede e că totul e destrămat, putred și alunecos.
Doi oameni au murit. Ea, douăzeci, el, douășopt. Deși
cu poza-n față, zoom in, nu voi afla niciodată de ce.
Bine atunci, să rămână un mister. La fel cum, cu picioarele
printre mlaștinile în miniatură dintre bolovanii acoperiți de gelatină,
văd tot mai puternic lumina filtrată de frunzele copacilor
și am sentimente contradictorii.
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Ștefan Baghiu

nocturna digitală
ce-i al ei e al ei: vârsta şi dansul ăsta.
ziua, fără muzică, ea va fi în transă.
îi spune: “la corp parcă ai avea 15 ani”,
şi o curăţă cu şerveţele sub sâni.
ce-i al ei e al ei, împrăştiat în minte odată cu memoria afectivă
gemând în semi-obscuritatea dimineţii,
gâfâind epuizată deasupra băiatului: ziua,
mişcarea ei repetitivă
i-ar schimba faţa, articulată. memoria e filmică
şi o excită profund. îi vine să se frece de el îmbrăcată,
ca într-un film pe care, văzându-l, l-a numit european,
şi l-a comparat dimineaţa
cu imaginile din faţa blocului. acolo,
între staţia de tramvai şi magazine,
imaginea mea aşteptând. nu o imagine puternică,
cum se găsesc în realitate, nu are chimia realităţii.
se derulează în interţie.
secvenţe uitate şi adunate,
asta este memoria acum: risipită şi ceţoasă,
ceaţă groasă prin care înaintezi greu dimineaţa în Bucureşti,
şi nu apare nimic, şi toate blocurile sunt la fel,
un decor întins şi hipnotizant: dărăpănat.
zilelor, cu precizia lor:
oraşul bogat care-şi afişează terasele,
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sărac în cartiere. în Unirii,
ce povestesc ei sunt fragmente din vieţile lor,
separate în cadre – imagine pe care o văd suprapusă
peste un decor straniu, un fel de poză verticală
în care norii ocupă jumătate de ecran,
şi eu, povestind transpirat.
dar apoi merge spre casă,
apoi, în liniştea de la 2 noaptea,
un plâns uşor o năpădeşte. ce-i al ei e al ei,
mişcându-se transpirată deasupra băiatului,
atingându-i braţele încordate şi închizând ochii, repetând aceeaşi mişcare,
mecanică stranie şi fluidă:
imaginile astea nu au nimic
din chimia realităţii.
între lacuri, în decapotabilă,
copacii dispăreau în privirea periferică,
mall-ul se îndepărta
şi arhitectura lui, în panoramă.
trăiesc în grupuri
şi se întâlnesc spontan.
ce pot spune despre privirile lor?
pentru că au ceva în comun, un fel în care
niciunul nu-l înţelege pe celălalt dar îl priveşte cu îngăduinţă,
un fel în care nu se cunosc dar se fut.
coborând aleea campusului am rămas
în faţa vitrinelor înalte ale clubului,
iar dansul lor imita realitatea.
băiatul o atingea şi ea îi lingea urechea,
îi înconjura gâtul gros şi îl zgâria puţin cu unghiile,
îi băga mâna pe sub tricou,
iar faţa mea se suprapunea în reflexia sticlei
peste dansul lor.
între obloane se poate citi mişcarea bizară a oamenilor:
şi ea a fost în alte oraşe,
iar în Praga răsăritul pe acoperiş a agitat-o.
graniţă fină între epuizare şi melancolie
şi ambele se câştigă foarte greu. ad lib permanent:
seară deasupra oraşului şi tot ce pot spune despre valea electrică
e că mă imaginez deseori deasupra ei. ziua, fără muzică, ea ar fi în transă.
mişcările ei derulându-se în linişte,
cu intensitatea cu care maşinile trec pe lângă mine
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şi luminile lor care rămân în urmă – undele mişcării ei în aer.
momentul ăsta are câteva secvenţe
care aparţin prezentului: privirea mea
reflectată de vitrine.

Vlad A. Gheorghiu

toată noaptea

toată noaptea ai stat și ai scris
ai acceptat termenele și condițiile și ai
tranzacționat doc-uri online ca la bursă
ai mai văzut și câte un video pe youtube când
așteptai să ți se încarce paginile, ai închis tot și
ai mers să dormi
femeia ta doarme de câteva ore ți-a spus că nu te mai
simte aproape că viața ei și viața ta sunt ca prăjiturile
într-un galantar despărțite de un platou de ciocolată de
casă dar tu ai treburi mai importante și
ești convins că dragostea-i pentru toxicomani și pentru
poeții bătrâni care au acumulat experiență prin rejecții
frivole iar tu te întinzi pe pătură, tigrule cu blana încă
moale și cald sub bărbie și când o să te trezești confuz
de la mișcările ei drăgăstoase o să înțelegi ce-i dragostea
și acasă
o să schimbi hârtia roz cu cea albă din pachetul nou.
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aici viața
totul a fost bun
am mâncat și am băut și
am dansat pe
muntele care tremura la fiecare
mișcare
aici am dansat și ne-am schimbat fețele
în frig aici am stat cu Luna când ea încerca să
doarmă și când ceilalți scobeau merele pentru shisha și le umpleau
cu amfetamină aici puteai lua pulsul iernii mediteraneene direct de pe
asfaltul ud și
bunătatea era răsplătită cu vânătăi
& bondage
ringul de dans era salonul de urgențe și
și fiecare hol era camera de gardă
și polonezele dormind pe jos în băi
tot ale noastre erau aici Luna cu ochii ei mari a plâns de oboseală când
își curăța machiajul
cu gin tonic

și-n tine se aprind stroboscoapele

te-ai descurcat bine
până acum
fără să ai idee ce vine de aici
încolo
e ca atunci când înaintezi noaptea
cu geamurile aburite prin ninsoarea
puternică
fără să ştii nimic despre ioana
dacă se mai gândeşte la tine dacă
acea dimineaţă a însemnat ceva pentru
ea dacă i-a plăcut cafeaua
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făcută de tine dacă va veni să te vadă la
spital şi-ţi va spune că e ok
se ocupă ea de restul lumii
tu odihneşte-te
şi tu o asculţi şi
adormi ca un nesăbuit şi în tine
se aprind stroboscoapele şi muzica
începe să cânte.
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Urma
dramatizare de Sabin Popescu
după romanul Urma (Editura Cartea
Românească, 2013)
de Adrian Alui Gheorghe

PERSONAJELE
Geangu / Şoavă / Hegheduş / Cocoţoi / Barabancea / Lovin / Ţurel
Urdea / Cămărăşanu / Mareş

Cortină albă pe care se proiectează o ninsoare mirifică în câmp deschis,
pe un fond muzical graţios. Cortina ridicată dezvăluie un interior auster,
care pare total închis. Două birouri, un fişet metalic, un pat, patru scaune,
trei marmite cu apă, portretul lui Dej. Geangu, ofiţer, şi Hegheduş, civil,
la cele două birouri. Din podul scenei coboară un “lift” - un burduf de
pânză, înalt de câţiva metri, având la extremităţi două rame pătrate.
Burduful se lasă deasupra unei trape, astfel că atunci când rama
superioară atinge podeaua, din trapă e deja ieşit personajul din lift, dând
iluzia ca a fost coborât. Analog, la ridicarea burdufului, personajul va
dispare în trapă, dând iluzia că a fost urcat. Şoavă iese din lift, iar cei doi
iau poziţia de drepţi.
ŞOAVĂ: Toarnă, comandante! Că la telefon eşti confuz. Ce urme, mă, ale
cui urme?
GEANGU: Tovarăşe colonel Şoavă, permiteţi să raportez. Dimineaţa, la
ora cinci fără cinci, la schimbarea gărzilor, gardianul Vasile Cocoţoi vreau să spun Creţu, Cocoţoi e porecla - a observat pe zăpada căzută
peste noapte, urme de bocanci care veneau dinspre gardul de sîrmă
ghimpată şi care duceau spre pavilioanele deţinuţilor. Urmele veneau
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dinspre gard fără să existe şi urme dinspre pavilioane spre gard.
Urmele erau pe o porţiune neatinsă de alte urme.
ŞOAVĂ: Adică eu am venit cu elicopterul pentru vreun gardian care s-o fi
dus la gard să se pişe?
GEANGU: Permiteţi să raportez că perechea de paşi nu era cu dus-întors,
tovarăşe colonel.
ŞOAVĂ: Ai verificat personal urmele?
GEANGU: Da... Erau urme de bocanc, dar nu de bocanc de gardian sau de
ofiţer. După mărimea urmelor, individul purta numărul patruzeci şi
unu, patruzeci şi doi, la bocanci. Nu era prea greu, aşa că urmele nu
erau profunde, cred că nu are mai mult de cincizeci şi cinci, cincizeci şi
opt de kilograme. Ce e ciudat, e că nu există niciun fel de precauţie din
partea individului, sînt porţiuni prin care îşi tîrăşte picioarele, ca şi cum
s-ar fi jucat prin zăpadă.
ŞOAVĂ: Şi în afară să te holbezi la urme, ai luat ceva măsuri?
GEANGU: Am ordonat imediat numărarea deţinuţilor. Nu, nu lipseşte
nimeni din penitenciar, niciun deţinut, şi nu a fost depistat niciun
element în plus, niciun deţinut nou, de care să nu ştie.
ŞOAVĂ: Vreau să văd şi eu urmele!
GEANGU: Probe? A, urmele de pe zăpadă? Da, da ... Soarele e deja sus...
s-au cam topit...
ŞOAVĂ: S-au topit, da, da...
GEANGU: E grav?
ŞOAVĂ: E dată dracului situaţia, comandante. E mai gravă decît credeam.
Dacă ar fi evadat un căcăcios de deţinut, îl prindeam în două zile, îl
ciuruiam şi gata. Te trimiteam pe dumneata la batalionul disciplinar al
cadrelor, mai azvîrleam zece în puşcărie, dintre gardieni şi gata. Dar
aşa? Aici e un semn limpede de înfruntare pe care şi-o permite cineva
care se joacă cu noi. Aceste urme sînt o declaraţie de război...! Sper să
pot să nu te înfund prea tare...!
GEANGU: De ce aţi face-o?
ŞOAVĂ: Pentru că într-o închisoare de politici, în care fantomele se mişcă
după bunul plac prin curte, cineva trebuie să plătească. Şi pînă prindem
fantoma, trebuie să stăpînim situaţia. Şi vîntul dacă mişcă prin curte de
capul lui, cineva trebuie să o ia pe cocoaşă...!
(Şoavă intră în lift, oprindu-l energic pe Geangu, care vroia să-l conducă.
Geangu contemplă liftul care urcă.)
GEANGU: Ah, Hegheduş, Hegheduş, cît de uşor poţi să mori!
HEGHEDUŞ: Da, într-adevăr, se moare uşor, am văzut atîtea cazuri, mai
ales de cînd lucrez la penitenciar, dar situaţia nu este disperată. După
părerea mea, dacă s-au topit urmele de pe zăpadă, probele au dispărut,
iar colonelul nu va putea face decât raportări care pot să pară
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fanteziste.
GEANGU: Da, dar există un nivel la care nu probele contează, ci
raportările. Colonelul Şoavă va raporta la Bucureşti că la Aiud,
noaptea, au fost depistate nişte urme suspecte în curtea închisorii, că el
a anchetat cazul, că nu s-a găsit un vinovat cert ... Iar vinovatul cert
devine, în ochii Centrului, comandantul închisorii, eu, Ilie Geangu. Că
e vorba de urme pe zăpadă? Că e vorba de scris lozinci antipopulare pe
gardurile închisorii? Că e vorba de vreo evadare? Vinovat e
comandantul. Îţi mai aminteşte tu, Hegheduş, de evadarea din 1952?
Atunci trei deţinuţi, care lucrau într-un atelier de tîmplărie, reuşiseră să
întrerupă curentul în întreaga închisoare, noaptea şi se furişară peste
zid. Au fost prinşi, au fost condamnaţi la moarte, dar vinovat a fost
găsit comandantul Dorobanţu, care şi-a pierdut funcţia. Ca pe o măsea
stricată l-au scos din sistem după ce slujise cu atîta devotament cauza
...! Am auzit că Dorobanţu s-a sinucis, după ce a început să bea ca să
uite.
HEGHEDUŞ: Am vorbit de toate, dar nu am lămurit, totuşi, de unde ar fi
putut să provină urmele. E limpede că nu sînt de la gardieni. E limpede
că nu sînt de la personalul administrativ. Mai rămîne să vedem în ce
măsură vreun deţinut ar fi putut să facă acele urme. Poate e vreun
somnambul, că altfel nu se explică. De asta, ar trebui să facem o
anchetă discretă printre deţinuţi. E posibil ca acolo să fie ceva, ceva...
Dacă descoperim cine a făcut acest lucru, atunci evităm şi neplăcerile,
în cazul în care colonelul Şoavă ar raporta la Bucureşti.
GEANGU: Ai dreptate. (Lumina se aprinde în sală. Geangu se adresează
sălii, secondat de Hegheduş.) V-am chemat pe toţi şefii de schimb ai
santinelelor şi şefii de tură ai gardienilor ca să vă amintesc datoria
voastră faţă de patrie. Vă amintesc şi datoria voastră faţă de
penitenciar, ca loc al bunăstării voastre. Vă amintesc şi de datoria
voasră faţă de mine, cel care vă ţin de atîţia ani, închizînd ochii la una,
la alta, şi angajîndu-vă rudele. Dacă ar veni altul în locul meu, lucrurile
ar lua întorsături neprevăzute pentru voi. De asta vă cer să descoperiţi
ale cui sunt urmele. E important, e decisiv pentru toată lumea, să ştim
care e realitatea. Răspunsul poate fi la deţinuţi. Stoarceţi-l de la ei fără
milă. V-am mai spus: Nu trebuie lăsaţi nici să doarmă, ca să nu fugă
din realitate. Să le dăm realitate, să le-o băgăm pe nas, pe gură, pe
fund...! Să o simtă, mama lor de tîlhari! Nici să moară nu trebuie lăsaţi,
că şi asta e o fugă...! Clar? Întrebari?... Hai la treabă! (Se stinge lumina
în sală, în timp ce coboară liftul din care păşesc Cocoţoi şi
Barabancea, iar Mareş rămâne în perimetrul liftului.)
COCOŢOI: Tovarăşe comandant, urmele au apărut din nou! În acelaşi loc
şi în aceeaşi direcţie. La fel ca cele de ieri. (Geangu îşi duce mâna la
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inimă.)
HEGHEDUŞ: Vă e rău?
GEANGU: Nu, crăp de bine...! Ce-i cu ăsta?
BARABANCEA: Tovarăşe comandant, am mai găsit un bandit cu 42 la
bocanci... Hai, banditule! (Mareş păşeşte în afara liftului.)
GEANGU: Cum te cheamă?
MAREŞ: Mareş. Teodor Mareş ... !
GEANGU: De ce eşti închis?
MAREŞ: Nu ştiu... !
GEANGU: Nimeni nu e închis degeaba aici, deţinut...! Poate că ai uneltit
împotriva Statului şi a ordinii sociale...!
MAREŞ: Nu, Statul mi-a furat mie casa, cariera, familia ...! El a uneltit
împotriva mea. Eu l-am slujit ca ministru, o vreme, el m-a sancţionat
pentru că i-am fost loial.
GEANGU: Bine, deţinut, să zicem că e aşa ... Dar cum poţi să faci o lume
nouă cu mentalităţi burgheze, învechite. Istoria se grăbeşte, nu are timp
să aştepte pînă ce se conving toţi retrograzii de avantajele noului
sistem politic. Mai degrabă sacrifici cîţiva indivizi, decît să sacrifici un
popor. Aşa cred... Uite, vreau să te întreb ceva. De ceva vreme, după
cum ai auzit, sînt nişte urme ciudate prin curtea închisorii, unele vin
peste gard... Şi nimeni nu poate să spună despre cine este vorba, nu
este semnalată nicio evadare, nu lipseşte nimeni la apel. Cum îţi explici
acest lucru?
MAREŞ: Şi chiar dacă aş şti, cum vă imaginaţi că aş putea să-l demasc pe
un semen...?! Niciodată.
GEANGU: Mă!... (Se apropie de Mareş cu pumnul ridicat, dar se opreşte,
lăsând mâna jos.) Pleacă! (Cei doi gardieni îl înşfacă pe Mareş şi toţi
trei pleacă cu liftul.)
GEANGU: Aşa deci. Chiar dacă ar şti, nu ar spune...! Cine pupăza mamii
lor se cred ăştia? Mă, îi legăm cu picioarele în butuci, să fugă cu
butucul după ei. Îi băgăm pe toţi în lanţuri, mama lor de bandiţi. Îi
belim de piele fîşie cu fîşie şi punem sare pe ei ...! Şi atunci o să spună
tot, tot, tot...!
HEGHEDUŞ: Trebuie să descoperim misterul urmelor. Poate că la Centru
se vorbeşte de cazul de la Aiud, de faptul că prin curte apar urme şi
nimeni nu observă mişcările... Vor fi urmări.
GEANGU: Da, s-a dus dracului binele! Numai adunătura asta de bandiţi e
vinovată. Trebuie strînşi cu uşa, cu menghina, cu cleştele de testicule,
să mărturisească, mama lor de bandiţi...!
HEGHEDUŞ: Da, dar sînt încăpăţînaţi...!
GEANGU: Da...? Cheamă toţi gardienii, paznicii, santinelele! (Lumina se
aprinde în sală. Geangu se adresează sălii, secondat de Hegheduş.) Ce
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dracu’ păziţi voi? Vi s-a făcut de bulău...? O să înfundaţi carcera, dacă
nu aflaţi cine vă umblă pe sub nas... ! V-am dat solde, prime, mîncare,
medicamente, v-am angajat nevestele, copiii, fraţii ...! V-am făcut
oameni din ciobani, din ţărani pîrliţi, din ciomăgari de doi lei pe uliţa
satului! V-am îmbrăcat, v-am încălţat, v-am pus pîinea şi cuţitul în
mînă! V-am scăpat de foame, de frig, de muncă la cîmp...! Aveţi
căldurică, aveţi mîncărică, aveţi pătuţ cald, aveţi lefşoară, de ce dracu’
nu sînteţi atenţi să nu vă treacă norocul printre degete? Ce aşteptaţi? Să
vă fac eu treaba? Eu plec, eu m-am săturat de atîta incompetenţă, de
atîta nesimţire, de lipsă de respect şi de lipsă de profesionalism...! Eu
m-am săturat să fiu luat de fraier, de prost de bun, să vă tot acopăr cînd
vă bateţi joc de meserie, de misiune, să vă duc în spate ca pe nişte
trîntori...! Bă, vă angajăm nevestele aici, că voi sînteţi muieri proaste,
voi dormiţi în bocanci, bandiţii vă dau cu tifla cînd au chef, vă
regulează cînd li se scoală, vă scuipă şi voi ziceţi scuzaţi...! Ce-aţi zice,
bă, să fiţi voi în locul bandiţilor şi ei să vă păzească? Că dacă nu beliţi
ochii, aici o să ajungem, o să fugă ăştia, o să facă revoluţie şi o să vă
pună pe voi în belciuge...! La cît de vigilenţi sînteţi voi aici, la datorie,
pot să vină americanii şi cu bicicletele să atace închisoarea, că voi nu
sesizaţi, voi dormiţi ca scroafa în coteţ pînă o să vă treziţi cu cuţitu’ la
gît ...! Tu-i gîţii mă-sii! Credeţi că eu nu ştiu că deţinuţii trag aghioase
ziua, în loc să rîme în beton? Credeţi că eu nu ştiu că noaptea dormiţi
ca porcii şi sforăiţi de se cutremură puşcăria? Şi în timpul ăsta, ce fac
bandiţii? Fac planuri să fugă, să-şi bată joc de noi, de poporul
muncitor, de conducerea de partid ... ! Bă, voi aţi auzit ce a făcut
partidul pentru voi? Voi înainte de culcare, dimineaţa la trezire spuneţi
măcar aşa, în gîndul vostru, mulţumesc, ţie, partidule, că m-ai făcut
om? Că dacă nu era partidul nostru, acum eraţi în bălegar pînă la
brîu...! Bă, acum doi ani un bandit a trimis o scrisoare din puşcărie
tocmai la un radio străin ...! Cum a fost posibil? Că n-a pus-o prin
poştă, la oficiul poştal! Nu. Nu a trimis-o printr-o păsărică. Nu. Nu a
expediat-o prin sfîntul duh. Nu...! Să luaţi la puricat fiecare celulă, să
verificaţi pe fiecare om, să trageţi de limbă pe fiecare deţinut! Luaţi-i
cu lugu, lugu. Luaţi-i cu binişorul. Le promiteţi că le faceţi raport celor
care colaborează, că le reducem din pedeapsă. Îi ameninţaţi cu Zarca
pe cei care ar şti ceva şi nu spun. Le vorbiţi de mame, de Dumnezeu,
de dracu’. Le spuneţi că le dăm supliment la magiun, mama lor de
bandiţi. Că-i umflăm cu carne de cal, pînă or necheza. Dacă simţiţi că
vreunul ştie ceva şi nu spune, îl luaţi la interogatoriu. Dacă nici acolo
nu vorbeşte, apoi să nu mai vorbească niciodată ...! Bă, le măsuraţi
copitele, să vedeţi dacă seamănă cu urmele de pe zăpadă. Îi puneţi să-şi
înghită bocancii, mama lor de bandiţi, de guzgani, că numai de asta le
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arde, să umble, să fugă, să ne fure, să ne facă să ne blestemăm noi
zilele. Decît să plîngă mama, mai bine să plîngă curva de mîne-sa, aţi
auzit? Nu neglijaţi niciun amănunt din ce spun, din ce mărturisesc, cu
binişorul sau la interogatoriu. Dacă nu-i beliţi, vă belesc eu. Şi morţii îi
interogaţi, m-aţi auzit? Şi dacă-i mă-ta şi simţi că ştie ceva, o regulezi
ca să spună tot, m-aţi auzit? Dacă nu descoperiţi cine a făcut urmele de
pe zăpadă, vă băgaţi singuri în celule, vă încuiaţi pe dinăuntru şi
aruncaţi cheia, nepricopsiţilor! (Sună telefonul.) Pe sectoooor, fuga
marş! (Hegheduş răspunde la telefon.)
HEGHEDUŞ: Da... Să trăiţi!... Da... (acoperind cu mâna receptorul, pe
care îl întinde lui Geangui) Colonelul Şoavă! (Apare în scenă, de la
arlechin, Şoavă cu aparatul telefonic în mână şi receptorul la ureche.
Convorbirea telefonică e o confruntare directă cu receptoarele în
mână.)
ŞOAVĂ: Comandante, am informat mai sus şi situaţia este acum
monitorizată de la Bucureşti, unde trebuie să dau zilnic un raport. Ai
înţeles? Zilnic! Au mai apărut urme pe zăpadă?
GEANGU: Da, au apărut.
ŞOAVĂ: Şi cum ...’zda mă-sii nu ai raportat imediat?
GEANGU: Păi am luat măsuri locale, am răscolit toată închisoarea, lucrăm
la caz...
ŞOAVĂ: Băăăă, eşti terminat, eşti păpuşă de paie acolo, eşti papanaş
umplut cu rahat ...! Chiar au apărut din nou urmele, după ce am fost eu
acolo? Adică tu nu ai stat pe burtă, în curtea închisorii, ca să vezi cine
se pişă în capul tău? Adică tu nu ţi-ai băgat trei gloanţe în burtă, după
ce te-a înfruntat banditul? Că dacă fugea un bandit, era o chestie ...
Poate că era o chestie normală, ei vor să fugă, noi vrem să-i ţinem la
beci, sîntem care pe care. Dar aici e altceva: cel care face urmele nu
vrea să fugă, el vrea să demonstreze că se joacă cu tine, cu noi, cu
sistemul... ! Ne sfi-dea-ză... !
GEANGU: Permiteţi să raportez.
ŞOAVĂ: Ascult!
GEANGU: La ora asta chestionăm toţi deţinuţii. Astă-noapte paza a fost
dublă, am avut cordon aproape ...
ŞOAVĂ: Şi cu toate astea, urmele au apărut...!
GEANGU: Da, au apărut, exact în acelaşi loc, în acelaşi sens, la fel ... Nu
ne explicăm. Dar, tovarăşe colonel, vă rog să îngăduiţi să...
ŞOAVĂ: Nu mai îngădui nimic. Dar nimic...! Mă ţii la curent cu fiecare
minut al anchetei. M-ai auzit? (Şoavă pune receptorul în furcă şi iese
din scenă pe la arlechin. Geangu şi Hegheduş se aşează la birouri, în
timp ce lumina se focalizează pe liftul care coboară pe Cocoţoi şi
Ţurel, care rămân în perimetrul liftului.)
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COCOŢOI: Măi, Ţurel, că tot ai vrut tu să torni ca să scapi şi n-ai găsit
nimic ca lumea de turnat, uite acum e momentul. Spune tot ce ştii
despre urmele de pe zăpadă, din curte, din nopţile trecute.
ŢUREL: Nu ştiu nimic, că eu nu aveam cum să văd acele urme.
COCOŢOI: Dar nu bănuieşti? Iese cineva din închisoare noaptea? Intră
cineva noaptea? Ai auzit tu aşa ceva?... (Ţurel confirmă, dând din cap.)
Ei, cine-i?
ŢUREL: Urdea, de el e vorba. Noaptea vine nevastă-sa la el. Nu ştiu cum
vine, dar vine.
COCOŢOI: Vine nevasta deţinutului Urdea în celulă? Eşti sigur?
ŢUREL: Da, sînt sigur. Am văzut eu. Şi ceilalţi cred că ştiu, dar nu spun.
COCOŢOI: Şi, mă rog, pe unde intră ... nevasta asta? Prin zid?
ŢUREL: Nu ştiu, dar eu am văzut-o acolo, sub aceeaşi pătură cu el.
COCOŢOI: Adică dorm unul cu altul, ca bărbatul cu nevasta?
ŢUREL: Exact.
COCOŢOI: În celulă?
ŢUREL: În celulă.
COCOŢOI: Şi ce fac? (Intră în scenă, pe la arlechin, o dansatoare care
execută un dans erotic, anticipând descrierile lui Ţurel.)
ŢUREL: Am auzit un foşnet, apoi un rîs înfundat. M-am trezit. M-am uitat
aşa, era lumina chioară a becului de control de pe hol care se strecura
vag în interior. Şi în lumina aceea, după ce ochii se obişnuiră cu
contururile, am văzut-o. Avea părul lung ca de vrăjitoare, despletit pe
spate. Una ca ea mai văzusem într-un cimitir, cîndva, făcea vrăji la
miezul nopţii... I-am văzut formele, rotunde, curgeau nu alta, ca nişte
valuri de apă pe pietre. Urdea îi ciupea sînii şi ea sughiţa de plăcere,
dar cu nasul înfundat în palme. Din cînd în cînd îşi dădea capul pe
spate cum fac lebedele de pe Techirghiol, care se leagănă cuprinse de o
desfătare, pe care doar ele o simt. Apoi, ehei !... Apoi începu să se
mişte ca lovită de boala copiilor, îşi izbea mijlocul de mijlocul
bărbatului, se arcuia ca o iapă scăpată din frîu, eu îi auzeam nechezatul
deşi nu necheza. Apoi i-a zis lui, am auzit eu, ia-mă cu mîna stîngă,
smulge-mi pielea şi eliberează-mă din mine însămi, sau cam aşa ceva
... Ha, ha, a zis el şi o bîjbîia, o întorcea de pe o parte pe alta ca şi cum
ar fi lucrat un aluat care se lăsa modelat. M-ai sleit, i-a spus el. Am
auzit eu cînd i-a spus aşa. Iar ea a rîs şi l-a muşcat de ureche şi el i-a
zis au, de ureche asta nu, să nu mă mai muşti, că mi-a rupt-o la
interogatoriu Posteucă, caraliul. Apoi el s-a urcat pe ea şi a prins-o
între coapse şi i-a zis acuma zboară şi ea i-a zis da, zbor, dar o fac
singură, nu pot să te iau şi pe tine, că dacă încerc, ne prăbuşim amîndoi
şi ne omoară santinelele şi ne dau la groapa comună şi copiii rămîn
singuri, pe drumuri.
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COCOŢOI: Şi cum a plecat femeia? (Dansatoarea execută un salt şi iese
din scenă, pe la arlechin.)
ŢUREL: În zbor.
COCOŢOI: În zbor ...? În zbor, zici?
ŢUREL: În zbor.
COCOŢOI: Şi ai putea să scrii toate astea? Ai putea să le scrii pe hîrtie aşa
cum mi le-ai spus mie?
ŢUREL: Pot. (Cocoţoi păşeşte în afara liftului, face un semn spre pod şi
liftul pleacă cu Ţurel, în timp ce eclerajul revine la normal, iar
Cocoţoi scoate din haină nişte hârtii pe care le pune pe masa lui
Geangu, care începe să citească, apoi se ridică.)
GEANGU: Bă, Cocoţoi, tu ai viermi la creier? Cum vrei să-ţi cred
balivernele astea? Te-ai tîmpit în aşa hal, încît îţi încîlceşte minţile
primul bandit?
COCOŢOI: Tovarăşe comandant, bandiţii sînt în stare de orice. Ăştia
lucrează şi cu dracul, aşa de lunecoşi sînt.
GEANGU (răsfoind hârtiile): Bă, unde se întîmplă asta? În închisoare la
Aiud, da? Şi unde la Aiud? Într-o celulă cu bandiţi păziţi zi şi noapte
de gardieni, scoşi la raport de zece ori pe zi, număraţi din ceas în ceas,
scobiţi şi în fund să nu ascundă nici măcar o gămălie de chibrit... !
Dacă asta se întîmplă cu adevărat, apoi s-a dus dracului şandramaua
noastră cu tot cu noi... Adă-l, dracului, pe banditul de Urdea! Acum!...
COCOŢOI: L-am pregătit. (strigând la pod) Barabanceo! Adu banditul!
(Coboară Barabancea şi Urdea, care păşesc în afara liftului.)
GEANGU (către Hegheduş): Aha, pare obosit! (către Urdea) Ce ştii
despre urmele apărut nopţile din urmă pe zăpadă, în curtea închisorii?
De unde crezi că vin?
URDEA: Poate că e vreun cîine. Sau vreo pisică.
GEANGU: Dar de ce nu un popîndău?
URDEA: Da, poate fi şi un popîndău.
GEANGU: Dar sînt urme de om, de bocanc.
URDEA: Nu ştiu ce să zic.
GEANGU: Poate că-i nevastă-ta... Da, da, de ce nu ar fi nevastă-ta?
URDEA: Glumiţi?
GEANGU: Nu glumesc.
URDEA: Nevastă-mea e la trei sute de kilometri de aici. Şi nici dacă ar
deţine secretul deplasării ca vîntul sau ca gîndul, tot nu ar putea să vină
... A divorţat de mine.
GEANGU: Lasă, ştiu eu, e un divorţ formal, ca să nu aibă necazuri că are
bărbat în puşcărie, la politici. Crezi că noi nu ştim? Aşa fac toate
muierile voastre, ca să vă scape puii de năpîrcă, pe care i-aţi prăsit,
mama voastră de bandiţi ...! Bă, ia zi, ce recunoşti din asta? (citind)
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„Ha, ha, a zis el şi o bîjbîia, o întorcea de pe o parte pe alta ca şi cum
ar fi lucrat un aluat care se lăsa modelat. M-ai sleit, i-a spus el. Am
auzit eu cînd i-a spus aşa. Iar ea a rîs şi l-a muşcat de ureche şi el i-a
zis au, de urechea asta nu, să nu mă mai muşti, că mi-a rupt-o la
interogatoriu Posteucă, caraliul. Apoi el s-a urcat pe ea şi a prins-o
între coapse şi i-a zis: acuma zboară şi ea i-a zis da, zbor, dar o fac
singură, nu pot să te iau şi pe tine, că dacă încerc, ne prăbuşim
amîndoi şi ne omoară santinelele şi ne dau la groapa comună şi copiii
rămîn singuri, pe drumuri." (după o înfruntare în tăcere, strigând) Aha, deja îţi pregăteşti minciuna! (Urdea se retrage spre zid.) A-ha şi tu
vrei să treci prin zid!... Spune, bă, despre cine e vorba în propoziţie?
Nu spui? Te ascunzi? Te dai lovit? Te faci că plouă? Şi zi, cine mai
umblă noaptea prin celulă ... ? Nu cumva umblă dracul prin camerele
voastre? Spune, măi, nu vine dracul la voi? Spune, măi, nu vi se
înfierbîntă capul de la închipuirile voastre de bandiţi care numai la
fugă vă e gîndul? ... Numai la americani şi la cum să beliţi poporul ăsta
vă e gîndul! Bă, eu v-aş turna otravă pe nas, pe urechi, pe gît, să vă văd
dracului întinşi pe jos ca rîmele, ca limbricii ... ! Şi ştii de ce n-o fac?
Că sînt bun, bă! Sînt prost de bun! Adică mie îmi apar urme de paşi
prin curte şi nu am murit cu niciun bandit de gît pînă acum? Adică mie
îmi spune lumea că vă tolăniţi cu nevestele prin patul poporului şi nu
am despicat pe niciunul? Bă şi dacă nu-i adevărat, tot trebuia să crape
cel care e bănuit ... ! Zi-mi, tu-ţi morţii mă-tii, cum vine, bă, nevasta la
tine în celulă noaptea? Călare pe mătură? Mă faci să cred în dracul,
care nu există? Să cred în bazaconii...? (către Cocoţoi) Ia-l şi du-l la
izolare pe bandit ... ! Dezbracă-l şi udă-l cu apă, bagă-i saramură în loc
de apă, să bea. Crapă-i capul dacă se împotriveşte şi scoate-i de acolo
căcatul cu care gîndeşte şi cu care se încăpăţînează să ne înfrunte.
(Cocoţoi îl înşfacă pe Udrea şi pleacă cu liftul.) Toarnă, Barabancea!
BARABANCEA (scoţând din haină nişte hârtii): Bandiţii, tovarăşe
comandant, sînt ca năpîrcile care cum dau de un pic de soare, cum se
răţoiesc la tine. Dar îi strîngem noi cu şurubul, îi facem noi să se
zvîrcolească...
GEANGU: Lasă balivernele. Spune-mi ce ai aflat!
BARABANCEA: Am anchetat patruzeci şi unu de bandiţi, i-am luat cu
fulgi cu tot... Douăzeci şi patru sînt legume, nu mai sînt buni de nimic.
Cincisprezece ar spune, dar nu au nimic de spus sau o fac pe-a
interesanţii că îşi ţin gura închisă cînd îi întrebi de sănătate. Mai rămîn
doi, de la care am stors totul. Şi nu e lipsit de interes ceea ce au spus,
am datele adunate aici.
GEANGU: Urmele...! Să-mi spui dacă ai aflat de unde provin urmele. Asta
mă interesează...!
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BARABANCEA: Cred că am dat de un fir. Unul zice că urmele ar proveni
de la un călugăr care a murit aici, anul trecut, unul Daniil şi care acum
vine cînd are chef.. (Geangu se uită la Hegheduş.)
HEGHEDUŞ: Bun, să zicem că intră mortul, că vine în interior, că intră în
puşcărie. De ce nu iese, de ce nu apar şi urmele de ieşire? L-ai întrebat
acest lucru? Asta trebuia să îl întrebi.
BARABANCEA: Ba da, l-am întrebat. Şi el mi-a răspuns că ar ieşi cu
morţii care sînt scoşi dimineaţa din celule. Cică ar rămîne cu ei, pînă
mor, să-i împărtăşească, să le aline suferinţa, să le închidă pleoapele.
HEGHEDUŞ: Şi celălalt? Celălalt ce spune?
BARABANCEA: Pe celălalt l-am luat la pumni. E banditul Griban, care în
civilie era popă la Alba Iulia şi a recunoscut într-un final ...
GEANGU: Ce a recunoscut?
BARABANCEA: Că la el vine... Da, la el vine.
GEANGU: Cine vine? Spune, dracului odată...! Nu mă mai fierbe.
BARABANCEA: Maica Domnului vine! De la Maica Domnului sînt
urmele, susţine banditul Griban. I-am strîns degetele în uşă ca să
recunoască...
GEANGU (trăgându-şi o palmă, apoi rezervat): De unde sînt urmele?
Cine viiineee?
BARABANCEA (privindu-şihârtiile): Aşa spune banditul, că Maica
Domnului vine...!
GEANGU (urlând): ... ’zda măăăă-tiiiii! (Barabancea fuge până la trapă,
făcând semne disperate spre pod, de unde coboară liftul cu care va
dispărea.)
HEGHEDUŞ (ridicând telefonul care a sunat): Da. Să trăiţi!... (acoperind
cu mâna receptorul pe care îl întinde lui Geangu) Şoavă! (Apare în
scenă, de la arlechin, Şoavă cu aparatul telefonic în mână şi
receptorul la ureche. Convorbirea telefonică e o confruntare directă
cu receptoarele în mână.)
ŞOAVĂ: Dar voi acolo ce faceţi, sînteţi la pension? Nu v-au călărit încă
bandiţii? Da, să le pregătiţi grătărel cu păstrămioară şi sălăţică ... Bă,
dar voi pe ce lume trăiţi? Bă, pe voi trebuie să vă belim întîi, apoi pe
cîrnaţii ăia de bandiţi care sug sîngele poporului ...! Dar eu te ţin de
vorbă şi ei acum vă aşteaptă să le faceţi pătuţul, să le duceţi cafeluţa la
pătuţ, să staţi capră, că poate au oarece pofte... Băăăă, spune-mi de
unde apar urmele?
GEANGU: Facem cercetări, tovarăşe colonel, ca să aflăm.
ŞOAVĂ: Cum, nu ai aflat încă? Faci cercetări? Dar ce ...’zda mamelor
voastre cercetaţi voi acolo? Vă cercetaţi cu degetul în cur, vă măsuraţi
trînjii? Au aaa-păăă-ruuut iarăşi urmele?
GEANGU: Da, tovarăşe colonel.
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ŞOAVĂ: Şi nu ţi-ai făcut harakiri? Batalionul disciplinar ar fi pentru voi
parfum de lăcrămioare... Bă, vă înşiraţi în genunchi lîngă gard şi nu vă
mişcaţi pînă nu prindeţi lighioana care ne înfruntă, care îşi bate joc de
noi, de popor, de ţară...! Cum poţi tu dormi, cînd duşmanul de clasă nu
doarme şi vă pune şi corniţe? Bă, dar poate că e Maica Domnului, mai
ştii? De la Bucureşti însuşi dom’ miii-niiiis-truuu se interesează direct
de caz şi eu ce să-i spun, că nişte incapabili, nişte beleşniţe, nişte
gunoaie nu se interesează decît de huzurul lor? Ce să-i spun tovului
ministru, că bandiţii sînt muţi şi nimeni nu-i poate face să vorbească?
GEANGU: Chiar acum sunt anchetaţi toţi deţinuţii.
ŞOAVĂ: Ceeee? Abia acum îi anchetaţi? Dar pînă acum ce aţi făcut? Cîţi
au crăpat la anchetă? Niciunul? Bă, dar mă mut şi eu la voi, că acolo
nu-i anchetă, acolo se iau interviuri pentru reviste de cucoane ... !
Domnu’ bandit, dumneavoastră vă puteţi deranja să vă adresez o
întrebare? Domnu’ bandit, dumneavoastră nu aţi sesizat vreo mişcare
prin curtea închisorii, în timp ce noi ne căcam pe noi de frica
întunericului? Domnu’ bandit, dacă nu vă inoportunez, aş vrea să mă
îndatoraţi şi pe mine cu un răspuns, că vă băgăm icre negre la prînz,
cîte două polonice de fiecare şi le stropim cu şampanie franţuzească ...!
Băăăăăă! (Geangu scapă telefonul din mână, Hegheduş îl ia de jos şi îl
duce la ureche, în timp ce Şoavă pune receptorul în furcă şi iese din
scenă pe la arlechin.)
HEGHEDUŞ: A închis... La toţi gardienii şi la toţi şefii de la pază, le-am
cerut să aducă rapoartele asupra sectoarelor, asupra fiecărei celule,
asupra deţinuţilor. Aşa cum aţi spus, trebuie să adunăm fiecare
firimitură de declaraţie, ca să aflăm unde este buba.
GEANGU: Şi cum procedăm?
HEGHEDUŞ: Cred că ar trebui să-i ascultăm mai departe, e singura
modalitate de a scoate ceva, apoi să adunăm firele. Că adevărul nu
poate fi decît aici, în curtea închisorii, între bandiţi. Stăm o zi, stăm
două, ascultăm tot, apoi tragem concluziile. Îi luăm la anchetat şi pe
bandiţi. Le stoarcem tot ce ştiu, le scoatem creierul din cap cu tot ce
ascund, le deşirăm intestinele, le smulgem unghiile, dar măcar să ştim
că rezolvăm cazul.
GEANGU: Nu a văzut nimeni nimic suspect astă-noapte?
HEGHEDUŞ: Nu, paza a fost postată regulamentar, bandiţii au fost
supravegheaţi cu lumina în ochi, număraţi din juma’ în juma’ de oră.
Nu a mişcat niciunul. Atâta doar că au crăpat doi bandiţi az-noapte.
Gardienii au fost prezenţi pe holuri în serviciu de patrulare clipă de
clipă.
GEANGU: ... ’zda mă-sii!... Pînă la cinci diseară să avem rapoartele.
Rapoartele să fie scurte, precise, la obiect. Fără baliverne, fără poezii
147

