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„Dacă m-ar întreba cineva, rapid, de ce au
dispărut civilizaţiile maya sau altele la fel de celebre,
alături de naţii glorioase altă dată, aş răspunde rapid că
au dispărut datorită faptului că au lăsat propria cultură să
piară. Dacă sufletul unei societăţi e cultura acelei
societăţi, e clar că un trup decerebrat şi fără sensibilitate
dispare iremediabil. Naţia română pare să fie pe această
pantă, a pierderii identităţii culturale, a „aneantizării”
propriului suflet.”

O grevă a scriitorilor români…
un editorial de Adrian Alui Gheorghe
1.
Am fost tentat şi împins de conjuncturi să văd, recent, un
spectacol de circ, într-un oraş de provincie. În cortul mare, după o
publicitate zgomotoasă prin oraş, nu erau prezente mai mult de şaizeci,
şaptezeci de persoane, răsfirate pe rînduri, lucru care dădea şi mai tare
impresia de teatru pustiu. După ce o tobă şi un animator au anunţat
începutul “maaaarelui spectacol”, un clovn a apărut ca să încălzească
atmosfera. S-a rostogolit, împiedicîndu-se de umbra unui stîlp de
susţinere. Şi-a scos pălăria de pe cap în faţa publicului, dar pe cap i-a
rămas o pălărie asemenea; a scos-o şi pe aceasta, pe cap i-a rămas o alta,
şi aşa mai departe pînă la o duzină de pălării. Scena a plăcut, aplauzele
răzleţe ale publicului risipit prin arenă au subliniat reuşita şi ineditul
situaţiei. A scos flăcări din buzunar, din gură, din urechi. A scăpat o bilă
pe gît, a scos-o pe mînecă. Apoi, vîrf de spectacol, a simulat stoarcerea
unei pleoape, vreo jumătate de litru de lacrimi s-a scurs pe rumeguşul
arenei. Spectacolul mă prinsese, recunosc. Era nostim. Şi pentru că o
bucurie, o uluire sau măcar o curiozitate trebuie împărtăşite, am dat un
ochi spre ceilalţi participanţi la “taina spectacolului”. Erau mai mult
puşti, unii însoţiţi de bunici sau părinţi. Şi, în general, se ocupau cu
altceva decît cu “absorbirea” spectacolului. Unii scriau mesaje pe telefon;
alţii ascultau muzică la căşti, bîţîindu-se în ritmul muzicii, privind absenţi
spre măscăriciul care îşi forţa limitele artei sale; alţii priveau fără pic de
amuzament pe faţă, de parcă ar fi aşteptat să treacă timpul; iar alţii căscau
de-a dreptul. Puţini erau cei care priveau cu interes spectacolul, imberbii
şi cei cărora secvenţele prezente le reanimau amintiri. Un soi de autism
plutea peste sală. Era un spectacol trist iar tristeţea aceasta mi s-a
impregnat în carne, a făcut întuneric în inimă. M-am întrebat dacă şi
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clovnul ştia asta, dacă o simţea. Cînd a sunat primul telefon mobil,
îndelung şi cînd a început o conversaţie destul de sonoră despre o
întîlnire ratată, am părăsit arena. Afară, mai mult, era o lume care habar
nu avea că în cort un clovn stoarce lacrimi dintr-o pleoapă searbădă.
M-am întrebat, apoi, dacă scriitorul român (şi de aiurea?) nu e în
postura acelui clovn, într-o arenă cu autişti. Pentru cine mai scrie autorul
român? Pentru cititori? Cititorii au devenit un orizont îndepărtat, rarefiat,
inconsistent. O dovedesc tirajele cărţilor, chiar ale celor considerate
„sigure”, care nu depăşesc ordinul sutelor.
Scrie, în acest caz, scriitorul român pentru susţinerea culturii
naţionale vii? Dar politicile culturale naţionale nu iau în calcul nici cît
negru sub unghie promovarea culturii de azi, promovarea literaturii
originale, slabele semnale care se mai dau pe ici, colo nu fac decît să
demonstreze indiferenţa şi dispreţul. Poate îşi asumă scriitorul român o
predestinare, o misiune în pustiu, precum un călugăr care părăseşte
gălăgia socială pentru a dialoga cu vocile sale interioare? Poate scriu
scriitorii români pentru o glorie postumă care să le demonstreze că „au
avut dreptate”? Dar asta nu-i decît pariul pentru o întîlnire fizică cu o
„fata morgana” care se iţeşte în deşertul societar.
2.
Scriitorul român a ieşit din comunism cu un oarecare prestigiu. Şi
asta datorită faptului că într-o perioadă concentraţionară, de dictatură,
părea să poată simula destul de convingător libertatea. Pentru că o
simulare a fost şi nu libertate! Atîta timp cît erai liber doar în pat, cînd
visai parţial color sau la masa de scris în care cenzorul din tine veghea ca
să nu depăşeşti prea mult limitele permise de sistem, nu poţi vorbi de
libertate. Liberi au fost, poate, doar cei care nu au scris nimic, care au
însăilat cu degetul pe luciul apei propriile viziuni. Deşi şi ratarea
destinului celor care au încercat nesupunerea făcea parte din planul de
controlare a culturii. Şi cei care au scris, fără să facă ideologie făţişă şi
cei care nu au scris nimic, încercînd să se apere, au fost parte în planul de
supunere a culturii vii, de manipulare, de sufocare a libertăţii.
Dar prestigiul scriitorului român s-a pierdut în hăţişurile
„democraţiei originale”, în jungla intereselor, a falselor valorizări din
societate.
Dacă m-ar întreba cineva, rapid, de ce au dispărut civilizaţiile
maya sau altele la fel de celebre, alături de naţii glorioase altă dată, aş
răspunde rapid că au dispărut datorită faptului că au lăsat propria cultură
să piară. Dacă sufletul unei societăţi e cultura acelei societăţi, e clar că un
trup decerebrat şi fără sensibilitate dispare iremediabil. Naţia română
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pare să fie pe această pantă, a pierderii identităţii culturale, a
„aneantizării” propriului suflet.
Se motivează (de către „politicieni”) constant că „e criză” şi în
vreme de criză toţi trebuie să fim tinichigii, salahori, agricultori, să lăsăm
deoparte fanteziile şi visele alambicate, să ne înfigem piciorele adînc în
pămînt, să tragem aer în piept şi să ne dumirim pe ce lume trăim. Şi în
vreme de criză primul lucru pe care trebuie să-l tăiem dintre priorităţi e
visul. Sau cultura.
Tăiem din banii pentru cărţi, pentru spectacole, pentru muzică,
pentru pictură.
Să ne întoarcem în peşteri, că e criză.
Să ne sfîşiem unii pe alţii, că e criză.
Să ne spălăm creierele, că e criză.
Să ne dispreţuim propria istorie, că e criză.
Să ne fie ruşine că sîntem normali, că e criză.
Eventual am putea să spunem chiar că din cauza culturii, a
sentimentului naţional agăţat de creier şi inimă patinăm acum în gol, că
dacă nu ne pierdeam vremea cu visatul, cu înmuiatul inimilor cu
păguboasa artă, cu patriotismul bine izolat în cartea de istorie, acum eram
mai graşi, mai plini de bani, mai prosperi, ca orice fiinţă decerebrată care
emană fericire din plin. Şi care e scopul vieţii de azi pe mîine, dacă nu
fericirea?