Conta nr. 25 (octombrie-decembrie 2016)

de Alecsandri, fără cai verzi pe pereţi ... Ai înţeles?
(Coboară liftul din care păşesc Cocoţoi şi Cămărăşanu.)
COCOŢOI: Tovarăşe comandant, banditul ăsta, din sectoru meu,
Cămărăşanu, pare să ştie ceva, dar banditul nu vrea să vorbească decât
la cel mai înalt nivel.
HEGHEDUŞ: Hai, spune.
GEANGU: Ei?
CAMARAŞANU: Domnule şef, urmele din curtea închisorii sînt ale mele.
GEANGU: Cuuum?
CAMARAŞANU: Nu ştiu cum fac, dar ies cînd vreau din închisoare. Spun
o rugăciune, pe care am învăţat-o de la un părinte care a murit,
Dumnezeu să îl ierte şi în momentul acela pot să fac ce vreau, nimic nu
mă mai poate reţine.
GEANGU: Ce rugăciune zici că spui?
CĂMĂRĂŞANU: Păi zic aşa: Doamne, Tu cunoşti pricina îngrijorărilor
mele, ia-mă în palma Ta şi păzeşte-mă. Fii cu mine în fiecare clipă şi
nu mă lăsa să alunec sau să mă poticnesc. Ţie îţi încredinţez viaţa mea
şi fiinţa mea, sufletul meu şi tot ce am. Rămâi cu noi până la sfârşit şi
dă sens vieţii noastre, pentru ca şi noi să rămânem în Tine şi să gustăm
pacea şi biruinţa deplină în împărăţia Ta. Amin
GEANGU: Şi zici că dacă spui aşa ceva poţi să faci ce vrei?
CAMARAŞANU: Da, pot să fac ce vreau.
GEANGU: Bun, spune acum rugăciunea asta a ta şi fă ce îţi trece prin cap.
(Cămărăşanu închide ochii şi, murmurând face câţiva paşi.)
CAMARAŞANU (oprindu-se şi deschizând ochii): Da, acum am fost pînă
în Rădăuţi, unde o am pe fiica mea cea mai mare, este bucătăreasă la
restaurantul pieţei. Mă iertaţi că am întîrziat, am stat şi am mîncat nişte
jumări trecute prin hrean, îmi era poftă.
HEGHEDUŞ (către Cocoţoi): E clar. (Cocoţoi îl ia pe Cămărăşanu şi
pleacă cu liftul.)
GEANGU: ... ’zda, mă-sii! (Ia nişte hârtii de pe birou.)
„SuptsemnatulMoscaliuc Iurie, gardean la sect. 1 bandiţi, cam. 37-43,
am anchetat 45 bandiţi şi am constatat că... deţinutul Gurii Lovin a fost
iluzionist la circul de stat şi este posibil să fie la baza urmelor
misterioase din incintă.” ... ’zda mă-siii!... Iluzionist? ... ’zda mă-siii!
... Hegheduş!... Adu-l urgent la raport pe Moscaliuc ăsta!
HEGHEDUŞ: (mergând la trapă şi privind spre pod): Liftul! (Hegheduş
pleacă cu liftul.)
GEANGU (formând un număr la telefon): ... ’zda mă-siii!... Tovarăşe
colonel? (Apare în scenă, de la arlechin, Şoavă cu aparatul telefonic în
mână şi receptorul la ureche. Convorbirea telefonică e o confruntare
directă cu receptoarele în mână.)
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ŞOAVA: V-aţi trezit, ţucureilor? S-au sculat puişorii de bandiţi? Le-aţi dat
lăpticul?
GEANGU: Dar, tovarăşe colonel, lucrurile sînt serioase ...
ŞOAVA: Serioase? De cînd? Am primit raportul de la voi asupra
promenadei de noapte din închisoare? În închisorile de politici de la
Gherla, de la Periprava, de la Piteşti, de la Muncel se discută acum
despre un schimb de experienţă cu voi, ca să înveţe şi ceilalţi cum să-i
respecte pe bandiţi... Aţi făcut un sindicat al bandiţilor, cu care să
intraţi la negocieri?
GEANGU: Tovarăşe colonel, tovarăşe colonel...
ŞOAVA: ... Şi apoi, dacă ţara asta ar fi păzită aşa cum păziţi voi disciplina
şi ordinea, apoi totul ar fi vraişte, comandante. Vraişte! Îi zicem
banditului de la politici: „Ce aşteaptă poporul meu de la mine? Să mă
reeduc în spiritul marxism-leninismului”. Dar oare m-am educat eu,
gardian al ordinii şi al disciplinei, al noii realităţi pentru care au suferit
şi au luptat generaţii după generaţii? Oare mi-am scos eu din minte
acea drojdie a unui mental plin de convenţii depăşite, oare am eliminat
piatra burgheziei din inimă? Că pe fundamentul ei am croit noi greşit o
lume pe care o schimbăm greu, greu...
GEANGU: Tovarăşe colonel, tovarăşe colonel...
ŞOAVA: Da, te ascult... Hai, despre caz. Despre caz voiai să-mi spui.
Cazul vostru, cu urmele suspecte apărute în curtea penitenciarului,
despre asta voiai să-mi vorbeşti, nu-i aşa?
GEANGU: Da, da, cazul nostru.
ŞOAVĂ: Da, ştim, au apărut nişte urme în curtea închisorii. Era în data de
18 noiembrie. De atunci au mai apărut de cîteva ori ...! Hai, spune cu
cuvintele tale...! Uşurel. Aţi descoperit vreo urmă? L-aţi prins pe
făptuitor? Nu te intimida, nu te pierde cu firea.
GEANGU: Ancheta este în finalizare. Avem cîteva piste.
ŞOAVĂ: De exemplu?
GEANGU: E greu de explicat. Asta şi voiam, să ne mai îngăduiţi două
zile, ca să avem un raport final. Atît, două zile.
ŞOAVĂ: Măi, dar să nu-mi veniţi cu explicaţii şi raportări de genul că
Maica Domnului a fost...! Sau că a fost vreun sfînt rebel care s-a
cherchelit cu vinul de împărtăşanie şi a sărit gardul la deţinuţi. Sau că a
fost vreo muiere nesătulă care a venit să-şi facă mendrele. Dacă veniţi
cu din astea, vă împuşc cu mîna mea, ai auzit? Vreau un bandit sau un
gardian. Poţi să te autodenunţi ca să finalizăm cazul. Că nu anchetăm
fantome şi spiriduşi. Nu băgăm la bulău pe Făt-Frumos şi pe Ileana
Cosînzeana, bă! (Şoavă pune receptorul în furcă şi iese din scenă pe la
arlechin în timp ce Hegheduş păşeşte din liftul care urcă imediat la
pod.)
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HEGHEDUŞ: Tovarăşe comandant... (sughiţând) Ghiiiiuîţ!... Moscaliuc a
murit de două luni... Ghiiiiuîţ!... De aprindere de plămâni... Ghiiiiuîţ!...
GEANGU: Şi atunci, cine ... ’zda mă-sii a scris raportul?
HEGHEDUŞ: Ghiiiiuîţ!...
GEANGU: E o mînă criminală, sigur!
HEGHEDUŞ: Gîhîiiiţ!
GEANGU: Cineva ne sabotează din interior...!
HEGHEDUŞ: Uhîîîţ!
GEANGU: Şi îşi bate joc de noi, de sistem, de partid, de popor...!
HEGHEDUŞ: Guhîţ!
GEANGU: Măăă, duşmanul de clasă nu doarme! Nu doarme!
HEGHEDUŞ: Guhîţ! (Liftul coboară, aducându-i în scenă pe Lovin,
Barabancea şi Cocoţoi.)
GEANGU: Gurii Lovin?
LOVIN: Da.
GEANGU: Gurii Lovin, de ce eşti închis? Bandit, bandit, nu-i aşa?
LOVIN: Da, dom’ şef, bandit.
GEANGU: Văd că ai încercat să treci la inamic, că ai vrut să fugi peste
graniţă, că ai agresat un înalt comisar sovietic... Grav, grav.
LOVIN: Da, dom’ şef, am greşit, acuma îmi ispăşesc pedeapsa.
GEANGU: Gurii Lovin, observ că sistemul de reeducare asigurat de
cadrele noastre a dat rezultate şi că eşti pe drumul cel bun. Un bandit
care îşi recunoaşte vinovăţia este pe jumătate recuperat pentru
societate, poate să se încadreze între oamenii oneşti ai naţiei noastre.
LOVIN: Aşa cred şi eu.
HEGHEDUŞ: Dacă ar fi să repetăm trecutul, ai mai face ce ai făcut?
LOVIN: Nu, nu aş mai face greşelile pe care le-am făcut.
GEANGU: Am tot spus că mai degrabă îndrepţi un fir de păr creţ, tot
înmuindu-l în gură, decît să îndrepţi un bandit din aceştia ....! Dar uite,
banditul Gurii Lovin demonstrează că eforturile noastre dau roade.
Care este profesia ta din civilie, Gurii Lovin?
LOVIN: Artist. Artist de circ şi de teatru. Dar asta a fost demult.
GEANGU: Ei, dar societatea noastră are nevoie de artişti, ai să revii la
circul nostru de stat, avem teatre în care se joacă arta adevărată pentru
popor.
LOVIN: Da, dar ceea ce făceam eu nu cred că mai are căutare. Făceam
numere de magie la circ, îi înşelam pe oamenii muncii cu trucurile
mele. Acum sînt conştient de asta. Făceam artă decadentă, dom şef.
GEANGU: Şi ce magii făceai tu, Gurii Lovin?
LOVIN: Orice i se părea imposibil omului. Făceam să plutească cărţile de
joc singure prin aer. Făceam să dispară eşarfele doamnelor şi
papioanele domnilor, dacă aceştia îngăduiau.
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GEANGU: Ah, eu am fost la circ, în copilărie. La Turnu Severin veneau
vara trupe de circ din Serbia şi Croaţia, de la Bucureşti şi din Sofia.
Am asistat de multe ori la reprezentaţii cărora nu le-am găsit vreodată
o explicaţie. Dar erau fascinante. Uite, ai putea acum să faci un truc?
Ceva simplu, desigur, avînd în vedere condiţiile...
LOVIN: Nu ştiu, e greu. Nu am mai făcut aşa ceva de multă vreme, îmi
trebuie spaţiu, concentrare, un medium bun. Îmi trebuie exerciţiu.
GEANGU (scoţând o batistă şi punând-o pe palmele deschise): Hai, unul
simplu. Fă să dispară batista asta. (Lovin face nişte pase, privindu-i
insistent pe toţi. Aceştia îşi fixează privirile pe batistă. Lovin, mergând
pe vârfuri, ia batista şi o pune tacticos în buzunarul său. O exclamare
generală de uimire! Pocneşte din deget, indicându-le un punct spre
care se deplasează şi unde scoate batista, o desface şi, fluturând-o,
mergând tot timpul pe vârfuri, o aşează în palmele lui Geangu, şi
revine la locul său. Hegheduş rămâne cu gura căscată. Barabancea îşi
face cruce, cocoţoi ia o poziţie de luptă, Geangu, punând batista în
buzunar, aplaudă. Portretul, proiectat, al lui Dej se preschimbă în cel
al lui Antonescu.)
GEANGU: Cum ai făcut? Te rog să-mi spui cum ai făcut. De o viaţă mă
urmăreşte misterul acestor trucuri.
LOVIN: Nu ştiu, nu aş putea să explic cum fac, pentru că nici eu nu ştiu.
Le fac pur şi simplu. Ca şi cum ai întreba un miriapod cum mişcă cele
o sută de picioare... Ţi-ar spune că mişcă întîi pe primul din dreapta,
apoi pe primul din stînga, apoi pe al doilea din dreapta, apoi pe al
doilea din stînga... şi aşa mai departe, pînă la o sută. Dar la capătul
numărătorii absurde nu ar mai fi capabil să meargă. Sau mai simplu, un
biciclist. Dacă se întreabă cum de-l ţin două roate subţiri în echilibru,
se prăbuşeşte. Aşa şi cu aceste trucuri, le fac fără să ştiu să le explic.
Am exersat, aşa le-am învăţat.
GEANGU (desfăcându-şi haina): Uite, dacă făceai să dispară papioanele
domnilor, fă să dispară şi cravata mea de la gît. Să văd dacă poţi...
(constatând că nu are cravată) Măi, să fie, am uitat să mi-o pun.
LOVIN: Cred că aveţi cravata în buzunarul de la pantaloni. (Geangu
scoate din buzunar o cravată cu trei noduri.)
GEANGU (după un moment de tăcere): Mi-e sete! (Lovin, mergând tot pe
vârfuri, ia carafa cu apă şi un pahar şi, ridicându-le deasupra capului,
sub privirile fixate pe carafă şi pahar, le aşează în mâinile lui Geangu
şi se retrage la locul său.) ... ’zda, mă-sii! (Hegheduş aplaudă frenetic,
Brabancea îşi face cruce, cocoţoi se lipeşte de perete, Geangu lasă
încet carafa şi paharul pe birou.) ... Am văzut că poţi să faci lucrurile
să dispară, că poţi să transporţi prin aer un vas plin cu apă, dar ai putea
să descui o uşă încuiată cu cheia? Hai, că sînt şi eu curios, am şi eu
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curiozităţile mele.
LOVIN: Pot. (Geangu se apropie de uşa fişetului metalic, o încuie cu o
cheie, pe care o pune în buzunar. Lovin se apropie pâş-pâş de Geangu,
ia cheia din buzunar, o plimbă, deasupra capului prin încăpere, sub
privirile fixate pe cheie, apoi descuie fişetul, deschide larg uşa şi se
retrage la locul său. Barabancea îşi face cruce, Hegheduş şi cocoţoi
aplaudă. Portretul lui Antonescu se preschimbă în cel al lui Carol al
II-lea.)
GEANGU: Dacă ai aşa calităţi, cum de ai ajuns în închisoare?
LOVIN: Nu ştiu, nu am folosit niciodată calităţile mele decît ca
divertisment. Nu le-am folosit niciodată în scopuri personale, altele
decît cele artistice. Nu sînt un circar, sînt un artist, domnilor! (Tăcere.)
HEGHEDUŞ (aşezându-se la birou): Ce să scriu în procesul-verbal?
GEANGU: Consemnează tot, e un moment istoric.
HEGHEDUŞ: Da, da. Notez tot. Tot. (scriind) „Deţinutul Gurii Lovin cu
numărul de identificare 3769, încadrat la tulburarea ordinii de stat,
tentativă de trecere frauduloasă a frontierei şi atac la un comisar
sovietic, recunoaşte faptele pentru care a fost închis şi le regretă. De
meserie artist de circ, la anchetă a făcut să plutească batista tovarăşului
comandant Geangu. Apoi a făcut să dispară cravata tovarăşului
comandant Geangu. A făcut să plutească o carafă cu apă şi un pahar,
înainte şi înapoi, pînă la tov. comandant Geangu. Apoi a descuiat uşa
de la fişetul metalic fără să atingă cheia...”
BARABANCEA: Poţi tu, Gurii Lovin, să transformi apa în vodcă?...
(Tăcere.) Poţi sau nu poţi?
LOVIN: Pot.
BARABANCEA: Ca la Cana Galileea?
LOVIN: Ca la Cana Galileea.
GEANGU: Aduceţi vasele cu apă! (Barabancea, Cocoţoi şi Hegheduş pun
cele trei marmite în centrul scenei. Lovin face câteva pase deasupra
apei.)
LOVIN: Luaţi acum un pahar şi daţi-i domnului şef să guste. (Hegheduş
umple un pahar şi îl întinde lui Geangu.)
GEANGU: Da' cît de curată şi de gustoasă e vodcă asta! Nu are nimic din
gustul de petrol al vodcii din comerţ! (Barabancea, Cocoţoi şi
Hegheduş iau câte un pahar pe care fiecare şi-l umple.)
BARABANCEA: Nu am băut aşa vodcă în viaţa mea!
COCOŢOI (gustând un pahar din altă marmită): E la fel!
HEGHEDUŞ: La aşa băutură fină, ne-ar trebui ceva de mîncare. (Scoate
din sertarul biroului o bucată de sclănină şi un cuţit. Toţi beau şi
mănâncă fâşii de slănină. Lovin gustă din pahar, dar înfulecă slănina.
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Geangu îi face semn lui Cocoţoi să pună marmitele în spatele biroului
său.)
GEANGU (într-un aparteu cu Lovin): Măi, Gurii Lovin, vreau să te rog
ceva. Ştii, superiorul meu, colonelul Şoavă, se poartă absurd cu mine.
Vreau ca la prima lui vizită în penitenciar să mă răzbun cu ajutorul
puterilor tale. Ce zici?
LOVIN: Vă promit că o să vă ajut.
GEANGU: Şi cum o să faci?
LOVIN: Nu ştiu. Odată, în '45, la teatrul lui Tănase am rupt biletele la
intrare şi le-am subtilizat curelele de la pantaloni ofiţerilor ruşi care se
îngrămădeau la reprezentaţie. Cînd s-au ridicat ei în picioare, ca să
aplaude pe dansatoarele dezlănţuite după un french cancan, toată
lumea a putut să vadă cum le cădeau nădragii nefericiţilor rămînînd în
chiloţii gri, cazoni. A fost un hohot general.
GEANGU: Ha! Ha! Ha!... Şoavă cu pantalonii căzuţi în vine, în timpul
unei inspecţii prin închisoare!
HEGHEDUŞ (într-un aparteu cu Barabancea): De unde ştii tu,
Barabancea, de Cana Galileea?
BARABANCEA: Tovarăşe... Domnule Hegheduş, păi eu am fost zece ani
preot într-un sat din Vaslui.
HEGHEDUŞ: Şi cum te-ai vindecat de misticism?
BARABANCEA: M-au caterisit, cică, pentru viol.
HEGHEDUŞ: Dar măcar era frumoasă tipa?
BARABANCEA: N-a fost vorba de nicio tipă, domnule Hegheduş...
domnişorule Hegheduş.
HEGHEDUŞ: Lasă, nu-mi mai spune domnişorule.
BARABANCEA: De ce?
HEGHEDUŞ: Ca să nu se audă.
COCOŢOI (scoţând un pai din salteaua patului pe care s-a aşezat):
Macaroane! (către Hegheduş) Hoţule, macaroanele astea le ţineai
numai pentru tine!
HEGHEDUŞ: Jur că nu ştiu ce se află în saltea. (venind şi scoţând un pai
din saltea) Nu-s paie! Macaroane! (gustând) Au un gust destul de
plăcut. A vanilie, parcă.
GEANGU: Stop! Toată lumea improvizează vizita în închisoare a lui
Şoavă! În rolul lui Şoavă Hegheduş! Vizita începe de la poarta
penitenciarului. Şoavă intră nervos, nici nu dă bună ziua. (Hegheduş se
execută şi mimează.) Dintr-o dată prin curtea închisorii încep să
plutească ciorapi puşi la uscat în curte, izbindu-l fiecare peste cap pe
Şoavă. (Îşi descalţă ciorapii cu care îl loveşte peste cap pe Hegheduş,
apoi se încalţă la loc.) Acesta se enervează şi cere să vină de urgenţă
Geangu.
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HEGHEDUŞ: Imediat să vină Geangu la mine!
GEANGU (luându-i cravata lui Hegheduş, fluturând-o prin încăpere şi
agăţând-o de fişetul metalic; apoi o ia tacticos şi i-o dă lui
Hegheduş.): Eu mă apropii calm, cu pasul măsurat. Dintr-o dată
cravata kaki a lui Şoavă începe să plutească prin curte, după care se
agaţă în sîrma ghimpată de la gard. Şoavă priveşte uluit această scenă,
în timp ce eu fac semn cravatei să coboare, o iau în palmă şi i-o întind
lui Şoavă. Şoavă este nervos şi de nervi cheamă la raport pe toată
lumea prezentă în penitenciar.
HEGHEDUŞ: Geangule, la raport toată lumea în prezentă în penitenciar!
GEANGU: Numai că în acel moment i se desface cureaua la pantaloni şi
aceştia îi cad în vine. (Hegheduş îşi desface cureau, lăsând pantalonii
să-i cadă. Toţi râd şi aplaudă.) Bravo, Hegheduş! Bravo! (Barabancea
vine şi-i ridică foarte lent pantalonii lui Hegheduş, care îl prinde de
mâini, încercând să-i grăbească mişcarea.)
COCOŢOI (într-un aparteu cu Lovin): Să ştiţi că eu urăsc acest loc, eu
sunt bun în adîncul sufletului meu, dar fiindcă nu sunt înţeles, mă
comport uneori mai dur.
LOVIN: Te înţeleg, te înţeleg...
GEANGU: Stop! Gurii Lovin, cum a scris Iurie Moscaliuc raportul despre
tine, că era mort de două luni? (Tăcere.)
LOVIN: Nu e mort, mort. (arătând spre un loc către care toţi întorc
privirea şi încremenesc) Iurie e un om minunat care s-a ascuns pentru
o vreme, nu a vrut să se mai implice în istoriile astea.
BARABANCEA („atingând”personajul indus): E mort?
LOVIN: Într-un anume fel, da. Dar Iurie mai are multe vieţi de trăit. De
asta, de la Iurie vom mai avea multe surprize.
GEANGU: Atunci să trecem la întocmirea unui raport cu care să mă pot
prezenta la Centru!
HEGHEDUŞ: Dar cine să-l scrie, că mie mi-e rău?
GEANGU: Gata, raportul îl va scrie Moscaliuc, că a mai scris.
LOVIN (cu o voce baritonală): Da, am înţeles.
HEGHEDUŞ: Dar cine să dicteze ce trebuie scris în raport?
GEANGU: Gurii, desigur. E cel care poate să spună cel mai limpede ce are
de spus, să recunoască că el a provocat urmele de pe zăpadă, că doar
despre asta e vorba, nu?
LOVIN (cu o voce baritonală): Da, de acord.
GEANGU (arătându-i personajului indus biroul lui Hegheduş): Scrie.
LOVIN (cu o voce baritonală): Scriu.
GEANGU: Raport privind situaţia din penitenciarul Aiud, în urma
anchetei privind apariţia unor urme suspecte pe zăpadă... (Lovin se
apleacă peste biroul lui Hegheduş, murmurând înspre scaun.
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Hegheduş împarte pahare cu vodcă.)
BARABANCEA (privind spre biroul lui Hegheduş): E un mort frumos!
Hai, să cântăm ceva vesel! (cântând) „Mă dusei la mănăstire,/ Pusei
mîna pe psaltire/ Şi citii cîteva zile/ Să mai uit cele copile,/ Dar ce-oi
face ca să scap/ În nevoie să nu-ncap?/ Că drumul ce-am apucat/ Mă
duce drept la păcat./ Drăguliţă, eu văd bine/ Că nu am să scap de tine./
Fă-te- ncalte-o mănăstire,/ Şi-mi dă gura de citire,/ Şi mă lasă să mănchin/ La icoanele-ţi din sîn.” (acompaniat de fredonările de Cocoţoi
şi Hegheduş)
GEANGU (începând un cântec la care participă Barabancea, Cocoţoi şi
Hegheduş, urcat pe biroul lui Geangu): „Ai, Căpitane de judeţ/
Căpitane de judeţ/ De ce mă bagi la coteţ/ Pentr-un pui de mînzuleţ/
Pentr-un pui de mînzuleţ/ Că nu l-am vîndut cu preţ./ Of, l-am vîndut
pe zece mii/ Să iau pîine la copii/ Să iau pîine la copii mă./ Of .. ”
(Cântecul şi lumina se estompează până la dispariţie. Liftul urcă la
pod. Toţi dispar pe la arlechin, exceptându-l pe Geangu, aşezat la
birou cu capul pe masă, şi Hegheduş, dormind răsturnat în scaunul
biroului său. Reapare portretul lui Dej.)
GEANGU (ridicând capul de pe masă):... ’zda, mă-sii! ... ’zda, mă-sii! ...
’zda, mă-sii! (strigând şi trezindu-l pe Hegheduş) ... ’zda, mă-sii! ...
Dă-mi o vodcă să mă dreg! (Hegheduş umple două pahare şi bea din
unul.)
HEGHEDUŞ: Vodcă nu mai e.
GEANGU: Dar marmitele cu vodcă? (Hegheduş gustă şi din celelalte
două marmite.)
HEGHEDUŞ: Niciun strop, e doar apă clocită.
GEANGU: ... ’zda, mă-sii! (descoperind o hârtie pe birou) ... ’zda, mă-sii!
(Citeşte, sare în picioare, urlă, provocând căderea lui Hegheduş,
încremeneşte şi după un timp citeşte tare şi sacadat.) An-dan-dez,/dizimani-frez,/dizi-mani-pomparez,/an-dan-dez./Cireşica are mere,/Cireşel
vine şi cere,/Cireşica nu se-ndură,/Cireşel vine şi fură,/cîte mere a furat
Ci-re-şel?/Chiti bechiti şucutu nau,/abi fabi demânau,/ex pex puiu pex,
nau! ... (Heblu. Geangu dispare din scenă pe la arlechin. Sună
telefonul, lumina reapare, Hegheduş la birou, ridică receptorul.)
HEGHEDUŞ (ridicându-se în picioare): Da, tovarăşe colonel Şoavă,
comandantul Geangu a fost luat de ambulanţă şi dus legat la nebuni...
Da, situaţia din unitate e sub control... Da, toată lumea e în dispozitiv...
Da, un anume Gurii Lovin, deţinut cu un dosar complicat, atitudini
antisovietice plus mai multe tentative de trecere a frontierei spre Vest,
este cel care a pus la cale diversiunea cu urmele de pe zăpadă... Da, a
mărturisit... Da, a fost ajutat şi de conjuncturi, de complicitatea unui
gardian, Moscaliuc, care între timp a decedat... Da, ieri... Da, a profitat
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de slăbiciunea conducerii... (luând poziţie de drepţi) Da, să trăiţi!... Da,
să trăiţi!... Da, să trăiţi!... Da, mulţumim, să trăiţi!... Da, mulţumim, să
trăiţi!... Negreşit, să trăiţi!... Da... Da, să trăiţi! Să trăiţi!... (punând
telefonul în furcă, apoi cu satisfacţie) ...’zda mă-sii! (Heblu. Dispare
din scenă pe la arlechin. Coboară liftul din care iese Lovin.
Cercetează spaţiul. Liftul urcă la pod.)
LOVIN (mimând atacul unui ţânţar): Salut, măi Bîzîilă! (continuând
jocul) Măi, dar de unde le mai scoţi? Tu te auzi pe tine? Îţi dai seama
ce bazaconii spui? Era un tip la noi, cam nebun, care cînta ceva cam ca
tine toată ziua pe uliţele satului. Zicea cam aşa: „Racul a plecat la
vale/Tipa tipa ta/Şi-a-ntîlnit o broască-n cale/Tipa tipa ta/Hai mă
broască după mine/Tipa tipa ta/Că te-oi ţine tare bine/Tipa tipa ta/Cu
pîine şi cu măsline/Tipa tipa ta/Şi răbdări prăjite bine/Tipa tipa ta/Cu
găluşte şi ardei/Tipa tipa ta/Şi cu foame cîtă vrei/Tipa tipa ta...” Uite,
am aici, în palmă, o fărâmitură de pîine. Pentru mine oricum e prea
puţină, pentru tine poate fi de ajuns. (desfăcândpalma) Iartă-mă, mi-a
căzut, dar o găsesc eu... (Caută pe jos, fără succes, apoi face o pasă.)
Ah, am făcut o pasă greşită şi am transformat bucata de pîine în
şobolan...
VOCE BARABANCEA: Aha, înseamnă că eu trebuie să mă transform din
nou în bucata de pîine din care m-ai făcut, din greşeală?
LOVIN: Bineînţeles!
VOCE BARABANCEA: Şi cînd se va întîmpla asta?
LOVIN: Cînd vom stabili, de comun acord. Sau cînd publicul o cere, dacă
e vorba de o sală de circ. Oricum, nimeni nu stă prea mult, din plăcere
cu un şobolan în preajmă. Îmi pare rău, dar acesta e adevărul.
VOCE BARABANCEA: Şi dacă vrei să mă mai faci încă o dată, cu altă
pasă, nu mai apar pe lume tot eu?
LOVIN: Nu. Va apărea alt şobolan. Care îţi va semăna. Dar nu vei mai fi
tu.
VOCE BARABANCEA: Chiar dacă e din aceeaşi bucată de pîine?
LOVIN: Chiar dacă... Dar ce-ţi pasă?
VOCE BARABANCEA: Ştii, brusc să dispari, cred că aici e dificultatea.
Cred că nici nu e dureros.?!
LOVIN: Aşa cred şi eu, că nu e dureros. Nicio fiinţă dintre acelea pe care
le-am adus pe lume cu pase la circ, făcînd iluzionism, nu a dat vreun
semn că ar fi vorba de vreo durere.
VOCE BARABANCEA: Dar şobolani ai mai adus pe lume pînă acum?
LOVIN: Şobolani? Cred că nu. Am adus iepuri, hulubiţe, fluturi, mierle. Şi
o broască şi o şopîrlă. Dar şobolani nu, nu am adus încă pe lume.
VOCE BARABANCEA: Dar nu poate să fie altfel decît la celelalte vietăţi,
nu-i aşa?
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LOVIN: Sigur că nu poate să fie altfel.
VOCE BARABANCEA: Aha!
LOVIN: Cum te cheamă?
VOCE BARABANCEA: Vasili.
LOVIN: Aha! Cine ţi-o fi dat numele acesta?
VOCE BARABANCEA: Nu ştiu cine, dar în bîrlogul unde eram noi, de
acolo de unde m-ai răpit tu, cu pasa ta, toţi ne numeam Vasili. Cred că
e vreo legătură cu locul, nu-mi dau seama. Nu mi-am bătut capul cu
aşa ceva. La voi nu e la fel?
LOVIN: Nu... Oamenii ţin foarte mult la nume. Numele e sfînt.
VOCE BARABANCEA: Dar aici nu e nimic de mîncare?
LOVIN: Mîncarea se dă odată la trei zile. Trebuie să mai aştepte două zile.
Şi ce mîncare, un terci de nimic. ! Apă ni se dă o cană pe zi şi este
amestecată cu o lingură de sare, ca să ni se întoarcă maţele pe dos şi să
ne uscăm apoi de sete.
VOCE BARABANCEA: Aha!
LOVIN (cătând şobolanul): Vasili!... Vasili!... Vasili!... (oprindu-se din
căutare) Nu mi s-a mai întîmplat pînă acum ca să-mi dispară vreuna
dintre fiinţele pe care le-am inventat. Odată dispărut, nu mai am nicio
putere asupra lui Vasili... Bîzîilă!... Hei, Bîzîilă!... Unde eşti, Bîzîilă?...
Ah! Iaca tu ai ieşit din închisoare în burta şobolanului. Vezi că există o
ieşire de fiecare dată? Şi uite, nu m-am gîndit niciodată că eu aş putea
să mă transform în ceva mic, mic şi să ies printr-o fisură, printr-o
găurică pe undeva...! Nu m-am gîndit şi pace. Şi acum nu mai pot face
nimic, că Vasili plecînd mi-a luat toată puterea. Sînt de nimic, nu alta.
(Coboară liftul cu Barabancea, care rămâne în perimetrul liftului cu
un coş de mâncare în mână.)
BARABANCEA: Bă, bandit, să stai drepţi, că te ia mama lu’ procesverbal ...! Ai auzit?
LOVIN: Am auzit.
BARABANCEA: Bă, bandit, te-ai cam îngrăşat de cînd stai aici, la
opritoare...! Aşa-i că te-ai îngrăşat? Bandit, dar ai avut musafiri în
celulă? Bă şi şobolanii fug de voi, că sînteţi ciumaţi, nu alta. Da, bă,
şobolanul e mai înţelept ca voi şi mai cooperant. Bandit, ţi-e foame?
LOVIN: Da, mi-e foame.
BARABANCEA: Uite, bă, aici, ţi-am lăsat cevaşilea... (Barabancea
părăseşte perimetrul liftului, lăsând acolo coşul. Lovin se repede şi
înfulecă din coş în timp ce liftul începe să urce. Barabancea priveşte,
cu satisfacţie, urcarea liftului.)
VOCE COCOŢOI: Stai!... Treci la gard! (Se aud 11 focuri de armă.
Heblu. Lumina revine, cu Hegheduş în poziţie de drepţi în faţa lui
Şoavă.)
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ŞOAVĂ: Toarnă, Hegheduş!
HEGHEDUŞ: Tovarăşe comandant Şoavă, permiteţi să raportez. În
noaptea de 10 spre 11 decembrie 1960, în jurul orei 2 şi treizeci de
minute, deţinutul Lovin Gurii, profitînd de neatenţia gardianului de
schimb Barabancea Vasile a încercat să evadeze prin escaladarea
gardului de protecţie. Trupele de securitate aflate în misiune de pază au
reuşit să dejoace planul deţinutului, fiind nevoite să execute foc pentru
împiedicarea evadării acestuia. Au fost trase unsprezece cartuşe, în
plan orizontal, două dintre acestea lovindu-l mortal pe deţinut.
Gardianul Barabancea Vasile, care se face vinovat de neglijenţă şi
poate că şi de complicitate la evadare a fost reţinut şi deferit organelor
de anchetă. Din primele rezultate ale anchetei reiese că Barabancea
Vasile a fost, timp de zece ani preot într-un sat din judeţul Vaslui, fiind
răspopit pentru caz de viol.
ŞOAVĂ: De azi între zidurile închisorii niciun civil, niciun militar, niciun
deţinut nu mai pronunţă cuvîntul libertate. De azi la Aiud, în lumina
ultimelor evenimente, fiecare om, deţinut sau gardian, militar sau civil,
este pasibil de a fi judecat pentru trădare şi uneltire împotriva ordinii şi
siguranţei statului în cazul în care mai apar evenimente care să
contravină ordinelor şi regulamentului, legilor ţării. ! Să-ţi intre bine-n
cap...! Deee-fii- nii-tiv! De fapt, tu, de mâine eşti mutat disciplinar la
Piteşti.
HEGHEDUŞ (făcând un pas în faţă): Permiteţi să raportez, tovarăşe
comandant. Eu am o mamă bătrână, nu pot părăsi localitatea. Cu ce am
greşit, tovarăşe comandant?
ŞOAVĂ: Cine întreabă, conspiră. În frooont, maaarş...! (Hegheduş se dă
un pas înapoi, în timp ce liftul coboară,aducându-lpe Cocoţoi.)
COCOŢOI: Tovarăşe comandant, permiteţi să raportez. Dimineaţa, la ora
cinci fără cinci, pe cînd se pregătea schimbarea gărzilor, am observat
pe zăpada proaspătă, căzută peste noapte, urme de bocanci care vin
dinspre gardul de sîrmă ghimpată şi care duc spre pavilioanele
deţinuţilor. Urmele sunt clare şi sunt pe o porţiune neatinsă de alte
urme.
ŞOAVĂ: Ei, pînă aici le-a fost! Şi Dumnezeu dacă e, trebuie să dea
socoteală...! (Coboară cortina albă pe care se proiectează o ninsoare
liniştită, în câmp deschis. Printr-un efect de animaţie, fulgii care cad
decupează, în aer, conturul unor tălpi: urmele sunt ninse dea gata!
Heblu definitiv.)
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Poeme de
Dumitru Velea

Răsucirile
Am întins braţele pe zidul peşterii să-mi măsor umbra; de necrezut,
era mai înaltă ca mine de două ori. Ar fi trebuit ca lumina să fie foarte
aproape, în spatele meu, dar ştiam că ea era foarte departe, departe chiar de
gura peşterii. M-am răsucit, rupând legăturile, dar spre uimirea mea, în
spate, abia am putut să desluşesc doi ochi aţintiţi asupra-mi. Şi brusc o voce:
Te-i întors spre lumină? – prin transparenţa şi jocurile luminii, pleoapele
celor doi ochi nu clipeau. Am încercat să vorbesc, dar nu ştiam ce. Şi pentru
Da şi pentru Nu ar fi urmat o altă întrebare, al cărei răspuns ar fi chemat o
altă întrebare ş.a.m.d. Ştii ce-i infinitatea rea? – aud din nou. Dau să mă
întorc spre peretele cu umbrele lui. Crezi că ai s-o depăşeşti? a adăugat. Nu
mai fac nicio mişcare; am înţeles că uşor puteam să alunec chiar în această
infinitate: o pendulare între umbre şi lucruri sau fiinţe, între spectrele şi
imaginile lor. Un joc la care ce câştigi pierzi. Trebuie să o iei pieptiş, spre
lumina de deasupra, chiar dacă îţi va fi orbitoare! îmi spune.
Ca şi cum ceva s-ar rupe în mine, încep suişul cel greu, spre lumina
cea de sus. Este una din violentele negări. Vei privi cerul, întâi pe timpul
nopţii, pentru a te obişnui cu lumina stelelor, apoi, pe timpul zilei, pentru a
întâlni fără teamă lumina soarelui. Abia aici vei vedea copilul ce mută
pietrele; abia aici vei înţelege ce înseamnă legăturile de jos şi îţi va fi milă
de cel ce ai fost; vei înţelege de ce, acolo jos, cuprinşi de disperare, mulţi şiau scos ochii, începând chiar cu Homer. Ajungem sub constelaţia
Vărsătorului, a Taurului. Ne urmărim mişcarea faţă de ele. Apoi, în lumina
soarelui, lucrurile îşi capătă adevărata lor măsură. Esti om – fiinţă cu
privirea îndreptată spre stele! De acum, trebuie să te răsuceşti a doua oară,
să te negi, şi să cobori acolo în peşteră. Nu vei mai putea distinge umbrele,
ca odinioară, având alţi ochi, plini de lumină. Vei fi pricină de râs şi de
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dispreţ pentru cei de jos. Dar se cade să fii în mijlocul lor, între umbre şi ei.
Şi numai după aceea să te răsuceşti, pentru a treia oară. Este proba, negaţia
cea mare. Eu te aştept.

Strigătul portarului
– Închipuieşte-ţi un azil de alinenaţi în care ar fi cuprinsă întreaga
omenire şi doar un singur om ar fi rămas în afară, dincoace de ziduri. Fie
chiar şi portarul, cel care-l vede şi-l urmăreşte în fiecare zi, pe cine crezi că
ar considera nebun?
– Pe cel ce se află cu întrebări în faţa porţii, răspunde portarul celui
rătăcit, care voia să vorbească celor dintre ziduri, nu despre bătături – deşi
acestea îl dureau, umflându-i-se picioarele –, ci despre durerea sufletului.
Şi văzându-l că tace, neînţelegând nimic, şi fiindu-i teamă de altă
întrebare, sau poate vrând să se descotoro sească de el, se apleacă mai
aproape de ureche şi-i strigă atât de tare, încât să poată fi auzit nu numai de
bietul om, ci şi de marea parte a slujbaşilor: Nebunule! Nu deranja fericirea
lumii!
– Povestea mai are un adagiu, îmi spune vecinul, un bătrân abia mai
suflând, căzut pe umărul meu. Vârându-l înăuntru şi pe ultimul venit, care
întreba despre nu se ştie ce, din ziua aceea nu a mai fost nevoie de niciun
paznic de porţi. Aşa se face că strigătul, sau ecoul lui, îl mai auzim, dar
privirea noastră nu mai întâlneşte nici umbră de portar.

Cei doi orbi de la capetele săgeţii
Arcaşul orb eliberează săgeata în văzduh, sperând că va întâlni cerul
în care să se înfigă. Sudoarea rece, prelinsă de sus, i-a umplut fruntea, este o
mărturie că cineva lăcrimează? Poate este orb ca şi el, altfel, nu l-ar fi atins.
- Astfel, cei doi orbi de la capetele săgeţii nu vor mai cădea în una şi
aceeaşi groapă? întreb sperând ca vorbele mele să întâlnească auzul cuiva.
Dar o tăcere de gheaţă mă împrejmuie şi nu întoarce niciun ecou în urechea
mea.

Fluturele paradisului
Segment după segment, ca un rău infinit,
alcătuire ce pare un convoi îndreptat spre dezastru;
ordinea să reziste acestui convoi larvar nu poate –
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el ia forma formei pe care o devoră
şi niciun ochi nu mai distinge coroana verde a pomului,
şi foarte uşor se-amestecă grâul cu paiele.
Două grupe de ochi simpli sunt aşezate lateral
spre a surprinde, sub picioarele adevărate şi sub cele spurii,
materia-i credincioasă, inconştientă a pomului.
E linişte în cer şi pomul se schimbă-n pământ.
Nu mai este nevoie convoiul să simuleze stări cataleptice,
să se-ncolăcească-n spirală, să secrete substanţe toxice,
să-şi frece mandibulele în aer, cu zgomot ameţitor,
sau să-şi acopere capul cu spini otrăvitori.
Alcătuirea intră în reverie, prin somnul generaţiilor se toarce
strălucitor un fir de mătase şi cu eleganţă deplină
se-nfăşură în juru-i, de n-ar fi muzicile instinctelor barbare
ar părea o aşezare într-un sicriu cu pereţi mătăsoşi;
se-agaţă cu cârlige de margini şi se fixează cu brâu pe măsură:
o suspendare înlăuntru, o suspendare în afară.
Înlăuntru sunt flăcări, afară casa este moale şi albă,
înlăuntru-i sălbaticul predicat, afară reflexele subiectului.
Solitudine maximă a lumii, disperare a larvei în pupă,
prin inelele nopţii, de-aş împlini tiparul din afară,
trasat în culori din mantia curcubeului.
Pentru cine străluceşte pe mătase fluturele paradisului?
Sub el moartea îşi împlineşte ţelul prin jocuri de artificii –
străină de tipar se înstrăinează în tipar,
fără să-l vadă. Pe transparentul orizont al lumii
care ochi să descifreze tiparul mai poate,
când pomul a intrat cu totul în pământ
şi s-a uitat că-n Paradis nu zboară niciun fluture?
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Iubita
lui Sábato
(fragmente de roman)

proză de Constantin Severin
Lui Ernesto Sabato, cu dragoste şi recunoştinţă
Motto: În scrierea japoneză,
ideograma iubire e reprezentată printr-o inimă legată prin cuvinte.

1.
Am apăsat clanţa acelei porţi uriaşe din secolul al XVII-lea şi am
văzut ochiul lui Victor Brauner într-un mic acvariu cu formol, ţinut în
mâna dreaptă de Artemisia de Guevara, ezoterica prietenă a lui Ernesto
Sabato. În acea clipă, am avut senzaţia clară că toate sunetele oraşului au
dispărut brusc, chiar şi sufletul tangoului. Nu ştiu ce puteri nevăzute au
provocat această întâlnire şocantă, probabil anii tinereţii petrecuţi în
România, când am descoperit în primele luni de colegiu câteva lucrări ale
artistului român emigrat la Paris, într-o carte din biblioteca tatălui meu, A
Concise History of Modern Painting, de Herbert Read. De atunci, o bună
parte din istoria vieţii mele spirituale se leagă de opera enigmaticului
pictor Brauner, născut în 1903 la Piatra Neamţ. Cealaltă parte consistentă a
identităţii mele intelectuale cred că se datorează, în mod egal, lui Astor
Piazzolla, compozitorul care a revoluţionat tangoul, lui Ernesto Sabato şi
lui Jorge Luis Borges şi, poate, nu întâmplător mă aflu în Buenos Aires de
peste trei decenii. Am descoperit, treptat, un adevăr pe care îl ştiu probabil
doar iniţiaţii: dacă investeşti ani în şir de trăiri estetice ardente, dor şi
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iubire faţă de anumiţi creatori care te bulversează, până la urmă ajungi pe
neaşteptate, parcă teleportat, în spaţiul lor originar!
Probabil doar calităţile de jurnalist ale lui Tin, cum îmi place mie să-i
spun amicului meu, Constantin Severin, insistenţa sa, dar şi rugăminţile
prietenului nostru comun, cunoscutul dramaturg şi regizor Salvador
Amore, din Buenos Aires, m-au făcut să accept până la urmă să-mi depăn
povestea care mi-a realcătuit, într-un mod neaşteptat de intens şi rapid,
întreaga viaţă interioară, în acel an, 1975, care îşi înalţă şi acum
inflorescenţa de trăiri în cele mai intime fibre ale fiinţei. Şi nu în ultimul
rând scriu aceste rânduri pentru Esto, care mă ruga şi el, în perioada în care
ne-am cunoscut, să pun în pagină povestea noastră, deoarece credea că am
talent literar.
E de ajuns să vă spun că eu sunt Maria Rustin, fosta iubită a lui
Ernesto Sabato; aproape toate ziarele din Buenos Aires au scris despre
strania întâmplare care a provocat ruptura noastră. Până în acel moment
nefast, relaţia noastră era cunoscută doar de câţiva prieteni şi prietene de
încredere ale marelui prozator, nu intrase niciodată sub lumina
reflectoarelor. Şi tot ce s-a scris atunci a aruncat în derizoriu o poveste de
dragoste miraculoasă, de aceea am suferit mult şi am preferat tăcerea şi
retragerea. Când l-am cunoscut pe Ernesto (eu îl alintam Esto) mă
apropiam de 36 de ani, eram profesoară de fizică la universitatea din
Buenos Aires, căsătorită cu fizicianul britanic Daniel Rustin, aveam o
fetiţă de 9 ani, dar totuşi până atunci viaţa mea fusese doar un imens
buchet de neîntâlniri...
Totul a început în ziua de 3 martie 1975; o prietenă de la Ambasada
R.S.R. din Buenos Aires, m-a invitat telefonic la o întâlnire cu un faimos
regizor român, Liviu Ciulei, în sala Alliance Française. Aveam în faţa
noastră un veritabil Prospero, cu ochii calzi şi pătrunzători, chipul său cu
unghiuri de pietre megalitice emana o linişte plină de freamătul gândului.
Era îmbrăcat cu o bluză şi pantaloni de culoare neagră, iar în picioare avea
nişte pantofi uşori, de tip mocasin. Fragil, discret şi modest, Liviu Ciulei
tocmai venise de la Colegiul Julliard din New York, unde era profesor, să
ne vorbească despre noile tendinţe în teatrul contemporan. Nu îmi mai
aduc aminte ce profesor de la Academia de Artă Teatrală din Buenos Aires
l-a prezentat, ştiu însă că lângă el se afla şi un tânăr chipeş, Salvador
Amore, pe atunci student la IATC Bucureşti şi supervizor al traducerilor
făcute de Darie Novăceanu, din proza lui Esto. Ciulei vorbeşte încet, iar
tonul plăcut şi intim al vocii contrastează cu privirea vibrantă, încărcată
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parcă de întrebările unei visătoare nelinişti. Mă aflu în rândul al doilea şi,
deodată, privirea mea se încrucişează cu cea a unui bărbat de vreo 60 de
ani, din primul rând, care seamănă izbitor cu invitatul. Îl recunosc imediat
pe celebrul prozator Ernesto Sabato, după fotografiile din cărţi şi ziare, dar
şi de la câteva emisiuni de televiziune, pe care le urmărisem cu sufletul la
gură, era doar unul dintre scriitorii mei favoriţi. Amândoi ar putea să fie
luaţi drept mostre ale prototipului de bărbat din Balcani, după părerea mea,
cu chipurile lor sculpturale în care se îmbină intim liniile ermetice, de
sfinx, cu cele învăpăiate, ritmate şi deschise spre lume ale căluşarilor
olteni sau ale renumiţilor guerrilleros albanezi. Până şi ochelarii lor cu
dioptrii mari şi rame groase, negre, sunt identici, diferenţa o face doar
mustaţa bogată şi aspră a lui Esto.
Lângă mine, stau în fotoliile galbene câţiva studenţi la teatru,
pregătiţi să asculte cu zece urechi, nerăbdători să înceapă dialogul cu
maestrul. Faceţi ce este mai greu, adică fiţi voi înşivă, ne invită Ciulei să
participăm la discuţii. Ne reaminteşte că vorbitul natural a fost o tendinţă
foarte puternică în teatrul de după cel de-al Doilea Război Mondial, apoi
se referă la cele trei tipuri de voci ale actorilor, de piept, de gât şi de cap, şi
la tehnica de a proiecta vocea, voice projection în terminologia anglosaxonă. În Germania, după război, un mare regizor, Fritz Kortner, care a
marcat în anii ’50-’60 arta regizorală, a fost iniţiatorul reteatralizării
vorbirii. Recunoaşte că în actuala şcoală de teatru există tendinţa de a
atinge nivelul isteric, prin ţipetele care alternează uneori cu şoaptele.
Privirea lui Sabato, când se întoarce spre mine, atinge nivelul unui ţipăt
mut, şi parcă aud cum îmi curge prin vene o nelinişte din viitor, un fel de
timp-păpădie, ramificat şi volatil, ritmat de bătăile a două inimi, legate prin
cuvinte de foc. Simt nevoia să-i spun, nu te mai uita aşa, în mod cert nu
sunt un personaj din romanele tale, dar în acelaşi timp încep să percep tot
mai intens că sensul poveştii noastre se orientează, încă înainte de a începe
cu adevărat, spre inconştient, spre vag şi misterios, spre obscur. O poveste
de dragoste precum o scriere semitică, de la dreapta (conştientul) la stânga
(inconştientul), şi poate de aici au început să se nutrească energiile ei
dezlănţuite.
Au trecut peste treizeci de ani de atunci şi sunt conştientă că unii
dintre voi veţi recepta aceste descrieri ale stărilor mele interioare cu un
surâs ironic, însă eu prefer să-mi păstrez cu sfinţenie tonalitatea cuvintelor
şi trăirilor de atunci, care face parte nu numai din trecutul, ci şi din
prezentul şi viitorul meu, e o pecete de sensibilitate retro pe care mi-o
asum, cu orice risc. Arhetipul sensibilităţii mele este tangoul, un gând trist
care se dansează ... (1). Iar pentru oamenii din generaţia lui Esto el tango
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era chiar patria lor interioară, în care se năşteau, iubeau, se însingurau şi
mureau: Vreau să mor doar cu mine,/ fără spovadă şi fără Dumnezeu,/
crucificat pe chinul meu,/ parcă îmbrăţişând o părere de rău (2). Ştiţi ce-mi
spunea iubitul meu? Sufletul nostru e locuit doar parţial de noi înşine.
Restul e ocupat de entităţi cu mult mai presus decât noi. Ei bine, eu simt la
modul organic că sufletul meu e ocupat în primul rând de sufletul
tangoului, şi la fel gândesc Piazzolla, Borges şi alţi prieteni din generaţia
mea. Un tangou nobil, precum Caminito sau Sur, spune inimii dar şi minţii
lucruri mult mai profunde decât o carte de metafizică.
Cred că scopul major al teatrului este acela de a te însingura. Eu
mă adresez unei comunităţi şi caut totuşi să-l însingurez pe spectator, să-l
oblig să se confrunte cu el însuşi, să-şi pună problema în ce raport se află
el cu lumea. E un proces al ajungerii la conştiinţă. E singura raţiune care
îmi justifică cumva existenţa în această meserie. Cuvintele lui Ciulei au un
efect aproape hipnotic asupra publicului (recunosc, în dreapta mea, şi
figura tânărului poet brazilian Luciano Maia, care apăruse la postul TV
Cultural, cu câteva seri înainte), iar Esto se ridică şi spune transfigurat de
emoţie: Teribilă ars poetica, domnule Ciulei, la nivelul celor mai valoroşi
oameni de teatru de azi! Exact aşa gândeam şi eu despre rolul tangoului
sau al prozei pe care am scris-o, dar parcă niciodată nu am reuşit să
exprim ceea ce simţeam, cu întreaga fiinţă, atât de precis şi adevărat.
Spre deosebire de film, continuă invitatul, există un moment în
teatru când liniştea începe uneori să lucreze, să pulseze. Uneori
spectatorii ies ca după o împărtăşanie. Mi s-a întîmplat odată, la o
premieră, un lucru extrem de emoţionant. Publicul pur şi simplu nu a
părăsit sala după spectacol. Am făcut un simpozion ad-hoc cu spectatorii.
Privirea lor, la ieşire, era plecată înăuntru.
Întâlnirea de două ore cu Liviu Ciulei a făcut cât o Carte, pe care am
îngropat-o cu grijă în inimă. Mărturisirea sa de credinţă e tulburătoare şi,
în final, cuvintele-autoportret aparţin unui mare artist: Pe undeva mă simt
vinovat că am făcut un teatru mai avangardist, deşi nu extrem de modern,
existând efecte care au devenit tradiţionale, transformate cu timpul în
defecte. M-am gândit însă uneori că, probabil şi din cauza mea, tinerii vor
să facă altceva decât e în text şi mă simt vinovat.
Prietena mea de la ambasadă, Aida, mă cheamă la sfârşit şi pe mine
la o cafea cu invitaţii şi cu Esto, şi aşa am ajuns să schimbăm cărţi de
vizită şi câteva cuvinte, iar haloul acestei întâlniri semnificative avea să-mi
pulseze în creier zile în şir ... Ernesto Sabato mă anunţă că peste cinci zile,
8 martie, va avea loc vernisajul expoziţiei sale de pictură, Flori în libertate
(abia în Argentina am aflat că a doua sa mare pasiune este pictura, iar după
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ce terminase cel de-al treilea roman‚ Abaddon, Exterminatorul, i se
dedicase în exclusivitate!), la Centrul Cultural Recoleta, iar eu îi propun ca
Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă, din care fac parte, să sprijine acest
eveniment.
2.
Esto mi-a mărturisit ulterior că a avut o premoniţie în timp ce se
îndrepta, în acea după-amiază de 3 martie, spre sala Alliance Française, ca
să împrumute o carte. Nu ştia nimic despre evenimentul cu Liviu Ciulei,
trecând însă prin parc, exact în momentul în care ajunsese în dreptul statuii
Ceres, i-au năvălit pe neaşteptate în memorie imagini din timpul vizitei
sale la Bucureşti, în 1962. Îşi amintea chiar că Darie Novăceanu îi
prezentase atunci o studentă la spaniolă, care-i citise ambele romane
publicate, Tunelul şi Despre eroi şi morminte, devenind o înfocată
admiratoare a operei sale, pe care o analiza pentru lucrarea de licenţă. Era
Ioana, sora mai mică a mamei mele, care îmi vorbise de nenumărate ori
despre această întâlnire, care o marcase pentru mult timp. Vă mai spun un
lucru, pe care oamenii superficiali, orientaţi doar către împlinirea
materială, nu-l vor cunoaşte niciodată: o poveste de dragoste predestinată e
presărată adesea de coincidenţe semnificative şi întâmplări magice.
Observi cu uimire că totul în jurul tău se leagă, evenimente aparent fără
nicio legătură intră în consonanţă, însuşi universul conspiră parcă anume
pentru a-ţi produce trăiri despre care anterior nici măcar nu-ţi imaginai că
ar fi posibile. Şi încă ceva: înainte de a-l cunoaşte pe Esto eram scindată şi
reificată, chiar pentru familia mea nu mai eram decât o maşină perfectă ...
Cât timp a durat povestea noastră, faxurile de acasă de la el şi din
biroul meu se înroşiseră de atâta utilizare, ne expediam mesaje şi de patrucinci ori pe zi. Scrisorile sale erau de obicei mai scurte, deoarece avea de
soluţionat zilnic o imensă corespondenţă naţională şi internaţională, un
adevărat calvar de care nu pot scăpa oamenii celebri. Foile acelea,
îngălbenite de vreme, care ne ardeau aproape zilnic sufletele, le păstrez şi
acum cu evlavie, doar primele trei-patru nu ştiu cum s-au pierdut.
05.03.1975
În ultimii ani am început să nu mai sesizez diferenţele dintre lucruri
şi cuvinte. Ambele îmi par la fel de indescifrabile şi vagi, dominate de
absenţă, pierdere, gol. Ciudat este faptul că din momentul în care te-am
văzut, la întâlnirea cu Ciulei, am început să cred că doar irupţia unui
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sentiment la fel de vag precum iubirea m-ar putea scoate din starea asta
de paralizie existenţială, adâncită şi de pierderea treptată a vederii.
E grav ce se întâmplă cu noi, am ajuns să ne ghicim gândurile...
Dar îţi dau o veste bună, după ce la ora 4 m-am trezit gândindu-mă la
tine am avut un vis, care pentru mine reprezintă confirmarea că povestea
noastră va fi nespus de frumoasă: am visat o grădină mare,
dreptunghiulară, plină cu flori, în culori vii, într-un fantastic aranjament.
Am căutat azi dimineaţă în cartea de vise: fericire, plăcere, câştig. Ai
venit în viaţa mea, într-un anotimp blând, ca o rafală de flori
îndrăgostite...
Ernesto
Acesta e primul mesaj scris de Esto pe care îl păstrez, ating uneori
literele negre şi graţioase ale maşinii sale de scris, volute palpabile ale unei
‚,întâmplări’’ scurte, dar intense. L’amor che move il sole e l’altre stelle
(3) pare a deţine cheia tuturor fiinţelor. O iubire adevărată e, în primul
rând, un joc mental, o fuziune fantastică a trei fantasme înflăcărate (cuplul
şi Dumnezeu). Nu e uşor să descrii o asemenea poveste, care este de obicei
durabilă şi presupune existenţa între cei doi parteneri a cel puţin trei tipuri
de legături (spirituale, sufleteşti şi fizice).
L-am cunoscut pe Esto într-o vreme în care mă simţeam puţin
marginalizată, într-o societate argentiniană care semăna cu tablourile unor
artişti ca Ensor sau Munch, o lume de măşti agresive: politicieni şi
bancheri acţionând ca nişte păsări de pradă, obsedaţi de foşnetul dolarilor,
poliţişti şi procurori care îşi înzeceau câştigurile prin coabitarea cu
traficanţii de droguri şi alţi infractori, vedete TV apărute peste noapte doar
fiindcă treceau prin patul vreunui milionar, directori de ziare şi jurnalişti
care îţi dădeau lecţii de morală după ce îşi umpleau buzunarele cu bani
negri, mai ales în timpul campaniilor electorale.
O societate extrem de polarizată, lucru vizibil mai ales în Buenos
Aires. Cu câteva ore înainte de a aşterne pe hârtie aceste rânduri, am dus
cu maşina o studentă într-un district sărac din nord, Moreno, plin de
emigranţi cu casa sub pălărie; când am ajuns, un nor de culoare arămie
plutea deasupra peisajului dezolant alcătuit, în principal, din sute de barăci,
monştri tehnologici ruginiţi, cârpiţi, fantomatici, scheletele unor foste
blocuri de locuinţe cu camere complet devastate, un lanţ înfricoşător de
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ruine şi gunoaie, o sufocantă aglomerare de absenţe, o capodoperă a
urâtului. La parterul unei hidoase construcţii îmi dezmorţeşte atenţia o
bătrână indiancă, cu trăsături încă frumoase, o cheamă Malia, trăieşte
singură, în condiţii indescriptibile de mizerie, o femeie închisă într-un
coşmar plutind pe apele întunecate ale singurătăţii, într-un loc în care până
şi visele sunt moarte. După ce îi strecor în mâna dreaptă câteva bancnote,
mă invită în camera ei, un morman infernal de lucruri, două dulapuri, două
mese, trei etajere, un pat de fier, un televizor stricat, un frigider şi un
aragaz, precum şi un aparat de radio Solo. O întreb dacă nu îi este frică să
stea noaptea singură aici. Ştii că poţi să fii curajos de nevoie, de frică? Din
sărăcia mea dau mâncare la câinii pripăşiţi pe aici şi la păsări. Într-o
dimineaţă am găsit pe grindă o pasăre atât de frumoasă, dar care era
moartă de frig şi de foame...
Îmi amintesc perfect şi una dintre primele întrebări pe care mi le-a
pus Esto, Ce-ţi place mai mult din domeniul culturii, muzica, arta,
literatura, filozofia? Toate, tocăniţa lor, să mă frigă, să o simt, să ţip, asta e
viaţa. Mi-a şoptit, la primul nostru pahar de whisky împreună, că era
îndrăgostit de răspunsul meu.
3.
După două zile de la întâlnirea cu Ciulei, trebuia să mă revăd cu
Esto, pentru a-i înmâna un cec reprezentând contribuţia asociaţiei noastre
la expoziţia sa de pictură. Colegul şi prietenul meu, Pedro Murillo,
decanul facultăţii noastre şi preşedintele asociaţiei, mă felicitase pentru
idee şi abia aştepta vernisajul, îşi dorea demult să cumpere o lucrare a
maestrului.
Trec grăbită pe strada Corrientes, o porumbiţă înfoiată îmi atinge
uşor umărul stâng, ştiu că Sabato mă aşteaptă la ora 17, în cafeneaua
Marzotto, unde lumea ascultă de obicei tangouri. Nu este singur la masă,
îl recunosc lângă el pe poetul Luciano Maia. Prin sânge încep să-mi curgă
primele note ale sfâşietorului tangou Sur de Anibal Troilo, Cântă
Edmundo Rivera, aceste ruperi de ritm la bandoneon îmi sfâşie inima, îmi
aduc în nări parfumul tinereţii, comand un pahar cu tequila şi în timp ce
Luciano (cred că are în jur de 25 de ani) este plecat la bar să vadă ce
sortimente de whisky pot fi servite, Esto mă priveşte în ochi şi îmi spune,
cu o vibraţie aparte în voce, Mă simt mai ciudat acum pe străzile din
Buenos Aires, nu mai caut ca înainte case pentru întâmplările din poveştile
mele. Acum aştept să mi se întâmple mie o poveste frumoasă şi
misterioasă, povestea noastră. În aceste momente nu mai aud în mine decât
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sufletul tangoului, o flacără de sunete înteţită de o dulce tristeţe, un dor de
dispariţie într-o rafală de flori îndrăgostite…
Jocul magic al ’’întâmplării’’, care te surprinde plăcut şi uneori te
copleşeşte într-o relaţie de acest fel, se făcea simţit şi în urzeala
emoţională a acelei discuţii în trei, aflu de pildă că Maia ştie limba
română şi e pasionat de literatura noastră, Eu am studiat latina în colegiu
şi îmi aduc aminte că preotul ne vorbea despre limbile romanice şi când a
spus că şi româna face parte din această mare familie, pentru noi a fost
ceva cu totul nou, Nu ştiam nimic despre limba română, fapt care mi-a
trezit curiozitatea, După 1970 am încercat să obţin ceva despre literatura
română şi Institutul de Lingvistică din Bucureşti a fost prima instituţie care
mi-a furnizat câteva cărţi, iar de atunci curiozitatea mea a crescut, fiind
satisfăcută încetul cu încetul. Esto îi citise deja un grupaj de poeme, îi
spune că scrie o poezie reflexivă, cu accente metafizice şi e preocupat de
ideea timpului, Ideea timpului-spaţiu e prezentă mereu în scrierile mele,
dar mă preocupă, în aceeaşi măsură, şi motivele sociale, pe care dvs. le
abordaţi în roman mult mai profund, Mă atrage foarte mult şi motivul
teluric. Mai insist puţin pe legătura lui cu cultura română şi cu România,
pe care încă nu a vizitat-o, Limba română este pentru mine un obiect de
contemplaţie artistică, admir frumuseţea şi claritatea ei, precum şi
minunata bogăţie a expresiilor şi cuvintelor, Mi se pare că spaţiul
românesc e intim şi adânc legat de noi, sudamericanii, Este îndepărtat
numai prin geografie.
4.
06.03.1975
Bună dimineaţa, nu am dormit prea bine noaptea trecută, deşi la orele
20 eram deja în pat, tot sfârşitul de săptămână am fost răvăşită, mintea mea
e blocată (obsesiv, aş putea spune) pe o anume persoană, mă sperie ziua
vernisajului, în dorinţa mea de a prevedea reacţia personală am visat "cu
ochii deschişi" ziua aceea, de fapt am încercat să-mi imaginez cum va fi,
dar nu am reuşit, "visul" începe cu mine urcând scările, după care se
aşterne o perdea neagră şi, oricât mă străduiesc să merg mai departe, nu
reuşesc, nu-mi iese nimic, parcă încalec pe coada calului, ajung în cele din
urmă să am o durere cumplită de cap, aseară m-am băgat în pat mult mai
devreme decât îmi este obiceiul, tocmai pentru a avea răgaz, înainte să
adorm cu adevărat, să-mi urzesc visul, acelaşi rezultat, perdeaua neagră,
dacă aş considera visul "o confirmare" (citez) sau un semn, atunci îmi este
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clar, nu e nimic dincolo de ziua vernisajului, culmea e că perdeaua (şi mai
ales faptul că, după toate strădaniile mele, nu reuşesc să o înlătur) mă
enervează cumplit (în fapt nu e vorba decât de a-mi imagina ceva şi sunt
nedumerită că nu reuşesc), am ajuns să devin morocănoasă şi nesuferită
celor din jur, am vrut să par o femeie puternică, stăpână pe sine, dar am
sfârşit prin a-mi dezvălui neputinţa, sunt prea deschisă şi sinceră, prea uşor
îmi deschid sufletul (defect pentru care am plătit nu de puţine ori, cu toate
acestea prefer să fiu "eu", aşa slabă, cum sunt, decât să dezamăgesc), am şi
un obicei, arăt mai întâi toate "relele" mele, lăsând ca "acelea bune’’ să se
întrezărească, Pot să-ţi spun ARIA de acum înainte, îmi dai voie? E un
nume în care poţi regăsi rădăcina noii tale patrii, dar şi fluiditatea
tangoului şi a zborului, mesajul tău anterior dovedeşte că eşti mai
talentată decât mine în scris, şi asta are o singură cauză: trebuie să
recunosc că trăirile tale sunt mai intense, probabil şi din cauza zodiei, tot
ce ai scris este într-adevăr autentic şi de o forţă copleşitoare şi e un
miracol că intru într-un dialog real, aproape ontologic, cu o femeie de
talia ta, de altfel ştii că după Abaddon, Exterminatorul am renunţat la
scris în favoarea picturii, din două motive: 1) am probleme cu ochii, încep
să trec prin experienţa dramatică a vechiului meu amic, Borges, 2 ) cred
că în cele trei romane am spus tot ce aveam de spus, iar de atunci, din
momentul în care am conştientizat că nu mai scriu, am observat cu
surprindere că am devenit un om obişnuit chiar în corespondenţa mea, nu
mai reuşesc să fiu atât de expresiv şi incitant ca înainte, un blestem, de
altfel ştii şi tu că artiştii vizuali nu prea citesc şi nu au talent la scris, iar
eu nu mai sunt acum decât un pictor obscur, NIMIO ,NIMIO, NIMIO, dar
cred în continuare că trebuia să ne întâlnim, de la scurta noastră discuţie
la Alliance faci parte secundă de secundă din viaţa mea interioară, îmi
place viziunea ta de a da o aură superioară, spirituală şi aproape
filozofică legăturii noastre.
07.03.1975
Bună dimineaţa, iar nu am dormit, ca şi ieri, pe la ora patru
dimineaţa număram secundele, la şapte eram deja la universitate,
bombănind într-una, şi pentru că devenisem "enervantă" (aşa mi s-a spus)
am hotărât să nu mai stau pe capul nimănui azi (chiar dacă e zi festivă la
noi) şi să vin acasă (un câştig şi pentru mine şi pentru colegi), mă simt de
parcă aş trece prin lume cu zilele în palmă, acum cred că mă duc să trag un
pui de somn, nu ştiu dacă voi adormi, măcar încerc să mă adun pentru a
face totuşi ceva util, Somn uşor, şi eu m-am trezit la trei şi nu am mai putut
170

Epic

să dorm, mă gândeam la tine, aşadar eu sunt vinovat că ai avut insomnie,
am început să lucrez la panotarea tablourilor, eu cred că într-o relaţie
adevărată nu putem separa componentele trăirilor, Nu ştiu ce să spun,
probabil, eu găsesc însă firesc ca într-o relaţie "pământeană" fie ea chiar
"adevărată" (nu "deasupra norilor", aşa cum visez eu cai verzi) trăirile să
se succeadă într-o anumită ordine, poate sunt demodată sau deplasată ...
ştiu şi eu, dacă ar fi aşa cum spuneţi, atunci, logic, ar fi trebuit "să nu am
ţepi", ori am fost cât se poate de "ţepoasă", deşi vă simţeam aproape de
sufletul meu, Nu te mai framânta atât de mult, Încerc, dar nu pot, am
primit din nou o palmă de la viaţă (şi mi-am aranjat singură să o
primesc),Totul se întâmplă natural şi frumos, natural de frumos, Tocmai
de asta mi-e teamă, nu doresc acel "natural " confundat cu "banalul",
rămân în sferele mele aeriene (intenţionat nu am spus "înalte", mi-e mai
uşor ... de la distanţă, depărtarea ne apropie, apropierea ne îndepărtează),
Nu ştiu de ce-mi vorbeşti mereu cu dvs, nu ştiu de ce consideri că o
întâlnire nevinovată cu mine e o palmă de la viaţă, am terminat de panotat
expoziţia, cred că a ieşit bine, arată bine împreună, parcă totul e o
simfonie spiritual-senzuală închinată unei poveşti neaşteptate şi frumoase,
cu culori exact ca în grădina pe care ţi-am spus că am visat-o (să ştii că
visez foarte foarte rar colorat), Cică (pe bune), prin vremea când noi neam întâlnit a fost cutremur, ei, ce zici? cum interpretezi asta? o fi legat de
"autenticitate" şi "putere"? Nu, de DESTIN ... Observaţia ta este cu
adevărat o ''coincidenţă semnificativă'' şi face cât un capitol de roman,
cred că neliniştea ta, starea de urgenţă sufletească sunt provocate de
presiunea poveştii noastre de dragoste din viitor, pe care tu o anticipezi, o
simţi deja în inconştientul tău, încă o dovadă că femeile sunt mai intuitive,
până a te cunoaşte pe tine am crezut şi am scris că inconştientul are un rol
decisiv doar în vise şi-n creaţia artistico-literară, abia acum încep să-mi
dau seama cât de important este el într-o relaţie de dragoste, Nu mă pot
abţine şi tot scriu şi tot scriu, de te năucesc, sunt cicălitoare, vorbesc pui şi
ouă, dar chiar simt nevoia de comunicare (atât de mult îmi lipseşte), mi-ar
plăcea să stăm, cândva, pe îndelete, să sporovăim până ne săturăm (sau ...
mă rog, până mă satur eu, că tu s-ar putea să te plictiseşti mai repede).
5.
M-am născut în inima Bucovinei, la Gura Humorului, într-o casă cu
cerdac din lemn de fag, nu departe de mânăstirea Voroneţ, eram Maria
Vasilache a lui Mihai, profesor de limba engleză, şi a Ecaterinei,
educatoare. La umbra mânăstirii, printre lacrimi (voi vorbi despre ele mai
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încolo, e de ajuns să vă spun acum că unchiul tatei, medicul Gheorghe
Vasilache, a fost liderul unui grup anticomunist, care a luptat în munţii
Bucovinei) şi sfinţi, legende şi psalmi, bocete şi fresce au înflorit aproape
toate şotiile mele, de la jocul de-a baba oarba sau şotronul până la primele
ritmuri folclorice, de tangou sau samba. De când mă ştiu am iubit dansul,
spre deosebire de soţul meu, Daniel, născut la Oxford, care nu a dansat nici
cât te-ai învârti într-un călcâi. Din când în când mă opream din frenezia
jocului şi a strigătelor şi priveam cu nesaţ o imensă frunte boltită, aproape
mai mare decât restul chipului încadrat de barba şi mustăţile gri-alb, cu
nişte ochi pătrunzători, care par a scruta dincolo de toate, direct în ierarhia
luminii, totul cuprins în cercul de aur al unei sfinte aureole, chipul
transfigurat de pacea dinspre gânduri al Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul,
zugrăvit pe peretele sudic, lângă portalul de intrare. Vara, mergeam la
căsuţa bunicilor din Ipoteştii Sucevei, cu micul lac în care ne scăldam,
dealurile cu forme blânde, care se topeau parcă în suflet, şi pâlcurile de
copaci, mai ales mesteceni şi fagi, îmi amintesc că acolo, la vârsta de nouă
ani, mi s-a făcut prima declaraţie de iubire, poate cea mai frumoasă, un
băieţel de vârsta mea, care obişnuia să mă privească lung şi visător, foarte
timid şi tăcut, mi-a pus în braţe într-o dimineaţă, în faţa casei bunicilor, un
insectar cu cei mai frumoşi fluturi pe care îi văzusem până atunci, mici
aureole multicolore, pe care obişnuiam ulterior, în adolescenţă, să-i
stropesc cu lacrimile primelor dezamăgiri din dragoste,Toată vara am
alergat după ei pentru tine…
În ciuda terorii comuniste, societatea tradiţională din Bucovina, cu
un pregnant caracter magico-religios, îşi păstra aproape intacte structurile,
în primul rând cele mentale. Şi satul nostru din jurul mănăstirii, numit în
actele oficiale cartier, îşi avea de pildă propria vrăjitoare. Cred că aveam
13 ani când am păşit prima oară în curtea ei, după îndelungate ezitări,
ştiam de atunci că ele fac farmece, prepară filtre de dragoste, stârnesc
furtuni, distrug vieţile şi ogoarele. Auzisem că pot să-i facă pe viitorii soţi
sterpi, înnodând un şiret în timpul ceremoniei de căsătorie şi rostind nişte
formule magice, de teama farmecelor multe căsătorii se făceau în secret, în
Evul Mediu, lui Esto îi plăcea să-i vorbesc despre asemenea întâmplări din
ţinutul meu natal. Legământul unei vrăjitoare cu diavolul este un subiect ce
poate fascina uneori o aventură individuală în domeniul cunoaşterii
artistice. Rătăciţi în viermuiala relelor, atraşi de misterul păcatului, cei mai
mulţi dintre noi am devenit vrăjitori fără legământ, surogatele unor forţe
ale răului.
După ce m-a făcut să aştept o jumătate de oră în faţa casei cu
acoperişul negru în patru ape, singura din sat cu o poartă şi un gard înalte,
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impenetrabile, o fortăreaţă a misterelor, vrăjitoarea Olga, o femeie în
vârstă, cu trăsături energice şi dinţii mari, laţi, m-a primit în bucătăria de
vară. Dezordine, semiobscuritate, lucruri vechi, jerpelite. Adusesem două
lumânări de ceară de la mănăstire şi o jumătate de litru de agheasmă, Când
torn ceara, ştiu dacă ai diavoli, atunci mi se arată, tot atunci pot întoarce
vrăjile, pot desface ce leagă altele, în ceară se arată multe din viaţa
omului, iar viaţa ta, fato, va fi tare întortocheată până la mijlocul ei, vei
pleca peste mări şi ţări, vei avea o fiică cu un bărbat din altă ţară, ursuz,
ţeapăn, dar tare deştept, văd aici că ai talent la scris, se leagă cuvintele ca
într-o vrajă într-o carte, şi îmi văd în ea şi numele meu, fato, ptiu, bată-te
norocul, dar multă lume îţi va citi direct în suflet, după ce vei cunoaşte şi
vei iubi un om mare, departe, departe, departe, peste mări şi ţări, undeva
unde dansul e rege.
Curioasă, ca orice copil, am insistat să-mi mai spună ce alte lucruri
face, după ce a terminat de ghicit, Dezleg de ură, de făcătură, de boală, de
boală rea, de duh necurat, se fac fel de fel de legături cu aţa sau cu
pământul de la mort, dar să ştii de la mine, fato, că există şi oameni cu
îngeri păzitori puternici, ca tine, de care nu se prind vrăjile, dacă omul e
sigur pe el şi credincios, nu poate păţi nimic, dacă are două nume de botez
vrăjitoarea nu poate, de asemenea, să-l vrăjească, este bine şi dacă ai un
singur nume de botez, dar prietenii şi părinţii îţi zic altfel, la preot trebuie
să spui însă ambele nume. A învăţat multe de la bunica, care era din
Galiţia, iar familia sa este catolică, La noi, la catolici, în fiecare an pe 2
februarie se sfinţesc apa şi lumânările puse într-un fuior de in, iar preotul
binecuvântează oamenii să nu se lege răul de ei, eu mai degrabă mă tem
de oameni decât de lucruri necurate, dacă sunt botezată şi am credinţă nu
mă tem de duhurile rele, nici când merg în cimitir. A doua oară când am
mai mers la Olga, la 17 ani, am aflat că omul are şapte ursite, existând
posibilitatea trecerii de la una la alta. Cea de-a şasea ursită se obţine prin
farmece, prin vrăji. Dacă nici aceasta nu iese, cea de-a şaptea ursită se
poate obţine cu ajutorul direct al Necuratului, Esto se uită la mine cu ochi
mari de copil când îi spun toate chestiile astea ciudate, de pe vremea când
îmi răvăşeau viaţa interioară, cu atâta putere.
Undeva unde dansul e rege…Tinereţea mea a izbucnit melodioasă în
parfumul acestor cuvinte enigmatice, creşteam în cultul lor, visam acea
ţară îndepărtată în timp ce făceam balet, apoi dans modern, sau modelling
în timpul studenţiei, şi abia mult mai târziu am aflat de ce pluteam şi inima
îmi bătea într-un fel special, ca aripile unui fluture exotic, atunci când
dansam tangou.
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6.
9.03.1975
Îţi mulţumesc pentru urările de ieri dimineaţă, felicitări pentru
expoziţie, florile au fost extraordinare, iar ideea de expoziţie bliţ (la fel ca
existenţa florilor) mi s-a părut genială, chiar şi în faptul că nu le-ai
fotografiat am găsit un simbol, florile ne încântă, apoi se ofilesc (au
dispărut, tablourile fiind cumpărate) pentru a rămâne doar amintirea lor (cu
atât ai preferat să ramâi şi tu), mi-a fost greu să aleg (toate florile aveau
farmecul lor), cred că am făcut cea mai bună alegere, cu siguranţă floarea
privilegiată (poziţia centrală pe afiş) e cea pe care ai considerat-o cea mai
reuşită, la un moment dat am avut emoţii că mi-o va cumpăra altcineva
înainte de a reuşi să ajung la ea, mă tot învârteam în jurul tău să-ţi spun că
o vreau, însă te răpeau alţii, îmi place foarte mult şi cred că am ales acest
tablou nu pentru că am bănuit că tu îl preferai, ci şi pentru faptul că am
văzut în el nu doar o floare ... e în acelaşi timp floare, văpaie, culoare,
puritate, intensitate, viu, simplu şi sublim, am observat că aveai emoţii la
vernisaj, dar şi eu când am văzut-o pentru prima oară pe soţia ta, Matilde,
am avut curajul să stau de vorbă şi cu ea, cred că imprevizibilul şi
blestematul de inconştient îi transmisese deja nişte semnale, fiindcă brusc
a început să-mi spună că eşti un bărbat instabil şi autodistructiv, măcinat
de conflicte interioare, depresiv, care aleargă ca un copil după afecţiune şi
duioşie, Tocmai mă pregăteam să te rog să treci neapărat pe la mine după
ce termini orele, tot acolo unde a fost vernisajul, doresc mult să evadăm
puţin la o tequila sau altundeva, erai imperială ieri, exact ca floarea pe
care ai ales-o, Gloriosa, floarea preferată a celei mai bogate familii din
lume, Rothschild, pe care am pictat-o în aşa fel, încât să reprezinte un
simbol al iubirii pasionale, nişte flăcări senzuale care se înalţă la cer,
primul simbol al poveştii noastre de dragoste, cât despre delicata şi
sensibila mea soţie, Matilde, să ştii că are dreptate, aş mai putea doar să
adaug că toată viaţa mea am fost un somnambul, dar treptat am înlocuit
periculoasele acoperişuri din satul natal, Rojas, sau din La Plata, unde am
urmat liceul, cu paginile de roman, la insistenţele ei ... , am stat şi eu de
vorbă cu soţul tău, Daniel, era mai tânăr cu 25 de ani ca mine şi mai înalt
cu 10-15 centimetri, şi parcă îmi venea să intru în pământ că uneori am
nebunia să-mi imaginez că ai putea să mă iubeşti.
10.03.1975
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Ce s-a întâmplat, de ce nu ai dat niciun semn ieri? Îţi era teamă, ai
crezut că nu vreau să-ţi mai scriu? Nu am ştiut ce să scriu (poate şi după
întâlnirea cu Matilde, nu mă refer la ce mi-a spus despre tine, am
conştientizat atunci mai pregnant că ai o soţie, care te-a iubit şi te-a îngrijit
câteva decenii), trebuie mai întâi să îmi clarific sentimentele şi dorinţele,
prea repede s-au întâmplat toate şi nu mai gândesc limpede, parcă am două
cugete, va trebui să îmi acorzi un răgaz, în plus nu puteam scrie cu familia
de faţă, acum sunt într-o pauză de curs (am un curs de trei ore şi de la 11
voi avea program mai lejer, laboratoare), prin urmare nu s-a întâmplat
nimic care să mă fi determinat să nu mai dau niciun semn, nu sunt chiar
atât de laşă încât să părăsesc o relaţie fără ca măcar să-mi anunţ intenţia,
azi dimineaţă am urcat în maşină şi în loc să merg la universitate, ca de
obicei, am accelerat pe bulevardul Martin Garcia şi am înconjurat de
câteva ori, cu mintea golită, dreptunghiul imperfect al parcului Lezama,
apoi am străbătut câteva străzi la întâmplare, până m-am pomenit, nici nu
ştiu cum şi de ce, tocmai în Lamas de Zamora, o evadare dominată în mod
cert de inconştient, poate căutam viteza care să deformeze realitatea în care
eram zăvorâtă, dar simţeam că tot ce reuşesc este doar să-mi deformez
propriul eu, Da, mi-era tare teamă să nu-mi pierd ''îngerul estetic'', apărut
exact când doream cu toată fiinţa să pictez un tablou enigmatic, care să
aibă ceva din felul tău de a respira, Nu pot defini în niciun fel ceea ce se
întâmplă, dar ştiu exact ce am visat (şi ce am visat ţi-am spus), lucrurile au
luat în ultima vreme o întorsătură la care recunosc că mă aşteptam, dar pe
care nu cred că o doresc, eu sunt o femeie complicată şi îţi reamintesc că ai
scris undeva, parcă în Tunelul, o femeie destul de complicată, pentru a mă
pasiona (4), trebuie să închei acum ... (nu sunt singură pe aici), nu ştiu
când revin (când pot şi când mă adun).
7.
Când Esto mă anunţă telefonic că pe 13 martie 1975, la ora 11, mă
aşteaptă în faimoasa cafenea La Biela, din Recoleta, la un ceai de mate cu
Jorge Luis Borges, am senzaţia acută că viaţa mea virează definitiv de la
mistic la mitic, Vino şi tu să vezi cât de bine te citeşte cu auzul, Mă strecor
volando pe lângă imensul copac de 200 de ani din faţa localului, înconjurat
de copii exuberanţi şi cupluri de îndrăgostiţi, tempoul gândurilor e mai
alert, înăuntru revăd trompetele şi saxofoanele vechi fixate pe panouri,
printre fotografii cu maşini de epocă, Esto e singur la o masă din colţul
stâng, îmi face semn bucuros cu un pahar de whisky în mână, Ce faci,
frumoaso? Are chipul transfigurat când mă priveşte, pare mai tânăr cu zece
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ani, mă îmbrăţişează tandru, Este pentru prima oară când simt că
îmbrăţisez nu o femeie, ci parcă Naşterea lui Venus sau Primăvara de
Boticelli, ieri m-am gândit la tine, la enigma timpului, dar şi la sfântul
erudit, pătimaş şi senzual, Sfântul Augustin, preocuparea de a încerca să
descifrez secretul timpului este în primul rând o reminiscenţă din lectura
operei sale, poate că însăşi viaţa este povestea de dragoste a sinelui cu
timpul, oare o poveste de dragoste autentică erotizează şi timpul? îl
accelerează sau îl face mai molcom?, prin iubire noi reuşim să ne
sincronizăm ritmurile temporale proprii?, oare frisonul iubirii nu e totuna
cu frisonul timpului? nu cumva timpul este adevărata substanţă a
lucrurilor, a vieţii, aşa cum credea Bergson, pe care se grefează şi
povestea noastră, precum un nod în ghemul infinitului? este reală senzaţia
că gravitaţia trupurilor îndrăgostite descreşte sau e doar o fantasmă
literară? Einstein credea că însuşi Dumnezeu e timpul în afara lucrurilor
temporale, tu ştii mai multe, prin ceea ce faci eşti mai apropiată de
gândirea lui Einstein, eu m-am îndepărtat demult de lumea voastră.
Peste cinci minute intră şi Borges, ajutat de tânăra japoneză Maria
Kodama, înalt şi osos, puţin adus de spate, chipul oval şi masiv, brăzdat de
vârtejurile senectuţii, nasul şi pomeţii puternic reliefaţi, fruntea imensă,
buza de jos groasă şi senzuală, părul alb şi rar pieptănat pe spate, şi mai
ales ochii aceia înceţoşaţi, cu pupilele mărite şi privirea întoarsă în interior,
privirea fără privire a orbilor, statică, implozivă, misterioasă. Îmi întinde
mâna, simt în palmă o mână mică, aproape fără oase şi fără energie (5),
Ernesto, noua ta prietenă are o inimă de cristal, şi pare frumoasă cum o
percep prin ceaţa mea cenuşie-verzui-albăstruie, dar e la antipodul
Alejandrei din romanul tău, feminitatea ei e boreală, nordică, mai puţin
tensionată, deşi la fel de ermetică.
Îi spun de unde mă trag şi valul de simpatie pentru mine creşte,
Maria Kodama îşi netezeşte cu mâna stângă părul lung, negru, cu reflexe
albăstrii, îmi trece prin gând că Esto l-a chemat special ca să mă testeze,
Borges e un bun seismograf al lumii lăuntrice, precum şi al universurilor
alternative, însă curând realizez că au de discutat o temă importantă, care
mă pasionează şi pe mine, Xul Solar, un artist, scriitor, inventator fantast la
fel de valoros, discret şi vizionar ca Victor Brauner, cel care picta ca Dali
înainte de Dali. Jorge, ştii cum a ajuns ochiul stâng al lui Brauner la
prietena mea Artemisia de Guevara? Nu, bănuiam că ştii ceva, I l-a dăruit
Xul pe patul de moarte … Ar fi interesant să aflăm cum a ajuns Xul Solar
în posesia lui, niciodată nu mi-a vorbit despre asta, recunoştea însă că
făcea parte din aceeaşi familie de artişti cu Brauner, Artemisia susţine că
nici ei nu i-ar fi spus lucrul acesta, dar am impresia că Mircea Eliade ştie
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ceva, în urmă cu câţiva ani, când m-am întâlnit cu el la Paris, împreună
cu sculptorul român Ovidiu Maitec, pe care a ţinut neapărat să mi-l
prezinte, mi-a vorbit despre ochii obsedanţi din pictura unui alt artist
român, Ion Ţuculescu, iar la urmă a adăugat, VOI VENI CÂNDVA LA
BUENOS AIRES SĂ ÎŢI ARĂT CEL MAI PREŢIOS OCHI, pe moment am
crezut că se referă la unul dintre tablourile lui Ţuculescu, cumpărat de
vreun colecţionar argentinian, nu am mai insistat, fiindcă eram deja
captivat de lucrările din catalogul lui Maitec, de măiastrele sale cu orificii
circulare prin care se aude ţipătul luminii, păsări cu aripile ţintuite de alte
zboruri, păsări-porţi pentru invazia tehnologicului şi cosmicului, păsăristâlpi care repetă plastic destinul sihaştrilor stâlpnici din primele secole
ale creştinismului, păsări care retrăiesc mitul păsării Phoenix, păsări cu
aripile ciuruite de istorie.
8.
14.03.1975
M-a neliniştit întâlnirea de ieri, ştii şi tu că Victor Brauner face parte
din viaţa mea interioară încă din adolescenţă (am aflat printre altele că a
fost şi în ţinutul meu natal, la Fălticeni, o mică localitate pe care Tin o
numeşte Florenţa nordului, datorită numărului mare de personalităţi
originare din zonă, peste 800), nu am fost surprinsă că Borges se îndoieşte
de varianta oficială a episodului care a dus la pierderea ochiului stâng de
către artistul român (în 28 august 1938, la opt ani după îşi pictase, în 1930,
autoportretul cu ochiul scos!), încăierarea între artiştii suprarealişti spanioli
Esteban Frances şi Oscar Dominguez, finalizată prin aruncarea acelui
pahar fatidic de către cel de-al doilea, am citit azi că şi Dominguez s-a
pictat la 25 de ani cu venele de la o mână tăiate, exact cum avea să moară
în 1957, mă sperie această încrucişare malefică de premoniţii uluitoare,
artă şi sânge, mi-ar plăcea să fug undeva, să fiu doar eu cu mine însămi,
încep să am o identitate pulsatorie, destructurată, un fel de ochi călător,
care se scurge în toate lucrurile, ca în picturile lui Ţuculescu, parcă mi se
întâmplă prea multe evenimente care mă zguduie, vreau să pipăi ca orbii
literele secrete ale alfabetului din inconştientul meu, nu m-aş mira să
regăsesc Pan-Lengua ori Neo-Creola vizionarului Xul Solar, ciudatele
idiomuri cu inserţii cabalistice, numerologice şi astrologice, Mi-ar plăcea
să cred că şi dacă vei fugi cu mine, vei fi cu tine însăţi, ador identitatea ta
sălbatică, neconvenţională, aparent friabilă dar în realitate cu o forţă
gravitaţională care nu numai că o păstrează intactă, ferită de ameninţările
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unor posibile identităţi-vampir, dar o şi scoate în lumină în toată măreţia
şi frumuseţea ei, uneori am senzaţia că am devenit deja doar un inel de
iubire şi lumină care gravitează în jurul eului tău ... şi eu sunt convins că o
societate secretă e implicată în manipularea destinelor acestor artişti,
probabil Cercul Mâinii Stângi, la care m-am referit în Abaddon,
Exterminatorul, dacă îţi aminteşti, intuiţia ta nu dă greş nici acum, în
1938 eram la Paris, trimis cu o bursă să lucrez în laboratorul Curie, iar
printre prietenii mei nocturni se număra şi Oscar Dominguez, cel care mă
îmbia încă de atunci nu doar cu vin, ci şi cu gândul sinuciderii...
15.03.1975
Aria, îţi mulţumesc pentru fotografie, ţi-am văzut şi fetiţa pentru
prima oară, mi-ai făcut o mare bucurie, caută o carte cu Naşterea lui Venus
de Boticelli, imaginea care m-a urmărit toată adolescenţa, un prototip al
feminităţii, era pe coperta uneia dintre cărţile mele favorite, The art of the
Renaissance, şi o să descoperi că, în afara părului, prea scurt la tine, ai
ceva din această Venus a primelor mele vise erotice, înclinaţia graţioasă a
gâtului, ochii, nasul, gura senzuală, Observ din nou că imaginea mea e
asociată cu tablourile lui Boticelli şi nu ştiu dacă trebuie să mă bucur sau
nu, eu prefer nudul lui Giorgione din Venus dormind din Dresda, pe chip i
se citeşte atâta puritate şi gingăşie, încât trupul gol are frumuseţea
abstractă a unui concert de Bach, ca să nu mai spun că sunt fascinată de
modul în care artistul transformă peisajul într-un spaţiu al intimităţii, mam gândit şi eu la întrebările tale tulburătoare despre timp, pe care ţi le
puneai parcă ţie însuţi, într-o transă de meditaţie aparte, în cafeneau La
Biela, şi nu ştiu de ce, de fiecare dată îmi veneau în minte curbele
strălucitoare ale instrumentelor de suflat atârnate pe pereţi, poate fiindcă
am cunoscut, cu doi ani în urmă, un om de afaceri din New York, care
colecţionase toată viaţa trompete, saxofoane şi tube ale unor renumiţi
cântăreţi de jazz decedaţi, pe care le fixase de jur împrejur pe pereţii
camerei de oaspeţi, dar mai ales am făcut această asociere fiindcă timpul
are o relaţie de tip metafizic cu muzica, o comuniune deasupra fizicii
universului vizibil, acum ascult Moderato Mistico de Astor Piazzolla, disc
înregistrat recent la Milano, un tren de imagini sonore cu ritmuri
stravinskiene, din care se înalţă vocea tuşantă a lui Jose Angel Trelles,
trăind aceleaşi senzaţii fizice despre care vorbeai tu, atunci când erai în
transa scrierii unui roman.
9.
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L-am cunoscut pe soţul meu, Daniel Rustin, în 1962, când eram
studentă la Universitatea din Iaşi, venise special de la Oxford University,
unde era proaspăt asistent la catedra de fizică, ca să-l întâlnească pe
faimosul profesor de matematică Dimitrie Mangeron, destinul a făcut ca
savantul căruia apropiaţii îi spuneau Mitea, fiul unui mecanic de
locomotivă care circula pe ruta Chişinău-Sankt Petersburg, să intre în viaţa
mea chiar în … gară, în ziua când veneam pentru prima oară în Iaşi, la
facultate, era rudă cu bunica mea prin alianţă, iar ea l-a rugat să mă
aştepte, şi nu a refuzat, îmi dau şi acum lacrimile când îmi aduc aminte, pe
peron mă aştepta un om micuţ de statură, cu ochii vioi, de un albastru
bătând spre indigo, cu o voce şi o vorbă calde, un trandafir în mână,
urându-mi bun venit, un distins bărbat invitat şi aşteptat în toată lumea,
care vorbea zece limbi străine şi publica lucrări în şase dintre ele, cobora la
nivelul unei adolescente, cu atâta uşurinţă, mult mai târziu aveam să aflu
cine este cu adevărat, comunitatea ştiinţifică din Statele Unite îl diviniza,
la o conferinţă unii savanţi de prestigiu s-au arătat surprinşi că nu are
secretară şi propriul avion, atât de apreciate erau contribuţiile sale în
matematica teoretică şi astronautică, obişnuia să meargă pretutindeni cu
soţia, mai tânără ca el, pe care o iubea enorm, peste puţin timp avea să
devină şi profesorul meu de matematică, la facultatea de fizică, venea
mereu în mijlocul studenţilor, unde efectiv era ovaţionat, a creat mari
entuziasme şi cariere de succes în rândul discipolilor, când ajungea seara
acasă era sunat la telefon din toate colţurile lumii, biroul său era plin de
cărţi şi hârtii cu formule science-fiction pentru cei mai mulţi dintre noi,
unele îi poartă numele, de la uşa de intrare până la etajul întâi se
înghesuiau o mulţime de manuscrise, un labirint mustind de sensuri şi
înţelepciune, cine ştie câte calcule şi studii conţineau, cărţi în numeroase
limbi, inclusiv chineza, vietnameza, japoneza, pe care le studiase singur,
abia te strecurai printre ele, aici aveam să dau mâna, în 1965, cu un alt mit
în carne şi oase, celebrul savant român Henri Coandă, inventatorul
aeroplanului cu reacţie, al aerodinei lenticulare(o farfurie zburătoare de
origine ... terestră!) şi al efectului care îi poartă numele, când am intrat în
cameră tocmai îşi spunea povestea sa de dragoste cu ... vântul, care m-a
încântat ulterior şi în memoriile lui, pe plaja de la Ostanda, unde familia
noastră îşi făcea vilegiatura la Marea Nordului, am cunoscut vântul, la nici
patru ani, miracolul vântului, mai bine zis am văzut, am simţit, am luat în
mine vântul, de pe nisipul pe care mă jucam, şi cum, copil plăpând, eram
aproape orizontal cu apa mării, am văzut-o jucând şi apoi umflându-se,
înălţându-se datorită acelor uriaşe, invizibile foale, animate de vânt, era
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ceva înspăimântător şi atractiv în acelaşi timp, acea forţă neamaiîntâlnită,
însoţită de mugetul pe care nu-l auzisem la oameni, nicăieri până atunci în
oraş, în jurul meu, au pătruns în mine ca un miracol, ceva pe care copilăria,
anii mei puţini nu-l puteau înţelege dar care, apoi, mi-a stăpânit copilăria şi
de care aveam să mă preocup, ce destin!, toată viaţa mea ... astfel am
cunoscut vântul, pe care l-am iubit cum numai copiii ştiu a iubi, pe care-l
păstrez în mine, de-o viaţă, aşa cum bărbaţii pot purta marile amintiri din
începuturi (6), părea convins că vântul i-a dăruit în schimbul iubirii atât de
durabile şi intense toate secretele sale, în timp ce îl ascultam atunci
fermecată, surâdeam cu subînţeles, ca în copilărie, când mama îmi citea un
basm, acum sunt şi eu mai convinsă ca Mico, cum îl alintau apropiaţii pe
Coandă, că doar imensa lui iubire pentru vânt, viaţă, cultură (în tinereţe
sculpta, a luat lecţii de la Rodin, iar la Geneva pe când exersa la violoncel
făcea din când în când un duo cu violonistul Albert Einstein...) a făcut din
el unul dintre maeştrii secreţi ai Timpului, mereu le reamintesc studenţilor
cuvintele sale, pe care am avut şansa să mi le rostească şi mie, şoptit, ca o
taină, nu civilizaţia, ci cultura e cea care generează evoluţia vieţii noastre
(7), când Mitea nu era acasă şi soţia lui mă mai lăsa să învăţ în fotoliul din
biroul spaţios, de pe perete mă priveau mereu aceeaşi doi ochi albaştri
dintr-un portret de tinereţe, realizat de un artist cunoscut, avea o mulţime
de fotografii din oraşe exotice sau americane, o multitudine de amintiri, la
care ţinea mult, dar cea mai de preţ comoară pe care o păstra în inimă acest
om blând era soţia sa, din păcate nu au avut copii, aş vrea să închideţi o
clipă ochii şi să vă imaginaţi, prin 1986, un om mare dar mic de statură, cu
infinitul în ochi şi blândeţea pe chip, cu nevinovăţia unui copil în inimă,
coborând dimineţile din casă spre piaţa de unde cumpăra, indiferent de
vreme, lapte proaspăt pentru iubita lui soţie, apoi urca, la 80 de ani, scările
cele multe şi făcea cu mâinile cu care făcuse atâtea pentru ţara lui, o
simplă şi românească mămăligă cu lapte pentru iubita lui soţie, era un
exemplu de a dărui iubire, poate ştiinţa sa va putea fi depăşită într-o zi de
alte descoperiri, dar DINCOLO RĂMÂNE DOAR IUBIREA, focul care
face posibil Paradisul, şi în primul rând iubirea pentru noi toţi l-a făcut pe
domnul profesor Mangeron nemuritor, iată de ce cuplul Mangeron era în
mod inerent, încă din anii studenţiei, modelul meu mental pentru o posibilă
reuşită matrimonială, şi, când a apărut Daniel, un tânăr înalt, blond, cu
părul creţ, chipul irizat de o secretă nelinişte, timid, introvertit, în acea
primăvară din anul 1962, în casa lor, în care mă aflam şi eu, ’’din
întâmplare’’, o biată provincială, m-am lăsat purtată de vraja unei triple
fascinaţii, OCCIDENT, OXFORD, IUBIRE, şi au urmat plimbările
romantice prin Copou, grădina botanică, până jos, la Palatul Culturii, ca un
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laitmotiv apărea din când în când figura de neuitat a poetului boem Mihai
Ursachi (ani în şir mă privea lung, la câte un cenaclu sau la restaurantele
frecventate de studenţi, dar niciodată nu a îndrăznit să-mi vorbească…),
apoi despărţirea temporară în aceeaşi gară tristă, cenuşie, Daniel Rustin
trebuia să plece la aeroportul din Bucureşti, după o săptămână petrecută în
dulcele târg moldav, moment dureros urmat de scrisorile exaltate de dor şi
cuvinte de amor, timp de doi ani, şi în sfârşit revenirea sa pentru a-mi
cunoaşte părinţii şi a-mi cere mâna, plecarea la Oxford, începutul carierei
mele universitare la New College, primele deziluzii despre Occidentul atât
de mitizat în reveriile mele, despre lumea universitară din Oxford şi,
treptat, despre soţul meu, Daniel.
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DADA Craiova
După trei ediții succesive
(2013 – Gherasim Luca, 2014 –
D. Trost, 2015 – Gellu Naum),
Simpozionul Național ”Craiova
și
avangarda
europeană”
(găzduit de Casa de Cultură
”Traian Demetrescu”) era deja
un punct de sprijin serios pe
harta recuperării și recunoașterii,
în România, a uneia dintre cele
mai interesante ”mișcări” care sau
manifestat
în
cadrul
modernismului artistic. Încât,
ediția a IV-a, din acest an
(desfășurată în zilele de 21 și 22
octombrie, cu tema ”Centenar DADA”), nu a făcut decât să
consolideze proiectul patronat de Petrișor Militaru și Luiza
Mitu.
Cert e faptul că, de la o ediție la alta, evenimentul
craiovean a câștigat în consistență. Astfel, contribuția invitaților
de onoare a atras interesul în proporții meritate: Vadimir Pană
prin organizarea expoziției de fotografii și documente ”Dada &
Tzara în colecția Vladimir Pană” (scoțând la ”vedere directă” o
serie de originale din prețioasa moștenire lăsată de poetul Sașa
Pană) și Nicolae Tzone prin editarea bilingvă a unui text
legendar, ”Vampirul pasiv” de Gherasim Luca (la Editura
Vinea, din București, într-o ținută grafică exemplară).
De asemenea, cine și-a dorit o ”baie avangardistă”
veritabilă în anul aniversării centenarului DADA, a avut ocazia
să beneficieze de ea la Casa Tradem urmărind cele 25 de
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intervenții ale unei bune părți dintre specialiștii domeniului
(N.B. între care mulți tineri!). Reproducerea numelor autorilor
și a titlurilor din program vorbește de la sine: Vladimir Pană
(”Sașa Pană și <Insurecția de la Zürich>”), Mădălina Lascu
(”Tristan Tzara – ipostaze iconografice”), Dan Gulea
(”Monoclul lui Tzara”), Nicolae Tzone (”Tristan Tzara în 1916.
De la poemele românești către La première aventure céleste de
Mr. Antipyrine. Șantierul unei traduceri”), Florin Colonaș
(”Iancu, Tzara, Dada, Protipendada”), Silviu Gongonea
(”Elogiind Dada: Tzara în țara sa”), Mihai Ghițulescu
(”Dadaism între revoluții. Calea comunistă a lui Tzara”), Emil
Nicolae (”Cât și cum a fost Victor Brauner <dadaist>”), Isabel
Vintilă (”Omul aproximativ. <Arta critică> și poezia
libertății”), Alexandru Ovidiu Vintilă (”Tristan Tzara și
mișcarea Maquis”), Felix Nicolau (”Performance sincretic –
insuperabilii dadaiști”), Cătălin Davidescu (”Arthur Segal,
între dadaism și creștinism”), Gabriel Nedelea (”ADN-ul
DADAist al postmodernismului”), Yigru Zeltil (”De la
dadaism la <noul academism>”), Denisa Crăciun (”Arta
subversiunii în poezia lui Tristan Tzara sau La început a fost
Revolta”), Nicolae Tzone (”Iubirile lui Tzara. Maya Chrusecz.
Experiențele / experimentele / <le sourire sexuel> din Faites vos
jeux”), Emilia David (”Forme de spectacol și modele de teatru,
soirée dadaiste și futuriste”), Emanuela Ilie (”Poezie cu izobare
și amintiri dada”), Viorel Pîrligras (”Vânând Dada în BD. Și o
revelație! Da, da...”), Roxana Ilie (”Richard Huelsenbeck:
portretul unui <toboșar dada>”), Anca Șerban (”Emmy
Hennings, poeta din proximitatea mișcării dada”), Maria Dinu
(”Roșu dadaist: Tristan Tzara par lui-même”), Angela-Ramona
Dumitru (”Exprimarea identităților naționale în dadaism”),
Eleanor Mircea (”Arbitrarul: o analiză a volumului 25 de
poeme”), Luiza Mitu (”Aventurile Luizei în Dadaland sau
Tzara fără sens”), Petrișor Militaru (”Tristan Tzara,
<personajul> din jurul lui Hugo Ball”).
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La toate mai este de adăugat vernisajul incitantei expoziții
”Lemnetotalinutile” al tinerei artiste Cristina Bran (cu ”obiecte
plastice” diverse și atractive) și performance-ul ”Tout est
Dada!”, realizat de Daniela Ionescu, după texte de Tristan
Tzara.
Una peste alta, la Craiova am putut constata că avangarda
/ avangardele a(u) devenit o temă majoră de cercetare și în
România (mărturie stând volumele coordonate de Petrișor
Militaru, care reunesc an de an toate conferințele colocviilor),
dincolo de mòdele perisabile și trecătoare. Un motiv în plus de a
aștepta cu tot interesul ediția din 2017 a simpozionului, dedicată
poetului și editorului Sașa Pană.
Emil Nicolae
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Raporturi
metonimice în
romanul
obsedantului
deceniu (II)
Drame colective
un eseu de Marius Ţepeş
În evoluţia literaturii române, una dintre cele mai pregnante
prezenţe este universul rural, a cărui transfigurare estetică a cunoscut
interesante metamorfoze, specificitatea fiecărei ipostaze contribuind
substanţial la conturarea unui complex profil al acestei teme. Chiar şi
atunci când, încercându-se recuperarea decalajului existent între literatura
autohtonă şi marea literatură occidentală, teoreticienii modernismului
accentuează necesitatea orientării către o problematică citadină, universul
rural continuă să fie prezent atât în substanţa polemicilor, cât şi în cea a
operelor care ilustrează tendinţa autohtonistă. Evident, observaţia se
întemeiază pe constatarea recurenţei unui topos prestigios, ceea ce nu
implică şi situarea lui în fruntea unei ierarhii a elementelor cărora literatura
română le datorează originalitatea. Atunci când au existat astfel de judecăţi
de valoare – susceptibile să fie integrate într-un discurs legitimator, aflat la
îndemâna tradiţionaliştilor din orice epocă – reacţiile nu s-au lăsat
aşteptate, astfel că sunt destui cercetători ai prozei, în viziunea cărora
„categoria ca atare a prozei rurale pare să trezească nu puţine rezerve”, ele
fiind legate, mai ales, de prezenţa unui element prin excelenţă conservator,
fie respins într-o formă care sugerează existenţa unei prejudecăţi, fie
analizat cu luciditate şi integrat în metabolismul complex al formelor
literare: „În ordinea acestora (şi într-o descendenţă în care autoritatea lui E.
Lovinescu este hotărâtoare), proza rurală e identificată cu o literatură
tradiţionalistă, stagnantă, clişeistică, ce, din raţiuni minor sentimentale şi
regionale, se opune, din principiu, spiritului novator în literatură”.
185