Politicile şi politicienii noştri ar putea considera talentul o boală,
o infirmitate, consemnate în „nomenclatorul bolilor” şi i-ar trece pe artişti
la ajutoare sociale minime, ca pe orice olog şi în felul acesta le-ar închide
gura.
Pictură? Dar avem în muzee, ce ne mai trebuie alta.
Literatură? Dar avem din plin în biblioteci, ce ne mai trebuie cărţi
noi.
Muzică? De ce ne trebuie orchestre cu treizeci de violonişti, cînd
o vioară şi un ţambal sau o orgă electronică pot să acopere efortul a zeci
de artişti ai sunetelor?
Nu avem autostrăzi în România pentru că artiştii nu se implică.
Nu avem o justiţie în România pentru că scriitorii inventează lumi
care se interferează cu lumea noastră reală şi o conturbă.
Nu avem industrie în România pentru că pictorii au deturnat
exporturile României din cele cu produse practice, în cel cu opere de artă.
E greu să fii politician „pragmatic” în România de azi cînd ai de a face cu
„elemente” care ţin cu tot dinadinsul să promoveze „nebuniile” lor, să
creadă că societatea mai are nevoie de artă, cînd „nostalgicii cititului”
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stau cu ochii ţintă pe o pagină de carte, în loc să scruteze cu ochii în zare
cotaţiile de la bursă.
3.
Propun, în consecinţă, o grevă a scriitorilor din România care să
se desfăşoare timp de o lună. Ce ar presupune o asemenea grevă? O lună
fără manifestări literare, fără apariţia revistelor de cultură, fără tipărirea
cărţilor autorilor români în viaţă. O lună măcar! Dacă nu va fi observată
lipsa cărţilor de pe piaţă şi a scriitorilor din viaţa publică, înseamnă că şi
aşa prezenţa lor era inutilă. Pentru că scriitorul român e în postura
legendarului muncitor japonez care munceşte la un moment dat fără
salariu, fără normă, doar ca fabrica în care trudeşte să supravieţuiască.
Adică scriitorul român îşi pierde nopţile, zilele, viaţa scriind fără nici un
fel de plată din partea Culturii Naţionale pe care o serveşte, revistele de
cultură nu plătesc nici un sfanţ pentru rezultatele insomniilor creatoare.
Ca şi revista noastră, de altfel, care se face prin eroic voluntariat.
Premiile literare, cu titulatura de “naţionale”, sînt nişte biete sume care
nu acoperă mai nimic din cheltuielile de supravieţuire ale unui om. Dar
pe cînd japonezul (legendar) harnic şi darnic face munca de pomană un
sezon, scriitorul român o face de bune decenii încoace cu un eroism care,
de la un moment încolo, frizează, în accepţia comună, patologicul.
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Invitatul revistei

Gheorghe Grigurcu
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Un profil al scriitorului Gheorghe Grigurcu
propus de Adrian Alui Gheorghe
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Criticul ca şi poetul
1. Criticul, ca si poetul, nu are viaţă personală, viaţa sa e praf şi
pulbere...! Şi asta o spun ca să parafrazez un poet, pe Nichita Stănescu,
cel cu care Gheorghe Grigurcu a fost într-o prodigioasă polemică. Mai
apoi, semn că şi polemicile au decontul lor, am asistat, la Deseştii
Maramureşului, la momentul în care Gheorghe Grigurcu primea premiul
„Nichita Stănescu” al „Serilor de poezie de la Deseşti” pentru întreaga sa
operă poetică ... !
Cavalerul viu îşi înclina, astfel, sabia sa cu care duelase, cîndva, cu
aplomb, în faţa cavalerului mort. Învinsese nobleţea.
2. Prejudecata formulată de George Călinescu, cum că în fiecare
critic zace un poet ratat, ne-a făcut să ne uităm printre degete spre opera
poetică sau opera pur scriitoricească a criticilor români, încercînd să
înţelegem „mecanismul ratării”. Dar „divinul critic” n-a făcut, poate,
decît să întindă o cursă cititorului, ca să-l provoace să vadă cum
deriziunea, care e arta, „naşte pui vii”, ca să folosesc un clişeu
publicistic. Şi mai mult, a vrut ca să spună printre cuvinte că meseria de
critic este una a seriozităţii maxime, a asumării unor responsabilităţi
determinante pentru o cultură, pe cînd poezia, creaţia în genere, e o
copilărie privită cu îngăduinţă. O analizam ca pe o floare, în procesul
înfloririi, dar o evaluăm doar cînd avem certiturdinea unor fructe cu
greutate. Din această perspectivă privind, spunem că fiecare matur a fost
odată copil, că fiecare serios critic „de azi” a tremurat pentru o rimă, a
plîns pentru o frunză care părea să cadă cu tot cu cerul plumbuit de
toamnă sau a tremurat pentru vreo iubită inconsistentă care lua chip doar
în metaforă. Gheorghe Grigurcu e criticul serios care „nu s-a jenat”
niciodată de prezenţa filonului poetic în miezul fiinţei, de această
perepetuă copilărie a sufletului care e poezia, „tatăl cel aspru” este
surprins de fii mînuindu-le păpuşile cu duioşie. Poate să ştirbească din
autoritate o asemenea slăbiciune dovedită? Doar pentru moment, poate, a
doua zi lumea se întoarce la regulile ei aspre, maturul ia frîiele realităţii
imediate, momentul de slăbiciune şi fantezie este depăşit cu eleganţă de
toată lumea. A fost o rătăcire? A fost un mesaj subliminal? A fost o
lecţie? A fost o iluzie? Toată lumea încearcă reflecţia pe seama acestui
moment ...!
3. Criticul destructurează, prin apucăturile sale, textul, pipăind
încheieturile cuvintelor, încercînd în dinţi caratele versurilor, îţi face
aşchii un poem cît ai clipi. Dar apoi, cu obiectul „crimei” în faţă, precum
cu un fluture dezmembrat în părţile sale componente total neatractive
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cînd nu sînt în zbor, nu are cum să nu încerce o reaşezare a lucrurilor.
Criticul se dovedeşte, aparent, un cititor impenitent. Dar criticul care nu
ştie să reaşeze cuvintele la loc, pînă la poezie, pînă la ţipătul care le-a
generat, nu este convingător. Nici unul dintre criticii noştri nu poate
tăgădui preocuparea pentru poezie „în intimitate”, trebuşoară ascunsă cu
abilitate din complexul „maturităţii critice” în faţa „copilăriei artei, a
ingenuităţii creaţiei”. Alex Ştefănescu a scris poezie. Ioan Holban a scris
poezie. Mircea A. Diaconu, la fel. Pînă şi Al. Cistelecan a scris poezie, la
început, există probe. Chiar Nicolae Manolescu, cel care se lăuda cum că
ar rămîne „pe poziţia maioresciană a incompatibilităţii dintre critic şi
poet, în economia aceleiaşi persoane” este trădat de numeroase texte din
„Teme” care sînt ingenuităţi poetice, schiţe travestite în eseuri şi nuvele
topite în false memorii. Şi chiar dacă „se atîrnă” de poezia altora, vorba
lui Phillipide, criticul de poezie tot un re-creator de texte poetice este. Că
nu poţi ceti cu şublerul şi compasul, ceea ce a fost imaginat şi scris cu
necuvinte, cu tăceri, cu aproximări şi alte fantezii. Dacă am aduna date
despre „poezia criticilor”, sînt convins că ar ieşi o lucrare consistentă
care le-ar trăda intimitatea „păcătoasă” bine ascunsă de limbajul fioros,
tăios, critic. Ei, în acest context de fapte şi ipoteze, Gheorghe Grigurcu a
avut curajul să pună propria inimă în palmă, ca un chirurg care îşi
stabileşte singur diagnosticul.
4. Am asistat la o demonstraţie de „băut vin” în prezenţa unui
somelier celebru în lumea lui, care ne-a făcut proba că pînă în acel
moment nu am băut vin, ci ne-am adăpat. Ne-a vorbit de vibraţia vinului,
de curgerea interioară, de lumina eliberată dintr-o picătură, de relaţia
vinului cu mintea, cu sensibilitatea individuală, ce se întîmplă cu vinul la
trecerea unei femei frumoase, ce se întîmplă cu acelaşi vin la trecerea
unei femei urîte, cum să ţii dumicatul de anafură pe limbă, în momentul
în care te împărtăşeşti cu vin etc. După două ceasuri eram toţi euforizaţi
de cuvinte şi asocieri, vinul nu mai ţinea de sete, ţinea de frumuseţe, de
viaţă. De atunci m-am uitat cu alt respect la vin, cînd îl văd curgînd într-o
cană, ştiu dacă e „de soi” sau e doar o biată făcătură.
Criticul literar care nu face cu poezia precum somelierul cu vinul,
păcăleşte pe toată lumea. Somelier te naşti, indiscutabil. Ca „să vezi”
vinul îţi trebuie organ. Aşa şi cu poezia, aşa şi cu critica, aşa cu oricare
potecă în ţinutul literaturii. Dumnezeu cînd a făcut potecile pentru
Gheorghe Grigurcu, i-a dat două şi i-a spus să meargă pe amîndouă,
alternativ şi deodată, pînă la capăt. „Egal în călcătură ...!”, i-a mai strigat
Dumnezeu din urmă. Nu-i treabă uşoară, dar dacă ai două posibilităţi de a
înmulţi talantul ce ţi s-a dat, iaca te ţii de drum.
Adrian Alui Gheorghe
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“Tipărit cu iarbă proaspată e ziarul,
în formele lunii, în menghina florii,
plin de roua ultimelor ştiri,
de capitularea munţilor, de-apogeul
cărnii neştirbite-n erezie,
de culori născînde.”

Poezii de Gheorghe Grigurcu
Ilustrată din Amarul Târg
Nopţi albe zile negre zaruri
Zuruind până la istovire
nori cu pielea copilăroasă
zgâriată de pisici
prin conducta spartă la baie
se varsă veninul viperei
materie hrănitoare îndesată-n verb
cum gălbenuşul oului.
Morală
Castitatea cifrelor ce se rostesc
în numele mulţimii
promiscuitatea literelor ce se rostesc
în numele tău
unde e oare morala
când ambele izvorăsc
din aceeaşi fire-a omului?
11

Semn de carte
Nu au centru nici ploaia nici vântul nici cerul
nu au margini nici ploaia nici vântul nici cerul
amestecându-le cu tandreţe aşa cum face Domnul
cu toate cele ce fiinţează
cu tandreţea crudă-a înţelepciunii.
Ziarul
Tipărit cu iarbă proaspată e ziarul,
în formele lunii, în menghina florii,
plin de roua ultimelor ştiri,
de capitularea munţilor, de-apogeul
cărnii neştirbite-n erezie,
de culori născînde. Cineva ne spune
că moartea e de hîrtie şi că hîrtia e de moarte.
Născocirile migrează-n monumente,
viaţa-n teorii utile.
Doar veştile se sacrifică: un ospăţ
cu care zilnic ne-mbiem pe noi înşine.
Pămîntul mănîncă ziare pînă se satură.
Clipă cu capre
Cu de trandafiri gura plină
o capră
care gustă dulceaţa timpului
gustă o transilvanie dulce sub un cer
plin de behăituri de prăfoase şosele
pe care trec camioane şi stoluri
o răsfrîngere franţa fără de gînd
cum un tors gol de femeie în iaz
cînd încremenirea-i deplină
şi numai sudoarea picură subsuorile sălciilor
numai caprele poruncesc frunze-florilor să se-aplece
să rămînă cum o nuia de flexibilă
clipa aşa pînă totdeauna.
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Dostoievski
Interminabile sindrofii din respect pentru Dostoievski
paginile cu pricina nu arată nimic
oarbe cum ceasornicele
azurul sau vidul sau trecerea sunt totuna
înghesuiţi în această linişte
ca-ntr-o sală de spectacol
săraci aşa cum am fost tăinuiţi
tăinuim noi înşine
crezi oare că scrisul plagiază sufletul?
patosul ne-ngăduie fără excepţie
jegul umbrei te protejează de-asemeni
ştii să foloseşti doar prezenţa
ca un iluzionist
şi-o despărţire de cuvintele ce n-au mai fost scrise
din vina să zicem a stihiilor
posibile săruturi de mărgăritar
pe decolteul hârtiei
te-ai oprit şi aşteptat
şi nici până azi
n-ai mai plecat nicăieri
te simţi împietrit
în mâna Lui a-mpietrit înţelesul
cum un mare oraş.
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„Criticul Grigurcu a ţinut să rămînă cu consecvenţă
pe baricada profesiei sale, spre a face în ciudă
poetului Grigurcu”
Gheorghe Grigurcu în dialog cu Adrian Alui Gheorghe
„Rădăcinile naţionalităţilor sunt azi, în pofida unei retorici
nivelatoare, mai viguroase decît oricînd”
- Constantin Noica spune că avem o literatură de urechişti,
nedesprinsă de duhul unei oralităţi, propriu culturilor populare. Eticheta
pe care o aplică nu este una măgulitoare şi anume aceea de lăutărism,
care s-ar caracteriza prin „reuşita de a spune lucrurile oarecum
<<după ureche>>” iar omul de cultură român e slăbit de „deschiderea
sa către mai multe lucruri deodată”. Cum ar putea contrazice Gheorghe
Grigurcu aserţiunile lui Noica?
- Idealul lui Noica era eruditul, nu artistul. Devenise legendar
îndemnul pe care-l adresa tinerilor intelectualiceşte dotaţi, inclusiv
literaţilor, pe care voia să-i „antreneze”, de-a învăţa neapărat greaca
veche. Sfat pe care-l dădea stăruitor, dacă-mi amintesc bine, şi lui Alex.
Ştefănescu. E ca şi cum ai insista ca un jucător de şah să practice şi
săritura la înălţime! Clădit pe idee, propunîndu-şi „să apropiu viaţa de
idee, s-o modific pe ea în sensul ideii”, magistrul de la Păltiniş mărturisea
caracteristic: „Mi-am trăit viaţa în idee, fără rest”. Acest „rest” însemna
şi creaţia literară, care a ieşit treptat din atenţia sa (Eminescu era mai
curînd un simbol), resimţită ca „impură”, ca o simplă anecdotică a
„devenirii întru fiinţă”. Este explicabilă aşadar iritarea pe care i-o
provoca tagma oamenilor de litere, altceva decît, de regulă, specialişti în
greaca veche, însă în vederile sale „urechişti”, „lăutari”. Ni-l putem
imagina mustrîndu-i cu severitate, socotindu-i neîmpliniţi pentru că nu şiau însuşit limba lui Platon, pe Arghezi şi pe Bacovia, pe Sadoveanu şi pe
Rebreanu. O asemenea mustrare i-a făcut-o postum şi lui P. P.