Conta nr. 25 (octombrie-decembrie 2016)

În funcţie de viziunea subiectivă a scriitorului, proza rurală
decupează aspecte considerate relevante ale universului investigat, fapt ce
promite, din perspectivă diacronică, identificarea unor ipostaze diverse sau
chiar vizibil divergente, luciditatea analitică din proza lui Rebreanu
constituind o clară delimitare de imaginea retuşată a satului din proza
sămănătoristă.
După al Doilea Război Mondial, situaţia prozei rurale, ca de altfel a
literaturii în ansamblu, devine una pe cât de ingrată, pe atât de
provocatoare, iar acest fapt se datorează nu atât eternelor polemici
privitoare la relevanţa universului rural în contextul mai larg al nevoii de
modernizare a prozei, cât, mai ales, interesului pe care însuşi regimul
comunist îl acordă satului în contextul mai larg al transformărilor la care
este supusă întreaga societate. Din această perspectivă trebuie subliniat
faptul că mult trâmbiţatele „măreţe transformări din agricultură” s-au
concretizat, în primă fază, în procesul dramatic al colectivizării, început în
1949 şi încheiat oficial în 1962, căruia i-a urmat represiunea împotriva
ţărănimii care, într-o formă sau alta, sabota sistematic acest proces. La
nivelul declaraţiilor oficiale, liderii comunişti au înregistrat cu satisfacţie
„succesul” de care s-a bucurat acest amplu proces social, economic şi
politic, iar propaganda a continuat să acrediteze ideea unei semnificative
reuşite a proiectului de inspiraţie sovietică. În realitate, colectivizarea a
fost „un eşec, probabil cel mai important, pentru regimul comunist, fie şi
numai dacă ţinem cont că acesta nu a reuşit nici să-i cointereseze pe ţărani
şi nici să aprovizioneze satisfăcător ansamblul populaţiei”. Avem, aşadar,
suficiente motive să credem că realitatea pe care o are în vedere o anumită
parte a prozei postbelice suferise transformări semnificative faţă de epocile
anterioare, ceea ce, în mod normal, schimbă atât miza întregului demers,
cât şi instrumentele la care recurge scriitorul în transfigurarea estetică a
unei asemenea realităţi.
Unul dintre prozatorii care au profitat cu succes de posibilitatea de
a vorbi după 1965 de abuzurile epocii lui Gheorghiu-Dej a fost Marin
Preda, astfel că al doilea volum al romanului Moromeţii (1967) îi oferă
autorului prilejul valorificării toposului rural, în sensul punerii în scenă a
problematicii legate de criza sistemului, pe care o investighează atât la
nivelul unei întregi categorii sociale, cât şi la nivelul unui individ devenit
exponenţial. Trebuie spus că dincolo de meritele estetice ale romanului,
impresionează actul temerar al autorului de a reveni la o temă şi, mai ales,
la un personaj care îi aduseseră consacrarea ca romancier, riscul asumat
fiind acela de a avea parte de serioase rezerve din partea tuturor celor ce
susţineau exemplaritatea volumului din 1955. Că Preda însuşi era conştient
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de riscul pe care şi-l asumă, o dovedesc chiar însemnările din jurnalul său:
„Volumul II l-am scris tot cu două versiuni, din pricina cumplitului trac
care mă paraliza la ideea de a continua un personaj intrat deja în familia
literară a personajelor noastre de la Dinu Păturică la Ion. Ce mai puteam
spune?”. Într-adevăr, temerile autorului s-au dovedit îndreptăţite dacă ne
gândim că, aproape fără excepţie, volumul din 1967 a fost considerat
inferior celui publicat cu mai bine de un deceniu în urmă.
Pe de o parte, explicaţia revenirii la universul rural, surprins pe
fondul convulsiilor resimţite în primii ani ai regimului comunist, poate fi
aceea că miza autorului nu o constituia surclasarea valorică a primului
volum, ci o revizuire a modului în care înţelesese să prezinte procesul
colectivizării în nuvela Desfăşurarea, aşa cum sugerează Nicolae
Manolescu: „Gravitatea cu care citim continuarea Moromeţilor se
datorează impresiei că autorul răscumpără prin ea împrejurarea de a nu fi
ştiut şi spus decât o parte din lucruri. Sub acest raport, cartea de faţă este o
carte a adevărului spus până la urmă, drept, fără înverşunare, dar nu şi fără
strângere de inimă, despre unul dintre cele mai răscolitoare momente prin
care satul românesc a trecut vreodată”. Pe de altă parte, trebuie avută în
vedere constanta preocupare a lui Marin Preda de a surprinde tribulaţiile
individuale şi colective într-o lume a utopiilor derizorii, aşa cum se poate
deduce şi din faptul că intenţiona să scrie o tetralogie, Comedia
ţărănească, un proiect în care cele două volume ale romanului Moromeţii
ar fi fost prima, respectiv, ultima parte. În acest sens, scriind romanul
apărut în 1967, autorul are în vedere o miză care alimentează difuz toate
cărţile sale: „Am vrut să descriu aventura unui tânăr împins de
împrejurările postbelice în vâltoarea politică, până la eliminarea lui cu
umbra înfrângerii, motivându-i apoi destinul, înfrângere care era şi a
tatălui lui, ţăran tradiţional scos cu violenţă dintr-un univers şi nişte valori
patriarhale împreună cu o întreagă categorie”.
Scriind despre Moromeţii II, o parte a criticii literare a formulat
obiecţii cu privire la lipsa unităţii structurale şi de viziune a romanului în
raport cu primul volum, în timp ce alte voci autorizate apreciază că cele
două volume „formează totuşi o unitate, ele se susţin şi se luminează
reciproc, impunând o tipologie necunoscută până la Marin Preda în proza
românească”. Aşa cum se poate constata, lumea pe care autorul o are în
vedere suferă mutaţii semnificative în contextul venirii la putere a unui
regim totalitar, ale cărui intervenţii brutale îmbracă forma colectivizării,
pentru ca, în acelaşi timp, să urmărească eliminarea oricărei opoziţii faţă
de acest proiect. În consecinţă, chiar dacă aspiraţia romancierului nu este
aceea de a scrie o proză evenimenţială, se poate constata, prin comparaţie
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cu primul volum, o mai mare densitate a faptelor narate şi, implicit, o
adaptare stilistică la această schimbare de perspectivă.
Sub presiunea timpului devenit nerăbdător cu oamenii, satul
cunoaşte o semnificativă diminuare a rolului său de comunitate
independentă, relativ unitară, capabilă să asigure un anumit echilibru
membrilor ei: „Satul care cunoscuse tensiunile din sau dintre familii,
pentru pământ sau avere, rivalităţile erotice, uşor aplanate sau invidiile
dintre vecini, rezolva conflictele prin recursul la procese sau la încăierări,
de obicei asociate. ... Toate acestea par idilice pe lâng ceea ce aduce în
sat puterea unui Isosic , secondat de Bil , de Plotoag _i de ceilalci . Într-o
precipitare necunoscut anterior, evenimente pline de viclenie se abat
asupra satului, vechile ierarhii se prăbuşesc, iar capitalul simbolic în jurul
căruia era structurată viaţa de altădată este definitiv pierdut, astfel că
unitatea familiei, autoritatea morală şi independenţa sunt puse în umbră de
suspiciunea generalizată şi de răzbunările meschine. Schimbările violente
nu sunt altceva decât un simptom al luptei pentru putere de care se
contaminează o întreagă lume pentru care, nu cu mult timp în urmă,
puterea însemna doar a avea o gospodărie îndestulată: „Cine erau toţi
aştia? Cei mai mulţi erau băieţi aşa ca Niculae, şi nu se ştie cine le spusese
lor că pot să se ducă la primărie, să se urce pe trepte şi să înceapă să
vorbească”. Pe scena satului, proiectaţi de forţe obscure, se succed Isosică,
Plotoagă, Zdroncan,Vasile al Moaşei, rupţi de tradiţie şi confiscaţi de jocul
tentant al politicii, figuri efemere, repede doborâte de o istorie care curge
în valuri şi pe care satul tradiţional o sabotează printr-o anumită lentoare a
mişcării generale, întreţinută de speranţa că nimic nu e ireversibil:
„Oamenii însă se mişcau încet şi toată febra aceasta politică şi
administrativă trecea pe lângă ei şi pe lângă căruţele şi vitele lor fără să-i
atingă. Fără să afle nimeni şi cu această lentoare în mişcări dădeau şi ei o
luptă, dar una mai puţin spectaculoasă, subterană şi eficace. ... Nimeni nu
observ c în acest an, în ciuda recoltei bogate, _irele de paie care începur
s se cl deasc dup seceri_ în jurul batozelor erau în mod ciudat destul de
mici _i relativ egale între ele, _i c erau departe de a reflecta contrastul
real, diferencele adev rate dintre hectarele de p mânt pe care le avea
fiecare.
Viziunea acreditată în epocă, cea a ţăranului perceput simplist, ca
„tovarăş de drum” al proletarului, fusese demolată de Preda încă din
primul volum al romanului prin figura memorabilă a lui Ilie Moromete. În
al doilea volum, evoluţia personajului este urmărită după fuga fiilor mai
mari – a căror revenire în sat încearcă zadarnic să o medieze – şi în
contextul confruntării cu utopia „satului nou”, teoretizată chiar de mezinul
188

Eseu

familiei, Niculae, devenit activist şi întors în sat pentru a propovădui noua
dogmă.
Cu o ironie din care nu lipseşte o notă de îngrijorare, Moromete
sancţionează confuzia generalizată, intrigile meschine şi, în general,
climatul absurd care domneşte într-un sat lipsit de savoarea vieţii relativ
echilibrate de odinioară. Manifestările agresive ale politicului se înmulţesc,
iar eroul denunţă inconsistenţa „măreţelor transformări” rămase fie la
stadiul lozincilor cu pronunţat caracter propagandistic, fie la cel al
dogmelor enunţate apodictic: „Agricultură de-asta în combinaţie o fi ea
bună cui nu-i place să muncească, dar nu pentru mine ..., fiindc pân stau
eu la discucie cu tine, pân te conving c am dreptate, în fine, pân te mi_ti
tu, a trecut vremea! ... Vita dac nu e a ta, ce-ci pas cie de ea dac moare,
se îmboln ve_te sau nu mai face vicei?. Simcindu-se agresat de o istorie
ale c rei mecanisme îi sunt str ine, Moromete nu se mai reg se_te în
ipostaza contemplativ care îl consacrase, dar î_i p streaz finecea ironic a
observaciei: Crezi, zise atunci Moromete, c omenirea asta de când e ea pe
p mânt, n-a _tiut s tr iasc _i venir ci voi s-o înv caci? [...] Adic voi
sunteci mai de_tepci decât tot globul? [...] Cu Stalin în cap?... zise
Moromete _i pronunc numele cum ar fi zis Marin .
Chiar dacă îşi pierde prestigiul pe care i-l dădeau întâlnirile din
poiana lui Iocan, Moromete îşi păstrează inteligenţa speculativă şi ironia
fină, etalându-le fie în grupul foştilor „liberali”, fie în discuţiile cu Niculae
care, deşi încearcă să treacă drept activist inflexibil, rămâne un produs al
unei etici ţărăneşti, al unei inocenţe care îl face inapt pentru politica
agresivă, lipsită de scrupule şi animată de porniri vindicative. De altfel, din
perspectiva tatălui, discuţiile cu Niculae sunt încercări de a înţelege o
istorie prinsă în formulări abstracte, străină lumii satului şi menită să-i
altereze specificitatea. Cum dialogul rămâne o iluzie, bătrânul Moromete
caută o cale directă de rezistenţă în faţa forţelor centrifuge care-i
perturbaseră confortul relativ. Într-o ultimă tentativă de a sabota proiectul
utopic, Moromete îl readuce în sat pe Ţugurlan, însă acţiunea eşuează
deoarece, deşi ajuns primar, acesta din urmă nu poate să împiedice
colectivizarea forţată. Ieşirea din scenă a lui Moromete se produce firesc,
personajului rămânându-i drept consolare conservarea propriei libertăţi,
ceea ce echivalează cu un triumf, fie şi simbolic, asupra unei lumi în care,
deşi intens clamată, libertatea individului era tot mai des şi mai brutal
anulată.
Conflictul dintre tată şi fiu – una dintre cheile de lectură consacrate
de critica literară – devine simptomatic pentru modul în care politicul
tutelează nu doar sfera publică, ci şi pe cea privată. Tristeţea tatălui
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provine din faptul că printre exponenţii lumii noi se află chiar fiul său,
intelectualul fascinat de promisiunea fericirii colective. „Discuţiile dintre
tată şi fiul său capătă, în acest context sensul unei confruntări între două
moduri de a concepe viaţa, în ultimă instanţă, între două civilizaţii”, afirmă
Eugen Simion, iar Nicolae Manolescu, mai pregnant în identificarea
adevăratelor resorturi care-i separă pe cei doi, vorbeşte despre conflictul
celor două utopii, „utopia tradiţionalistă, dar liberală, ingenuă, a tatălui
(care crede nesmintit în valorile străvechi ale clasei lui) şi utopia
revoluţionară, dar dogmatică, a fiului (care crede la fel de convins că
această clasă e pe cale să părăsească scena istoriei sau, cel puţin, să devină
de nerecunoscut)”. Imposibilitatea dialogului provine din faptul că
„războiul hermeneutic” în care sunt implicaţi tatăl şi fiul, are la bază
„retorica decalajului” – element recurent în proza lui Marin Preda – care
presupune, aşa cum observa Monica Spiridon, „versiuni comparative
asupra satului: Moromete şi cu «liberalii» săi din pridvor, Niculae şi
notarul din Siliştea, în fine, Vasile şi cu acoliţii săi trăiesc în lumi de
referinţă foarte diferite”. Dezmoştenirea de iluzii nu întârzie să apară,
dezintegrarea lumii tatălui se produce, romanul reprezentând o recuperare
tardivă a adevărului despre o perioadă profund marcată de evenimente
tragice, colectivizarea forţată fiind numai unul dintre ele.
Scriind despre o lume pe care o cunoştea foarte bine, ale cărei
valori le împărtăşea şi pe care o vedea subminată de intervenţia unui regim
opresiv, Marin Preda reuşeşte să sugereze, cu mijloacele ficţiunii, ceea ce
exprimase, mai mult sau mai puţin aluziv, şi în alte intervenţii: „Am
moştenit şi eu acest sentiment, această ştiinţă despre ce e firesc şi ce e
nefiresc. Am trăit nu puţine lucruri nefireşti, pricinuite de oameni şi de
evenimente istorice, dar nu am crezut în durata lor şi nu cred nici astăzi”.
O mărturisire onestă despre un mod subversiv de a fi, despre o tehnică de a
supravieţui unei istorii perfide în aşteptările şi, mai ales, în manifestările
ei.
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Mahalaua
Precista
- fragmente de roman -

proză de Bică N. Căciuleanu
1.
O sâmbătă în care am făcut dimineața un om de zăpadă, la prânz am
făcut focul privindu-l și visând până spre seară pe blana moale întinsă-n
fața șemineului, urmărind flăcările – suflete arzând - cu ochii pe jumătate
închiși,
Acolo, în fața șemineului, stăteam de sâmbăta până luni, amintindumi cum am apărut pe pământ: dintr-o dragoste niciodată terminată, o
dragoste pe care-o socotesc fantastică pur și simplu, iar fantasticul nu se
poate prinde-n capcana cuvintelor, dar se poate pipăi cu mâinile-n visul în
care fericirea este pierderea și abandonarea în totalitate, acele înșirate clipe
de aur, pepită cu pepită, pe firul alb-roșu al iubirii, ca ața pentru mărțișor.
Și niciodată nu pare a fi deajuns.
Tot ce mi-am dorit și ce-mi doresc de când m-am născut, este o
iubire egală, într-o egală pasiune, într-o egală tandrețe, nimic fantastic, ci
mai degrabă astral și teluric, într-un constant echilibru, într-un cuvânt care
spune prea puțin: Dragoste.
Ce frumos este să te căsătorești din dragoste! Dar, realitatea mă
rănește. N-am unde să-mi instalez decorul. Mă culc cu trecutul meu caremi dezmiardă somnul, un pește mare care dă alene din coadă printre
plantele subacvatice din acvariul în care mă mișc.
Mă trezește prezentul ștergând, cu fereastra lui aprinsă puternic de
soare, toate visele. În cele două emisfere este eclipsă totală. Cum aș putea
înfrumuseța Luna dăruindu-i în cuvinte frumoase imaginația mea, s-o191
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mbunez, ca să-mi întoarcă visele noaptea, ele să-mi intre-n simțuri, să mi
le pot aminti oricând, combinația perfectă pentru încrederea într-un prezent
continuu, atât de strălucitor, precum e fața lunii pe care deslușesc atâtea șiatâtea semne de inocentă bunăvoință, o sărbătoare pentru privire, pentru
suflet și pentru minte.
Visele sunt ca exponatele într-un muzeu. Nimic nu poți atinge, dar
poți povesti celorlalți ce-ai văzut, precum sunt iubirile pe care le trăiești, ca
pe niște întâmplări unice dar neînțelese ale sufletului, din care rămâi singur
cuc cu amintirile.
Cum poți iubi, oare, ceea ce nu-nțelegi? Cum, când nu-nțelegi un
lucru din prima, îl refuzi, îl negi ca și cum n-ar exista, tăind astfel mâinile
curiozității. Cum, a-i cerceta subtilitatea, masca sub care se ascunde, prea
mare socotești că-ți este efortul inimii și minții? Din ce-ți este oprit, cum
poți, oare, să te saturi, fără a te hrăni, așa după cum, dacă există setea,
numai dorința singură nu-ți va potoli-o? Cum poți să iubești ceea ce a
existat, despre care-ai auzit lucruri minunate, dar n-ai văzut, sau, cum poți
iubi ceea ce nu există încă, o floare nepereche pentru care nu s-a aflat
deocamdată sămânța pentru a se naște? Viitorul este consecința gândului
trecut care-a prins rădăcini în minte.
Totul există numai în mintea ta, a mea, în gând, în vis. Am învățat
că mintea e cel mai important lucru care există în univers. Pentru ea există
trupul, o anexă care-o susține, o mașinărie care se hrănește pentru ca
mintea să lucreze, să producă gânduri, idei. Ea e motorul universului.
Cheia este la noi. Îi dăm o cheie și motorul pornește. Nu ne oprim oricât de
lung ne este drumul, până n-ajungem la capăt (iad sau rai). Oricum ar fi,
nimeni n-a ajuns mai departe. Dar când în cale apare dragostea, motorul se
blochează, iar cheia este fie la ea, fie la tine. În calea naturii nu te poți
pune, dar poți să constați fenomenul. Cum ar fi viața fără ea? Știi deja că
mintea ta-i lucrul cel mai important din întregul univers, iar gându-i este
sămânța ce naște dorința care-n voință rapid se preface. Voința cere
imperios acțiune, care a face înseamnă, adică, deja a produce. Așa se naște
lucrul, obiectul, ființa. Acesta-i răspunsul la întrebarea mirată, „cum?” de
mai sus.
Dacă ceea ce iubești nu-ți îmbogățește inima, deși este cea mai
minunată făptură văzută de tine vreodată, înseamnă că nu iubești destul,
ori iubești ce nu merită, ori nu-ți este de-ajuns. Acest „iubești” poate fi un
gând, o întâmplare nerezolvată ivită-n calea ta, nicidecum un accident
petrecut, nici o coincidență, asemenea cu întâmplarea dovedită că exiști.
Dar, înlăuntrul tău este un monstru care iubește de când te naști. Hrana lui
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este iubirea. Bucuria iubirii se-nvață, precum se-nvață limba în care te-ai
născut. Și, chiar dacă mori, că moartea ne ia pe rând, pe fiecare, nu-i acesta
finalul. Viața este un gând mai lung decât toate celelalte gânduri luatempreună cu care te trezești în fiece dimineață și pe care-l visezi, până-n
ultima noapte cu mintea, căutând miracolul învierii care este la un gând
distanță, la o secundă mai departe de viața ta, atât de aproape.
Pe o pânză pictată, albul sau roșul pot fi niște umbre. Un eveniment
exterior pe care-l socotesc fără importanță, însă-n interiorul meu deja s-a
format un gând: dacă sufletul care animă trupul omenesc, de pildă, este
nemuritor, ar putea oare omul aspira la nemurire sufletească și implicit
trupească folosindu-se de puterile imortale și inepuizabile ale sufletului?
Și-n tot acest timp cât exist și-mi trec în revistă gând cu gând,
cineva îmi încălzește supa, ca un sânge, la cuptorul cu microunde pe un
platou de argint. Pe-o tăviță din aur duble, există un singur pahar plin cu
sentimente pe care-l beau. Ea-mi deschide-o fereastră. Mă tot întreb dacă
nu cumva simțurile sunt născătoarele dorințelor datorită cărora... și, dintrodată, mi se face sete de viață și beau paharul până la fund.
Sentimentele fierb în mine, ca-ntr-o oală, se scurg pe margini și
sfârâie pe plita încinsă. În cazul acesta, fereastra deschisă-i o gură de aer.
Capacul oalei cască apatic la scurte intervale. Nici n-am timp să pun mâna
la gură. O cealaltă mână are însă timp să stingă focul, apăsând pe buton și
învârtindu-l, ca pe-un titirez. Acum maxilarele mestecă guma filosofică,
baza concepției originale despre lume și viață a creierului, limba o strânge
într-un bol bun de-nghițit, gura o soarbe lacom, vistiernic, mâna m-ajută la
acest efort de recuperare de pe buze a ideii scoasă la iveală: Cine pune gaz
pe foc dând de lucru minții, dacă nu vederea, nasul, mâna, ochiul, foc
transfigurat în gânduri și sentimente, când gându-i glonțul, iar sentimentu-i
rana pe care glonțul o lasă? Mecanismul acesta funcționează în tot
universul și dezvoltă noi simțuri, ca de pildă, simțul proprietății, simțul
artistic, simțul culorilor, simțul perspectivei, simțul realității. Atunci când
într-un om se întâlnesc toate simțurile, între care bunul simț și simțul
măsurii sunt pe primul loc, armonizându-se cu celelalte, te poți baza pe
cuvântul său. Acel om merită iubit. A fi iubit e trecător, dar a iubi e veșnic,
spune Rainer Maria Rilke.
Zilele goale sunt grele, cele pline-s ca fulgul, nu simți când trec prin
fața ochilor, nu le-auzi fâlfâitul, alunecă și trec, sărind peste garduri, peste
case, peste nopți, ca să se-ntindă-n amintiri, cum valul alunecă după val,
sărind peste pietre, să se-ntindă pe nisipul auriu de pe mal, cum soarele
alunecă peste deal, să-și întindă razele-i printre brazi dându-le foc, cum tot
așa alunecă luna, de-a dura, peste ape, să-și clătească fața pentru a străluci,
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luni după luni și ani după ani, și mă minunez și mă-mbăt de frumusețe, mă
umplu de lacrimi calde care-alunecă pe obraji, rotunde, ca o bucurie,
apropiindu-mă de amintiri cu tandrețea îndrăgostitului, când îmi vine-n
minte povestea lor.
2
Sunt pregătit în fața oglinzii să scriu primele amintiri care-mi vin în
minte: Micul dejun, prânzul și cina erau precedate de un ritual la care ea
singură, mama, era actrița care-și intra în rol, imediat după ce masa era
plină. Așezați la masă pe scaune, fața-n față, cu palmele lipite sub bărbiile
coborâte pentru rugăciune, într-o solemnitate maiestoasă, mama și tata. Ea
spunea rugăciunea, o binecuvântare întotdeauna. Apoi, spuneau amândoi:
Amin! Ea făcea semnul crucii sieși, deasupra bucatelor și lui. El îi săruta
mâna de fiecare dată, un sărut pe dosul palmei, unul pe încheietura mîinii.
Pe urmă, își urau poftă bună. Mâncau în liniște. El era un bărbat galant, dar
dezamăgit de cuvinte, de promisiuni fără acoperire, de fluturări din mâini.
Tu erai oglinda lui. El era oglinda ta.
Când îmi ridic ochii, te văd pe tine, mama, cum apari în oglindă
fluturându-ți mâinile. Acum, ești în mintea mea, în spatele meu, propria-mi
durere, mama. Durerea e o senzație care iese din mine în același moment
în care se produce.
Viața, înclin să cred, nu este decât imaginația pusă la lucru când
gândurile-ți curg, ca un râu din ce în ce mai umflat, grăbit până să se
verse-n ocean, unde, domolit, dar demn, încă mai poartă cu el toate
amintirile mele. Eu, urcat pe culmea unui deal aflat departe de casă, cum e
Pietricica, bunăoară, obosit de urcușul pe cărarea sinuoasă și abruptă,
admir această priveliște.
Doar atât mi-a mai rămas.
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Suedia şi
“noile utopii”

un eseu de Dimitrie Grama
Cine nu a trăit in Suedia, nu are de unde să ştie că poporul suedez
este cel mai îndoctrinat şi cel mai controlat popor din Europa şi poate doar
câteva naţii cu o structura politica dictatorială, ca cele din Nord Corea,
Cuba, Iran, Rusia, sau Arabia Saudita, sunt la fel de controlate de puterea
de stat ca şi cea suedeză.
Pe suedez, spre deosebire de cel nord corean sau iranian, nu-l
sileşte nimeni să accepte propaganda îndoctrinatorie, el alege singur să fie
îndoctrinat, deoarece "el vrea să creadă" şi astfel "acceptă ca adevăr" orice
înştiinţare oficială venită de la guvern, mass-media sau de la instituţiile
afiliate puterii de stat.
Dacă sistemul medical suedez al anilor 1960 - 1980 a fost unul din
cele mai bune din lume, acum, în noul mileniu, este doar unul mediocru şi,
cu toate acestea, politicianul actual suedez trâmbiţează: "avem cel mai bun
sistem medical din lume" şi suedezul repetă această lozincă politica şi
crede în ea!
Dacă "educaţia liberă" din şcoli s-a dovedit a fi o catastrofă, fiind
abandonată în majoritatea ţărilor care au abordat-o, în Suedia domină şi
acum principiul tâmpesc prin care elevul decide disciplina, ritmul şi
nivelul educativ şi nu dascălul!
Acum, în Suedia, prin lege, orice instituţie sau întreprindere, de stat
sau privată, este obligată să angajeze în conducere un număr egal de
bărbaţi şi de femei. Alegerea unui nou director sau şef, nu mai este decisă
de competenţa sau de CV-ul prezentat, ci de gen. Deci, dacă întreprinderea
are un total de şase directori, doar trei pot fi bărbaţi, indiferent de profilul
instituţiei sau de necesităţile de dezvoltare.
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Se merge spre o "desexualizare", se merge spre "uniformizare",
astfel încât, în timp, genul feminin şi genul masculin să devină un singur
gen, hermafrodit. Orice apucătură de manifestare mai puternică a unuia din
genuri este considerată boală şi trebuie combătută, condamnată.
Un bărbat ”bărbat” este considerat un "mascul şovinist".
O femeie „femeie” este considerată o "uşuratică", chiar curvă.
Omul "unisex" este promovat, acceptat şi respectat ca atare!
Din anul 2018 o nouă lege va intra in vigoare in Suedia şi anume
"Legea de consimţământ reciproc la actul sexual".
Ce se impune prin această lege? Simplu: când două fiinţe umane
vor să facă sex, trebuie să existe o clară înţelegere că amândouă vor să facă
dragoste atunci, în acel loc, în acel moment! Dacă, dintr-un motiv sau
altul, una din aceste doua fiinţe umane, după terminarea actului sexual, nusi aduce aminte dacă a fost de acord cu actul respectiv, poate, bineînţeles,
să facă o plângere de viol, la Politie. Această lege este valabilă şi aplicată
atât asupra celor care au relaţii sexuale ocazionale, cat şi asupra celor
căsătoriţi. Dacă o femeie / bărbat, după o petrecere, vine de bună voie la
tine acasă, se culcă în pielea goală lângă tine, în patul tău şi dacă ea/el, a
doua zi, dintr-un motiv sau altul, nu-şi mai aduce aminte că a consimţit la
actul sexual, poate face plângere de viol şi rişti să fii judecat şi să faci
puşcărie. Singura posibilitate de siguranţă ar fi semnarea unui document,
în două exemplare, prin care cei care fac sex să precizeze locul, data, ora şi
că sunt, amândoi, de acord cu actul sexual. Ceea ce mă miră este faptul că
nu este încă obligatoriu să fie şi martori care să confirme validitatea
semnăturilor!
Cum rămâne cu necrofilii, sau cu cei care au relaţii sexuale cu
diverse animale, nu este încă limpede, dar probabil că există deja un
comitet de conduită care se ocupa şi de aceasta problemă!
Suedia şi alte ţări vest europene, în spiritul totalei ipocrizii morale,
s-au angajat să elimine, pentru totdeauna, serviciile sexuale plătite. Aşa
zisa Prostituţie, care, vezi Doamne, există doar pe străzi şi la bordel şi
numai acolo! Astfel, pe viitor, o fiinţă umană singură, femeie sau bărbat,
care din punct de vedere fiziologic funcţionează normal şi care, din punct
de vedere hormonal are nevoie, din când în când, şi de companie sexuală,
nu va mai avea aceasta posibilitate.
Este bine sau rău? Şi una şi alta, zic eu. Bine pentru ipocriţii
moralişti.
Rău pentru societate. De ce? Deoarece un individ hormonal
dezechilibrat, poate deveni un pericol social. O prostituată, fără să coste
statul un sfanţ, protejează orice societate de acţiunile furioase ale unui
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individ suprasaturat de hormoni. Ea îl "descarcă" şi din bivol feroce şi orb,
ni-l trimite, acasă, miel.
Fără prostituate, va creşte numărul violurilor, al incestului? Va
creşte numărul ucigaşilor sexuali? Va creşte numărul degeneraţilor sexuali
şi a onaniştilor?
Când va fi interzisă şi masturbaţia! Şi când, în produsele de la
Super Market, vor fi introduse substanţe care să ne "astâmpere" sau chiar
să ne suprime total nevoia de sex?
Altfel, prostituţia sexuală există de când lumea şi există, în forma
ei acceptată, oriunde. În familie, în orice instituţie de stat sau privată, în
guvern, în U.E. şi chiar în ţările arabe unde, oficial, nu există nimic.
Câtă lume nu şi-a câştigat existenţa sau poziţia în societate,
punându-şi curul la bătaie?!
În schimb, dacă vreun politician, fie el eminent şi extrem de
folositor societăţii, "este prins la curve", atunci gata, s-a terminat.
Moraliştii sar pe el ca păduchii, ca viermii şi-l dau afară din societate şi
pun în locul lui vreun tâmpit "moral", care aduce folos doar păduchilor şi
viermilor!
Despre ce "moralitate" este vorba?
Putem spune că moralitatea se defineşte, strict, doar prin preferinţa
şi practica sexuală? Putem considera că Mincinosul, Hoţul, Parşivul,
Profitorul, etc., sunt "morali" doar pentru că au relaţii sexuale cu ei înşişi
sau cu o singură altă fiinţă umană?
Se pare că societatea, intelectualitatea, mass-media şi lumea
obişnuită, în loc să se angajeze în problemele esenţiale, care determină şi
vor determina tot mai puternic evoluţia şi bunăstarea omenirii, este
angajată în reglementarea vieţii sexuale private şi cea a curvelor! Amin!