Negulescu. O intoleranţă - să zic o toană? - a unui mare spirit. Îmi vine
în minte şi o comportare întrucîtva asemănătoare, cea a lui Adrian
Marino, teoreticianul literar care nu-şi găsea identitatea, detestînd mai
întîi critica literară, apoi, helas, literatura, în fine însăşi „ideea” pe care
îşi propusese s-o slujească mai presus de orice. Omul despre care s-ar
putea zice că şi-a pierdut umbra, aidoma lui Peter Schlemihl… Din
fericire, abstragerea în idee şi creaţia artistică nu se suprimă mutual,
coexistînd în planuri distincte, la fel îndrituite în sfera valorilor spiritului,
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mai generos decît pedanteriile unor personalităţi nescutite de capricii
restrictive. Să spunem lucrurilor pe nume: mai mult ori mai puţin frigide
faţă de literatură.
- Să rămînem tot la Noica, care, într-un eseu dedicat lui
Cantemir, spune un lucru care e menit să ne dea frisoane şi să trimită la
un ipotetic colţ, cu genunchii pe grăunţe, pe omul de cultură român:
„Dacă prin imposibil ar dispărea România din lume, atunci nici măcar o
filă întreagă din istoria culturii europene nu s-ar rupe”. Suntem o
cultură mimetică? Suntem o cultură inconsistentă? Sau producem
cultură doar pentru propriul consum, ca ţăranul român cu mentalitate
medievală, care îşi evaluează cu mîndrie boabele din hambar şi slana
din pod, singurele certitudini în faţa viitorului de a doua zi…?
- Povestea e veche, cea cu originalitatea ori lipsa de originalitate a
intelectualului român. Scepticismul acut al monomaniacului sublim întru
idee care a fost Noica (de altminteri, departe de a fi consecvent cu sine!)
apare preludată de opinia lui B. Fundoianu, după care n-am fi, sub raport
cultural, decît o colonie franceză. Deşi introduce, pe urmele lui G. Tarde,
conceptul de sincronism, E. Lovinescu a devenit garantul producţiei
literare autohtone pe care a analizat-o şi a stimulat-o cu o devoţiune
incomparabilă în epoca sa, cea mai fertilă a literelor româneşti,
interbelicul. După cum muntoasa Istorie a lui G. Călinescu îşi propune
drept ţel înalt să demonstreze că „nasc şi în Moldova oameni”, creatori,
vorba Maiorescului, „în toată puterea cuvîntului”. Aşadar suntem
mimetici sau stăm pe picioarele proprii? Depinde de la caz la caz. Să
exemplificăm mimetismul. Cîţiva eseişti de bună condiţie, precum Mihai
Zamfir şi Sorin Alexandrescu, au mizat, la un moment dat, pe fascinaţia
structuralismului. Cînd valul structuralist a început să se retragă în
Occident, s-au întors la „uneltele” criticii curente, aşa cum, bunăoară, în
Franţa un Roland Barthes (as al numitei metode) sau un Tzvetan Todorov
şi-au îngăduit şi ei o destindere defel structuralistă. Acum, să ne
înţelegem. Nu putem închide, n-am închis niciodată ferestrele, cu
excepţia unor ani fioroşi ai totalitarismului comunist, spre cultura lumii.
A avea modele din spaţiul său nu înseamnă mimetism, ci orizont cultural
indispensabil. Gradul de „consistenţă” al producţiilor noastre
scriitoriceşti face ca ele să fie sau să nu fie compatibile cu înscrierea lor
pe o tablă de valori care depăşeşte graniţele ţării. Fie că sunt sau nu
mediatizate la ora actuală, operele reprezentative ale autorilor români
rămîn egale cu ele însele. E o condiţie a lor, dacă-mi permiteţi,
metafizică. Să ne amintim de o vorbă paradoxală a martiricului Mihail
Bulgakov, după care, oricît s-ar strădui duşmanii săi, un manuscris literar
nu poate fi distrus. Dar nici nu e onorabil să încercăm a cuceri cu orice
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preţ laurii unei reputaţii ce nu prea ni se cuvine. Nu-mi inspiră nicio
încredere silinţele, nu o dată de prost gust, ale unor condeieri români de-a
se proţăpi neapărat în faţa „lumii bune” europene, inclusiv prin ediţiile bi,
tri sau plurilingve, devenite o veritabilă obsesie pentru barzii noştri
obscuri.
- În faţa viitorului globalizat, cît mai contează literaturile
naţionale? Cine pierde, cine cîştigă prin globalizare? E literatura
română capabilă să facă faţă acestui „şoc al viitorului” care înseamnă
globalizare sau, măcar, europenizare?
- „Globalizare”, „integrare europeană”? Să nu ne pripim utilizînd
asemenea termeni într-o accepţie excesiv de optimistă. Rădăcinile
naţionalităţilor sunt azi, în pofida unei retorici nivelatoare, mai viguroase
decît oricînd. Ce s-a petrecut cu două decenii în urmă, la prăbuşirea
comunismului în Europa? Ivirea unei pleiade de unităţi statale cu cheag
etnic, în fosta Iugoslavie, în fosta Cehoslovacie şi mai cu seamă în fosta
Uniune Sovietică. Nu se ridică ţări precum China, India, Brazilia,
ameninţînd eşafodajul planetar postbelic? Nu întîmpină măsurile
ordonatoare ale Uniunii Europene o opoziţie, care e departe de-a se fi
sleit, într-o serie din ţările ce o compun? Nu se profilează o
„raţionalizare” a hegemoniei Statelor Unite chiar în sînul alianţelor de
căpetenie ale lor? Orice s-ar spune, noi n-avem nevoie să ne
„europenizăm”, ci doar să ne consolidăm legislaţia, să asanăm viaţa
politic-economică, să ne ameliorăm moravurile. Suntem, prin naştere,
aidoma unei familii cu solid arbore genealogic şi cu vechi titluri de
proprietate, europeni sadea. „Şocul viitorului”? Nu e cel proiectat pe
planşetele unor ambiţioşi futurologi, ci, în cea mai mare măsură, un rod
al împrejurărilor imprevizibile ce vor veni. Se iveşte însă un pericol.
Snobismul care ne împinge pe unii dintre noi să punem în paranteză
fondul românesc, să ne jenăm de tradiţie, să ascundem sub preş satul,
„centru al lumii”, al lumii noastre inalienabile, străduindu-se a-i
marginaliza pe cei în opera cărora se răsfrînge, în frunte cu marele Blaga.
Ne mîndrim pe bună dreptate cu Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu,
ne ocupăm masiv de ei, aşa cum ne şade bine, dar… nu cumva şi pentru
că au ajuns celebri în străinătate? Le e oare inferior autorul Spaţiului
mioritic? Mă tem că e o comportare deviantă. Un arivism, un ciocoism
cu ştaif cultural se insinuează într-o asemenea „globalizare” a mentalului
nostru complexat.
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„Conştiinţa civică a societăţii româneşti este, ca urmare a deceniilor
de interdicţii şi îndoctrinare, la pămînt”
- În multe perioade din istoria României artistul a avut o misiune
socială bine definită, determinantă pentru destinul naţiei. E de amintit
aici travaliul pentru intrarea României în modernitate, începînd cu
„momentul 48”. Cît de responsabil mai este scriitorul român de azi
pentru situaţia în care se află România zilelor noastre?