Octombrie, 2016
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Un desen și un poem de
Horațiu Mihaiu
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Firul Ariadnei
o recenzie de Dan D. Iacob
Între cărţile premiate anul acesta de Filiala Bacău
a U.S.R. se numără şi volumul Convorbiri imaginare cu
Jorge Luis Borges, semnat de scriitorul băcăuan Petre
Isachi, volum apărut, anul trecut, la Editura Rovimed.
Născut în anul 1939, profesor de limba şi literatura
română, critic şi istoric literar, eseist, jurnalist, prozator,
Petre Isachi conduce Revista de literatură 13 PLUS, este
membru al U.S.R din anul 2012 şi a scris, între altele,
volumele: Despre mine şi Dalila (2013), Amanta de
proximitate (2011), Autoportret în oglindă (2009), Vasile
Voiculescu, Ultimele sonete… sau Cum se elimină Complexul Shakespeare
(2001).
Cartea se deschide cu două replici ce trimit la tema oglinzii şi a
oglindirii, opera marelui scriitor sud-american înfăţişându-ni-se ca o imensă
oglindă în care cititorul se redescoperă, ducându-se, cu gândul, la vorba lui
Nichita Stănescu: Un poet este cu atât mai mare, cu cât cei care-l citesc nu pe
el îl descoperă, ci pe ei înşişi. Adevărul acesta nu se aplică numai poeziei ci
şi filosofiei, teologiei, scrierilor ezoterice, literaturii, iar când ai în faţă oglinda
unui autor care topeşte în opera lui toate aceste orizonturi (aşa cum se
întâmplă în cazul lui Borges), atunci, printr-o carte ca cea a lui Petre Isachi ai
şansa să înţelegi, în primul rând, cine este, înlăuntrul său …Petre Isachi. Un
lucru, spunea într-un rând Hegel, nu se poate oglindi în oricare altul ci într-un
altul al său. Goethe numea asta afinităţi elective. N-am putea vedea soarele
dacă ceva din esenţa soarelui n-ar sălăşlui înlăuntrul ochiului nostru, mai
spunea el, prelungind poate vorba aceea a lui Paracelsus, după care cerul de
deasupra noastră nu este decât o proiecţie a cerului lăuntric.
Se povesteşte că, odată, la Platon a venit un discipol şi l-a întrebat de
ce, dacă vede calul, nu vede şi Ideea de cal. Pentru că nu ai ochi pentru Idee,
i-a răspuns filosoful, iar răspunsul lui poate da seamă şi de cartea profesorului
Petre Isachi, în măsura în care ea ne relevă pentru ce a avut ochi domnul
profesor, când s-a oglindit în opera amintită. Opera lui Borges este o lume în
sine, izvorâtă din fiinţa demiurgică a unui geniu cum puţine au fost în secolul
al XX-lea şi, de aceea, întâlnirea cu ea sfârşeşte, implacabil, prin a-ţi revela
propriile margini.
Scrisă sub forma unui dialog între autor (Pedro) şi creator (Borges),
cartea are trei capitole, ce subsumează tot atâtea convorbiri: - Despre mituri
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cioplite cu „dalta lui Homer” şi cântate cu vioara lui Enescu, în care sunt
abordate temele: Literatura, o carte scrisă de toţi oamenii? * Vizibilul,
reflexul invizibilului * Jucăm roluri aparent antitetice în Marele Teatru al
Lumii * Regele, Poetul şi Curtea * Întrebările de „orb” ale lui Pedro *
Supremaţia autocenzurii * Blestemul creaţiei * Ideea de (ne)sfârşit *
Literatura, vis dirijat * Zădărnicia nemuririi * Labirintul perfect * Memoria
universului * Roata, şarpele şi crucea * Răzbunarea cărţilor necitite *
Predestinarea * Suntem simultan victima şi călăul * Dreptatea este
(in)umană? * Sămânţa unui infern posibil * Viaţa este un vis * Schimbarea
identităţii* Insinuarea tragicului * Necesitatea nebunilor * Destinul
Minotaurului * Orgoliul zeilor vs. orgoliul oamenilor * Punctul în care
„converg toate punctele” * Deşertul * Uitarea * Sacrificiul * Inspiraţia şi
voinţa divină * Imposibilitatea oricărei originalităţi. * Muzica misterioasă şi
interogativă a Lumii.
- Despre convergenţa ideilor şi a miturilor din „Prima
convorbire” văzute în „Coloana nesfârşită” a lui Brâncuşi şi auzite în
muzica naiului lui Gheorghe Zamfir, în care temele sunt: Nimeni nu este
ceea ce este * Trădăm şi suntem trădaţi * Misterul prieteniei * „Prăpastia
destinului” * Prezentul etern * „Nici un act nu este involuntar”! * Femeia *
Nostalgia absolutului * Lumea ca voinţă * Textele pervertesc realitatea *
Nimic nu este întâmplător * Fatalitatea conflictului * „Străinul” din noi şi de
lângă noi * Ecce Homo * Resurecţia mitului christic * Sensul care se face *
Universul un Teatru al oglinzilor? * „Teroarea nimicului” * Singurul, nu
singur * Neamul Yahoos * Enigma Timpului * Reîntoarcerea lui Homer *
Amintirile-ecran * „Unul e în toţi” * Trăim contaminaţi de frică şi de nebunie
* Înţelepciunea lui Dumnezeu * Identificarea cu duşmanul * Ce aşteptăm şi
de la cine? * Metafizica prezenţei vs. Metafizica absenţei.
- Despre convergenţa cu „Masa Tăcerii” a celor Trei Convorbiri
contaminate de „Arta fugii” şi de muzica religioasă a lui Iohann
Sebastian Bach, cu temele: Complotul tăcerii * Canibalizarea Lumii *
Sclavul absolut: Regele * Defulările reginei * Dictatura Banului * Dificultatea
oricărui dialog * Cine înţelege vede * Eros şi Thanatos * O posibilă erată la
Legile lui Dumnezeu * Raţiunea de a fi a Răului * Disconforitul stării de
mirare * Socratismul din morala lui Platon * Dedal continuă să construiască *
Totul este posibil * „Nu există eveniment în sine” * În căutarea Cuvântului *
Beţi de amintiri şi de uitări * Numai ficţiunea nu minte * „Nimeni nu-l poate
învăţa pe celălalt” * Poetul caută „un alt cuvânt” * „Peştii” lui Sorescu din
„Iona” * Esse est percipi * Evadarea în utopie * Odin şi tăietorul de lemne *
Mediocritatea învinge spiritul aristocratic * „Eu este altul” * Fatalitatea
convertirii în tragic * Adevărul: metaforă, metonimie, iluzie? * Primejdia de a
zări Divinitatea * Tigrul albastru, un tabu sacralizat * Taina omului cifră *
Misterul pietrelor zămislitoare * Deşertul biblic * Dumnezeu şi Allah *
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Reîntoarcerea identicului * „Miracolul obscen” * Spaţiul cuprinde totul *
„Necesitatea nu are nici o lege”? * Haosul este inextirpabil * Cecitatea
cerşetorului * (Co)relaţia mentor – discipol * Trăim în paradis?! * Câtă
memorie, atâta identitate * Ubicuitatea şi eternitatea spiritului * Biblioteca
este opera lui Dumnezeu * Cartea a fost, este şi va fi inacesibilă *
Interpretarea ideală: interpretarea unei cărţi în toate cărţile! * Inchizitorii
Bibliotecii * Scriem şi citim opere imperfecte * Există o carte-cheie? * Prostia
suntem noi? * Secretul: sclav şi stăpân * Biblioteca „iluminată, solitară,
infinită, inutilă, incoruptibilă, secretă” * Ordinea cărţilor * Drama opţiunii *
Adevărul la persoana I * Suntem autorii duşmanilor noştri * Labirintul
invizibil al scriitorului * De ce a ales Iuda, abuzul de încredere şi delaţiunea?
* Dumnezeu s-a făcut om până la infamie * Orice tip de sacrificiu este
neinvalidat, atenuat prin banalizare, uitat * Opera: mecanism semiotic *
Norocul cercului strâmt! * Philosophia perennis vs. Philosophia garrula *
„Orice cuvânt contestă alt cuvânt”
Citind temele de mai sus te simţi copleşit. Cum poţi, te întrebi, să
abordezi într-o carte ce numără doar 289 de pagini, un asemenea orizont? Cu
ce vei rămâne, ca cititor, la sfârşit, după lectură?
Parcurgând cartea profesorului Petre Isachi, pe care-l cunosc (suntem,
amândoi, membri ai Filialei Bacău a U.S.R, din acelaşi an), gândul m-a dus la
volumul Borges despre Borges: convorbiri cu Borges la 80 de ani, apărut în
anul 1990, la Editura Dacia din Cluj, carte ce are următorul cuprins: Insulele
secrete * Când mă trezesc * A venit treptat, ca un amurg de vară * Eu
simbolizez pur şi simplu ceea ce sunt * Publicul este o iluzie * Eu însă prefer
să visez * Un scriitor îşi aşteaptă propria sa operă * Timpul este misterul
esenţial * Mi-am imaginat întotdeauna paradisul ca o bibliotecă * Coşmarul,
acest tigru al visului * Am trăit mereu cu teama de oglinzi.
Comparaţi acest cuprins, ce trimite la ceea ce s-a numit Firul Ariadnei,
cu cele trei pagini ce vor să structureze temele convorbirilor din cartea gândită
de Petre Isachi şi veţi vedea lesne diferenţa, veţi simţi diferenţa. În cartea
publicată la Cluj se regăsesc nu mai puţin de 12 interlocutori ai lui Borges
(număr simbolic), plus un editor. După 1990, ea mi-a deschis drumul către
Universul Borges tocmai pentru că, dincolo de informaţiile despre viaţa lui, a
reuşit să mă ducă pe Prag, pe pragul dintre lumi. Citisem Cărţile şi noaptea,
câteva nuvele, dar foamea de Borges s-a născut odată cu lectura cărţii
amintite. Din păcate, cartea profesorului Isachi nu trezeşte foamea de Borges,
rămânând o aglomerare de teme, termeni, expresii, trimiteri, paranteze, care,
după câteva zeci de pagini de lectură încep să te obosească (ce este mult
strică, spune o înţeleaptă vorbă), simţindu-te constrâns să pui volumul
deoparte.
Din volumul tipărit la Cluj rămâi cu formulări memorabile:
Nefericirea este una dintre multele unelte date scrisului. Nefericirea,
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singurătatea, toate acestea trebuie folosite de scriitor. Chiar şi coşmarul este
o unealtă. Multe din povestirile mele mi-au fost date de coşmaruri. Sau:
Oamenii cred că Iadul este un loc anumit pentru că l-au citit pe Dante, eu
însă mă gândesc la el ca la o stare. Şi-mi amintesc o parte a unui vers din
Milton, când Satana spune: “Eu însumi sunt Iadul”. Sau: Personal, nu cred în
viaţa de apoi. Sper că voi înceta să exist. Sau: La urma urmei, avem un
destin. Altfel am înnebuni de plictiseală.
Borges este un Personaj complex, unic, şi, dacă năzuieşti să scrii o
carte de dialoguri imaginare cu el, trebuie să-ţi fie dat să naşti, la rându-ţi, un
Borges, după chipul şi asemănarea celui dintâi, nu după chipul şi asemănarea
ta. În cartea domnului profesor, Borges vorbeşte aşa: Ce ciudată e soarta
scriitorului! La început este baroc, baroc din vanitate, iar cu trecerea anilor,
dacă astrele îi sunt prielnice, poate dobândi nu doar simplitatea, care nu
înseamnă nimic, ci modesta şi misterioasa complexitate.
Cărţi asemenea celei pe care a năzuit s-o scrie Petre Isache nu se nasc
doar pe baza fişelor de lectură şi a meditaţiilor în marginea lor, doar pe baza
inventarului de teme risipite în opera lui Borges. Poţi să faci asta, dar n-ai să
obţii, la limita de sus, decât o carte exactă, nu una adevărată. Ori o carte de
genul celei pe care a voit să o scrie domnul profesor, trebuie să aibă tăria unei
Bune Vestiri. Din păcate, în cartea lui Petru Isachi n-am simţit urma vreunei
Bune Vestiri. Desigur, luate separat, sunt pagini care merită atenţie, dar aici
vorbim de întreg, pentru că o carte este un întreg.
Cititorul familiarizat cu opera lui Borges ştie că acesta are harul de a
te aduce, prin scrierile sale, pe pragul dintre lumi, dintre lumea aceasta şi
lumea Adevărului. Esteticul, spune el într-un rând, este iminenţa unei revelaţii
care nu se produce. Citind cărţile lui Borges tocmai asta simţi: dacă autorul ar
fi continuat să mai scrie câteva rânduri, câteva pagini, s-ar fi produs revelaţia,
ai fi păşit în imperiul Adevărului.
Când închipui o carte de dialoguri imaginare cu Jorge Luis Borges,
trebuie să ai, la rândul tău, capacitatea, harul, de care am amintit, altfel, cartea
ta va rămâne o simplă înşiruire de teme importante, de autori, citate, care nu
reuşesc să-l ducă pe cititor pe pragul dintre lumi. Din păcate, cartea
profesorului Petre Isache nu reuşeşte să ne aducă pe Prag, nu reuşeşte să ne
redea vraja paginilor scrise de Borges, rămânând doar o notabilă încercare de
a recrea o lume pentru care, în pofida ştiinţei de carte, autorul nu are organ.
Altfel, temele înşiruite pe parcursul celor trei capitole (reproduse şi de noi mai
sus), sunt importante. Dar abordarea lor nu ne dă sentimentul dominant pe
care-l trăim când citim scrierile lui Borges: iminenţa unei relevaţii care nu se
produce, tensiunea Pragului.
Convorbirile se vor, mărturiseşte autorul, o intruziune în labirintul
Operei borgesiene, dar spre a putea răzbi în acest labirint el pare să fi uitat că
are nevoie de un Fir al Ariadnei. Petru Isachi îşi descoperă preferinţe de
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lectură comune cu Borges (Palton, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger,
Gianni Vattimo, Umberto Eco, Derrida, Aristotel, Heraclit), semnul, visele,
inconştientul sunt partenerii noştri de încredere. (…) Pe scurt: visăm să
romantizăm Lumea. Aşa cum visează toţi cititorii borgesieni…
Cartea, ne spune domnul profesor, are şi un scop didactic: să-l
determine pe potenţialul cititor să se apropie de opera lui Borges.
Petre Isachi are, fără îndoială, întinse lecturi, dar îngrămădirea pe o
aceeaşi pagină a mai multor citate, enumerarea mai multor teme, derutează,
copleşeşte cititorul. Supratema Convorbirilor este, după cum ne destăinuie
autorul,
obsesiva “Reîntoarcere a Identicului”, iar “Convorbirile
imaginare…” pe care le oferă cu smerenie Regelui sunt, de fapt, o biografie a
gândirii borgesiene.
Din păcate pentru cititor, amestecul de teme, termeni, citate, poeme,
sentinţe, nu conturează decât un labirint în care, fără a ni se da Firul Ariadnei,
ne rătăcim iremediabil.
M-am tot gândit în ultimii ani la volumele scrise de profesorii de liceu
ce predau limba şi literatura română, pornind de la observaţia lui Constantin
Noica, după care profesoratul (el se referea la universitarii din sfera
filosofiei), deformează, făcându-l, la limită, inapt pe cel care-l practică pentru
creaţia filosofică. Cred, la rându-mi, că şi profesoratul în zona limbii şi
literaturii deformează (fişe de lectură, planuri de lecţii, obligativitatea de a-i
livra elevului cunoştinţe), făcând ca, de cele mai multe ori, eseurile
profesorilor de umanioane să fie cel mult exacte, dar lipsite de adevăr (în
sensul în care făcea Constantin Noica distincţia). Este, după părerea mea, şi
cazul cărţii profesorului Petre Isache, de a cărui creaţie am încercat să mă
apropii pornind de la dictonul: vom critica opera, iar nu persoana.
Poate, dacă domnul profesor reuşea să ne acorde şi câte un respiro
cărţii, presărând, în imaginarul dialog, date reale despre viaţa şi opera lui
Borges, poate dacă nu bolduia atâtea fraze, dacă nu trecea, repede, repede, de
la o temă importantă la alta şi mai importantă, într-o cavalcadă ce-ţi taie
răsuflarea, cartea ar fi fost o reuşită.
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Frica de libertate
o corespondenţă din Germania de dr. Viorel Roman