- Regretabil, „misiunea socială” a scriitorului român a luat, după
’89, o turnură care ţine seama mult mai puţin de paradigma momentului
paşoptist decît de un fanariotism inculcat acestei categorii în doze noi,
considerabile, în răstimpul perioadei comuniste. S-au creat reflexe
durabile în acest sens păgubitor. Cîrmuirile ce s-au succedat după
prăbuşirea lui Ceauşescu, începînd cu cea a lui Iliescu, au poftit o trenă
„culturală”, iar o bună parte din literaţi abia aştepta să muşte din nadă.
Au fost mai întîi atraşi cei cu state oportuniste şi adesea cu poziţii de
nomenclaturişti sub dictatură, hîrşiţi în „aranjamente” cu puterea,
dobîndind noi demnităţi: Marin Sorescu, Augustin Buzura, Nicolae
Breban, Eugen Simion, Al. Piru, Răzvan Theodorescu, Paul Everac şi,
evident, campionii adulării, Eugen Barbu, Adrian Păunescu, Corneliu
Vadim Tudor. Trecînd peste efemerul Emil Constantinescu, actualul
prezident a avut parte la rîndu-i de adeziunea aşa-zisului grup „elitist”
care s-a făcut că nu-i bagă în seamă demagogia, spre a nu mai vorbi de
izbitorul său semidoctism, formînd în juru-i o stînjenitoare gardă. Frunţi
socotite a ilustra nobleţea intelighenţiei s-au plecat în faţa unei supreme
autorităţi improvizate ca vai de ea. Să fie o cochetărie a unei
„aristocraţii” cu plebea, o aventură pe care aceasta şi-o doreşte cu mediul
„de jos”? Ar fi o explicaţie, dar nu ne dăm seama cît de plauzibilă cînd se
aude de niscaiva interese pecuniare şi de distribuţia unor funcţii. Oricum,
nu ştiu cum să interpretăm conduita unuia dintre intelectualii noştri de
vază, l-am numit pe Gabriel Liiceanu, care, dorindu-şi, după toate
probabilităţile, şi statutul de „director de conştiinţă”, nu se dă în lături dea aplica două măsuri diferite în sancţionarea unor cazuri analoage. Pe
cînd, în virtutea aceloraşi date, o persoană are parte de-o excomunicare
furibundă, altă persoană se vede sorcovită doar pentru că e… şeful
statului. Conştiinţa civică a societăţii româneşti este, ca urmare a
deceniilor de interdicţii şi îndoctrinare, la pămînt. Figurile ce s-ar cuveni
a-i polariza atenţia şi a-i cîştiga stima se văd neglijate, tratate cu
suspiciune ori reavoinţă. Paul Goma şi Doina Cornea par, în cel mai bun
caz, nişte excentrici, Ana Blandiana şi Romulus Rusan, Dorin Tudoran şi
Bujor Nedelcovici au, din păcate, o rezonanţă exclusiv în cercuri închise.
Pînă şi cuplul Monica Lovinescu-Virgil Ierunca este terfelit, oferit
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oprobriului public de nimeni altul decît de Nicolae Breban, într-o
manieră preluată direct din Săptămîna şi Luceafărul. Nostalgicii
ceauşismului triumfă. „Omul nou”, cu creierul spălat temeinic şi
robotizat cu nădejde, persistă încă între noi, în foarte multe exemplare,
dînd tonul, înăbuşind iniţiativele luminate, atîtea cîte au loc. Se pare că
nu e nimic de făcut pînă la o primenire biologică.
- Gheorghe Grigurcu este poetul care a dat buzna în teritoriul
criticii şi a delimitat mari porţiuni pe care (şi) le-a însemnat cu amprenta
proprie. A făcut-o nemulţumit de calitatea actului critic de la un moment
dat? A fost revolta „cititorului profesionist”? A fost un gest de curaj? A
fost o slăbiciune?
- Criticul ce se respectă pătrunde în arenă cu un proiect personal
(fie şi nu întrutotul articulat din capul locului, conţinîndu-şi însă
latenţele), care poate intra (de regulă intră) în impact cu tabloul literelor
acreditat în momentul respectiv. „Personalitatea” e, ne învăţa Goethe,
„binele suprem”, nu numai, putem preciza, în creaţia propriu-zisă ci şi în
„metalimbajul” critic. Un asemenea impact poate fi dur dacă viaţa
literaturii e dominată de autoritarism şi dirijism ori se poate rezolva în
confruntări rezonabile, leale, dacă există o atmosferă permisivă. „Curaj”?
„Slăbiciune”? Poate o dozare a lor în funcţie de context, de
temperamentul auctorial, ca şi de… caracter. Oricît de „cuminte” te-ai fi
străduit să fii în anii ’50 ai debutului meu, tot nu puteai scăpa de
invectivele ideologice, presupunînd că n-ai cedat celor mai rudimentare
clişee. Pentru că mi-am îngăduit să public o recenzie, cred că singura
apărută pe atunci în ţară, la volumul Din lirica universală al lui Lucian
Blaga, în 1957, în revista Steaua, precum şi cîteva poezii cu o minimă
degajare faţă de standardele zilei, în acelaşi mensual clujean, m-am
pomenit luat la rost, „înfierat”, cum se zicea în limba de lemn, drept
„idealist”, „misticoid”, „critic de salon”. Adică apucat de guler şi dat
afară pentru un şir de ani din publicistică. Autorii vigilenţi ai asprelor
judecăţi fără drept de apel: Silvian Iosifescu, Georgeta Horodincă, în
frunte cu Ov. S. Crohmălniceanu (cel tratat mai nou cu mănuşi catifelate,
inclusiv de confraţi onorabili!). Deci nume ce săvîrşeau, cu înalt gir
oficial, „purificarea” ideologică. Am evocat de mai multe ori acest
episod, deoarece consecinţele lui mi-au măcinat tinereţea. Pînă în
apropierea vîrstei de 30 de ani, mă simţeam captiv al unor împrejurări
vitrege, fără nicio speranţă. Eram convins că sunt un ratat definitiv.
Sărăcia făcea un înfiorător parteneriat cu izolarea de lumea civilizată, cu
un climat al subculturii. Negura părea că va dăinui o veşnicie… Revenit
în presă, în 1965, cînd am ajuns redactor al revistei Familia, atunci
reînfiinţată, am avut în faţă spectacolul unei poezii efervescente, susţinut
de tinerii scăpaţi din chinga propagandei obligatorii, însă aplaudaţi de
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critică uneori cu exces de zel. Cîteva vedete au ajuns a ocupa prim-planul
în întregime, nemailăsînd loc altora defel mai prejos, ca să mă rostesc
rezervat. Era opinia mea pe care mi-am menţinut-o, nu fără represalii. Mă
bucur că, în răspăr cu lista numelor celebrate atunci, am înfăţişat o alta cu
nume care au trecut destulă vreme nebăgate în seamă, apreciate fugitiv,
inadecvat, departe de entuziasmul închinat favoriţilor. Iată barzii afirmaţi
în ’60-’70, despre care am scris favorabil, în repetate rînduri, nu o dată în
premieră: Mircea Ivănescu, Leonid Dimov, Emil Brumaru, Petre Stoica,
Florin Mugur, Şerban Foarţă, Constantin Abăluţă, Daniel Turcea. Îl
adaug acum pe Miron Kiropol, de un leat cu mine, a cărui impresionantă
creaţie am cunoscut-o mai îndeaproape abia în ultimii ani. Am greşit oare
cu selecţia mea?
- Criticul Grigurcu este considerat unul dintre cei mai exacţi
cititori de poezie din cultura română, un diagnostician de elită, “un
chirurg” care taie (critic) cu gesturi precise…! Cum i se pare criticului
Grigurcu că a fost primită şi citită poezia poetului Grigurcu de către
critica literară românească?
- Am impresia că, dacă tot ţinem seama de secţionarea în două a
făpturii autorului care sunt, criticul Grigurcu l-a prejudiciat pe poetul
Grigurcu, punîndu-l în umbră. Cu ostilitate, într-o umbră deasă. I-a
căşunat, nu pot să-mi dau seama de ce, nu exclud invidia, pe poetul
Grigurcu, neţinînd seama de comentariile favorabile, nu tocmai puţine, ce
i s-au adresat celui de-al doilea, din partea unor critici şi poeţi cunoscuţi.
S-ar zice chiar că aceste referinţe l-au întărîtat. Criticul Grigurcu a ţinut
să rămînă cu consecvenţă pe baricada profesiei sale, spre a face în ciudă
poetului omonim.
- Într-un poem din volumul ”Cotidiene”, spuneaţi: „Nu poţi visa
nu poţi a nu visa / nu poţi vedea nu poţi a nu vedea / nu poţi umbla nu
poţi sta locului / nu poţi iubi nu poţi a nu iubi / nu poţi cîrti nu poţi a nu
cîrti / nu poţi uita nu poţi a nu uita / nu poţi să fii tu însuţi dar nu poţi /
să fii nici Celălalt”. E limpede că această ipostază a negăsirii este
proprie poetului. Să însemne că spiritul critic operează cu mai multe
certitudini? Poate evolua scriitorul în afara certitudinilor? La
olimpiadele greceşti primeau coroane de lauri atleţii şi poeţii. Criticii,
nu. Şi dacă tot vorbim de greci, să facem un apel la miturile esenţiale şi
să spunem că poetul pare a fi cel care cu un bobîrnac bine ţintit face să
se rostogolească bolovanul la poalele muntelui, pe cînd criticul Sisif
trebuie să-l urce, cu mare trudă, din nou, în pisc. Poetul trăieşte în
metafizic, criticul îi aproximează contururile. Trăieşte Gheorghe
Grigurcu această dureroasă dedublare, această morală a unui joc de-a
cine pierde cîştigă?
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- Lăsînd gluma la o parte, mărturisesc că nu-mi joc „la noroc” o
latură a scrisului meu în defavoarea alteia. Cu toate că scopul meu intim
a fost (şi este) poezia, critica alipindu-i-se ca o modalitate de prezenţă
continuă, organizată şi, dacă vreţi, lucrativă în cîmpul literaturii. Am citit
nu de mult cu surprindere, în România literară, declaraţia unui foarte
cunoscut critic, l-am numit pe Nicolae Manolescu, cum că el rămîne pe
poziţia maioresciană a incompatibilităţii dintre critic şi poet, în economia
aceleiaşi persoane. Argumentul adus: scriitorii nu prea se citesc unii pe
alţii! Eu unul îmi îngădui a-i da dreptate lui Baudelaire, conform căruia
cel mai bun critic de poezie n-ar putea fi decît poetul. Într-adevăr, nu are
acesta „organul” cel mai specializat, nasul cel mai fin pentru creaţia
lirică, nu dispune de-o privire din chiar încăperea laboratorului în care se
făureşte aceasta? Nu cred că poeţii care contează sunt atît de puţin
cultivaţi, atît de prosteşte bornaţi în formula lor proprie încît să nu
perceapă, să nu admită producţia izbutită a altor poeţi. Poezia la poezie
trage. Să vedem ce s-a întîmplat cu critica noastră. Cei mai buni critici de
poezie au fost ei înşişi scriitori ca atare, în majoritate poeţi, de la E.
Lovinescu, Vladimir Streinu, Perpessicius la G. Călinescu şi pînă la
contemporanii noştri, I. Negoiţescu şi Ştefan Aug. Doinaş, Ion Pop,
Marin Mincu, Octavian Soviany (o excepţie care subliniază regula,
Al.Cistelecan!). Şi cum i-am putea uita pe scriitorii care au avut intuiţii
critice profunde, înaintea criticilor „profesionişti”, precum B. Fundoianu,
Felix Aderca, Ion Pillat? Dar Maiorescu, mă puteţi întreba! Ei, cu
mentorul Junimii lucrurile stau astfel: acesta l-a „descoperit”, e drept, pe
Eminescu, aşezîndu-l cu gesturi sigure pe soclul pe care se află şi azi,
ceea ce nu era greu, dată fiind strălucirea frapantă a versurilor sale, însă
mai departe i-a pomenit doar pe nişte minori: Matilda Cugler-Poni,
colonelul Şerbănescu, Ollănescu-Ascanio etc. Detectorul său pentru
poezie era vădit deficitar. A fost departe de a-l priza pe Macedonski.
Complet opac la mişcările de înnoire a lirismului de la noi şi de aiurea.
Din păcate, ne-a lăsat teza didacticistă, perimată, mai cu seamă în
perspectiva evoluţiei modernismului, bizuit pe creatori plurivalenţi, a
incapacităţii de comunicare critică a unui poet cu alt poet. E o
prejudecată, după cum se vede cu ochiul liber, încă îndărătnică. În zadar
E. Lovinescu şi G. Călinescu au deplorat deprinderea conştiinţelor critice
de a vedea doar unul din aspectele creaţiei lor, cel critic, lenea de a-şi
ridica privirea asupra întregului acesteia. Să fie la mijloc şi o „fobie” la
„scrisul frumos”, de tip Marino? O greutate de a-l contacta din pricina
unui deficit de sensibilitate dată? În unele situaţii, se pare că alt răspuns
nu există. Spiritul geometric raţionalizant, reductiv se impune pentru
acest soi de comentator în locul celui de fineţe, cu vibraţii îndreptate spre
infinit…
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„Am simţămîntul că repertoriul literaturii române
e aproape complet”
- Fiecare poet - şi putem detalia cu exemple nenumărate - are
un poem identitar, cu care este asimilat şi „renumit” de către cititori, de
către public. Spui Bacovia? Spui, automat, „Plumb”…! Spui Blaga? Spui
„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. Spui Labiş? Spui „Moartea
căprioarei”. Spui Doinaş? Spui „Mistreţul cu colţi de argint”. Şi aşa mai
departe. Care este poemul identitar al poetului Gheorghe Grigurcu? Cît
de important e acest poem identitar în receptarea unui poet?
- Nu mă aşteptam la o astfel de întrebare. Sunt de părere că nu
poetul ci critica şi opinia publică modelată de aceasta selectează un astfel
de poem emblematic, nu totdeauna în consonanţă cu ceea ce ar fi dorit
autorul. Un exemplu: Blaga îmi repeta adesea că „s-a depărtat” de
Poemele luminii, din ciclul cărora face parte cel intitulat Eu nu strivesc
corola de minuni a lumii. Încercînd totuşi să vă răspund punctual, mă
gîndesc la Imn vieţii, din volumul meu de debut, Un trandafir învaţă
matematica, pe care îl reproduc: „O, moarte, dezrobire prea-nceată / în
dimineţile mele încă tînjind / după dragoste. // Adesea mă simt o relicvă /
a unei glorii creîndu-şi / din nevăzut o nouă viaţă umilă. // Un os într-un
muzeu descriind / curbe de sînge în spaţiu. // O monedă ce n-a capitulat /
nici în osînda trîndăviei. // O, moarte, dezaprobare tăcută / a tot ce-am
făcut / şi totuşi armonie, lucire de plîns etern. // Tu nu cauţi trofee
niciodată, / căci biruinţa-i absolută / şi fără dovezi. // Zadarnic s-a umplut
cimitirul / cu morţi pe jumătate culcaţi / în alcovuri de piatră, / îngînînd
cîntecul celor vii, / privighetori de tămîie. // Zadarnic mîinile lor de argint
/ alungă roiul frunzelor / de pe feţe. // Netrebnici sunt morţii solemni, /
morţii sociali neîndurîndu-se / să se părăsească pe sine. // Dar tu, o,
moarte, eşti o simplă-ntoarcere a capului, / o expiraţie calmă / a celui care
trăind prea adînc / deodată uită viaţa”.