La Revoluţia din decembrie 1989 românii şi-au luat porţia de
libertate, sau li s-a băgat pe gât, în caz de lovitură de stat. Era clar că
sclavia marxistă s-a terminat, dar că noua libertate, fără dreptate şi
adevăr, e fără mare valoare pentru că, în fond, eşalonul doi al
Partidului l-a înlocuit pe primul: Ceauşescu, Iliescu - pleacă ai noştri,
vin ai noştri, (noi rămânem tot ca proştii).
După un mileniu pravoslavnic, o jumătate de secol de minciună şi
lagăr, frica de libertate nu dispare peste noapte. Nu era mai bine
înainte? Ortodoxo-comunismul a emancipat milioane de ţărani, care şiau făcut un rost la oraş. Dreptul roman, contractele, organizaţiile
raţionale, capitalismul impersonal e compatibil cu valorile moldovalahe?
În Ruşinea de a fi orthodox, C. Coman constata că, în marşul lor
grăbit spre Europa, guvernanţii românilor şi-au dat seama, adeseori, că
le atârnă de picioare, ca o piatră de moară, ortodoxia... Problema nu a
fost clar şi explicit exprimată, dar ea este evidentă oricărei priviri mai
atente... Dilema neexprimată a actualilor guvernanţi, ca şi a unei părţi
însemnate a intelighenţiei româneşti, priveşte asumarea sau lepădarea
identităţii noastre naţionale ortodoxe... Oamenii noştri ? luminaţi?,
evident (sunt) ruşinaţi că aparţin unui popor ortodox... în: Scrisoare
Duhovnicească a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi
Europa Centrală, Regensburg, 10 / 1998. Este adevărat, politic
correct, ce ne spune preotul?
Şi Marx vedea că raţionalitatea Capitalului nu se împacă cu
oriental, iar pentru M.Weber, capitalismul e un produs al eticii
protestante a muncii. Călugării romano-catolici celibatari, latinizaţi,
specializaţi, mobili, au pus bazele ? teologiei muncii?, legislaţiei de
sorginte romană, birocraţiei care rezolvă conflictele raţional,
instituţiilor care realizează investiţii şi eforturi fizice, intelectuale,
coerente pe durata a mai multe generaţii. Îndumnezeria omului şi
obligaţiile faţă de creaţia divină, cotidian practicate şi raţional în Apus,
sunt prea puţin cunoscute în Răsărit. Ortodocşii refuză răceala
concurenţei, care lezează iubirea fraţilor, specializarea, raţionalitatea
capitalismului, ei preferând contemplaţia, perfecţionarea spirituală 205
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odă repausului adânc. Cei mai radicali îl văd în Apus chiar pe
Anticrist, pe duşmanul de clasă şi, mai nou, văd … roboţei.
Orientarea ortodoxo-comuniştilor moldo-valahi spre vest
(UE/NATO), implică desigur o schimbare de paradigme, un dialog şi
religios cu cei care au pus bazele capitalismului. Pentru că ei urmăresc
să contribuie cu performanţele spirituale ale contemplaţiei lor milenare
la mântuirea lumii, în care teologia muncii totuşi domină ? capitalismul
ca religie. Dar cum este posibilă adaptarea idealului bizantin, exigenţei
contractului roman?
La tranziţia spre libertate, frica şi nostalgia sunt fireşti. După
Biblie, în drum spre Ţara Făgăduinţei, mulţi regretau deja siguranţa din
vremea sclaviei faraonice şi se închinau Viţelului de Aur. Asemănarea
cu tranziţia de la Imperiul cel rău la UE/NATO bate la ochi. Aşa că
P.C.R, F.S.N, P.D.S.R, P.S.D s-au adaptat, dar şi-au păstrat măduva
ortodoxă - pentru liniştea noastră - iar marxismul, religie prometeică,
ce urmăreşte realizarea raiului pe pământ, este numai o faţetă
secularizată a antioccidentalismului funciar.
Ceauşescu practica nedreptatea şi minciuna după Cortina de Fier a
ruşilor. Iliescu aplică tactica lor, a pământului pârjolit:
dezindustrializare, agricultură de supravieţuite, corupţie şi sărăcie cu
larg caracter de masă. Dar, în ciuda tuturora, vizita papei Ioan Paul al
II-lea la Bucureşti, a repus ţara pe harta Europei - Nu va fie frica!
Apoi este ales Traian Basescu, cu programul Dreptate şi Adevăr.
Alegătorii au înţeles: integrarea în Europa presupune, cere, depăşirea
duplicităţii, nedreptăţii şi minciunii din trecut.
Românii sunt decepţionati de libertatea de după 1989. Duplicitatea
moldo-valahă, minciuna şi nedreptatea marxistă, sunt evidente. Frica
de libertate este de înţeles, pentru că, fără dreptate şi adevăr nu există
libertate. Doar oligarhia dictează ce-i politic corect, ce-i de ales, ce-i
progresul.
Dar care-i adevărul, într-o lume în care, apparent, toţi au dreptate?
Sau nu există adevăr?
Ce este omul şi cum poate să se împlinească el, ca individ şi
colectivitate?
În tradiţia creştină oamenii, creaţie a lui Dumnezeu, au dreptul la
libertate, dreptate şi adevăr. Conducătorii care nu le respectă, în limbaj
modern, standardele de civilizaţie, trebuie înlăturaţi, pentru că nu sunt
legitimi.
În era naţionalismului, colonialismului, statul părea a oferi cadrul
libertăţii. Dar o dreptate redusă la interesul de stat şi nu la dreptatea în
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sine, nu se deosebeste, după Sfântul Augustin, de interesul unei bande
de hoţi bine organizată. Libertatea trebuie cultivată, raportată mereu la
realitate, la adevăr, la responsabilitatea faţă de celălalt, atât individuală
cât şi instituţională. Dacă privim istoria libertăţii, începând cu Biblia,
vedem forme aberante, dar şi o linie a concepţiei creştine, de descifrat
din Decalog.
De la Imperiul Roman la UE există o linie ascendentă dar şi cu
fracturi, spre libertate (şi materială!), dreptate şi pace. Transferul de
suveranitate la UE, EURO schimbă radical cadrul social-economic al
românilor. Dar cum nu există filozofie care să nu se orienteze după o
mare tradiţie religioasă, tot aşa ortodocşii rămân stingheri, dacă nu
găsesc, în dialog, un limbaj comun cu Roma.
Angajamentul colectiv recent, pentru dreptate şi adevăr se
constituie în primii paşi pe calea emancipării, integrării autentice în
Europa, unde frica de ruşi, de libertate, ca şi ruşinea de a fi orthodox,
sunt nejustificate.
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Supravieţuirea prin cultură, un
truism care face bine psihicului
Sub titlul “Contrapunct… Demnitatea supravieţuirii
prin cultură: mărturii, puncte de vedere, documente”, a
apărut anul acesta, la Centrul pentru Cultură şi Arte
“Carmen Saeculare”din Piatra Neamţ, un volum semnat de
profesorul Gheorghe I. Bunghez.
Domnule profesor, vă ştiu din anii '70 ai secolului
trecut, pe când, ca elev de şcoală generală şi mai apoi de
liceu, am fost implicat, la rându-mi, în diferite manifestări
culturale (piese de teatru, recitaluri de poezie, prezentări de
spectacole). După terminarea studiilor superioare (1985) am
început să particip iar la viaţa culturală a urbei (activând în trupa de teatru a Casei
de Cultură, fiind prezent la lansări de carte şi vernisaje, mergând la concursuri de
recitări ori de grupuri satirice, participând la recitaluri de poezie), iar drumurile
noastre s-au intersectat iar. Tot în acea perioadă am început să cunosc oamenii de
cultură din oraşul noastru (Cristian Livescu, Lucian Strochi, Adrian Alui
Gheorghe), dar şi pe cei ce se ocupau, pe linie de partid sau de sindicat, de
treburile culturii (Constantin Tomsa, Gheorghe Brăescu, Alupului Rus, Dumitru
Luca).
După decembrie 1989 întâlnirile cu dumneavoastră (şi cu ei) s-au
înmulţit, culminând cu invitaţia de a veni în emisiunea pe care o realizaţi la un
post de televiziune local. V-am admirat întotdeauna rigoarea cu care vă pregăteaţi
interviurile televizate, tonul vocii, prestanţa.
Când, în anul 2010, la Editura „Asachi” din Piatra Neamţ a apărut cartea
“Teatrul Tineretului între Dragonul şi Piaţeta”, am citit-o cu bucurie; pentru că
între anii 1980-1985 am fost student la Bucureşti, n-am putut vedea decât câteva
spectacolele din timpul directoratului dumneavoastră.
Anul acesta v-a apărut cartea amintită mai sus; am citit-o şi pe aceasta cu
interes, pentru că, repet, tânăr fiind, am parcurs şi eu, din aşezarea mea de atunci
(de pionier şi utecist pasionat de teatru şi poezie) o parte din perioada culturală
cuprinsă în volum (am făcut teatru pioneresc sub îndrumarea actorului Corneliu
Dan Borcia, teatru la liceu, sub îndrumarea soţilor Mancaş, am participat la
concursuri de poezie, obţinând premii pe plan local şi naţional).
Îndrăznesc, în rândurile de mai jos, să fac o analiză a cărţii
dumneavoastră, pornind de la conturarea contextului politic în care a fost prinsă
România după anul 1944, context prea puţin prezentat în volumul pe care-l
semnaţi.
În viziunea (de sorginte leninistă) a partidelor comuniste (aflate în
subordinea Moscovei), subliniază Eugen Negrici în cartea sa Literatura română
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sub comunism (1948-1964), literatura, ca şi cultura în general, intră în
categoria instrumentelor eficace de cucerire şi de consolidare a puterii. (…) În
1948 se tipăreşte broşura “Publicaţii interzise până la 1 mai 1948”, care
cuprindea într-un volum de 500 de pagini listele cu numărul uluitor de nume de
autori sau de titluri de cărţi, ce numărau 8779 de titluri. O listă, fireşte, deschisă
care creşte terifiant cu câte o mie de titluri pe an prin sesizări, denunţuri şi
iniţiative personale. (…) Impactul acestei epurări de proporţii apocaliptice
asupra stării de spirit a intelectualităţii române a fost copleşitor. (…) Pe scurt, se
triază şi se elimină, într-un crescendo aiuritor, tot ce nu convine ocupantului
sovietic (servit de agentura de spionaj cu nume de partid şi cu misiunea
distrugerii sentimentului naţional). Datele de pe buletinul de identitate al
poporului român sunt spălate cu grijă de câteva ori, ca să nu se mai vadă nimic
din ce i-ar mai da acestuia sentimentul siguranţei şi statorniciei.
Născut în anul 1936, aţi făcut studiile superioare începând cu anul 1954, în
plină revoluţie socialistă, când închisorile comuniste gemeau de deţinuţi politici,
mare parte din ei constituind, până în anul 1944, elita culturală, religioasă,
politică şi economică a ţării. Respingându-vi-se studenţia la Drept (din cauza
dosarului cu probleme), aţi urmat Facultatea de Filologie, Istorie şi Filozofie din
Iaşi, primind o repartiţie în comuna Stăniţa din raionul Roman. (1958). În acest
context, recunoaşteţi, cea mai dificilă şi stânjenitoare obligaţie, în afara orelor
de la catedră, în afară de cele administrativ-gospodăreşti şi cele culturale, era
“datoria” de a participa, sub îndrumarea şi supravegherea unor “cadre” locale
sau venite de la “raion” sau „regiune”, dimineaţa devreme, seara şi uneori chiar
noaptea, la “opera” de „lămurire” a sătenilor pentru a intra în “întovărăşirea”
agricolă şi apoi în “gospodăria agricolă colectivă”, calvar finalizat “glorios” la
Stăniţa abia în 1962, odată cu “victoria colectivizării” în întreaga ţară.
Ne dăm lesne seama că adevăratul scop al partidului în acea vreme era
colectivizarea, nu culturalizarea. Procesul educativ al tinerilor era strict controlat
prin programa de învăţământ, iar activităţile culturale (cântec, joc şi voie bună),
erau doar o supapă de refulare a energiilor ce mocneau în rândul ţăranilor obligaţi
să renunţe la dreptul de proprietate asupra pământului. S-a procedat, desigur, la
alfabetizarea satelor, lucru foarte bun, dar, după alfabetizare a urmat
îndoctrinarea. Nu aduc o acuză, nici dumneavoastră nici celor apropiaţi de vârsta
dumneavostră, pentru că, vorba lui Constantin Noica (vorbă pe care mi-a spus-o
la Păltiniş, în vara anului 1986), nu se putea face nimic având la graniţă tancurile
ruseşti. Cât despre istoria pe care o predaţi atunci la şcoală, îmi dau lesne seama
ce mesaj eraţi constrâns să transmiteţi prin lecţii. Repet, nu este vina
dumneavoastră, aşa au fost vremurile, dar nu trebuie idealizată o perioadă
cumplită din istoria modernă a României.
E bine totuşi să nu se uite că, imediat, spuneţi în carte, din anul următor
(1954), va începe şi o anume, “limitată”, perioadă de “deschidere” politicoideologică, inaugurată de Gheorghiu-Dej şi (oarecum) “continuată” apoi de
Ceauşescu, concretizată în retragerea trupelor sovietice de ocupaţie, eliberarea
deţinuţilor politici din închisori şi alte câteva “gesturi”, între care şi
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“formidabila” declaraţie din august 1968. Regiunea Bacău dispunea de
numeroase aşezăminte culturale la oraşe şi sate: case de cultură şi cămine
culturale, biblioteci orăşeneşti şi comunale, iar, în oraşul Piatra Neamţ, de un al
doilea Teatru de Stat.
Adevărat, dar ce activităţi culturale se desfăşurau acolo, ce cărţi erau în
biblioteci, în librării, ce spectacole se montau în teatre, asta nu ne mai spuneţi.
Amintiţi trei mari manifestări demarate în acei ani, sub egida “Comitetului
Regional pentru Cultură şi Artă”: Primul Festival de Teatru Folcloric,
Sărbătoarea Războienilor şi Sărbătoarea Muntelui Ceahlău.
Adevărat, dar aceste manifestări culturale, mizând pe folclor, nu erau
periculoase pentru regimul comunist. În anii puterii socialiste, spune Nicolae
Steinhardt într-un rând, se aprobau teze de doctorat în istorie despre epoca lui
Ştefan cel Mare sau Mihai Viteazu, în timp ce istoria modernă era rescrisă,
falsificată. Or, spune Steinhardt, a avea curajul să spui că unu şi cu unu fac doi,
însemna să ai curajul să vorbeşti despre istoria recentă a României. Dar, despre
istoria modernă nu se aprobau teze de doctorat. Aşa şi cu manifestările culturale:
cântec, joc şi voie bună pentru masele largi, populare, în timp ce, în zeci de mii
de familii (printre care şi familia mea), tocmai sosise acasă un fost deţinut politic,
în timp ce alţi foşti deţinuţi trăiau deportaţi în Bărăgan, sau, întorşi în societate,
erau marginalizaţi. Abia după ce, acum câţiva ani, am văzut Memorialul de la
Sighet, am realizat dimensiunea revoltei faţă de comunism care a cuprins ţara
noastră după anul 1944, dar şi dimensiunea opresiunii. Noi, românii, afirmă
Lucian Pintilie, într-o scrisoare deschisă adresată Memorialului Durerii la 10 ani
de la prima difuzare, am stat aproape jumătate de veac la adăpostul unei imagini
mincinoase şi convenabile, o imagine impostură, a dulce imagine mioritică din
care am muls toate beneficiile posibile. Care este acea imagine impostură, matcă
proteguitoare a bunei noastre conştiinţe? Românul e un om blând, n-a opus nicio
rezistenţă sălbaticei agresiuni comuniste, nu e în firea lui să răspundă la violenţă
prin violenţă. Mitul acestei supuneri a convenit şi astfel a început producţia
industrială de conştiinţe româneşti, cu minciuna bine însuşită. (...) „Memorialul
Durerii” revizuieşte integral această imagine umilitoare şi nedreaptă. Este
absolut răvăşitor să afli că românii au avut una dintre cele mai consistente
rezistenţe anticomuniste din Est. (...) Sunt gata să revizuiesc, la rându-mi,
unghiul de băşcălie dureroasă din care mi-am îngăduit să privesc destinul
poporului român. Poate că, la urma urmei, nu Mitică este eroul nostru naţional.
Cine ştie?
Desigur, nu Mitică este eroul nostru naţional, deşi astăzi, anesteziaţi cum
suntem, aşa pare, dar cu mitici s-a făcut colectivizarea, miticii au fost
propagandişti, miticii au ieşit în faţă (bucurându-se de toate privilegiile
momentului), spre a construi socialismul în ţara noastră şi tot cu mitici s-a vândut
şi se vinde, pe bucăţi, după 1989, România.
Între piesele prezentate la Primul Festival de Teatru Folcloric (teatru de
amatori), din octombrie-decembrie 1966, amintiţi Legenda Ceahlăului, Măştile,
Urşii, Valerica şi Bujorul, tot piese inofensive pentru sistemul politic. În acel an,
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1966, murea bunicul meu, fost deţinut, după ani de temniţă grea şi de domiciliu
obligatoriu, în Bărăgan; asemenea lui s-au stins mulţi în acei ani ai „victoriei
socialismului la oraşe şi sate”. Mai norocoşi, mai longevivi, fiind mai tineri decât
bunicu, Grigore Caraza, Nicolae Popa, părintele Iustin Pârvu, alţii asemenea lor,
ieşiţi, la rându-le, din temniţele comuniste, aveau să trăiască, marginalizaţi de
sistem, mult după 1989. Vă daţi seama cum ar fi arătat România astăzi dacă elita
care a înfundat puşcăriile după 1944, ar fi fost lăsată să-şi dedice viaţa creşterii
economice, industriale, dar mai ales spirituale şi culturale a ţării?
Celelalte două sărbători amintite de dumneavoastră (a Războienilor şi a
Muntelui Ceahlău), puneau accentul, firesc, tot pe folclor şi pe o istorie
repovestită din aşezarea puterii socialiste.
Ajuns la Piatra Neamţ de la Bacău, odată cu constituirea noului judeţ,
alături de Constantin Potângă şi Nicolae Acrâşmăriţei (pentru domeniile artă,
cultură, ştiinţă, învăţământ), Pavel Pantea (ziarul Ceahlăul) şi de alţii, care
răspundeau de domeniile financiar-economice şi industriale, aţi preluat frâiele
culturii nemţene, având mână liberă de la Ştefan Boboş, Preşedintele Comitetului
Judeţean de Partid, să vă formaţi echipa cu care urma să lucraţi.
De-a lungul anilor, aţi îndeplinit funcţiile: 1968-1973, preşedintele
Comitetului Judeţean de Cultură şi Artă;1973-1977, şef al secţiei de propagandă a
Comitetului Judeţean Neamţ al P.C.R; 1977-1980, preşedinte al Comitetului
Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă; 1980-1986, director al Teatrului
Tineretului; 1986-1997, director al Centrului Judeţean de Librării, devenit, după
1989, S.C Sedcom Bibliopolis – Petrodava S.A.
Numai funcţii de vârf pe linie de cultură şi propagandă, timp de treizeci
de ani. Foarte bine, dar, aşa cum spune cronicarul, nu sunt vremurile sub om, ci
omul sub vremi, cu alte cuvinte să nu minimalizăm influenţa politicului în actul
cultural, din moment ce, literatura, ca şi cultura în general, intră în categoria
instrumentelor eficace de cucerire şi de consolidare a puterii.
Cât priveşte o altă manifestare amintită - Petrodava 2000 - ea a fost o
prelungire a protocronismului din epocă. Să ne amintim că, în dezvoltarea sa,
protocronismul a luat o valenţă puternic naţionalistă, instrumentată politic de
regimul Ceauşescu, care promova un trecut idealizat al ţării, trecând peste regulile
cercetării ştiinţifice şi recurgând la date şi surse îndoielnice, care puteau legitima
mai uşor teoriile protocroniste.
În 1974, citim într-un articol postat pe Wikipedia, Edgar Papu publică în
revista culturală “Secolul 20” un eseu intitulat „Protocronismul românesc”,
susţinând prioritatea cronologică românească în cazul unor inovaţii europene.
Foloseşte ca exemple „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”,
care ar fi anticipat literatura barocă europeană, îl consideră pe Dimitrie
Cantemir un scriitor romantic „avant la lettre”, iar pe Mihai Eminescu un
predecesor al existenţialismului şi sociologiei. Concluzia lui Papu este că
„protocronismul este una din trăsăturile dominante şi definitorii ale literaturii
noastre în context mondial”. A fost suficient ca această teorie să fie făcută
publică, pentru ca unii oameni de ştiinţă şi unii ideologi de partid să înceapă să
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accentueze glorioasele realizări sau descoperiri româneşti, primele în cele mai
diverse domenii. Toate acestea au fost dublate de o glorificare extensivă a
realizărilor culturale şi politice româneşti. Ideea a fost imediat adoptată de
regimul naţionalist al lui Ceauşescu, care a încurajat şi amplificat discursul
cultural şi istoric, afirmând superioritatea culturii autohtone în faţa oricărei
influenţe străine. Ideologia ceauşistă dezvoltă un concept aparte după 1974, când
la al XI-lea Congres al Partidului Comunist din România ataşează
protocronismul marxismului oficial, afirmând că dacii fondaseră „un stat
neorganizat” permanent.
Vedem astfel cum toate manifestările culturale, toate “deschiderile” lor,
erau subordonate unei concepţii clare, impusă de la Bucureşti, libertăţile din
teritoriu fiind extrem de limitate.
Demnitatea supravieţuirii prin cultură, sintagmă pe o folosiţi des, nu are
acoperire, de vreme ce aşa zisele libertăţi erau orchestrate de la Centru, ca nişte
supape de refulare, ori spre a servi intereselor de partid şi de stat. Afirmaţi că
ideia-forţă a cărţii dumneavostră este: necesitatea autenticei deveniri prin
cultură / necesitatea adevăratei implicări prin cultură! Devenirea întru ce,
implicarea întru ce, prin cultură, de vreme ce cultura acelei perioade avea în spate
concepţia materialist dialectică despre lume şi om, ateismul?
Referindu-vă la prezent, afirmaţi că societatea românească are nevoie de
o concretă implicare a autenticilor intelectuali, pentru (re)devenirea moralculturală a unei cât mai numeroase părţi a generaţiilor contemporane şi
viitoare.
Cultura, domnule profesor, este, după vorba lui Andrei Pleşu, o
modalitate de a aştepta o soluţie pe care nu o ai încă. Cultura nu este un scop în
sine, nu este mântuitoare, iar devenirea moral-culturală la care faceţi referire
trebuie să aibă, spre a fi cu adevărat de folos omului, o direcţie. Lumea de astăzi,
societatea românească de astăzi arată aşa pentru că a pierdut direcţia în care să
îndrepte devenirea moral-culturală, rămânând într-o devenire rotitoare, de tipul
anotimpurilor (încă un festival de teatru, încă un târg de carte, încă o ediţie a
Vacanţelor Muzicale, etc).
Deschizând o paranteză, voi spune că un filosof de talia lui Constantin
Noica a prins momentul prielnic din anii '60 ai secolului trecut spre a reveni, după
ani de temniţă şi de domiciliu obligatoriu, pe scena culturii româneşti, tocmai pe
fondul naţionalismului şi umanismului încurajat de partid. Iată-ne ajunşi la
marota vieţii lui Noica, la educaţie şi cultură, spune Gabriel Liiceanu în volumul
Nebunia de a gândi cu mintea ta, apărut anul acesta la Editura Humanitas. Cum
să facem, aşadar, să nu lăsăm viaţa să se rezume la “puţinătatea eului”, cum să
facem să ne mântuim prin deschiderea către sine şi, astfel, să ne dăm un destin?
Tot ce trebuie să facem spre a ne mântui, spre a ieşi din puţinătatea eului, este să
ne punem eul în condiţia de primitor al spiritului lumii ca spirit al culturii.
Dialogului sacru de tip augustinian cu sinele propriu (fă-i loc în tine lui
Dumnezeu!), i-a luat acum locul dialogul laic cu sinele propriu (fă loc în tine
acumulărilor culturii!). Toată viaţa lui Noica şi toată esenţa paideei sale au ţinut
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de această descindere în sine, de această coborâre laică în “pivniţele” sale,
unde are loc bacanala neîntreruptă a culturii. (…) La Noica, adâncul din noi se
opreşte la nivelul culturii. Ea nu-şi caută justificările în ceva mai adânc decât ea.
Altfel spus, cultura nu bate până la stratul ultim pe care se poate edifica o
omenire purificată, o “rasă” mai bună de oameni.
Tocmai pentru că nu vede, deasupra cerului culturii, un cer mai înalt
(religia), cărţile lui Noica au putut fi tipărite şi în timpul regimului comunist în
tiraje mari, iar Păltinişul a putut fi, chiar sub supravegherea strictă a securităţii, un
loc de pelerinaj pentru cei interesaţi de salvarea prin cultură. Dar, din fericire,
Noica avea capacitatea de a-ţi deschide poarta spre marea cultură a lumii, de la
Socrate, Platon şi Aristotel, la Kant, Hegel şi Heidegger, pe când cultura oficială
avea la bază concepţia ateistă despre lume.
Dar să revenim la viaţa culturală din Ţinutul Neamţ, din perioada pe care
o evocaţi. Amintiţi, în câteva rânduri, de realităţile politico-sociale (deloc
favorizante) ale timpului în care am acţionat, dar nu intraţi în amănunte, nu
conturaţi tabloul politico-social de atunci, lucru care lasă să se înţeleagă faptul că
manifestările culturale de care vorbiţi pluteau în “eter”. Prezentaţi lucrurile după
binomul Noi (cei buni) – Ei (cei răi). Un generic “Ei”, care încercau să gâtuie
România (realităţi politico-sociale deloc favorizante, spuneţi, cu mare blândeţe),
şi un generic „Noi” (adică dumneavoastră şi echipa pe care o aveaţi), care pledaţi,
expunându-vă la mari pericole, pentru necesitatea autenticei deveniri prin
cultură / necesitatea adevăratei implicări prin cultură!
Dar atât dumneavoastră cât şi subalternii eraţi activişti de partid şi, mai
mult, între anii 1973-1977, aţi fost şef al secţiei de propagandă a Comitetului
Judeţean Neamţ al P.C.R. Oamenii de vârsta mea şi mai mari ca mine ştiu foarte
bine ce însemna propaganda comunistă şi că, de fapt, activităţile culturale erau
doar un simplu vagon la locomotiva propagandei comuniste. Folosirea
propagandei ca mijloc de manipulare a "oamenilor muncii" era esenţială pentru
autoreproducerea sistemului comunist. Scopul este clar: diseminarea unor opinii,
atitudini, comportamente care să fie în concordanţă cu linia directoare a
partidului. Propaganda se infiltra în toate mediile şi debuta încă din frageda
pruncie. Astfel, educaţia era cea mai eficientă modalitate de inculcare a
"principiilor sănătoase". Nu contest valoarea oamenilor din echipa de la Neamţ
care se ocupa de cultură dar, aşa cum am mai spus, eraţi, cu toţii, sub vremi.
Născut în anul 1960, am prins şi eu o parte din activităţile culturale de
după anul 1973, când am început să activez în echipa de teatru a Casei
Pionierilor, culminând cu selecţia mea, în anul 1988, în grupul de recitatori
(luasem un premiu pe ţară la recitări în cadrul Cântării României) ce l-a urat pe
Ceauşescu în iarna anului 1988. Eram stagiar, la Piatra Neamţ, am fost chemat la
partid şi mi s-a comunicat că voi fi scos din producţie două săptămâni (pentru
activităţi sociale), urmând să merg la Bucureşti spre a mă alătura grupului ce
pregăteau pluguşorul prezidenţial. N-am fost întrebat nicio clipă dacă doresc acest
lucru (eram căsătorit de mai bine de un an şi soţia era gravidă), doar mi s-a
comunicat. Aşa se întâmpla şi cu majoritatea “activităţilor culturale”, erau impuse
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de sus, spre a sluji orientarea partidului. Să ne amintim de grandioasele
spectacole, pe stadioane sau în marile pieţe publice, pregătite la Bucureşti sau cu
ocazia vizitelor şefului statului în judeţele ţării. Cei de vârsta mea îşi amintesc
grandiosul spectacol (repetiţii, megafoane, copii ţinuţi în frig) organizat în PiatraNeamţ în anii '80, cu ocazia unei astfel de vizite, defilările de 23 august, care
aveau şi o componentă culturală, panourile cu lozinci etc, etc, etc.
Nu contestă nimeni faptul că în acei ani au fost ridicate multe clădiri
moderne ce au servit ca sedii pentru cămine culturale, biblioteci, case de cultură a
sindicatelor, muzee. Trebuie să nu uităm însă ce tip de activităţi se desfăşurau
acolo, cum funcţiona propaganda culturală, ce cărţi apăreau, ce piese de teatru
primeau acceptul pentru a putea fi puse în scenă. Cum nicio dictatură nu poate
controla absolut tot, mai scăpau de cenzură câteva spectacole sau câteva cărţi ce
făceau senzaţie în rândul spectatorilor, cititorilor, dar asta era excepţia, nu regula.
Asemenea activităţilor editoriale, recunoaşteţi, erau “atent”
supravegheate (cenzurate) repertoriile teatrale şi muzicale (profesioniste sau de
amatori), programe expoziţionale, conţinuturile manifestărilor destinate
“răspândirii” cunoştinţelor cultural-ştiinţifice. (…) …în anii '80 această
“supraveghere” a cunoscut chiar forme paroxistice, ajungându-se (de exemplu),
ca “vizionarea” unei noi premiere teatrale să devină un adevărat coşmar pentru
realizatori şi instituţie. Cu toate acestea şi în pofida constrângerilor ce s-au
accentuat de la un an la altul în timpul dictaturii naţional-comuniste, viaţa a
demonstrat că prin voinţă şi pricepere – acei care au îndrăznit cu adevărat – au
şi reuşit să facă din autentica slujire a culturii o adevărată operă de
supravieţuire, în condiţiile de atunci.
Culegerea de folclor era încurajată, la fel dansurile populare (dar să nu
uităm de folclorul nou, cu versuri trucate, cântate pe melodii consacrate), pe
fondul protocronismului de care am amintit; conservarea patrimoniului,
organizarea de expoziţii tematice se făcea spre a contura trecutul glorios şi seria
de mari bărbaţi ai neamului, de la Burebista şi Decebal la Cuza, spre a sublinia
importanţa naşterii “Geniului Carpaţilor” - tovarăşul Nicolae Ceauşescu făuritorul Epocii de Aur a României - Epoca Ceauşescu. Constituindu-se, in
corpore, într-un Ioan Botezătorul colectiv, marii bărbaţi ai neamului erau
prezentaţi ca şi cum ar fi anunţat, prin isprăvile lor, naşterea unui Mesia românesc
- Nicolae Ceauşescu - căruia nu erau vrednici să-i încheie nici cureaua
încălţămintei, ca să parafrazez un verset evanghelic.
Toate manifestările culturale din acea perioadă, afirmaţi, au contribuit la
formarea şi consolidarea spiritului uman conştient şi elevat, spre care am tins şi
în această parte de ţară, spre cinstea noastră.
Ce să înţelegem, domnule profesor, prin spirit uman conştient şi elevat,
când ştim bine cum, timp de aproape '50 de ani, ideologia comunistă, care s-a
lipit ca nuca în perete de fiinţa neamului românesc, a pervertit-o, născând, de-a
lungul anilor, un om duplicitar, care una vorbea la şedinţele de partid şi de
sindicat şi alta acasă, care se cununa şi-şi boteza copii pe ascuns, dacă avea o
funcţie publică.
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Spiritul uman conştient (de ce?) şi elevat, înălţat, întru ce?
Adevărul este că, în marasmul societăţii româneşti de atunci, care s-a
accentuat an de an, manifestările culturale erau ca o dulce sărutare între câteva
perechi de palme. Au existat, desigur şi medii mai puţin ostile (mediile
studenţeşti, de exemplu, dar şi acestea atent supravegheate), dar oaze de libertate
n-au fost nici în societatea civilă nici în Biserică (în mediul preoţesc şi monahal),
lucrurile apărându-ne în adevărata lor lumină imediat după 1989. Pe vremea lui
Ceauşescu, spunea poeta Ana Blandiana într-un rând, toţi eram reduşi la tăcere şi
această tăcere ne unea. Savuram, îmi permit să completez, în tăcere, şopârlele de
prin piesele de teatru, sau din programele tv de revelion, apariţia romanului “Cel
mai iubit dintre pământeni” a lui Marin Preda, volumele de poezii ale lui Nichita
Stănescu, cărţile lui Constantin Noica, Marin Sorescu, traducerea Istoriei ideilor
şi credinţelor religioase a lui Mircea Eliade, apariţia Istoriei literaturii române a
lui George Călinescu, îi admiram pe cei care, în condiţiile date, încercau să se
manifeste liber. După 1989, continuă Ana Blandiana, am început să vorbim şi neam trezit dezbinaţi, realizând că, de fapt, fiecare dintre noi tăcea despre
altceva. Unu, îmi permit, iar, să continui, tăcea despre Doina lui Eminescu, altul
despre închisorile comuniste, unul despre partidele politice istorice, altul despre
teologie sau despre filosofia nemarxistă, etc.
Dacă astăzi, la 27 de ani de la Revoluţie, ne confruntăm cu probleme
deosebit de grave în ceea ce priveşte nivelul de trai al populaţiei, cu abandonul
şcolar, cu incultura, ignoranţa, mitocănia, este şi pentru că au trecut peste noi
aproape 50 de ani de comunism. Vă închipuiţi cum ar fi arătat astăzi România,
dacă după 1944 n-ar fi pus piciorul aici bocancul bolşevic ?
Da, s-au desfăşurat manifestări de amploare în zona Neamţ : festivaluri
de teatru, de folclor, târguri de carte, întâlnirii cu scriitorii, Vacanţele Muzicale.
Ce folos, dacă ele n-au reuşit să modeleze cu adevărat oamenii, în concurenţa lor,
inegală, pierzătoare din start, cu mijloacele perfide de manipulare, de îndoctrinare
ale partidului, cu propaganda comunistă care căpăta, an de an, dimensiuni
monstruoase.
Remintesc o frază din cartea lui Eugen Negrici : În viziunea (de sorginte
leninistă) a partidelor comuniste (aflate în subordinea Moscovei), literatura, ca
şi cultura în general, intră în categoria instrumentelor eficace de cucerire şi de
consolidare a puterii.
Iar Partidul Comunist asta îşi dorea: puterea absolută asupra neamului
românesc.
S-a vorbit şi se vorbeşte de fenomenul teatral de la Piatra Neamţ. Pe
bună dreptate, teatrul din urbea noastră a avut o trupă de actori de elită, s-a
bucurat de colaborarea unor regizori şi scenografi renumiţi, a participat la
festivaluri internaţionale, dar, aşa cum amintiţi, repertoriul era bine supravegheat,
chiar dacă se mai scăpa, într-un spectacol sau altul, câte o aluzie la netrebnicia
vremurilor de atunci.
Copil fiind, am avut ocazia, în anul 1974, să joc rolul Balthazar în
spectacolul Romeo şi Julieta de W. Shakespeare, cunoscând, pe viu, mulţi dintre
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actorii de aur ai T.T-ului. Dar tot T.T-ul era obligat, pe linie de partid, să susţină
ideologia oficială. Pe când, după anul 2000, lucram la teatru, am găsit, într-o
debara, un Tabel nominal cu actorii ce se vor deplasa cu recitaluri de versuri în
cinstea alegerilor. (este vorba de alegerile din cadrul Frontului Unităţii
Socialiste). Era pe vremea directoratului lui Ioan Coman, “părintele” T.T-lui.
Recitalul Tinereţea pământului natal era girat de actorii Dumitru Petroff,
Alexandru Lazăr şi Cornel Nicoară, care-i aveau în echipă, între alţii, pe Valentin
Uritescu, Dan Borcea şi Carmen Galin, iar recitalul Partidului îi sunt dator era
girat de actorii Mitică Popescu, Adria Pamfil şi Mihai Dobre, din grupele lor
făcând parte, între alţii, Handi Cerchez, Constantin Cojocaru, Eugenia Balaure.
Deplasările, se specifică în materialul amintit, începeau, pe grupe, miercuri
12.02.1969, pentru primul recital şi vineri 14.02.1969 (eu tocmai împlineam în
acea zi 9 ani), pentru al doilea recital. Urmează apoi programarea plecărilor, pe
localităţi: Costişa, Podoleni, Dumbrava Roşie, Zăneşti, Săvineşti, Tazlău, în total
70 de comune. Organizare ca la carte: şase grupe a câte trei-patru actori, cu un
conducător de grupă, care să acopere 70 de comune. În textul ce trebuia citit
înainte de fiecare recital se accentuau realizările politice şi sociale nemaiîntâlnite
până azi, în cei 25 de ani de la eliberarea patriei, poporul nostru, urmând liniile
directoare stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român,
înaintând ferm pe calea desăvârşirii construcţiei socialiste. (…) Societatea
noastră acordă o importanţă deosebită literaturii, artei şi culturii, ca mijloc de
ridicare a conştiinţei maselor, de educare a cetăţenilor în spiritul idealurilor
socialismului, de înnobilare spirituală a oamenilor. Condiţiile existente în ţara
noastră oferă teren de afirmare a personalităţii tuturor scriitorilor. În recitalul
poetic care urmează veţi găsi mărturiile unor artişti ai epocii pe care o trăim şi
ataşamentul faţă de patrie şi faţă de Partidul Comunist Român şi de conducerea
sa înţeleaptă, mărturii inspirate de frumuseţea şi noua dimensiune a vieţii la a
cărei construcţie suntem cu toţii părtaşi. Urmează apoi repertoriul, cuprinzând
poezii scrise de 20 de poeţi, dintre care amintim pe Nicolae Tăutu, Maria Banuş,
Grigore Hagiu, Cezar Baltag, Ion Bănuţă, Ana Blandiana, Ioan Crânguleanu,
Mihai Beniuc, Horia Zilieru, Marcel Breslaşu, fiecare poezie (recitare) fiind
urmată de un mic comentariu, de genul: trup din trupul poporului nostru, suflet
din sufletul poporului nostru, poetul a îmbrăţişat marea operă de construcţie a
socialismului, cu acelaşi entuziasm cu care muncitorul a înălţat furnale şi
blocuri, cu acelaşi entuziasm cu care ţăranul a îmbrăţişat pământul devenit al
său pentru totdeauna, cu acelaşi entuziasm cu care toată intelectualitatea din
patria noastră a răspuns chemării partidului pentru desăvârşirea spirituală şi
culturală a omului noii societăţi. Limba de lemn: desăvârşirea spirituală şi
culturală. Dar despre ce fel de spiritualitate este vorba? Spiritualitatea atee,
desigur…
Sunt selectate, cu atenţie, poezii din creaţia lui Lucian Blaga (Stihuitorul,
Poeţii), George Călinescu (Eram bărbatul care…), Victor Tulbure (Ţării mele),
A.E. Baconsky (Cu tot ce am).
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Am insitat pe acest episod din viaţa T.T-ului pentru a ilustra faptul că în
România comunistă n-a existat nicio oază, nici un loc privilegiat care să scape de
amprenta ideologică, de la fabrici şi uzine, la biblioteci, teatre şi mănăstiri.
Desigur că recitalurile de poezie patriotică, participarea la spectacolele omagiale
de mai târziu, erau o mică parte din activitatea teatrului, acest gen de activităţi
fiind susţinut mai ales de formaţiile de amatori din fabrici şi uzine.
În viziunea pragmatică a lui Lenin şi a urmaşilor lui, aminteşte Eugen
Negrici, literatura nu a reprezentat nimic altceva decât “o rotiţă şi un şurub” în
cucerirea şi păstrarea puterii. Oricum a fost sau va mai fi numită (“literatură
proletară”, “literatură militantă”, “realism socialist”, “revoluţie culturală
proletară”), literatura aservită propagandei a avut ca suport o dictatură bine
constituită, căreia, la rândul ei, i-a devenit un instrument indispensabil. Aparţine
secolului XX ideea bolşevicilor şi a fasciştilor de a aservi întreaga producţie
artistică a timpului lor.
Lucrurile s-au mai îndulcit după 1965, dar, în esenţă, obiectivele de atins
- între care crearea omului nou, constructor al comunismului - au rămas aceleaşi.
Pe la pagina 220 a cărţii, precizaţi: în pofida constrângerilor de tot felul,
politice şi economico-sociale din anii totalitarismului comunist, (…) a existat şi
s-a consolidat o puternică evervescenţă cultural-educativă, ceea ce a făcut (…)
să ne situăm totuşi între judeţele reprezentative şi chiar cu una dintre cele mai
ridicate cote ale vivacităţii culturale din România acelor ani; am beneficiat (spre
deosebire de multe alte locuri din ţară), cu precădere în primul deceniu de după
constituirea judeţului (…) de o anumită “autonomie”, deloc de neglijat şi pe
care, cu modestie declar, am ştiut să o valorificăm. Nu este la îndemâna oricărui
colţ de ţară să poată declara că a gândit, organizat şi impus în viaţa culturală
naţională “Primul Festival al Spectacolelor de Teatru pentru Tineret şi Copii”,
„Primul Festival de Artă Plastică LASCĂR VOREL”, „Primele Cursuri Estivale
Studenţeşti” şi „Festivalul Anual VACANŢE MUZICALE LA PIATRA NEAMŢ”,
…sau, „Primul Salon-Târg de Carte LIBRIS”. Şi, le place unora sau nu, sunt
toate acestea dovezi peremtorii ale supravieţuirii demne prin CULTURĂ în
judeţul Neamţ, ce au onorat şi onorează pe toţi cei care au fost părtaşi la aceste
cu adevărat reuşite iniţiative şi demersuri culturale! La rându-mi, sunt şi eu
mândru că, în acele împrejurări, nu am fost un simplu martor!
De acord, s-au făcut toate aceste activităţi, dar ele nu acopereau, puse cap
la cap, decât vreo două luni din an, în restul timpului Secţia de Propagandă a
Comitetului Judeţean de Partid sau Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie
Socialistă având sarcini concrete pe linia creării “omului nou”, educat în spiritul
materialismului dialectic şi istoric, în spiritul ateismului, constructor al societăţii
socialiste multilateral dezvoltate.
Cartea se încheie cu capitolul Au prezentul nu ni-i mare?… Şi da…Şi
NU!
După ce recunoaşteţi că după 1989 am redobândit sentimentul libertăţii, a
conţinutului şi sensurilor acesteia, constataţi, cu tristeţe, faptul că Educaţia şi
Cultura nu au avut, aşa cum ne-am fi aşteptat, un rol de prim plan. Amintiţi,
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totuşi, de Festivalul Enescu, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, despre
Festivalul Shakespeare de la Craiova, despre cel de Film de la Cluj-Napoca,
despre mutaţiile culturale din ultimul sfert de veac, ce au avut loc în ţara noastră.
(…) Conchid: am încheiat un sfert de veac în care, după hiatul provocat de
dominaţia propagandei naţional-comuniste asupra culturii, nu beneficiem încă
de o autentică şi atât de necesară politică a culturii (la nivel naţional şi local),
bazată pe o la fel de autentică strategie culturală.
Păi, după aproape 50 de ani de inautenticitate comunistă, de unde, brusc,
accesul la autentic? Recuperarea este grea, ca de pe urma unei boli foarte grave
care ne-a bântuit zeci de ani, dar semnele însănătoşirii se văd. Şi aşa cum Moise ia rătăcit prin pustiu, timp de 40 de ani, pe evreii scoşi din robia egipteană, spre a
muri toţi cei născuţi în sclavie (pe pământul făgăduinţei neavând îngăduiala să
calce decât cei născuţi în libertate) şi noi mai avem, teoretic, de parcurs un drum
de 14 ani, spre a ajunge la o România făgăduită, visată, la Revoluţia din
decembrie 1989. Moise însuşi, născut, la rându-i, în sclavie, nu s-a bucurat de
privilegiul de a călca pe Pământul Făgăduinţei. Repet, semnele bune se văd, sunt
din ce în ce mai multe şi vor fi din ce în ce mai multe pe măsură ce vor ajunge la
maturitate cei născuţi în jurul anului 1980 şi după aceea.
Pe când se afla student, în anii '60, la Facultatea de Filozofie din
Bucureşti, povesteşte Gabriel Liiceanu, cursul de istorie a filosofiei suna cam aşa:
Platon n-a înţeles, Aristotel a greşit când, Hegel era în eroare afirmând că, iar
Kant…Dar, deodată, li se spunea studenţilor, au apărut Marx, Engels şi Lenin
care (ca prin minune, concluziona Liiceanu) au înţeles, au descoperit adevărul, au
conturat singura filozofie adevărată care, vezi bine, este piscul atâtor sute de ani
de trudă filosofică, dar pe căi greşite, a omului. Dar, se întreba studentul
Liiceanu, cum se face că, după atâtea sute şi sute de ani de rătăciri, adevărul le-a
fost “revelat” numai lor, tocmai lor?
Aşa şi cu activităţile culturale. Ele trebuie, pe de o parte, să aibă un legato
dar, pe de altă parte, trăim într-o lume cu totul alta decât cea comunistă, iar
renaşterea poporului român va dura, aşa cum arată toate semnele, 40 de ani,
socotiţi de la momentul 1989.
Printre concluziile obligatorii ale cărţii amintiţi: a discuta despre
rezistenţa prin cultură în România acelor ani (1968-1989), ni se pare la fel de
stupid ca atunci când am vorbi despre… “rezistenţa prin cercetare”, “rezistenţa
prin ştiinţă”, “rezistenţa prin şcoală”, sau… şi mai şi… “rezistenţa prin
muncă” ; a declara cultura ca fapt concret al rezistenţei (sau dizidenţei)
anticomuniste este, mai ales în condiţiile României acelor ani (1968-1989), mai
mult decât ilariant şi nu facem decât să discredităm oameni valoroşi şi curajoşi,
dar şi concepte pe care ar trebui să le cunoaştem înainte de a le comenta; am
considerat Cultura, în pofida condiţiilor politice, economico-sociale şi mai ales
propagandistico-ideologice din perioada 68.89 (anii totalitarismului ceauşist), nu
ca pe un atribut militant al rezistenţei sau dizidenţei (şi nici nu a putut să fie aşa),
ci ca pe un autentic factor real şi posibil de supravieţuire şi de salvgardare a
218

Polemici

existenţei spiritual morale tradiţionale a societăţii româneşti, dar şi a demnităţii
individuale a fiecărui cetăţean.
Da, cultura a fost, de cele mai multe ori, înainte de 1989, o supapă, o
gură de aer proaspăt într-o atmosferă care devenea, an de an, tot mai irespirabilă.
An de an viaţa noastră sub comunism a ajuns tot mai apăsătoare, culminând cu
anii în care nu se mai găsea mâncare suficientă, când se oprea lumina, apa, când
îngheţam, iarna, în apartamente, când cultul personalităţii lui Ceauşescu atinsese
apogeul, când programul tv era de două ore, când presa scrisă era de necitit. La
un oraş ca Piatra Neamţ, de 100 de mii de locuitori, dintre care câteva zeci de mii
erau muncitori (numai pe platforma Săvineşti şi Roznov lucrau, în acea vreme, în
jur de 15 mii de oameni), trebuie spus că manifestările culturale, deşi se voiau “de
masă”, nu puteau angrena decât o mică parte a populaţiei. În jurul T.T-ului
gravita un grup format din intelectuali (medici, ingineri, economişti, preoţi) dar şi
unul de tineri, iar festivalurile de teatru atrăgeau mai ales acest grup. La fel
Vacanţele Muzicale, sau expoziţiile de artă. Cultura de calitate a fost întotdeauna,
chiar şi atunci când se punea accentul pe “cultura de masă”, un privilegiu al
elitelor. Ca să poţi gusta un spectacol de teatru, un concert, ca să poţi admira un
tablou sau o sculptură trebuie să ai o anumită educaţie, o anumită iniţiere. Pentru
aceşti oameni, puţini în comparaţie cu numărul locuitorilor din oraşul nostru,
toate acele manifestări culturale au fost, aşa cum spuneţi, un factor real şi posibil
de supravieţuire şi de salvgardare a existenţei lor, de prezervare a demnităţii lor,
într-un context politic tot mai apăsător, degradat şi degradant. Dar dincolo de
aceste manifestări de vârf, au existat sutele de manifestări organizate sub umbrela
numită Cântarea României: fiecare întreprindere avea brigadă artistică, cele mai
mari aveau şi echipe de teatru de amatori, la căminele culturale de prin comune
activau formaţii de dansuri populare, cântece, obiceiuri populare, meşterii
populari erau încurajaţi, acest Tot fiind angrenat în competiţii ce începeau la nivel
local şi culminau cu fazele te ţară, organizate pe secţiuni şi pe vârste. Nu intru în
amănunte, dar pot spune că în urma acestor mobilizări impresionante de fonduri
băneşti (transport, cazare, masă, premii), doar o mică parte a populaţiei ţării era
angrenată, respectiv mica parte ce manifesta aplecare către dans, cânt, pictură,
teatru, recitare, într-un cuvânt, pentru cultură.
Vă referiţi la cultură ca factor real şi posibil nu numai de chinuită supravieţuire,
ci, în primul rând, de autentică trăire spirituală. Da, dar, aşa cum am spus, acesta
este apanajul unei elite. Cultura nu poate fi făcută pentru mase, nici de mase, aşa
cum a încercat partidul comunist să demonstreze, ci ea este o expresie a omului
creator, a individului.
Merită să repetăm la nesfârşit, afirmă Gabriel Liiceanu în cartea Nebunia
de a gândi cu mintea ta, că Occidentul este singura civilizaţie din istorie care a
reuşit să execute cu succes ritul de trecere de la un spaţiu religios fondator la
unul laic intens creator. Ieşirea din religie simultan cu păstrarea premiselor ei
morale a fost marea reuşită a Occidentului. Aceste răspunsuri sunt astăzi abolite
de istoria corectitudinii politice universitare a ultimelor cinci decenii. (…)
Corectitudinea politică este refugiul intelectualilor de stânga care, în anii '90, s219
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au pomenit orfani odată cu prăbuşirea comunismului. Ea este un surogat al
ideologiei comuniste, forma ei “paşnică” de a constrânge şi teroriza. Se
regăsesc în ea toate temele preferate ale acestei ideologii: tema egalitarismului,
ura faţă de elite, ura faţă de tradiţie, ura faţă de “cultura burgheză” şi, până la
urmă, ura împotriva a ceea ce o contrazice în esenţa ei, adică ura împotriva
gândirii pe cont propriu.
Iată cum, sub o haină nouă, s-a reîntors în lume neomarxismul. În aceste
condiţii, la început de mileniu, trebuie să încercăm să ne manifestăm creator, să
ne apărăm credinţa creştină, să apreciem şi să cultivăm elitele, performanţa,
excelenţa în cultură, să ducem în lume felul românesc de a fi, luptând împotriva
încercării corectitudinii politice de a nivela totul.
În cartea Istoria politică a literaturii române postbelice, Petre Anghel
afirmă: Pentru ocupanţi şi pentru slujitorii lor autohtoni nu exista decât o cale de
manifestare a artei: proletcultismul. Bazele lui teoretice fuseseră fixate imediat
după succesul revoluţiei din Rusia, în anii 1918-1922. Conţinutul era simplu:
arta trebuie să slujească poporul, aşa cum o concepea proletariatul.
Proletariatul o concepea aşa cum şi-o închipuiau politrucii, aparatul de
propagandă. Scopul proletcultismului era falsificarea realităţii. (…) În anul
1934, la congresul scriitorilor sovietici desfăşurat la Moscova, I.V. Stalin şi
consilierul lui, Jdanov, au dat indicaţii devenite obligatorii pentru toţi artiştii din
imperiu. Odată ocupată România, scriitorii ei au primit aceleaşi sarcini. Nu
altceva a făcut Gheorghe Gheorghiu-Dej după ce a ajuns liderul partidului
comunist şi nici Ceauşescu după ce l-a înlocuit.
Aşa că, domnule profesor, prins cum aţi fost în mrejele vieţii de partid
(aveaţi 53 de ani la Revoluţia din decembrie 1989 şi, începând cu anul 1968, aţi
ocupat funcţii importante, pe linie de partid, legate de cultura şi propaganda din
judeţul Neamţ) aţi făcut cât bine aţi putut, împreună cu echipa pe care v-aţi
format-o, culturii de pe aceste meleaguri, în condiţiile politice date. Lucrul este
meritoriu, dar trebuie să accentuăm faptul că el a fost, din păcate, doar o picătură
de miere, într-un ocean de amar.
Din nefericire, acest ocean de amar se simte, sub alte forme, şi astăzi,
după un sfert de veac de la revoluţia din decembrie, iar semnele unei vieţi trăite
cu bucurie, cu demnitate, de cât mai mulţi români, abia se întrezăresc. Cultura a
rămas tot un privilegiu al elitelor, deşi edituri mari au împânzit librăriile cu cărţi
la care, înainte de 1989 nici nu visam, nici nu ştiam că există, teatrele pot ataca
orice repertoriu, filmele orice subiecte, pictorii şi sculptorii la fel, iar scriitorii pot
fi traduşi în limbi străine, pot participa la târguri internaţionale de carte. A apărut
Institutul Cultural Român, pe lângă ambasade sunt şi ataşaţi culturali, există
manifestări culturale de respiraţie naţională, tineri talentaţi şi-au făcut apariţia în
arena culturii, dar, cu toate acestea, încă mai aşteptăm apariţia (şi nu numai în
domeniul culturii) oamenilor excepţionali şi a celor providenţiali, singurii care
pot să împingă înainte un popor şi o ţară.
În cartea Existenţa prin cultură: Represiune, colaboraţionism şi
rezistenţă intelectuală sub regimul comunist, semnată de Gabriel Andreescu
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(Editura Polirom 2015) citim: Tema rezistenţei prin cultură a fost văzută ca
indicând, “de fapt, o criză permanentă a conştiinţei civice, obscură în resorturile
sale profunde” (Ştefan Borbely). Noţiunea a dat semnificaţie competiţiilor
politice şi simbolice de dinainte de 1989, în care se confruntau occidentaliştii şi
protocroniştii, Consiliul Uniunii Scriitorilor şi echipa revistei Săptămâna, etc.
Eticheta rezistenţei prin cultură a devenit un „capital” în chiar sensul propriu al
cuvântului, “bun” din care se poate scoate un profit. În funcţie de definiţia
pentru cafre se opta, rezistenţa prin cultură putea fi reclamată de o comunitate
de interese sau alta. Marea schismă dintre pro-iliscieni şi anti-iliscieni, de după
revoluţie, a dus şi la înfruntarea unor variante ale noţiunii.
Promovarea excesivă a trecutului, s-a spus, (a trecutului istoric, cultural,
religios, economic, industrial), poate paraliza o societate, prin deturnarea
energiilor ei vitale. Dar, aşa cum consideră şi Gabriel Andreescu, pentru
eliberarea din această formă de captivitate este necesară epuizarea temelor încă
ambigue privitoare la istoria recentă. Şi tocmai în acest spirit am simţit nevoia să
scriu rândurile de mai sus.
Cercetarea, afirmă Gabriel Andreescu, ne-a arătat că ideea rezistenţei
prin cultură are consistenţă, dar revelanţa ei este restrânsă. Am propus
deplasarea interesului spre un concept mai bogat şi mai adaptat, cel care dă
titlul volumului şi al capitolului al doilea: existenţa prin cultură. În prelungirea
acestei idei am analizat tema “nişei culturale a existenţei”. Am distins între
“nişele culturale” ale existenţei şi “nişele politice” ale oamenilor de cultură. (...)
Ne-am ocupat de dimensiunea comunitară a existenţei prin cultură. Am folosit
drept studii de caz Grupul de acţiune Banat, Cenaclul de Luni, Şcoala de la
Păltiniş în opoziţie cu Grupul de la Iaşi, Uniunea Scriitorilor. (...) Există
pericolul ca, printr-o tratare superficială a contextelor de viaţă şi a condiţiei
umane, să se ajungă la contrariul eticii: denaturarea sensului Memoriei.
Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi, afirmă Iisus Hristos în
Evanghelia după Luca, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Cu alte
cuvinte, după ce am analizat trecutul, faptele, conjuncturile, trebuie să scăpăm din
captivitatea lor, spre a făptui noi înşine, aici şi acum, spre a pregăti ziua de mâine.
În toamna aceasta aţi împlinit, domnule profesor, 80 de ani. Vă urez să
trăiţi mulţi ani de acum înainte, atât de mulţi încât, în jurul vârstei de 95 de ani, să
vedeţi noua Românie economică, politică şi, mai ales, culturală.
Da, individul/ indivizii au supravieţuit prin cultură, la un moment dat.
Așa cum ați supraviețuit dumneavoastră. Dar cultura, ea cum a supravieţuit ...?
Aceasta ar trebui să fie, de fapt, întrebarea.
În rest, “vreme trece, vreme vine”.