- Poetul estetician, poetul autor de eseuri critice, poetul
teoretician reprezintă o realitate în literaturile mature din Europa. T. S
.Eliot, Valery, Pessoa, Pound, Ungaretti sunt doar cîteva exemple. A
existat un asemenea model, de scriitor total, în viziunea dvs. de la
începuturile literare? Era posibil un asemenea model în perioada
comunistă? Nu cumva critica literară şi eseul critic reprezentau „o
fugă” din realitatea ideologizată a vremii? Cînd poetul Grigurcu se
întîlneşte seara cu criticul Grigurcu, ce îşi spun unul altuia?
- Evident, poetul însoţit de un cap speculativ e o caracteristică a
literaturilor din ultimul veac, probînd, graţie numelor de mare prestigiu
pe care le-aţi pomenit, că o graniţă între practica poeziei şi cea a criticii
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n-ar putea fi decît caducă. În „anii negri” ai liceului şi facultăţii, ca şi ai
începuturilor mele literare, cele mai bune cărţi erau de cele mai multe ori
puse la index, dacă nu de-a dreptul arse de către noua inchiziţie
comunistă. Oricît de incredibil ar părea, deţinerea şi împrumutul lor se
putea lăsa cu puşcărie (condamnările unor C. Noica, Dinu Pillat,
N.Steinhardt, Al.Paleologu se întemeiau şi pe un asemenea cap de
acuzare). Ne dădeam silinţa a ni le procura pe căi ocolite. Întrucît
formaţia pe care ne-o dădea şcoala era asemenea unui şvaiţer, eram noi,
adolescenţii atraşi de cultură, un soi de autodidacţi. În felul acesta am
izbutit să citesc cîte ceva din Thibaudet, Bachelard, Valery, ca şi din
Benedetto Croce. Dar marea mea şansă a fost să iau cunoştinţă de scrisul
unor E. Lovinescu şi G. Călinescu. E. Lovinescu a devenit maestrul meu,
factorul permanent de referinţă, sursa de îmbărbătare de care aveam
nevoie în acel climat ingrat. Citindu-l, reconstituindu-i traseul, mi-am dat
seama că esteticul reprezintă o valoare imperisabilă, că acesta va triumfa,
chiar dacă „istoria s-ar putea să facă pasul său spre firesc peste capetele
noastre”, cum mi-a spus, într-o bună zi, cu mîhnire, Blaga. Atît patronul
Sburătorului cît şi ceilalţi critici ai noştri dintre cele două războaie au
devenit pentru mine „modele”, inclusiv morale. G. Călinescu? M-a
entuziasmat cu toate cedările sale, oglindite, în ultima sa perioadă de
activitate, în coloanele Cronicii optimistului, care apărea săptămînal în
Contemporanul, deoarece şi acolo se vădea un limbaj mult diferit de
cenuşiul cotropitor al publicisticii propagandistice. O nespusă bucurie
mi-a produs-o faptul că, la plecarea de la Şcoala de literatură, de unde
fusesem exmatriculat din pricini politice, în ultimele zile ale anului 1954,
dobîndisem de la faimosul anticar Sterescu, la care mă introdusese Labiş,
un exemplar virgin din marea Istorie călinesciană (compendiul îl
posedam încă din ultima clasă de liceu). Divinul critic mi se înfăţişa ca
un înger căzut, însă unul de rang înalt, un principe luciferic… Prin
asemenea lecturi subversive evadam din marasmul ideologic, din mizeria
cotidiană a „socialismului” aflat în etapa sa cea mai represivă. Încetul cu
încetul ne formam o conştiinţă literară, ne pregăteam sufleteşte să ieşim
cîndva la lumină. Pe atunci poetul şi criticul din mine nu erau cîtuşi de
puţin ipostaze disjuncte, împărtăşindu-şi impresiile, cu voce scăzută, zi
de zi, în aşteptarea unui miracol istoric. Nu bănuiam că vor deveni
rivali…
- Suntem la un moment de mare confluenţă a literaturii române,
cînd mai multe ape trebuie să se armonizeze, pentru a da coerenţă unui
(ipotetic) fluviu. E vorba de reevaluarea literaturii române din
comunism, de redescoperirea literaturii române pusă la index în aceeaşi
perioadă, de recuperarea literaturii române din exteriorul României, de
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integrat în literatura română ceea ce se scrie acum, cu sunete
globaliste…! Cum îi integrăm pe Cioran, pe Ionesco, pe Eliade, pe
Voronca, pe Ierunca, pe Monica Lovinescu etc. în literatura română?
Cum aducem „acasă” literatura română din Basarabia, cea pe care
Nicolae Manolescu, în mult discutata sa „istorie critică”, o
minimalizează fără menajamente? Cum ar propune Gheorghe Grigurcu
o aşezare a literaturii române într-o unitate care să o integreze în (chiar)
propria istorie? În afară de timp, pe cine şi-ar mai lua Gheorghe
Grigurcu alături la evaluarea literaturii române din perioada
comunistă?
- Am simţămîntul că repertoriul literaturii române e aproape
complet. Mai toate numele relevante ca şi destule altele figurează în
actele sale de identitate, care, oricum, se eliberează în continuare
membrilor aşa-numitei generaţii douămiiste, atît de impetuoase. Nu ar
mai fi multe de adăugat dintre cele vechi. Problema e alta. Avem nevoie
de evaluarea, ordonarea, structurarea materiei înregistrate, de separarea şi
ierarhizarea valorilor, uneori avînd încă un statut incert, lăsate parcă la
jumătatea drumului. Înţelegerea acestei literaturi e ca un palimpsest în
lucru. Întîlnim pe suprafaţa lui ştersături, corecturi, suprapuneri, operaţia
fiind începută sub regimul trecut, în diverse etape. E adevărat că nu ne
mai izbim de penibilele interdicţii legate de scriitorii (unii de prima
mînă) expatriaţi sau de cei indezirabili în optica unei politici
discreţionare. Dar se ivesc manevre ale unui soi de „politică a
corectitudinii”, ce ne îndeamnă, straniu, la hărţuieli ale celor vrednici,
care au suferit într-un fel sau altul rigorile epocii totalitare spre a face pe
plac - cui? - unor privilegiaţi de ieri ca şi de azi, care pozează în
victime. Cineva zicea aşa: în Occident, ca să ai succes, trebuie să fii
evreu, negru sau homosexual! Un reflex masochist (efect al unui
sentiment de culpă reală sau imaginară) ne face excesiv de exigenţi (la
modul biografic-etic, dar şi la cel al judecăţii stricte a operei) faţă de un
Mircea Eliade sau de un Cioran, în schimb rămînem cît se poate de
„înţelegători” faţă de un Petru Dumitriu sau un D. R. Popescu, faţă de
Maria Banuş sau Nina Cassian, faţă de Ov. S. Crohmălniceanu sau Paul
Georgescu. Strîmbăm din nas cînd dăm de figuri martirice ale detenţiei
precum Radu Gyr sau ale diasporei suportate pînă la capăt precum
Vintilă Horia sau Horia Stamatu. Mai întîi de toate însă ne umplu de
amărăciune şicanele, minimalizarea la care-i supunem din ce în ce mai
des pe cei doi corifei ai rezistenţei noastre întru cultură şi nu numai,
Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca. Un impuls concurenţial, o gelozie
acră par a străbate, sub unele condeie critice, comentariile de care aceştia
au parte postum, situate pe o neaşteptată, vădit nedreaptă, curbă
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descendentă a preţuirii. Şi ce am putea spune despre atît de incomodul
dar şi atît de pregnantul Goma, prezent chiar şi atunci cînd credem că lam izgonit, figură majoră a literelor şi vieţii noastre publice, care abia de
acum încolo va începe să fie pus sub puternica lumină a reflectoarelor pe
care o merită? Acum cîte ceva despre literatura din Basarabia. E negreşit
o ramură a literaturii române, pe care o istorie maşteră a urgisit-o şi care
se cade să aibă parte de atenţia noastră specială. Sigur că există o anumită
defazare culturală a basarabenilor faţă de noi, trăitorii în România, însă
ea nu ne îndreptăţeşte la desconsiderare. Spre deosebire de N.