Dan D. Iacob
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Adrian G. Romila
vă recomandă
Octavian Segărceanu, Sega, pe numele său
de autor, a fost, de câteva ori, protagonistul unor drumuri
interioare și exterioare, deopotrivă. După un sejur
athonit, pomenit ici-colo, informativ, a călătorit în Orient,
de mai multe ori, cu scopuri spirituale și filantropice, și,
până acum, și-a consemnat experiențele în două cărți
consistente: Namaste. Un roman de aventuri spirituale
în India (Humanitas, 2012) și Namaste. Un roman de
aventuri spirituale în Nepal (Humanitas, 2015).
Publicate una în continuarea celeilalte, ele alcătuiesc o singură poveste
personală, aceea a căutătorului unui rost interior, într-o altă matrice
geografică decât cea cunoscută.
În prima carte avem experiența colorată și parfumată a Indiei,
cu străzi, gunoaie, aglomerație, hoteluri, monumente, magazine, oameni,
plus aproape inevitabilele ispite de a procura ”iarba” halucinogenă și de a
vizita un bordel local, urmând insistențele unui proxenet ambulant. Pe linia
București-Londra-Mumbay, Sega are, de fapt, drept țintă, ashramul
vestitului lider spiritual Osho, din Pune, în cadrul unui program
internațional numit ”Work as Meditation”. Trei luni de asceză în școala lui
Osho subîntind și timpul real al cărții care consemnează această experiență
exotică. Avem, deci, un jurnal, un lung monolog cvasi-colocvial, ironic și
autoironic despre absoluta noutate a spațiului indian, ivit, inițial, dincolo
de geamul hotelului primei nopți petrecute în țara Vedelor, cu cruciulița
luată de la Athos în mână. Al doilea volum consemnează experiența
nepaleză și continuă seria aventurilor spirituale, sub auspiciile unui gest
umanitar: ajutorul dat, prin cumpărarea cărții, sinistraților de pe urma
cutremurului ce a devastat minuscula țară, în aprilie 2015. Prelungind
sejurul indian, Sega face un curs de Vipassana, în izolare, și vizitează locul
natal al lui Buddha. Pe linia India-Kathmandu-Delhi (înapoi), experiența
se deschide cu fascinația pentru femeile nepaleze și cu rularea unui ”joint”
în pensiune, cu câțiva tineri colocatari. Din nou, avem un discurs mixt:
pasaje diaristice despre zilele petrecute în școala de meditație a lui
Goenkaji, lungi predici budiste, amestec inform de vise, amintiri și
reflecții, ce atestă efortul de a găsi liniștea, de a obține un sine curățit de
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zgura realității și a dorințelor. Unele dintre scenele visate sunt comice, căci
locurile și personajele sunt aduse în scenă disparat, constrastant, așa cum
comică în cel mai înalt grad e excursia cu ”brother Lama”, la munte – o
nouă relație toxică între un ghid local șui și insistent, topit după
satisfacerea intereselor personal-pecuniare, și un client fraier, supus
constant unor dezamăgiri și situații penibile. Discursul e spart în fragmente
diferite stilistic, sugerând haosul din mintea discipolului oriental, înainte
de orice posibilă iluminare. Neîmplinirea e firul roșu al acestei cărți, ceea
ce contează, până la urmă, e drumul, nu atingerea capătului. A scrie
povestea, spune autorul, e chiar a căuta sinele, trezirea. Jurnal de călătorie,
confesiune spirituală și proză autobiografică, Namaste le atinge pe toate
trei, ca gen. Cu rezultatul unui text pasionant și unic, în literatura română
actuală.
*
Cu aceeași economie de spațiu ca-n
Superhero (2012) și Portbagaj (2014), în Trecutul e
întotdeauna cu un pas înaintea ta (Cartea Românească,
2016) Ciprian Măceșaru virează spre distopie,
proiectând, într-un sat fictiv − un concentrat de
Românie, cu tarele ei de totdeauna: incapacitate de
progres, delăsare, amoralitate, eterogenitate socială și
ideologică, preeminență a retoricii în defavoarea
acțiunii, veșnică încremenire în proiect. Intenția glosării
didactice e vizibilă numai în titlu, prin sugestia unui perpetuu și
irecuperabil mecanism regresiv. Evident, trebuie amintit și numele satului,
care arată cât de ”strâmb” se petrec lucrurile în comunitatea imaginată. În
rest, fără predici oțioase, tușa negativă a romanului lasă din plin loc
umorului și situațiilor epice verosimile, ceea ce trimite la o posibilitate de
îndreptare.
Cele 20 de capitole par tot atâtea povestiri miniaturale care
surprind, separat, varii evenimente din Strâmbeni. Se bea, se fură, se joacă
fotbal (satul avea cândva echipă și teren), se discută, se trădează-n
dragoste, se-mpart pumni, se merge la muncă, la doctor, la popă și la
festivități locale. Tinerii pleacă să câștige la oraș sau să devină studenți,
fetele se-ntorc cu soți deloc pe placul părinților (memorabilă e scena cu
vizita bogatului logodnic de culoare), oficialitățile râvnesc la fonduri
europene, din care să-și tragă capital personal și politic. Câteva personaje
reprezentative trec dintr-un capitol în altul (puștiul Pompilică, primarul
Balaban, fotbalistul Timofte, misteriosul orășean Ghenie, preotul Mihail,
polițistul Ghiță), Strâmbenii e o comună cu toată panoplia umană a
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ruralului. Avem acolo inclusiv un exotic rocker (care se-ndrăgostește de
curva satului), un sfânt-nebun (pasionat biciclist) și un grup de recidiviști
periculoși.
Perspectiva naratorului e a unei ”lumi în lumi”, o privire
cuprinzătoare care include, nu fără note ironice, raporturi transparente între
simbol și realitate. Sub cupola infinită a universului, mărunții strâmbeni
rămân cu farmecul unui trai banal, veșnic aceleași. Nimic nu pare a
schimba lucrurile într-un loc azvârlit undeva, la capătul Europei. Nu pentru
mult timp, căci dulcea ațipeală sfârșește înghițită de haldele de steril,
rezultat în urma exploatării cuprului, confirmat de specialiști în zonă.
Ca veche așezare romană, Strâmbeniul sucombă, până la urmă,
sub interesele financiare ale corporațiilor și sub indiferența propriilor
locuitori. Se-ntâmplă ”în mic” ceea ce se-ntâmplă și ”în mare”, dacă
păstrăm proporțiile: avem de-a face cu un spațiu al paradoxului, al
absurdului, al indecisului. Potențialul uman, cultural și istoric e irosit de
absența memoriei colective și de mașinațiunile unei modernități
iresponsabile.
*
Între 3 octombrie și 22 februarie 1895, boierul
moldovean Dimitrie Ghika-Comănești și fiul său,
Nicolae, au întreprins o expediție de vânătoare în Africa,
pe un traseu antefixat. Aventura lor, foarte exotică și
costisitoare, pentru posibilitățile românești ale epocii, a
implicat plecarea din Trieste, cu vaporul, pe Adriatică,
traversarea Mediteranei și a Mării Roșii, trecerea prin
canalul Suez și ajungerea în Golful Aden, ales ca punct
de pornire, cu popasuri în porturi și la reședințe
guvernamentale britanice. Cu documentare precisă (lectura unor cărți ale
altor temerari care se încumetaseră, înaintea lor, să străbată Somalia și
Berbera, ba chiar o întâlnire cu un conte vienez care o făcuse, la rându-i),
cu sprijin englez și local, cei doi români își alcătuiesc un convoi, o
caravană uriașă, formată din ghizi și servitori locali, animale de povară,
provizii, muniții, corturi și cele mai performante arme de vânătoare ale
vremii. Desigur, toate pe banii lor. Ținta n-au fost doar râvnitele trofee ale
oricărui împătimit de cinegetică africană (donate, mai apoi, în țară,
Muzeului de Științe Naturale ”Grigore Antipa”), ci și adunarea de
informații științifice despre fauna, flora, meteorologia, hidrografia și
topografia unei zone necunoscute publicului românesc de atunci și puțin
cunoscute celui occidental. La întoarcere, rezultatele expediției au fost
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prezentate unor importante societăți geografice europene (legalitatea și
protecția misiunii fuseseră tot britanice, prin minisrtul României din
Londra și prin guvernatorul englez al regiunii Aden), iar aventurile au fost
făcute publice prin conferințe și prin două cărți, una a fiului, în franceză,
alta a tatălui, în română. Prima ediție a cărții lui Dimitrie Ghika-Comănești
a apărut în 1897, la editura Socec, iar cea de față (O espediție română în
Africa, Polirom, 2016, cu o prefață de Mircea Anghelescu) o reproduce,
eliminând oțioasele și aridele pagini de meteo sau de botanică, dar
adăugând, în schimb, conferința susținută de autor în 1896, în prezența
regelui Carol I, și primul capitol al cărții fiului Ghika-Comănești, tradus
din franceză. Dacă socotesc și harta parcursului terestru al caravanei, lipită
și înfășurată pe coperta a IV-a, avem o veritabilă consemnare a unui safari
românesc, o splendidă aventură, care se citește cu plăcere și interes.
Credibilitatea relatării e dată de precizia termenilor, dar mai ales
de prezența fotografiilor numeroase cu animalele împușcate, cu oameni și
locuri. Largile excursuri istorico-geografice despre populațiile locale
(”somalii”, cum sunt numiți) și despre regiunile străbătute atestă
primordialitatea interesului științific, deși nu un asemenea interes îmi pare
că a declanșat, neapărat, dorința de aventură a celor doi ghikulești. Peste
asta, limbajul redactării e fluent și adecvat, valabil și azi, dacă treci peste
formele regional-arhaice, inevitabile, pentru un discurs de secol XIX, întro limbă română care nu cunoscuse încă varianta literară oficială.
Dincolo de informațiile strict știiințifice, povestirea boierului
Ghika-Comănești captivează prin cronologia strânsă, de jurnal, și prin
descriptivismul plastic, eficient, fără ocolișuri retorice. Rețin atenția multe
scene palpitante: confruntările ambilor protagoniști cu unii lei, rinoceri și
elefanți, atacurile fiarelor sălbatice asupra animalele caravanei, noaptea,
expunerea permanentă la rătăciri și jafuri, implicărea involuntară în
conflictele dintre indivizi sau triburi locale. Costumați exact ca pentru
safari, ajutați de ”șicari” negri și alți nativi pricepuți, cei doi au îndurat
căldura ucigătoare, pustietatea locurilor, omniprezența carnasierelor,
obiceiurile stranii ale străinilor, lipsa apei și a reperelor − într-un cuvânt,
necunoscutul absolut. Marșul uriașului convoi (vreo 60 de oameni, 72 de
cămile, 4 cai, 2 catâri, 15 oi, plus efecte, arme, instrumente și provizii) prin
teritorii deșertice și populate de războinici nu va fi fost ușoară, trebuie să
ne imaginăm. Uneori sunt revendicate mici teritorii în numele României
(un act de patriotism pur iluzoriu, fără urmări istorice), iar competiția și
febrilitatea bifării a cât mai multe specii africane împușcate nu au lăsat
prea mult loc nostalgiei pământului natal sau a reflecțiilor trezite de vreun
colț de natură deșertică. De aceea epicul e, adesea, monoton, punctat de
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episoade cinegetice finalizate cu cifra pieilor sau a capetelor victimelor
intrate în raza puștilor performante ale ochitorilor.
Dimitrie Ghika-Comănești publică un adevărat tratat de
vânătoare, cu peisaje, portrete, întâmplări și strategii eficiente de capturare.
Deși nu s-a ridicat la aceeași performanță estetică precum cea a ilustrului
predecesor Al. Odobescu, cel cu Pseudokynegetikos (1874), l-a concurat
prin veridicitate, precizie și exotism.
*
Autor român șI călător pasionat, Mihai
Tican ar fi meritat o altă posteritate. Însuși destinul său
e demn de povestit, dincolo de cărțile care l-au
consacrat în Spania și-n țara natală. Născut în 1893, la
Câmpulung-Muscel, băiat de prăvălie, sezonier prin
Brăila și autodidact, ca și Panait Istrati, cel care va
semna mai târziu în volume spaniole și-n ziare străine
”Rumano” (”românul”) va evada cu un vapor din
Constanța spre Alexandria, traversând Mediterana, și
apoi peste Atlantic, în Argentina. După propriile mărturisiri, setea de
aventură și depărtare a acestui veritabil Adrian Zografi îi va fi sădită încă
din copilărie de un ”moș Mihai”, vânător și povestitor neîntrecut. Întors în
țară din America de Sud, în 1914, ia parte la război, scapă la limită de
holeră și se îmbarcă iarăși pentru Lisabona și Buenos Aires. De acolo, ia
drumul Africii, în 1925, tot cu vaporul, parcurgând toată coasta
occidentală, printre nativi, vânători, animale exotice, orașe și sate
necunoscute, pierdute în pustietatea fierbinte. Începând cu 1927, în țară îi
vor apărea câteva cărți care i-au consemnat experiențele itinerante, unele
traduse din spaniolă, unde apăruseră prima dată, altele scrise direct în
română. Va fi atașat de presă, la Madrid, și jurnalist în Spania și România
și va fi remarcat de Cezar Petrescu ca ”scriitor autentic”. În 1934 mai face
o călătorie în Africa, în partea orientală, de data aceasta, trecând prin
Istambul, Beirut, Alexandria, cu întoarcere prin Cairo și Ierusalim. O carte
despre această nouă ”ieșire” va apărea în 1936, și ea nu va mai fi una de
explorare și safari, cum fuseseră celelalte, ci, așa cum remarcă Mircea
Anghelescu, prefațatorul reeditării Sub soarele Africii răsăritene
(Humanitas, 2015), una meditativă, orientată spre observația de chipuri și
de peisaj, spre melancolia generată de transformările care abia începuseră
pe străvechiul continent negru. După instaurarea comunismului, apetitul de
avnturier al lui Mihai Tican Rumano nu va mai cunoaște satisfacții, așa
cum e de imaginat. În 1964, când oficialul negus al Etiopiei, Haile Selassie
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vizitează Bucureștiul (sub auspiciile cunoscutelor relații dintre Ceaușescu
și țările ”lumii a treia”), a cerut să-l revadă pe mai vechiul său prieten, și
lucrul chiar s-a-ntâmplat. Era un semn providențial venit dintr-un eon
istoric încheiat, la numai trei ani înainte ca bătrânul aventurier să-și
înceapă (în 1967) marea călătorie în eternitate, ultima. Va lăsa în urmă
cărți uitate, care vor fi însemnat, fiecare, tot atâtea evadări în largul
necuprins al lumii, unde nu se mai putea pleca. Granițele se închiseseră,
orizonturile se apropiaseră mult.
Stilul volumului despre Africa orientală e sec, reportericesc,
descriptiv, rar reflexiv. Călătoria e, de fapt, o retrospectivă, căci vede și
reevaluează locuri pe care le-a mai văzut, cu ani în urmă. Drumul pornește
de la București, ajunge la Constanța (cu trenul), apoi, cu vaporul, urmează
un traseu pe care popasurile reprezintă porturi și orașe vizitate : IstambulPireu-Beirut-Haifa-Alexandria ; din nou cu trenul spre Port Said ; apoi cu
vaporul prin Marea Roșie spre Somalia, la Djibouti și Obock ; apoi pe
Oceanul Indian spre Mogadiscio-Mombasa-Zanzibar-Dar es Salaam ; în
sfârșit, spre Ierusalim, cu avionul, și în Egipt, la Cairo, ca punct de
întoarcere acasă. Comentariile sale, însă, vădesc o experiență vastă de
traveler-scriitor și o solidă cultură geo-politică. De aici nostalgia unui
trecut glorios al locurilor, dacă acesta e istoricește îndepărtat, sau pur și
simplu frumos, dacă e mai apropiat de timpurile vizitatorului. Cel mai
adesea, discursul e liniar ca un ghid turistic al vremii, cu epitete banale și
șabloane stilistice, dar exoticul locurilor și mulțimea de fotografii
personale reproduse contribuie din plin la o călătorie imaginară, prin
lectură, alături de autor. Acest tip de decupaj antropologic nu poate umbri
fascinația pentru alte chipuri feminine, mai luminoase și mai senzuale,
surprinse în alte locuri ale Orientului, ascunse de văluri sau zărite în
treacăt, pe străzile aglomerate. Lucrurile sunt diverse, ca-ntr-un bazar de
covoare multicolore, iar deplasarea lentă, dinspre Turcia și Grecia spre
Africa, în jos, favorizează această retrospectivă polimorfă a oamenilor și a
peisajelor. Nu lipsită, pe alocuri, de surprize : în Port Said află că sunt
ascultate posturile muzicale ale radioului românesc și că sunt cunoscute
piese și nume de cântăreți.
La aventură te trimite prima oară lectura cărții lui Tican
Rumano, la imensul rezervor de oniric al peisajelor și ființelor dogorite de
soarele Africii răsăritene. Deși e rară, autoreflexivitatea din carte vorbește
numai despre asta, despre nostalgia unei regăsiri și despre promisiunea
unei reveniri. ”Am părăsit orașul Cairo, cetatea orientală, care cuprinde
atâtea opere frumoase, cu sufletul plin de regret, dar și cu promisiunea unei
vizite mai lungi, pentru mai târziu…”, spune autorul, în final. Vizita
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promisă nu se va mai produce, căci istoria, păzitoarea tuturor porților
lumii, nu ține întotdeauna cont de dorințele călătorilor care bat în ele.
*
Cu excepția notabilă a expunerilor
universitare ținute de Nichifor Crainic, în interbelic, nu
cunosc vreun autor român care să se fi ocupat de o
sistematizare a frumosului teologic, în sensul unei
viziuni totalizante, care să includă arta creştinismului
ortodox (pictura, muzica, veşmintele, gestica ritualului,
simbolurile), concomitent cu termenii celei laice
(creaţie, geniu, contemplare etc.) De aceea, Mic tratat
de estetică teologică (Eikon, 2016), amplul studiu al
lui Petru Ursache, umple un gol şi dinspre estetică, şi dinspre teologie.
Privită secular, ca disciplină „de graniţă” (ea a făcut, de altfel,
obiectul unui curs ţinut de regretatul autor la sfârșitul anilor 1990, la secţia
teologie-litere a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi), estetica teologică a
fost așezată, în Micul tratat, pe fundamente patristico-liturgice răsăritene
şi pe elemente de teorie a artei. Estetica teologică oferă o viziune proprie
asupra realităţii divino-umane, teandria, bazată pe modul de cunoaştere
teandric. Acesta leagă adevărul de credinţă al revelaţiei de frumosul de
credinţă, instrumentat prin formele sensibile de percepţie a sacrului.
Concepte clasice precum adevăr, existenţă, artă, frumos, suferinţă, simţuri
esențiale ca auzul şi văzul sunt relaţionate cu noţiuni ca milă, frică și
păcat. Cunoscător și admirator al teologiei, Petru Ursache a evitat excesele
pozitiviste ale esteticilor filosofice moderne și a plasat demersul în
perspectiva platoniciană a unităţii dintre antropologie şi teologie, deci,
implicit, în spiritul patristic al creştinismului răsăritean.
Deosebind între două tipuri de percepţie a divinului, cel
apusean (reprezentat de Fericitul Augustin) – definit ca pozitivist, şi cel
răsăritean (reprezentat de Dionisie Pseudo-Areopagitul) – profund extatic,
antropologul ieşean afirmă că arta sacră s-a bifurcat încă din Evul Mediu
în două tipuri distincte de sensibilitate estetică. Cu această delimitare
metodologică, Petru Ursache a decupat, treptat, pe parcursul cărţii,
specificitatea domeniului hibrid al esteticii teologice răsăritene. Ea nu
produce plăcere şi interes intelectual, ambele gratuite și seculare, ci stare
extatică, minunare, ea lucrează cu o noţiune de frumos care e, simultan,
obiect şi atribut al divinităţii şi al întregii creaţii. Opera de artă umană e un
produs care imită la nivel mundan frumuseţea cerească, absolută, servind
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ca o poartă spre ea și, de aceea, geniul artistic laic e înlocuit, ca model, de
sfânt. Imaginaţia individuală e înșelătoare, ea trebuie călăuzită de revelaţia
depozitată în tradiţia Bisericii şi trebuie să aibă conştiinţa misterului divin
insondabil. Simbolurile nu mai au doar valoare decorativă, ci
gnoseologică, ele transmit adevărul de credinţă. 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”. 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. Obligat să se
raporteze permanent la estetica tradiţională, Micul tratat a făcut toate
disocierile conceptuale specifice unei discipline ”de graniță”. Sublimul,
tragicul, comicul, pictura şi arhitectura sacră (cu un subcapitol special
despre icoana pe sticlă), muzica şi poetica textelor imnice sunt tot atâtea
„genuri” artistice, privite din perspectiva apofatică a creştinismului
ortodox.
Deocamdată, Micul tratat e singurul care include șI estetica, șI
teologia, în cultura română.
*
Față de Metode (2013), teribilismul lui Vlad
Drăgoi se manifestă cu diapazon, în Eschiva (Cartea
Românească, 2015). Violența e aici doar mimată, reținută
la țanc, iar cruzimile sunt puține și vagi. Există, în schimb,
un exces de iubire, recunoscută denominativ, ca atare
(”multă dragoste/nu pot ca să mai dau/la toți” sau ”iubire
de om mai puțină ca atunci/eu n-am avut în suflet la
mine”), așa cum există un exces al diminutivării, ca formă
de reconsiderare tandră a realității. Faptele și obiectele
banale capătă semnificații nebănuite, camuflate în confesiuni dezarticulate,
cu un verbiaj oblic, compulsiv, aparent improvizat. Mai vechile crize
rezolvate prin tot felul de scenarii distructive (și constante, în puterea lor
expiatorie doar ”pe hârtie”) sunt transformate, în Eschiva, în mici narațiuni
colocviale (argou, inversiuni, șabloane de limbaj), unde patetismul e evitat
la limită prin ”eschive” minimalist-biografice și prin decupaje urbane ”în
mers”.
Puterea răului e și aici inevitabilă, dar măcar e îndepărtată din
lumea în care eul se mișcă și-și spune discursul. Într-un poem, un puști ce
vine cu senvișul de la KFC e oprit de un cuplu ”ca să facă/poze la fericire
lângă fântână” și admiră, mâncând, ”superba și albastra și tomnatica rouă”.
În altul, eul-personaj sperie două femei, într-un gang, pe la spate, prin
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prezența-i dură, dar mâinile-i sunt în buzunarele gecii, căci ”factorul frică”
e numai produsul dinăuntru, de la ”băiatul cu sucul”, deci pasabil. Exact
asta e ”eschiva”, o oprire din drum, o apercepție parată a răului, un reflex
malefic uitat periodic, o posibilitate nefructificată a lui și deturnată în
favoarea unui soi de umanitarism care, e-adevărat, durează cam puțin.
Erijându-se, acum, într-o sursă a binelui (cel puțin atât cât se poate păstra
sursa), eul poetic își populează confesiunile cu ființe pașnice – tatăl,
bunicul, prietenii, copiii de pe stradă, și afișează o fragilitate stranie, o
atitudine retractilă. Viața e imprevizibilă, angoasantă, depresivă, îți rezervă
multe surprize neplăcute, de aceea, în fața singurătății care ”mușcă apăsat
din stern”, căutarea locurilor securizante (aminitirile sunt și ele așa ceva,
muzica e așa ceva, dar și un anume ”locșor dintre blocuri”) și a ”bucăților
de suflet pentru prietenie” e salutară. Emblematic pentru geografia răului
generalizat mi se pare cu viteza cobrei în atac, un lung poem despre
ferocitatea gratuită, despre tandrețea ucisă și despre biografie ca poveste a
vulnerabilității eterne. Celălalt text întins, prozopoemul Elsa, recapitulează
direcțiile eschivei: orice am face, chiar dacă rămânem buni, în esență,
parcursul impredictibil al cotidianului (al vieții, în speță) ne risipește,
sistematic, toate intențiile. Niciun discurs sapiențial nu ne poate salva, îi
rămâne poeziei privilegiul de-a celebra, prin cuvinte, încercările rare ale
bunătății – o formă de eschivă, la rându-i.
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Leonard Rotaru: Amprente
(Editura „Conta”, 2016)
A cincea carte a profesorului Leonard Rotaru (A
semnat prefața mai multor cărți și a scris, în colaborare
sau individual, volumele: „Noțiuni și exerciții de limba
română“, în colaborare cu Viorica Teleman și Maria
Jipa Popa, Editura Alfa, 2006, „Biserica Buna Vestire,
Dărmănești, Piatra Neamț“, în colaborare cu preotul
Dumitru Pantalon, Editura Conta, Piatra Neamț, 2006,
„Dincolo de orice, rămâne nădejdea“ – eseuri despre
școală și educație, Editura Conta, Piatra Neamț, 2011 și
„Cartea ca o poveste de dragoste“ – eseuri și povestiri, Editura Tipo
Moldova, Iași, 2013.) intitulată „AMPRENTE” a apărut la Editura „Conta”
din Piatra-Neamț în 2016 și, după cum citim pe copertă, conține „povestiri
scrise la persoana I”, fapt demonstrat și de conținutul celor 11 texte,
arătând că autorul stăpânește, pe lângă talentul de narator, și tehnica
alcătuirii unor astfel de specii literare considerate „piatra de încercare”
pentru orice scriitor.
După o dedicație, câteva rânduri referitoare la numele său(un text
scurt, o adaptare după Al. Lascarov-Moldovanu),, și un „cuvânt înainte”
prin care autorul își justifică publicarea acestei cărți, urmează cele
unsprezece texte ce alcătuiesc această carte ce nu sunt așezate deloc
întâmplător.
Povestirile sunt jaloane ale evoluției existenței personajului
principal – eul narator, un alter ego al autorului – în aventura ființei umane
de la naștere și până la vârsta deplinei maturități. În primul text(Costum
nou de Paști),sunt relatate, ca într-un scenariu cinematografic, întâmplări
din perioada copilăriei când copilul începe să intre în diferite relații cu
animalele domesticedin ograda casei părintești. Apoi universul cunoașterii
se lărgește treptat prin: drumul pe care-l face la o moară dintr-un sat
apropiat(La moara de apă), participarea la bâlciul anual de la Bacău (La
bâlci)și petrecerea unei vacanțe de vară la bunici (Greva foamei).
Cea mai mare parte a cărții conține câteva narațiuni în care este
relatată perioada școlarizării de după clasele primare:anii petrecuți în
internatul Școlii pedagogice de învățători(La internat) și studiile
universitare, care contribuie la formarea deplină a personalității umane din
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punct de vedere intelectual. Ca și cum formarea personalității nu ar fi fost
completă, autorul introduce un text în care prezintă o experiență inedită, cu
care tinerii de astăzi nu se mai întâlnesc, efectuarea stagiului militar
(Valiza cu cărți).
Cartea nu ar fi fost completă dacă parcursul acestei existențe umane
nu ar fi ajuns și la vârsta senectuții când omului, de regulă, îi este dat să se
bucure de proprii copii și nepoți (Pomul de Crăciun).
Textul din final (Amprente) este de fapt concluzia cu care Leonard
Rotaru își încheie această carte scrisă într-o limbă română fără greșeală și
după toate regulile pe care le stabilește teoria literaturii când se referă la
modalitățile de alcătuire a prozei scurte.
Prof. Constantin Tomșa
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Expoziția internațională ”Apa”
(Krems-Austria, 09.09-13.10.2016)
o cronică de Mircea Titus Romanescu
Orașul austriac Krems este așezat în Valea Wachau (Austria
inferioară - Niederosterreich), pe ”frumoasa Dunăre albastră” a lui Strauss,
dar și a noastră, la aproximativ 70 Km de Viena. Zona este binecunoscută
pentru istoria ei (abația Melk, castelele și mănăstirile benedictine) fiind în
același timp și o activă zonă de agroturism (viticultura, cultura caișilor,
cârciumioarele și pensiunile sezoniere denumite ”Heuringen”), pentru
turismul cu bicicleta, cu barca sau pe jos, totul amenajat perfect. Pentru că
istoria medievală locală a fost dominată de puterea și bogăția mănăstirilor
benedictine, a fost una plină de bogăție
și bun gust, a creat condiții pentru
înflorirea culturii. In zilele noastre,
numărul mare de galerii și muzee din
zonă îi îndreptățesc pe responsabilii
culturali locali să se mândrească cu
statutul ”Austria Inferioară - Țara
Artei”.
În centrul vechi al orașului
Krems, doi artiști de renume
internațional,
pictorița
Dalia
Blauensteiner și sculptorul Heinz
Korner, au înființat în 2012 galeria
Daliko care, împreună cu Asociația
Daliko, desfășoară proiecte de artă
contemporana
austriacă
și
internațională, cu interes major pe
dialogul artelor plastice contemporane
internaționale. Colaborarea cu această galerie a început odată cu înființarea
ei, având în vedere că ne-am cunoscut cu Dalia Blauensteiner la Bienala de
la Florența din 2009, unde am participat alături de Călin Raul Anton, de la
Cluj. Printre românii ce au avut expoziții la Krems s-au numărat: Ana Rus,
Călin Raul Anton,Teodor Buzu (rezident la Tabor, Cehia) și subsemnatul .
Anul acesta, cu ocazia Anului internațional al apei, sculptorița Ana Rus a
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organizat Expoziția Internațională ”Apa” la Muzeul Satului din București
(iulie-august 2016), expoziție urmată și de un simpozion pe aceeași temă.
Artiștii străini invitați la expoziție au fost: Dalia Blauensteiner (Krems) și
Zoltan Szenczy (Budapesta), prietenii noștri care trăiesc în orașe de pe
malul Dunării, care devine o axă a expoziției și un traseu al reitinerării ei.
A urmat invitația Galeriei Daliko și reitinerare expoziției la Krems, în luna
septembrie a.c.
Preluând fondul de lucrări existent odată cu închiderea expoziției,
după unele modificări în componența grupului, artiștii decid să onoreze
invitația Galeriei Daliko și să suporte, pe cheltuiala lor, transportul
lucrărilor în Austria. Grupul prezent pe simeze la Krems a fost format din:
Dalia Blauensteiner(Austria, pictor, curator expoziție), Heinz Korner
(Austria,sculptor), Zoltan Senczy (Ungaria, pastel), Mariana Papară
(pictor, Italia-România), Ana Rus (România, sculptor), Virginia Videa
(România, pictor), Paul Popescu (România, sculptor), Vasile Soponariu
(România, sculptor), Gheorghe Zaharia (România, sculptor) și subsematul
Mircea Titus Romanescu (România, pictor).Vernisajul expoziției a avut
loc în data de 9 sepembrie 2016, la sediul Galeriei Daliko, în prezența
primarului orașului Krems - Mag.Wolfgang Derler și a doamnei directoare
a Institutului Cultural Român de la Viena, Irina Halina Cornișteanu. Au
mai participat: doamna Mag.Tanja Munichsberger - istroric de artă,dar și
artiștii: Dalia Blauensteiner (curator) și Heinz Korner (proprietari ai
Galeriei Daliko), maestrul Hans Sisa și cunoscuta cântăreață de operă
Sophia Larson, ceramista Sabine Bauer-Mayerhofer, ca și artiștii români
prezenți la vernisaj: Vasile Soponariu, Paul Popescu și Mircea Titus
Romanescu, cărora li s-a alăturat artistul maghiar Zoltan Szenczy (originar
din Satu Mare).
Cât despre lucrări , așa cum s-a văzut de la prima expoziție de la
București (Muzeul Satului), ansamblul lucrărilor expuse prezintă unitate și
susținere (fiecare pictor expunând aprox.10 lucrări de pictură), dar și un
ridicat nivel de profesionalism realizat mai ales prin calitatea execuției
fiecărei lucrări, în total 58 realizate în pastel, ulei sau acril, tehnici mixte,
bronz, metal, piatră sau lemn.Tematica fiind anunțată cu un an înainte,
majortatea lucrărilor sunt noi (2015 - 2016), realizate special pentru
eveniment.
Mărturisesc că a mai fost un imbold, pe care mi l-au mărturisit și
alți particianți: fiecare a încercat să se reprezinte cât mai bine (”Am muncit
ca pentru Olimpiadă”, mărturisea colegul Szenczy). Îmi permit să fac acest
comentariu pentru că, de cele mai multe ori, când o expoziție este dedicată
unui eveniment (acum – Anul apei), evenimentul domină ca atenție și
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importanță ansamblul expoziției, care devine un eveniment secundar.
Trebuie să recunoaștem cu toții că acest derapaj al atenției, de la
evenimentele importante spre cele secundare și spectaculare, se cam
întâmplă în zilele noastre, nu știm de ce. La Krems, cu toții, curatori și
artiști, am susținut expoziția ca eveniment principal; de unde, cred eu,
chiar necesitatea acestei consemnări.
Tema atât de generoasă a apei a fost desigur un element foarte
drag artiștilor. Apa, acest adevărat elixir al vieții, care și condiționează
existența vieții, artiștii l-au reprezentat atât ca materie (”substanța nașterii
și a morții”) sau ca univers aparte (lumea apelor cu plantele, fauna, dar și
poluarea ei), cât și ca simbol al vieții și regenerării, având funcții
germinative și purificatoare. Îmi voi permite să prezint succint doar câteva
dintre lucrările prezente în micul catalog editat de galerie. Dalia
Blauensteiner prezintă o serie de lucrări cu dimensiuni mari, unde domină
culoarea albastră, cu tonalități prețioase și profunzimi în care privirea se
pierde în adâncuri sau vine din adâncuri spre suprafață. Lucrările prezintă
și un clar mesaj de atenționare împotriva poluării, adâncuri care pot
ascunde reziduuri periculoase sau pe care plutesc deșeuri de plastic, căci
apa, alături de aer, înseamnă viața și de aici obligativitatea menținerii
purității lor (Dalia Blauensteiner: ”Planet Plastik”, ulei pe
pânză,100x130cm). O picătură de apă, realizată dintr-o piatră
semiprețioasă, hrănește din interior, ca o inimă , o lume vie reprezentată
prin învelișul de lemn din stejar (Heinz Korne: ”Apa”, sculptură, piatră și
stejar, H=180 cm). O lume dispărută în ape sau poate o lume ascunsă a
apelor ne prezintă Zoltan Szenczy în lucrarea sa ”Atlantis” (pastel, 40x50
cm), alături de alte pasteluri realizate într-o tehnică desăvârșită, cu
profunzimi și contururi foarte bine definite. În lucrarea sa ”Dincolo de
ape” (ulei pe pânză,100x80 cm), Virginia Videa reprezintă apa ca o graniță
între lumi, ne trimite cu gândul atât la semnificația antică (viață/moarte),
cât și la semnificația spirituală ( botezul creștin). Sculpturile realizate de
Paul Popescu pun în evidență modul special de prelucrare a formei, în
căutarea perfecțiunii. Astfel, modul de trecere de la metal la lemn îți dă
senzația unui singur material, lemnul dând viață și încălzind bronzul rece.
Lucrarea sa: ”Te uită, pică frunza” (bronz, frasin,180x45x30 cm), este un
adevărat omagiu adus feminității. Lucrările sale prezente în expoziție te
conduc cu gândul la acele plaiuri minunate care au naștere autorului
”Măiastrei”.
Denumită și ”Substanță a nașterii și a morții...”, apa o inspiră pe
sculptorița Ana Rus în lucrarea sa ”Geneză” (alamă și piatră,43x33x33
cm), pe care o văd ca o reprezentare a unui ”ou primordial”, reconstruit din
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părți (părțile prezintă urmele eliberării), dar ar fi probabil și faptul ca acea
ființă să se fi rezidit în bucățile de înveliș și să ne studieze din interior, ca o
nouă realitate, în urma unui proces de distrugere-reconstrucție. O altă
dilemă ne propune sculptura ”Victoria de la Samotrace” (bronz, 75x30x20
cm) a sculptorului Gheorghe Zaharia, o piesă modernă, de un realism
teribil, amintind de un ”rest de abator” sau de la ”carnagiul unei bătălii
navale”, piesă ce ar trebui să înlocuiască cunoscuta ”femeie zburătoare” de
la prova navelor cu pânze, ocrotitoarea navei și de bună amintire a unei
renumite victorii navale a antichitații, acum doar un avertisment al
vremurilor prezente, pline de pericole și nesiguranță.
De foarte mult timp, oamenii de stiință se contrazic în privința
capacității apei de a memora. ”Memoria apei”, seria de lucrări abstractexpresioniste a Marianei Papară pune în evidență un artist cu o mare
capacitate de reflecție, care stăpânește o tehnică desăvârșită și care posedă
un mare rafinament al execuției. Cu o materialitate aproape
tridimensională (pastă groasă, tehnici mixte și altele), căci ”materia” este
un subiect predilect, artista ne dezvăluie un univers propriu, în plină
transformare: lumi paralele, treceri în timp, procesele de ”metamorfozare”
de la materia moartă la materia vie, ”renașterea”, atât de dragă universului
acvatic. (v. Mariana Papară, ”Memoria apelor I-II, ulei pe pânză,80x120
cm).
În aceeași cheie, de căutare meditativă, voi consemna lucrările
prezente în expozitie ale subsemnatului, inspirate de ”Muzica apelor”, a
copilăriei petrecute la malul Bistriței aurii, unde apa cânta, diferit, după
momentul zilei, starea vremii și anotimp.(v. M.T.Romanescu: ”Simfonia
apelor”, acrilic pe pânză, 60x70 cm). Alte lucrări se leagă de universul
acvatic, în căutarea elementelor de geneză a lumii marine (stătătoare, în
aparență) sau ale mesajelor universului acvatic de suprafață (curgătoar),
căci totul este un mesaj din univers, adresat nouă.
Am lăsat la urmă lucrările sculptorului Vasile Soponariu (așa cum
copiii lasă la urmă ce cred ei că este mai bun), adevărate bijuterii, de mare
rafinament, în bronz patinat, compoziții cu două sau un singur personaj,
”Trubadurul” sau ”Acanta”, ”Senatorul” sau ”Pionul”, ”Romanță”. Aici
panotarea a fost de excepție, lucrările fiind expuse fie în atitudini de
spectator, fie ca grup de spectatori-comentatori în expoziție, un spectator
special de fapt: mut și fix, dar care degajă o atitudine și o expresie, acestea
sunt de fapt dovada marelui meșteșug al maestrului (aș spune veritabile
personaje din lumea lui ”nenea Iancu”, dacă am lua în considerație doar
expresia!), o lume diversă ca și noi cei care privim, ei sunt un fel de
oglindă a noastră, a privitorului (fără vârstă și timp). Rezultatul este o
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specială comunicare între lucrare și privitor, ca într-un spectacol vizual
modern (v. Vasile Soponariu:”Trubadur”,bronz,H 50cm).
În toată această poveste trebuie să remarc și politica galeriei, care
are renumele unei selecții foarte riguroase, bazată pe profesionalism și
calitate, dar și modernitate, motiv pentru care colecționarii din zonă dar și
din capitală vin la vernisaje aici. Prin activitatea sa, galeria realizează un
dialog cultural internațional real și eficient. Rezultatele itinerării expoziției
sunt așteptate pe mai multe planuri: pe plan colectiv este în formare un
grup internațional de artă contemporană care pune în evidență creația
artistică a unei zone europene, iar pe plan individual fiecare artist își
dezvoltă și extinde propria piață și legăturile cu alte evenimente externe.
Să nu uităm că la baza realizării stau exigența, hotărârea și mai ales
prietenia dintre artiști, care pot depăși multe inconveniente sau lipsuri,
generând , prin mișcarea coordonată, adevărate strategii culturale.
Un rezultat de ultimă oră este acela că expoziția se va reitinera la
Viena, la Institutul Cultural Român, având vernisajul în data de 8
Decembrie 2016 (orele 18.00).
(Piatra-Neamț, 11.09.2016)
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Jerome
K. Jerome
2 mai 1859 – 14 iunie 1927

un eseu de Dumitru Hurubă
Cam la jumătatea anului 2017, mai precis în ziua de 14 iunie,
se vor împlini 90 de ani de la moartea unuia dintre cei mai mari umorişti ai
lumii – Jerome Klapka Jerome – născut la 2 mai 1859, la Walsall,
Staffordshire şi decedat în data de 14 iunie 1927, la Northampton.
Sec, şi telegrafic, prezentarea lui ar suna cam aşa: a fost un
scriitor englez, jurnalist, dramaturg, autobiograf, romancier, însă, rămas în
istoria literaturii universale drept unul dintre cei mai importanţi autori
englezi de literatură satirico-umoristică, mai bine ştiut fiind ca umorist –
atât! Însă ar fi nedrept, ar fi ca o nerecunoaştere la calibrul său a unuia
dintre cei mai mari scriitori englezi din a doua jumătate a secolului al XIXlea şi prima jumătate a secolului XX, precum și a unuia dintre marii
umoriști ai literaturii universale. Este cel care și-a exprimat talentul, drept
că nu la aceeași cotă valoarică în fiecare dintre genurile literare abordate,
de fapt mai în toate genurile literare, însă, întreaga sa operă este girată de o
înzestrare a harului său deosebit nu doar prolific, ci și ca demonstrare a
talentului și a unui remarcabil simț al satirei și umorului, greu sau
imposibil de egalat.
Soarta lui Jerome, viaţa sa, începând cu perioada copilăriei şi
terminând cu etapele de vârstă până la o recunoaştere, la urma urmei
normală, dovedeşte acest adevăr. Să ne amintim că – aproape ca o
premoniţie, nefericită, totuşi –, Primăria din localitatea Walsall i-a acordat
titlul onorific când scriitorul avea 68 de ani, iar după un timp scurt, în
acelaşi an 1927, îşi încheia socotelile cu viaţa.
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Așadar: Scriitorul umorist englez, Jerome Klapka Jerome s-a
născut pe 2 mai 1859 în Belsize House, Bradford Street, Walsall,
Staffordshire, cum s-ar zice, în inima Angliei. El a fost al patrulea copil al
Margueritei Jones, fiică de avocat, și al lui Jerome Clapp (1807-1872),
respectat predicator non-conformist laic de profesie, care s-a ocupat și cu
negustoria de fier, dar a cochetat chiar şi cu arhitectura. A murit pe când
Jerome avea doar 13 ani, iar mama sa a decedat doi ani mai târziu, în 1874.
Un amănunt interesant din biografia scriitorului: numele Klapka a fost
urmarea unei mici reconstrucții-hibrid din două nume, respectiv
englezescul Clapp și maghiarul Klapka, o mică bizarerie lingvistică în
onoarea unui prieten de familie, generalul maghiar exilat, György Klapka,
astfel numele tatălui său a fost modificat din Clapp în… Klapka. Jerome a
avut două surori, Paulina Deodata și Blandina Dominica, și un frate Milton
Melancthon despre care avem puţine date şi informaţii care să contribuie
eficient la mersul vieţii lui Jerome.
După informaţiile noastre, din păcate relativ succinte, familia
Jerome a avut timp de mai mulţi ani şi cu eforturi destul de mari, un stil de
viață caracteristic clasei de mijloc. În scopul menţinerii acestui statut
social, familia a făcut mai multe investiţii în câteva domenii de activitate,
dar care, până la urmă, s-au dovedit a fi nerentabile, existenţa continuânduse în sărăcie încă de pe când Jerome avea doi ani. Simplificând lucrurile şi
concretizând, familia Jerome s-a confruntat cu sărăcia în primul rând din
cauza investițiilor proaste în industria minieră, aceasta în timp ce colectorii
locali de taxe şi impozite erau prezențe tot mai dese în casa lor. A fost o
experienţă de viaţă pe care Jerome a descris-o mai târziu printre alte
experiențe, la fel de triste din copilărie, în autobiografia sa My Life and
Times (Viața mea și timpul, publicată în 1926). Această situaţie a dus până
la urmă la obligaţia ca familia să părăsească casa în care locuia, Jerome,
simţind pe pe propria piele ce însemna o copilărie de băiat sărac. În acest
fel, şi situația financiară a lui Jerome a mers din ce în ce mai rău până la
moartea tatălui său (1872), pe când băiatul avea doar vârsta de 13 ani.
După doi ani, murind şi mama sa Marguerite (1874), Jerome s-a văzut silit
să renunțe la Şcoala de Filologie pentru a se angaja ca muncitor
necalificat.
În aceste condiţii, este de înţeles că Jerome, şi în calitate de
membru al unei familii cu mari probleme materiale, n-a avut parte de o
copilărie fericită, ci, dimpotrivă de una confruntată aproape permanent cu
o stare materială precară, deci o copilărie grea, influențată de situația grea
a părinților săi care s-a finalizat până la urmă cu faliment marcându-l
profund pe copilul și, mai apoi, pe adolescentul Jerome. Încercarea tatălui
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său de a desfășura afaceri în domeniul mineritului, a fost cu ghinion, ca și
investiția în extracția cărbunelui.
Poate și ca un fel de nouă instanță, să nu-i spunem chiar…
ultimă, sau ca o disperare, Jerome s-a gândit de tânăr să intre în politică
dorind să devină chiar parlamentar, dorință care nu s-a materializat
niciodată. Poate spre binele şi norocul său şi al literaturii satiricoumoristice. Între timp, a continuat școala cu profil filologic, transformată
mai târziu în Liceul Marylebone, St. Marylebone Grammar School.
Incepând cu anul 1872, rămânând orfan, în urma decesului
tatălui său, a fost nevoit, aşa cum spuneam, să se angajeze pentru a se
putea întreține, primul său loc de muncă fiind la Londra, la Nord Western
Railway (zona de Nord-Vest a Căilor Ferate londoneze). Se înțelege că
pentru tânărul Jerome a urmat o perioadă complicată și grea, fiind obligat
să ocupe rând pe rând mai multe locuri de muncă: muncitor necalificat,
jurnalist (mai mult de ocazie), în învățământ ca profesor, sau actor într-o
trupă de teatru… Aceste probleme au fost combinate și cu o serie de
dezamăgiri, cum ar fi respingerile repetate a mai multor povestiri scurte și
satirice scrise de el şi trimise unor publicaţii.
După primele materializări ale creaţiei – două piese de teatru
(1885) – Jerome continuă să scrie și să colaboreze ici-acolo, prin publicații
diverse fără a se descotorosi de un anumit grad de lipsuri, de sărăcie la
urma urmei. Încet-încet, a început să-l obsedeze ideea unui mariaj, ceea ce
se și întâmplă… La data de 21 iunie 1888, când avea 29 de ani, Jerome
era deja un autor destul de cunoscut în întreaga Anglie și nu numai, și
crezu că sosise momentul potrivit pentru a-și rostui o familie. În
consecință, se căsători cu Georgina Elizabeth Henrietta Stanley Marris –
cu diminutivul-alint Ettie (1859–1938) – la foarte scurtă vreme după ce
aceasta divorţase de primul ei soţ (la nouă zile!!!), fapt care presupune o
legătură mai veche între ea și scriitor.
Aceasta e, însă, altă poveste…
Din prima căsătorie, Ettie a avut o fiică de 5 ani, poreclită
Elsie, pentru că numele ei adevărat era, ca și a maică-si, Georgina, iar în
urma căsătoriei, cu Georgina, scriitorul a mai avut un singur copil, de fapt,
o fată: Rowena. În legătură acest episod din viața lui Jerome, a cuplului, la
urma urmei, cei doi și-au petrecut luna de miere pe râul Tamisa „într-o
barcă”, episod care a și avut, în perspectivă, o semnificație aproape
simbolică, dacă ținem seama că acțiunea romanului Trei într-o barcă… se
petrece tocmai pe… râul Tamisa. Acest adevăr iese și mai mult în evidență
dacă avem în vedere că, imediat după întoarcerea cuplului din luna de
miere, Jerome începe să și scrie romanul, tipărit un an mai târziu, roman
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care, destul de repede l-a făcut cunoscut în întreaga Anglie, apoi în lumea
întreagă…
…În calitate de autor al romanului satirico-umoristic Three
Men in a Boat - to Say Nothing of the Dog, publicat în anul 1889, la un an
după căsătorie și după luna de… miere, Jerome s-a și impus, mai întâi în
Anglia și, mai apoi, în literatura lumii ca unul dintre cei mai apreciați și
traduși scriitori de satiră și umor. În context, nici nu se mai știe cu
certitudine în câte ediţii fost tipărit romanul, așa cum nu se știe cu
exactitate în câte limbi străine a fost tradus şi la ce tiraje, inclusiv în afara
limbilor de circulație internațională, fiind comentat și citat între autori ca:
George Meredith, Mark Twain, George Bernard Shaw, contemporanii lui
Jerome, însă, în lumea comentatorilor s-a creat consensul că Jerome ar
avea cele mai multe afinități de ordin umoristic în primul rând cu Henry
Fielding (1707-1754)*. În acest context, datorită succesului aproape
neverosimil, romanul Trei într-o barcă… a devenit în scurtă vreme un
adevărat bestseller fiind transformat în benzi desenate și, apoi, în scenariu
de film.
Pentru noi, pentru literatura română, este interesant și
important de știut că, în plin proces de comunistizare a țării, și în perioada
de vârf a obsedantului deceniu, romanul Trei într-o barcă, fără a mai
socoti şi câinele, este tălmăcit pentru prima oară în limba română de Leon
Levițchi (unul dintre cei mai buni și mai talentați traducători din engleză în
perioada respectivă și nu numai…). Traducerea romanului a fost realizată
după originalul Three Men in a Boat – to Say Nothing of the Dog, dar, se
pare şi cu… aprobarea (sau acceptul) Moscovei, având în vedere
menţiunea de pe verso-ul paginii de gardă: Foreign language publishing
house Moscow, 1955)* și tipărit la Editura Tineretului, Buc. 1957, cu o
prefață semnată de criticul literar și eseistul Petru Comarnescu (19051970), alt foarte bun anglist de-al nostru. Romanul a fost tipărit într-un
„Tiraj de 20.100 ex. broşate pe hârtie tipar de 50 gr/m2 şi 10.050 ex.
cartonate pe Rotohelio-gravură C. de 65 gr/m2.” Este un tiraj care, în
zilele noastre, ţine de domeniul fanteziei...
De menționat că romanul Trei într-o barcă a fost reprodus întrun documentar BBC, în anul 2005, avându-i protagoniști pe comicii Dara
Ó Briain, Rory McGrath, și Griff Rhys Jones, precum și faptul deosebit de
important că Jerome K. Jerome și-a dobândit reputația de scriitor umorist
în 1889 imediat după publicarea celebrului roman Three men in a boat
(Trei într-o barcă), dar și cu Gândurile leneșe ale unui trândav (Idle
thoughts of an idle fellow).
241

Conta nr. 25 (octombrie-decembrie 2016)

De subliniat că marele succes obţinut cu romanul Trei într-o
barcă…, Jerome s-a hotărât să renunțe la slujba funcţionărească ca avocat
și să-și ocupe tot timpul cu creația literară, scriind și publicând peste
douăzeci de romane și colecții, precum și nouă piese de teatru.
În context, aparent paradoxal, dar numai aparent!, cu toate că
romanul Trei într-o barcă… a fost prost primit de critica literară şi de către
adepţii literaturii sobre, a avut un succes de public aproape neverosimil
pentru acea perioadă, pentru toate categoriile de cititori. Aşa se face că,
datorită veniturilor realizate în urma vânzărilor, Jerome, odată eliberat de
problemele financiare, şi-a putut permite să renunţe la slujbă pentru tot
restul vieţii, În consecinţă, a început să-şi ocupe tot timpul cu scrisul şi cu
publicarea de cărţi, în continuare fără a fi bine primit de critica literară, dar
cu succes în vânzări, doar cu romanul Trei pe două biciclete şi ediţii noi
din Trei într-o barcă (1898) lucrurile au mers ceva mai greu..
Umorul lui Jerome – uneori cu o urmă de sentimentalism,
alteori sentenţios – cunoaşte o gamă largă de nuanţe, de la absurd şi
caricatural până la ironia fină. Conservator şi anarhic în acelaşi timp,
profund implicat, dar şi detaşat, acest umor păstrează un simţ al
echilibrului comic, a cărui normalitate se bazează pe perspectiva ironică
asupra timpului – călăuză, filosoful, prietenul şi bufonul lui Jerome, ‚bunul
învăţător Timpul”, căruia îi este dedicată această carte considerată, cum
spuneam, continuarea la Trei într-o barcă.
M-am oprit puțin mai mult asupra acestei cărți având în vedere
că ea este, oarecum și după mărturisirea lui Jerome, o continuare a
celebrului său roman Trei într-o barcă... Din păcate, dar pe bună dreptate,
ea nu s-a mai bucurat de același succes.
Este binecunoscut faptul, şi toată lumea literaturii şi chiar
cititorii iubitori de literatură ştiu, că întreaga creaţie a lui Jerome se
distinge prin cele două elemente esenţiale: umorul englezesc exploatat cu
genialitate şi umorul său nativ şi inconfundabil. În romanul autobiografic
Paul Kelver, publicat în anul 1902, pe care însuşi Jerome l-a considerat ca
fiind cel mai bun roman său, el demonstrează acest adevăr, fie că o face în
mod direct, fie cât se poate de subtil dar fără a lăsa cititorul într-o senzaţie
de incertitudine…
În altă ordine de idei, după toate-acestea, se simţea discret, dar
destul de ferm, prin toate canalele de comunicare, sau, generalizând, prin
atmosferă, plutea ameninţarea unui război… Astfel, în anii 1904-1905, are
loc războiul ruso-japonez; în România, are loc Răscoala de la 1907, unde
au fost ucişi 11.000 de ţărani; în 1914, sârbul Gavrilo Princip îl asasinează
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pe arhiducele Franz Ferdinand la Sarajevo, eveniment care va duce la
declanşarea primului Război Mondial…
…În timpul respectivei conflagraţii mondiale, la 56 de ani,
Jerome a considerat că ar fi normal să se ofere voluntar în serviciul armatei
britanice care, însă, l-a refuzat pe motiv că era prea în vârstă. În urma
acestei respingeri, un an mai târziu, în 1916, în plin război mondial,
Jerome se angajează în armata franceză ca șofer pe ambulanță de unde se
va întoarce în Anglia după terminarea războiului. Între alte amănunte
despre viața sa, Jerome, cu umorul său specific și special, scrie și despre
perioada petrecută în armata franceză în autobiografia intitulată My Life și
Times (Viața mea și vremurile), care a fost publicată în 1926. De amintit
că, în timpul primului război mondial, Jerome a combătut cu vehemență în
paginile revistei Common sense (Bunul simț), atât ororile războiului cât și
imperialismul.

Întoarcerea acasă și premierea
După terminarea războiului, Jerome, întors în Anglia din Franţa
puternic marcat şi traumatizat de ororile conflagraţiei mondiale, a trebuit
să suporte şi profundul şoc psihologic datorat morţii fiicei sale vitrege la
care a ţinut foarte mult, Elsie, aceasta decedând în anul 1921, la numai 38
de ani.
…După îndelungate şi numeroase peregrinări, nu cred că ar fi
lipsită de logică afirmaţia conform căreia întoarcerea în localitatea de
baştină – fără să fim superstiţioşi – ca fiind un presentiment al morții, o
variantă sinistră a instinctului de conservare. Dar această întâmplare poate
fi interpretată şi pur și simplu ca o farsă a destinului, faptul că, la 17
februarie 1927, Jerome s-a întors acasă la Belsize și a participat la o
recepție dată în cinstea lui de către Primăria din Walsall. Cu această
ocazie, lui Jerome i s-a acordat de către Primărie titlul de Freeman a
Borough of Walsall (Cetățean liber al orașului Walsall), ceremonia fiind
urmată de o cină festivă la care, în spiciul său, Jerome a spus între altele:
„Aceasta este pentru mine o înnobilare. Înțeleg că această conferire este un
semn cavaleresc al Primăriei din Walsall, și voi fi mereu mândru de
pintenii mei.”
După aceea, el i-a scris primarului din Walsall cât de mult l-a
marcat întreaga ceremonie.
Oarecum legat de respectiva întâmplare, mai trebuie adăugat
că, pe un perete al casei în care s-a născut Jerome – transformată în muzeu,
a fost amplasată o tăbliţă cu o inscripție referitoare la Jerome K. Jerome,
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ca un semn de aducere aminte pentru generațiile de locuitori, dar și pentru
vizitatorii străini.
Din luna februarie a anului 1927, respectiv, după publicarea
romanului autobiografic My Life and Times Jerome K. Jerome, se retrage
oarecum din viaţa publică, petrecându-şi cea mai mare parte din ultimele
zile de viață la ferma proprie din Ewelme, aflată în apropiere de
Wallingford.
Moartea sa a survenit în urma unui accident vascular cerebral și
o hemoragie cerebrală, în Northampton, Anglia, pe data de 14 iunie 1927,
la vârsta de 68 de ani. Decesul s-a petrecut în timp ce era internat la
General Hospital și după ce a suferit mai multe accidente vasculare
cerebrale.
În urma decesului, Jerome a fost incinerat la Golders Green,
Middlesex, în ziua de 17 iunie, iar cenușa lui a fost îngropată la St Mary
Church, Ewelme și Oxfordshire alături de soția sa, sora și fiica vitregă a
fost îngropat la Biserica St Mary, Ewelme, Oxfordshire alături de soția sa,
sora și fiica vitregă…
În legătură cu decesul scriitorului, există și este acceptată
varianta oficială că acesta ar fi murit ca urmare a unui accident petrecut în
timpul turului de automobile al Angliei desfășurat în 1927. Mai concret: în
iunie 1927, într-un turneu automobilistic de la Devon la Londra via
Cheltenham și Northampton, Jerome a suferit un accident vascular cerebral
paralitic și o hemoragie cerebrală. Ca urmare a respectivului accident, el
este internat la Spitalul General din Northampton cu două săptămâni
înainte de a muri, la 14 iunie. Un muzeu dedicat vieții sale și activităţii
sale, există acum la casa în care s-a născut marele scriitor, în Walsall.
Şi încă un amănunt: după 11 ani de la moartea lui Jerome K.
Jerome, la 29 octombrie 1938, a încetat din viață și soția sa Georgina
Elizabeth Henrietta Stanley Marris. Atât ea, cât și Ettie, Elsie și sora lui,
Blandina, având mormintele alături de cel al lui Jerome.
…Evident, şi o recunosc până şi criticii literari, Jerome K.
Jerome a rămas peste ani celebru în primul rând ca autor al capodoperei
sale supraîncărcată de umor „Trei bărbați într-o barcă”, roman care, întrun timp record a făcut din Jerome unul dintre cei mai populari autori din
Anglia acelor ani, dar şi în străinătate. Această clasificare nu a fost decât
consecinţa uriaşelor vânzări ale volumului, situaţie de-a dreptul
inexplicabilă pentru teoria, critica şi istoria literară care, niciodată şi
niciunde nu a fost sinceră în aprecieri corecte în ceea ce priveşte literatura
satirico-umoristică.
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La închiderea ediției

Flash-uri din Festivalul de
Teatru
Când scriu aceste rânduri, chiar înainte de a trimite revista la tipar,
ediția a XXVIII-a a Festivalului de Teatru Piatra-Neamț / Pledez
pentru tine(ri) se află în plină desfășurare (4 – 17 noiembrie 2016). De
asemenea, am intrat în eveniment cu câteva zile mai târziu, din pricina
unei deplasări în străinătate. În consecință, din secvența pe care am reușit
să o urmăresc, voi reține câteva impresii mai mult sau mai puțin
subiective, fără pretenția unei ”sentințe” panoramice / sintetice și definitive
(și fără a face deosebire între spectacolele din concurs și din afara lui).

 ”Titanic Vals” de Tudor Mușatescu (T. Odeon, București) mi-a
confirmat părerea (prejudecata?) că dramaturgia solidă, fie ea și clasică,
oferă în continuare o bună ocazie pentru compoziție și performanță
actoricească (în acest caz: Ionel Mihăilescu, Antoaneta Zaharia, Marius
Damian). Dar nu numai: aici și decorul lui Helmuth Stürmer e
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memorabil,
prin
sugestii
(canapeaua
supradimensionată
și
multifuncțională) și plasticitate.
 Imposibil să nu vezi în oglindă ”Family Affairs” de Rosa Liksom
(același T. Odeon) cu spectacolul anterior (familia americană și mediul ei,
față cu familia românească, la distanță de un secol în timp și spațiu). Am
reținut în primul rând excelenta prestație a actorului Cezar Antal (pot să
spun ”al nostru”?), într-o competiție colegială cu nume tari (din nou
Antoaneta Zaharia și Marius Damian, dar și Pavel Bartoș, Virginia
Rogin, Rodica Mandache ș.a.). În schimb, regia lui Radu Afrim,
interesantă ca proiect (în colaborare cu Tudor Prodan, pentru decor și
Cosmin Florea, pentru costume), mi s-a părut excesivă, suferind de
”preaplin”; aglomerarea de detalii (unele OK, în sine) pare că sufocă
spectacolul, îl fac să treneze...
 Foarte bine lucrat și cu multe inovații surprinzătoare, ”Jacques și
stăpânul său” de Milan Kundera (T. ”Maria Filotti”, Brăila), în regia lui
Cristi Juncu. Mai ales că efectul scontat ține de recuzită și de manevrarea
ei, în absența imperativă a decorului, conform indicațiilor autorului. De
unde și concentrarea atenției publicului pe replică, pe mișcare și, până la
urmă, pe ideea dramaturgică (absurdul care minează un destin, la fiecare
pas).

 Recunosc că am optat pentru ”Omul pernă” de Martin McDonagh
(T. Act, București) datorită faptului că am văzut, mai demult (tot într-un
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festival al TT-ului), aceeași piesă montată de Radu Afrim într-o incitantă
viziune personală (la T. ”M. Filotti”) și mi-am dorit o comparație. Aici,
regizorul Eugen Gyemant preferă să se țină de temă și să lase personajele

să transmită ”liber” ceea ce a vrut autorul.
 Din nou, actorul Tudor Tăbăcaru ne convinge că problema lui
constantă e ”omenescul” și pentru asta, din nou, recurge la dramaturgia
rusă. Încât, spectacolul pe care l-a realizat cu piesa ”Dar... ce-ați crezut?!”
de Nadejda Ptușkina (T. Tineretului, Piatra-Neamț) pune spectatorul pe
gânduri, îl obligă să-și întoarcă privirea / reflecția de la contigent spre
lăuntrul său. Și asta cu contribuția empatică a interpeților, având-o ca
”element coagulant” pe talentata Maria Hibovski.
 Deși mai vechi (2011), muzicalul ”Insula” după Gellu Naum (T.
Național ”Lucian Blaga”, Cluj), realizat de Ada Milea, este oricând de
văzut sau de revăzut. Un succes confirmat, unde totul a fost făcut în
favoarea publicului, cu miza pe story, ludic și muzică. Putem să ”o
întoarcem” și pe filosofie, dacă vrem, dar sensul spectacolului rămâne
plăcerea. Cu excelenta contribuție a team-ului actoricesc clujean.
 Spun acum ceea ce era de spus / scris la premieră: introducerea lui
Samuel Beckett în repertoriul unui teatru e semn de maturitate și
inteligență. Iar ”Sfârșitul jocului” (T. Tineretului, Piatra-Neamț), în regia
lui Szabó K. István (cu Victor Giurescu, Răzvan Bănuț, Daniel
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Beșleagă și Lucreția Mandric pe scenă, Horațiu Mihaiu la scenografie
și Ovidiu Iloc la sonorizare) se dovedește a fi o performanță, mai ales
când spectacolul e (re)văzut în contextul acestui festival. Și nu e trebuie
neglijată supriza plăcută pe care ne-o oferă actorul Victor Giurescu prin
schimbarea registrului cu care ne obișnuise.
 Au fost destule lucruri de remarcat în ”Spargerea”, dramatizare de
Dragoș Alex. Mușoiu, după Răzvan Popescu (T. Național ”Marin
Sorescu”, Craiova). Dar remarcabilă cred că rămâne scenografia (arh.
Andreea Simona Negrilă), care completează discursul scenic, îi adaugă
sens și acuratețe.
 Vrând – nevrând, cu toate actualizările ce țin de viziune și de noile
mijloace tehnice, ”Menajeria de sticlă” de Tennessee Williams (T. ”Toma
Caragiu”, Ploiești) mi-a amintit de spectacolul văzut pe scena TT-ului în
copilărie (1962). Între memoria afectivă (umplută cândva de actorii Adria
Pamfil Almăjan, Ioana Manolescu, Candid Stoica, Andrei Ionescu,
regizorul Gabriel Negri și scenografa Sanda Mușatescu) și realizarea de
astăzi, mi-e greu să aleg... Rămâne în seama juriului!
(Regret că n-am ajuns la timp ca să văd ”Cum vă place” de W.
Shakespeare, premiera TT-ului; ”Aglaja”, dramatizarea Alinei Petrică
după Aglaja Veteranyi, cu echipa C.C.E. UNESCO, București; ”Martiri”
de Marius von Mayenburg, cu studenții UNATC București; ”Tartuffe” de
Molière, produs de T. ”A. Mureșanu”, Sf. Gheorghe. Așa cum regret că nu
voi putea introduce în aceste notații gândurile despre ”Oscar și Tanti Roz”
de Eric-Emmanuel Schmitt, cu T. ”Jean Bart”, Tulcea; ”Absolut” după Ion
Creangă, cu Marcel Iureș și T. Act, București; sau ”Băiatul din Brooklyn”
de Donald Margulies, cu TES, București).
(luni, 14 nov. 2016)
Emil Nicolae
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Capricii de
cititor

un eseu de Leonard Rotaru
Nu sunt nici explorator, nici geolog, nici antropolog. Sunt filolog.
Ceea ce mă interesează ţine de descoperirea unor noi idei sau de
redescoperirea nuanţelor altora despre care aflasem mai demult,
familiarizarea cu atitudini, comori literare şi spirituale în texte de autentică
valoare.
Orice om abilitat în ale lecturii are tendinţa de a căuta cărţi care să se
potrivească profilului său spiritual. Mai ales că nu ajunge o viaţă ca să
citeşti tot ce s-a scris valoros în lumea asta chiar într-un singur domeniu.
Lectura, în esenţă, este o conversaţie a autorului cu cititorul. E de presupus
că o persoană lipsită de un exerciţiu adânc în plan filozofic nu va fi atrasă
tocmai de o carte care se ocupă de filozofie. Sau cum să înţeleagă cineva
muzica clasică dacă nu a avut ocazia să asculte măcar o singură dată o
simfonie ori să fi participat la concerte pentru a aprinde măcar o scânteie a
căutării… Iar exemplele pot continua…
În ceea ce mă priveşte, nu mă pot numi nici cărturar, nici filolog în
toată puterea cuvântului, cu toate că încercări şi reuşite, uneori timide, au
fost şi, poate, vor mai fi… Orice cărturar sadea ori filolog consacrat e
musai să aibă operă, adică fundamentare teoretică pentru cele puse în
practică. Mai nimerit este să mă numesc un om care iubeşte cartea, ştie să
o aleagă pentru sine şi pentru alţii, eventual să o prezinte, să formeze
opinii. O carte care mă câştigă îmi oferă clipe de meditaţie, de bucurie, de
emoţie estetică.
După cum se ştie, orice lectură reluată pe acelaşi text oferă noi
nuanţe de interpretare, confirmând sau îmbogăţind opiniile exprimate
anterior. O carte adevărată e mereu enigmatică, vie, provocatoare.
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În virtutea celor exprimate, se poate vorbi în primul rând de „Biblia”
sau „Cartea Cărţilor”. De ce „Biblia”? Pentru că, după cum spune I.P.S.
Bartolomeu Valeriu Anania în „Cuvânt lămuritor asupra Sfintei Scripturi”
în versiunea „diortosită după Septuaginta”, redactată, adnotată şi tipărită
de Sfinţia Sa, în anul 2009 la editura Renaşterea din Cluj-Napoca, „Biblia
e cartea care cuprinde Cărţile. Biblia, aşadar, e Biblioteca; Biblioteca prin
excelenţă, singură şi singulară în dumnezeiasca ei omenitate. Orice
bibliotecă din lume poate avea cuvinte despre Dumnezeu; Biblia e însăşi
rostirea lui Dumnezeu, anume pentru oameni şi prin oameni. Inspirată de
Duhul Sfânt, ea e Cartea devenită cărţi” ( p.7). Şi ceva mai încolo, ne
lămureşte acelaşi prelat că „Teologia s-a făcut filologie. Cuvântul a
devenit cuvinte”.
Caracterul polivalent al textelor cuprinse în „Biblie” oferă
posibilitatea parcurgerii acestora în variate registre de lectură, însă filonul
religios rămâne punctul statornic de referinţă, fie că este vorba de „Vechiul
Testament” sau de „Noul Testament”. „Biblia” pune în faţa cititorului
marile întrebări ale umanităţii, iar marilor întrebări , după cum afirmă
omul de cultură Andrei Pleşu, nu li se poate da nici un răspuns care să
mulţumească.
Parcursă din punct de vedere literar, „Cartea Cărţilor” conţine
capitole întregi dintre cele mai frumoase din care se pot aminti „Psalmii”,
„Cântarea Cântărilor”, „Pildele lui Solomon”, dar şi parabolele „Noului
Testament”, uimitoare prin profunzime, dar şi prin virtuţi artistice.
Descoperirea unor mituri, legende, teme şi motive literare pot fi surprinse
şi în alte texte, numite necanonice, scrise sub forma unor povestiri,
autentice modele literare.
O poveste peste care mă aplec ( a câta oară?) cu mare curiozitate şi
emoţie este „Istoria Susanei”, integrată între textele „Vechiului
Testament”. O creaţie surprinzător de actuală, de modernă după aproape
2000 de ani.
„Istoria Susanei” se întinde pe doar două pagini, ordonată în 64 de
versete. Ceea ce înseamnă că se poate citi fără prea mare efort.
În esenţă, textul spune că Susana, nevasta lui Ioachim din Babilon
era „frumoasă foarte” şi cu frica lui Dumnezeu. Ioachim, om bogat, avea
grădină în apropierea casei şi „fiind mai în cinste decât toţi” se adunau la
el destul de des mulţi iudei. În anul întâmplărilor relatate, au fost rânduiţi
judecători peste comunitate „ doi bătrâni din popor”. Judecăţile se făceau
în casa lui Ioachim.
În timpul amiezii, Suzana ieşea să se plimbe în grădina casei sale.
Văzând-o de mai multe ori, cei doi bătrâni „s-au aprins de pofta ei” şi au
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hotărât, fiecare în sinea lui, să profite de ea. Într-una din zile, şi au pus
planul în aplicare. Au rămas în grădină, în timpul amiezii, fără să spună
unul altuia, surprinzându-se însă destul de repede în această ipostază
incomodă. Mărturisindu-se, au decis să acţioneze împreună. Aşa că, în altă
zi, când Susana a intrat în grădină, însoţită de două fete, cei doi s-au pus
din nou la pândă. Voind să se scalde, fiindcă era foarte cald, Susana le-a
trimis pe cele două însoţitoare după untdelemn şi săpun. Atâta au aşteptat
bătrânii! S-au îndreptat repede spre femeie şi i-au zis că sunt „aprinşi cu
poftă” asupra ei. Şi, dacă nu le va face voia, vor mărturisi că ea, Susana, se
afla în grădină cu un tânăr şi că păcătuia… Inteligentă, tânăra femeie îşi
dă seama destul de repede că se află într-o situaţie limită. Nevoind să
păcătuiască, a strigat după ajutor. Bătrânii au strigat şi ei ca să facă larmă.
Adunându-se lume, cei doi judecători au mărturisit strâmb, iar Susana a
fost dusă la judecată şi condamnată la moarte.
Femeie credincioasă, soţia lui Ioachim s-a rugat la Dumnezeu.
Dumnezeu i-a ascultat ruga şi, pe când era dusă spre locul execuţiei,
însoţită de familie şi de multă lume, Domnul „a deşteptat duhul într-un
prunc tânăr”, cu numele de Daniel care a strigat cu glas puternic: „ Curat
sunt eu de sângele acesteia”! Nedumerit, convoiul s-a oprit, iar Daniel a
afirmat că nu s-au spus cele drepte despre Susana. Dându-i-se credit de
către cei aflaţi de faţă, tânărul Daniel pune să fie despărţiţi cei doi
judecători fără a avea timp să se înţeleagă între ei. Luaţi la interogatoriu,
prin surprindere, aceştia indică cu totul diferit copacul sub care s-ar fi
petrecut aşa-zisa întâlnire amoroasă. Unul vorbeşte de mesteacăn, altul de
salcâm.
Dovediţi astfel că au mărturisit strâmb, judecătorii au fost pedepsiţi
cu moartea, iar Daniel „s-a făcut mare înaintea poporului din ziua aceea şi
de aici înainte”. ( pentru citate s-a folosit ediţia din 1982 a „Bibliei”,
tipărită sub îndrumarea preafericitului părinte Iustin, patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române).
Ca structură, textul aparţine genului epic, autorul (necunoscut)
exprimându-şi ideile şi sentimentele prin intermediul naratorului şi al
personajelor care participă la acţiune. Din capul locului pot fi puse în
discuţie temele care stau la baza textului. Mai întâi de toate se desprinde
ideea că prin credinţă, cu ajutorul lui Dumnezeu, omul poate învinge toate
greutăţile vieţii. Aceasta este tema majoră. Altfel, nu s-ar justifica
cuprinderea ei în „Vechiul Testament”.
Dar, ca orice text care are un fond bogat de idei, nu pot fi excluse şi
alte interpretări. Astfel, se poate vorbi de o temă frecvent întâlnită în
basmele populare: binele iese întotdeauna învingător în lupta cu răul. Mai
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mult, opera scoate în evidenţă o temă cât se poate de actuală care se referă
la delaţiune, la jurământul strâmb. După Dicţionarul de neologisme,
delaţiunea este o denunţare ( făcută în special cu rea intenţie, pentru
profituri personale). Tema se potriveşte mănuşă actualităţii în care ne
ducem traiul acum, după atâtea mii de ani! Ce altceva şi-au dorit cei doi
bătrâni decât avantaje personale din tot ceea ce au pus la cale?! Ei se aflau,
cu siguranţă, mult mai aproape de „ a avea” decât de „a fi”, iar numirea lor
ca judecători a fost o decizie eronată a comunităţii.
Mai putem vorbi şi despre frumuseţea integrităţii morale, povestirea
oferind prin intermediul personajului feminin un model etic fără fisuri,
autentic şi pilduitor. În schimb, cei doi bătrâni, prin falsa lor mărturie
distrug imaginea imaculată a Susanei. Macularea devine o faptă şi mai
gravă în condiţiile în care cei doi învinuiţi erau numiţi judecători, oameni
ai legii puşi să facă dreptate. Mai mult, erau în vârstă. Iar oamenilor în
vârstă le stă bine să fie cumpătaţi şi înţelepţi.
Ori aici este problema! Ca şi astăzi, nu întotdeauna cei în vârstă se
dovedesc a fi înţelepţi şi curaţi sufleteşte. Învechiţi în zile, bătrânii erau
învechiţi şi în rele, căci textul spune: „Aşa făceai fetelor lui Israel care, de
frică, se împreunau cu voi” şi că făceau „ judecăţi strâmbe, şi pe cei
nevinovaţi învinuind, şi pe cei vinovaţi slobozind”. Aşadar aplicarea legii
omeneşti depinde în mare măsură de curăţenia morală a celui care este
investit cu o asemenea atribuţie în societate…
Fiind un text cu caracter epic, subiectul conţine în structura sa toate
momentele, de la expoziţiune până la deznodământ. Orice cititor, cât de cât
abilitat în ale lecturii, distinge cu uşurinţă fiecare moment. Apoi, faptele
se derulează în ordine cronologică, iar în ceea ce priveşte spaţiul
desfăşurării acţiunii, acesta este bine precizat, în prea binecunoscutul
Babilon.
Surprinde, de asemenea, în mod plăcut, felul în care se intersectează
în text cele trei moduri de expunere. Descrierea se afişează discret în
spaţiul povestirii, punctând ici-colo anumite trăsături ale personajelor:
„Susana…. frumoasă foarte şi cu frica lui Dumnezeu”, „Şi erau amândoi
înfierbântaţi pentru ea”. Dialogul, concretizat în operă prin ghilimele,
precum în unele texte ale literaturii noastre contemporane, aduce
autenticitate şi contribuie la caracterizarea personajelor. Dialogul întrerupe
voit acţiunea pentru a accentua asupra unor stări emoţionale prin care trec
personajele: „Şi strigând cu glas mare Susana a zis: Dumnezeule Cel
Veşnic, Cunoscătorul celor ascunse, Care ştii toate mai înainte de a se
face, Tu ştii că minciuni au spus ei asupra mea.” Sau „ Aşa făceai fetelor
lui Israel care, de frică, se împreunau cu voi; ci n-a suferit fata lui Iuda
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fărădelegea voastră”( replică rostită de tânărul Daniel). Cum este firesc,
naraţiunea este dominantă pe întinderea celor 64 de versete, iar dialogul
apare pe măsură ce faptele prind să clocotească. E de observat că prinde
substanţă în cea de-a doua parte a textului oferind tuşe adânci de
caracterizare.
Apoi, intuitiv, creatorul textului pune în lumină clară, personajul
principal, pe care îl identifică prin nume, în opoziţie cu cele două
personaje mesagere ale răului, aflate într-un con de umbră chiar şi prin
faptul că nu au nume. De altfel, deznodământul, rezolvat în virtutea legilor
„Vechiului Testament” (dinte pentru dinte şi ochi pentru ochi), pedepseşte
prin condamnare la moarte pe cei doi judecători.
E de la sine înţeles că mai înainte de a fi scris, acest text a circulat pe
cale orală. Istorisirile erau spuse în faţa unor ascultători. Cu alte cuvinte,
importantă era şi expunerea. De aici, evident, apar în textul scris şi unele
aspecte de ordin stilistic, caracteristice literaturii populare. Astfel, iese în
evidenţă, în primul rând acel „şi” iterativ caracteristic poveştilor populare.
În versiunea textului cuprins în Biblia de la 1982 aproape toate cele 64 de
versete încep cu acest „şi”, numărul lor trecând de 40. Bartolomeu Valeriu
Anania, în versiunea sa reduce mult numărul acestora, uneori înlocuindu-l
chiar cu un „iar” care slujeşte de fapt aceluiaşi scop. În acelaşi timp, pentru
a da fluenţă textului, episcopul de la Cluj, ierarh superior, dar şi scriitor
prin excelenţă, simte nevoia să aşeze textul altfel, iar numerele care indică
versetele apar, uneori, în interiorul textului. După cum se observă, nu
renunţă de tot la ele, din raţiuni ce ţin de orientarea secvenţială, absolut
necesară în practica lecturii textelor creştine. Orientarea în textele Sfintei
scripturi, dar şi citirea lor este facilitată de un sistem referenţial, al cifrelor
şi numerelor care particularizează o anumită secvenţă lingvistică, mai
precis un mic fragment de care este absolut nevoie într-un anume moment
al demersului religios. De aceea cifrele şi numerele de referinţă se mai
numesc şi „trimiteri”. Împărţirea pe versete este una convenţională şi nu
una dogmatică, pusă în practică de prin secolul 13.
De asemenea, anumite elemente lexicale, dar şi aspecte legate de
morfologia şi sintaxa textului duc la aceeaşi concluzie. Apar o serie de
cuvinte arhaice care duc gândul la vechimea textului, niciunul dintre
traducători neavând intenţia de a folosi sinonime neologice pe care, cu
siguranţă, limba română contemporană le conţine. Am ales doar câteva
dintre ele, unele folosite chiar şi în comunicarea orală actuală:
„nădăjduiesc”, „au răzvrătit gândul”, „păzeau cu nevoinţă”, „sânt
strâmtorată”, „ o duceau să o piardă”, dar şi formulări locuţionale care dau
formă poetică textului: „ era mai în cinste decât toţi”, „s-au aprins cu poftă
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asupra ei”, „ cei doi bătrâni plini de cuget rău”, „ învechitule în zile rele”
ori inversiuni, cel mai adesea subiectul urmând predicatul: „Şi era Ioachim
foarte bogat”, „Când pleca poporul” , „Şi a suspinat Susana”, „Şi a venit
ea”, „Şi a auzit Dumnezeu”.
Interesant este că în versiunea părintelui Bartolomeu Valeriu Anania
apar unele modificări de topică, subiectul ocupându-şi locul său de drept,
iar pentru a vedea lămurit acest lucru, bine este să operăm pe aceleaşi
exemple: „Ioachim era foarte bogat” (v.4), „Când poporul pleca” (v.7),
„Atunci Susana a suspinat” (v.22), „Iar ea a venit” (v.30), „Iar Domnul i-a
auzit glasul” (v.44).
Ar mai fi de adăugat că în versiunea existentă în Biblia de la 1982
cei doi copaci despre care amintesc judecătorii că s-ar fi produs adulterul
sunt mesteacănul şi, respectiv, salcâmul. În versiunea sa, din raţiuni care
ne scapă, nefiind cunoscători de limba greacă, IPS Bartolomeu Valeriu
Anania schimbă numele celui de al doilea copac din „salcâm” în „arţar”.
Oricum am lua-o, cele două versiuni scot în evidenţă hărnicia şi
talentul traducătorilor, ierarhi erudiţi, care, alături de înaintaşii lor, au adus
în limba română comoara nepreţuită a textului biblic spre folosul neamului
românesc aflat printre cele dintâi creştinate din lume.
Place sau nu place o carte? Place sau nu place un text? Depinde de
pregătire, de educaţie, de gust, Dar acolo unde este viaţă picurată în
fiecare cuvânt, citirea e un miracol. Iar miracolul cucereşte! De asemenea
cărţi, de asemenea texte avem nevoie ca să ne împlinim, iar „Istoria
Susanei” este unul dintre ele, un model autentic, alcătuit din cuvinte care
se lipesc de suflet.
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Ramona, fă-te că lucrezi!
Un roman care a stîrnit ecouri între imberbii cititori ai vremii noastre
şi care se găseşte pe toate tarabele, acolo unde cartea îşi mai face din cînd
în cînd loc, alături de alte borcane de murături, are un titlu aparent curios:
„Suge-o, Ramona!”, apare la Editura „Trei” din Bucureşti şi este semnat
de (cine?) Andrei Ciobanu. Textul de promovare a cărţii, venit din partea
editurii, care din acest act de editare a supt binişor de la cititorii care voiau
astfel să îşi calmeze neuronul, unicul, cam agitat, sună cam aşa: „Suge-o,
Ramona! este povestea unei deveniri, o confesiune onestă despre
maturizare sexuală şi morală, despre trecerea de la adolescenţă la
maturitate. Hilare sau triste, emoţionante sau cinice, aventurile lui Andrei
sunt cele ale adolescentului obişnuit, care caută, încearcă, eşuează sau
învinge, totul pentru a o impresiona pe fata visurilor sale”. Invitaţia la supt,
din cîte ne-am dat seama noi fără să citim cartea, e un îndemn la supt o
acadea, un pai, o pilulă, o măslină, un cîrnat, o boabă de fasole sau o
bomboană, fireşte. Investigatorii noştri, impresionaţi de aşa apariţie
editorială, au făcut o cercetare în teren şi au aflat că Ramona este, de fapt,
mama autorului. Şi, curios lucru, tot Ramona se numesc redactorul de
carte, directorul editurii, redactorul şef, femeia de serviciu, lectorul, bunica
autorului, nevasta, soacra, vecina, alteregoul. Ramona, ai legătura ... !
(Cucuzel)

Generaţia "tattoo"
În mod curent, când vorbim despre modă, gândul ne duce la
vestimentaţie ori la acele modalităţi de expresie care sporesc armonia şi
frumuseţea umană. Este de la sine înţeles că nu există domeniu care să nu
cunoască manifestări de acest gen. Definitoriu pentru ele este caracterul
trecător, mai lung ori mai scurt, în raport cu numeroase circumstanţe, ele
fiind dislocate, înlocuite cu/de alte modele. Nimic mai adevărat, unele
capătă consistenţă, suferă metamorfoze şi perfecţionări, capătă valoare
practică şi intră în patrimoniul domeniului respectiv, reprezentând, de fapt,
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pietrele de temelie ale progresului. Exemplele sunt la îndemâna orişicui şi
aproape că nu mai merită menţionate.
N-am crâcnit niciodată împotriva acestui mod de manifestare cu larg
impact public. M-am lăsat cucerit sau, dimpotrivă, am rămas indiferent.
Mi-a fost pe gust ? M-am oprit mai mult asupra modelului ori chiar l-am
adoptat. Dacă nu ? I-am lăsat pe alţii să se bucure de opţiunea lor şi n-am
cedat ispitei. Gusturile nu se discută, ce-mi este mie pe plac nu este
obligatoriu să placă şi altora şi, bineînţeles, invers. N-am agreat pantalonii
foarte strâmţi (tip Malagamba), dar m-am topit după pantalonul evazat,
căruia i-am găsit o eleganţă particulară şi l-am purtat cât i-a fost sorocul.
Aproape că nu există generaţie care să nu poată fi caracterizată
printr-o manifestare definitorie : generaţia în blugi, generaţia hippy (ca
port şi limbaj), generaţia rock’n roll, generaţia cu cheia la gât, generaţia
optzecistă, generaţia fustelor mini ori a chiloţilor tanga şi câte altele.
Faţă de cele deja exprimate, cineva m-ar putea da ca exemplu de
înţelepciune. Dar nu vă grăbiţi, fiindcă spun cu toată sinceritatea că mă
apucă toate pandaliile posibile când dau cu ochii de tatuaje. Nu pot să
privesc, şi cu atât mai puţin să accept că am în faţă o fiinţă normală,
capabilă de gândire, discernământ şi judecată ba, mai mult, mă duce
gândul la o stare patologică. Să ştiu că mi-a dat Dumnezeu o piele curată,
albă, netedă şi plăcută la pipăit, care sporeşte perfecţiunea, armonia şi
frumuseţea fiinţei omeneşti şi să mă apuc s-o stric, s-o acopăr cu pete
netrebnice, s-o maculez în mod iremediabil, de bună voie şi nesilit de
nimeni, nu poate însemna decât boală. Îmi este greaţă când sunt nevoit să
mă apropii de asemenea indivizi, cum nu-mi place să mă aflu aproape de o
persoană murdară, neîngrijită, căreia îi presimt izul de nespălare.
Pur şi simplu, sunt revoltat de lipsa de preţuire pentru propria
alcătuire dată de natură sau de Dumnezeu. Să mai vorbim despre educaţie?
Ar fi prea mult. Să mă mutilez de bună voie, să mă murdăresc precum
hârtia igienică (evident, folosită) în asemenea hal, în condiţiile în care ştiu
că o fac pentru toată viaţa ? Fiindcă nu poate fi vorba decât de o murdărire
intenţionată, care nu se mai duce nici cu săpun, nici cu Persil sau cu alt
detergent de marcă. Nu pot să-mi închipui o femeie care să se poate
apropia, cu plăcere, de un om murdar, murdărit de tuşul intrat în piele.
La urma urmei, hai, accept, treaba omului, cine, ce are cu el ?. îşi
face omul un tatuaj discret, pe părţile neexpuse privirii altora. Dar când
văd tot felul de bendeaci, capatoşi şi smilei, care populează toate genurile
de showbizz (tehnică a spectacolului), cu beatitudinea întipărită pe figură,
care nu mai ştiu cum să-şi expună braţele înnegrite, de-a dreptul
respingătoare, care sugerează înainte de orice murdăria, îmi vine să pun
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mâna pe telefon. Nu să mă adresez lor, ci celor care permit asemenea
apariţii.
Se poate vorbi de o artă a tatuajului ? În nici un caz. Eventual ea
aparţine celui care o practică, o artă de doi bani, dar care câştigă copios din
prostia omenească. Arta are alte înţelesuri, alte suporturi, cu variante
nenumărate, nu pe un organ viu şi cu mare rol în existenţa noastră. O
asemenea accepţiune nu semnifică altceva decât spirit de gloată şi de
maimuţăreală ieftină, lipsă de discernământ şi de cultură elementară,
degradantă pentru o persoană dotată cu gândire şi judecată.
Din nefericire, tocmai spiritul acesta al imitaţiei, face ca fenomenul
să prolifereze şi tot mai mulţi tineri să-i cadă pradă.
Vedeţi cum poate omul deveni radical ? Nu sunt departe de a cere o
lege care să interzică apariţia în spaţiul public a persoanelor tatuate.
Până atunci ... mă mulţumesc să-i com-pă-ti-mesc !
Dr. Virgil Răzeşu

Literatura, cîteva consideraţii
În istoria unei literaturi, nu putem include numai scriitori geniali, după
cum, într-un tablou, pictorul nu folosește o singură culoare. Un domn, al
cărui nume nu-l mai pomenesc, scria că ,,avem o literatură mică de
diletanți și de veleitari 90%”. Nu cumva cei care gândesc așa nu mai văd
pădurea din cauza copacilor? Curios e că tot ei spun că marii scriitori sunt
citați adesea, dar nu prea sunt citiți. În schimb, lumea se dă în vânt după
anumiți scriitori pe care marii critici îi numesc minori. Altcineva spunea
― și-i dau deplină dreptate ― că timpul și cititorii sunt judecătorii
supremi ai valorii unei opera literare. Criticul este doar avocatul care, de
cele mai multe ori, pierde cauza pentru care pledează. Fiecare carte are
rostul și destinul ei. Iată un pasaj dintr-un poem scris de Remus Valeriu
Giorgioni: ,,există cărți pe care, uitate/seara pe-un țărm înalt/le răsfoiește
doar briza mării/și le citesc numai ei, îngerii mării” (revista Conta, nr.
24/2016, pag. 70).
Nu vreau să spun că trebuie să renunțăm la critică, dar afirm că nu voi
aplauda niciodată pe criticul care lovește cu barda, doar după ce a citit o
jumătate de pagină dintr-o carte. E ca și cum ai tăia copacul de la rădăcină,
pentru că ai observat o rămurică uscată. Un asemenea critic aprobă pe
Papa Francisc, atunci când acesta afirmă că ,,o persoană poate fi ucisă prin
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cuvinte”, dar nu se gândește că și verbul său poate fi ucigător, când este
grăbit și nedrept. Consider că un critic este mare când aplică o judecată
dreaptă, observând și împlinirile și minusurile unei opere, iar acest lucru
nu se poate face în zece rânduri dintr-o revistă. Un critic este mare numai
în măsura în care reușește să promoveze, prin îndrumările sale, un mare
număr de scriitori. Un asemenea critic literar, adevărat spirit socratic, a
fost regretatul Laurențiu Ulici, al cărui testament intelectual și moral ar
trebui cunoscut și respectat mai mult. Cu invidie și resentimente nu se
consolidează o literatură. A șterge cu buretele valoarea unui scriitor pe
care, într-o vreme, l-ai apreciat cum se cuvine, numai pentru că acuma te-a
supărat cu ceva ce nu are legătură cu literatura, nu mai este un gest al unui
om de mare caracter. Și fără caracter nu există critică literară dreaptă. Tot
ce ți se pare că ai construit se va nărui ca un castel de nisip. Valoarea sau
nonvaloarea trebuie argumentate cu probe concludente, nu declarate ca o
sentință fără drept de apel.
Istoria literaturii ne-a demonstrat de atâtea ori că un critic, fie el cât de
mare, s-a înșelat adesea în aprecierea unui scriitor, fie văzând în acesta un
viitor geniu, ceea ce nu s-a adeverit, fie minimalizându-l/ignorându-l,
pentru ca apoi respectivul să se afirme ca un mare scriitor, așa cum s-a
întâmplat, de pildă, cu George Bacovia. Dacă vreți un alt exemplu mai
surprinzător, romanul Ulysses,de James Joyce, „n-a făcut neapărat de la
început deliciul criticilor și al scriitorilor, însă s-a bucurat, încă mai
inexplicabil, de un enorm succes de public” (Nicolae Manolescu, în
România literară,nr.46/28 octombrie 2016). Având în vedere asemenea
situații, Adrian Alui Gheorghe, cu umorul lui caracteristic, propune o
soluție: inventarea talentometrului: ,,În lupta cu certitudinile, scriitorul
este o victimă sigură: nu există un talentometru, care să îi spună unde se
situează. Poate că ‹‹specialiștii în toate›› ar trebui să inventeze acest obiect
care ar simplifica foarte tare evaluarea textelor literare, a operelor”. Totuși,
unii critici literari se comportă ca și cum ar fi deja în posesia acestui
instrument miraculos, operând cu dezinvoltură clasificări și evaluări, care
apoi se dovedesc inoperante. O opinie destul de caustică despre critica
literară superfluă și superficială, redusă la imaginea unui ornament, ni se
dezvăluie în poemul Artist uitat în ploaie semnat de Mircea Dinescu:
“Pssst/Vă rog puțină liniște/În spatele cortinei/criticul /cu o balanță de
bijutier cântărește/mucii de pe batista lui Dumnezeu” (din volumul
Întoarcerea barbarilor). Referindu-se la aceste stări de lucruri, Gheorghe
Erizanu, scriitorul, editorul și patronul unui lanț de librării din Republica
Moldova, face o observație pertinentă și de mult bun-simț: ,,Nicio
literatură nu se construiește doar din capodopere. Se face cu mulți
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grafomani, cu multă literatură de raftul doi și trei și cu foarte puține opere
bune. Sunt foarte mulți cititori care au nevoie de grafomani ca să ajungă la
cărțile din raftul doi. Apoi să se îndrepte spre operele esențiale. Problema
nu este a grafomanilor, ci a criticilor și a instituțiilor culturale (edituri,
biblioteci, media, școli etc) care sunt obligate (s.n.) să fie oneste, corecte și
să așeze cărțile, scriitorii acolo unde merită. Fără party-priu-ri, fără spirit
de gașcă, fără ranchiună și fără corupție intelectuală”. (revista Scriptor,
septembrie-octombrie 2016, pag. 46).
Așadar, dragi critici literari, , nu
distrugeți arbuștii fructiferi și nu împușcați păsările care nu cântă precum
privighetorile! În literatură, avem încă multe de recuperat pe palierul
teoriei critice și nu vom putea îndeplini acest deziderat decât prin
reîntoarcerea la valorile emblematice. Un text numai bun pentru gravat în
marmură, care să stea pe biroul fiecărui critic literar, ne-a lăsat ilustrul
Tudor Vianu: ,,Nu există lucru în această lume, care, făcut cu iubire, să nu
ofere laturi cu adevărat luminoase“. Dar, pentru a vedea aceste laturi
luminoase, îți trebuie o inimă iubitoare și necătrănită, o privire exersată,
respect față de tine însuți și față de semeni, bunăvoință, răbdare, caracter și
frică de Dumnezeu.
Mihai Merticaru

Următorul laureat Nobel: Dumnezeu
Delicioasă povestea lui Mircea Dinescu, din „Caţavencii” (18
octombrie 2016) despre tribulațiile care însoțesc acordarea Premiului
Nobel, devenit parcă mai anonim an de an: „Se zice că Dumnezeu, luînd
înfățișarea lui Bob Dylan, coborî pe pămînt să vadă ce mai fac literații.
Trecînd printr-un cartier liniștit al Stockholm-ului și zărind o coadă pe cît
de lungă, pe atît de fremătătoare, grăi către sfîntul Petru: – Îți amintești,
preacuvioase, cimilitura aia românească de pe vremea dărîmătorului de
biserici: Ce e lungă, mîrîie și mănîncă barabule? – Coada de la carne,
chicoti sfîntul cu subînțelesuri adînci. Fixîndu-și ochelarii fumurii pe
figură spre a nu fi recunoscut, Cel de Sus îndrăzni să-l tragă de mînecă pe
un mușteriu cam nevricos, care veghea ca nu cumva să se bage alții mai în
față: – Iertați de întrebare prostească. Ce se dă, taică, aici? – Sula calului,
moșule, ce să se dea?! Iaca, premiul Nobel pentru literatură, da-i pentru
oameni fini, nu-i pentru d-ăștia ca dumneata. – Sulă ai zis, sula să luați! –
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îl binecuvîntă Atoatele, fredonînd încetișor melodia Vînare de vînt, cu care
s-a dopat generația pui de gostat a nevricosului la cenaclul lui Păunescu.
Semnalizînd la stînga, o coti spre dreapta cu teleguța sa trasă de doi
paracopitați doctoranzi în teologie, pe care îi legă de poarta Academiei
Regale, unde, aplicînd scurt uleioasa normă biblică Dați Cezarului ce-i al
Cezarului și lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu, îi dădu Cezarului Suediei
binețe, înșfăcînd fără jenă din mîinile sale auguste ceea ce i se cuvenea cu
asupra de măsură. Uite-așa a primit Dumnezeu premiul Nobel în locul lui
Cărtărescu”. Şi se făcu noapte, şi se făcu ziuă ...! (Cronicar)
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