Manolescu, îl socotesc pe Grigore Vieru drept un poet nu mai puţin
însemnat decît, de pildă, Octavian Goga, drept un alt bard al „pătimirii
noastre”, în alte circumstanţe, cu un limbaj ce ne poate interesa şi sub un
unghi pur literar. Literatorii „moldoveni” mai noi, începînd, să zicem, cu
Emilian Păun-Galaicu, se află mai aproape de modernism. O menţiune
merită poeta Irina Nechit. Am citit zilele trecute versuri excepţionale ale
unei tinere ce poate n-a împlinit încă vîrsta de 2o de ani, Aura Maru, ce
pot fi omologate alături de scrisul celor mai buni douămiişti din ţaramamă. Mă decepţionează însă un fenomen legat de colegii de condei
basarabeni. Într-un fel pînă la un punct explicabil, dată fiind izolarea lor
cu dublu aspect, de deznaţionalizare şi de ideologizare, ei au acceptat
două influenţe defel favorabile. Una a fost cea a naţional-ceauşiştilor, în
cap cu Păunescu şi Vadim, care au încercat a-i anexa, exploatîndu-le
coarda sentimental-patriotică. Am polemizat pe această temă cu Vieru.
Alta a venit din partea celui numit de Iliescu director al Institutului
Cultural Român, Augustin Buzura, tip discreţionar şi ranchiunos în
carierismul d-sale tulbure, care, în temeiul sacului cu bani cu care
alimenta o serie de publicaţii româneşti de peste hotare, a impus revistei
Contrafort, ca şi Editurii Cartier, linia propriilor sale idiosincrasii. Aşa
încît Goma s-a văzut radiat din atenţia lor, la fel ca şi cel ce vă vorbeşte.
Dornic, se vede, de funcţii, aidoma mentorului d-sale, diriguitorul
Contrafortului, Vitalie Ciobanu, a ajuns în schimb şi preşedintele PENclubului din Chişinău. Editura Cartier n-a ezitat a tipări o carte ce nu-i
face cinste, pe bună dreptate refuzată de editurile din România, Iluzia
anticomunismului, care nu e decît o cinică pledoarie în favoarea
regimului totalitar.
„Nu împărtăşesc părerea de oarecare circulaţie că s-ar fi cam dus
vremea istoriilor literare comise de un singur autor”
- Deşi a dat tomuri critice despre perioade întinse din literatura
română, încă nu se întrevede o istorie a literaturii române, marca
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Gheorghe Grigurcu. Mai sunt aceste istorii nişte ţinte critice posibile şi
credibile? Cum caracterizaţi istoriile critice recente, sunt ele nişte
„împliniri” critice individuale sau sunt nişte provocări necesare pentru o
literatură încă „neaşezată” după perioada comunistă?
- Nu împărtăşesc părerea de oarecare circulaţie că s-ar fi cam dus
vremea istoriilor literare comise de un singur autor. Ne aruncăm cu
uşurinţă în direcţia unor „noutăţi” de dragul „noutăţii”, ca şi cum tiparele
uzuale, formele experimentate ar fi neapărat şi expirate, trebuind
înlocuite rapid cu altele. E o nervozitate epocală ce ne dislocă, ne scoate
din obişnuinţele noastre inclusiv intelectuale, din sistemele de referinţe
cu care uneori nici nu ne-am deprins bine, aidoma unor mode de
vestimentaţie, coafură, cosmetică. Nicolae Manolescu şi Alex Ştefănescu
ne-au dovedit că, în ciuda unor puncte discutabile, deloc puţine, ale
întreprinderii lor, se pot alcătui încă istorii literare solide, pe urma de care
nu s-ar putea face abstracţie a exemplarului G. Călinescu. În ce mă
priveşte, cred că unitatea de perspectivă, de pattern al recepţiei, de
factură stilistică, face ca istoriile personale să fie mai organice decît cele
produse de un colectiv. Coeficientul lor „creator” e în principiu mai
mare. Un dicţionar fie şi foarte cuprinzător, cum este cel al colectivului
clujean condus de Mircea Zaciu sau cel al Academiei, patronat de Eugen
Simion, nu se poate substitui unei istorii. Îi lipseşte organicitatea, fluxul
vieţii. E ca deosebirea dintre o apă curgătoare şi fotografia acesteia. Sub
comunism, cu toate că se punea mereu, prin reviste, întrebarea „de ce nu
avem o istorie literară”, ea nu putea apărea din motive suficient de
limpezi. Acum, cele două istorii de căpetenie (ar mai fi şi productul
stufos, cu tentă de comeraj şi cu zgîlţîiri neconvingătoare ale sistemului
valoric, datorat lui Marian Popa, care nu întîmplător n-a stîrnit decît un
interes scăzut) reprezintă, spre a vă prelua cuvintele, nu numai nişte
„împliniri” ci şi „provocări” adresate literaturii în curs, nefixate. E fără
doar şi poate un cîştig pentru aceasta. Însă Istoria lui N. Manolescu e
controversabilă mai cu seamă în capitolele închinate contemporaneităţii
şi, în cadrul acestor capitole, mai cu seamă prin comentariile asupra
poeziei. Partea bună a unui asemenea „rău” o constituie dezbaterea ce se
iscă, al cărei rod e chiar acest drum al interogaţiei, al variantelor
reconstituirii, necesar stabilirii şi supravieţuirii valorilor. Căci ce e
altceva istoria unor valori estetice decît o necontenită dezbatere, un şir
infinit de aproximări? Vă interesează dacă eu m-aş putea „înhăma” la o
istorie literară. Mi-ar fi foarte greu, mai întîi pentru că nu am scris despre
proză şi dramaturgie, apoi pentru că… domiciliul meu de mic provincial
vă daţi seama că mă împiedică de la documentarea amplă reclamată de o
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atare scriere de anvergură. Poate, cîndva, dacă Parcele vor mai fi
indulgente, se va închega o istorie a poeziei…
- Care sunt păcatele cele mai păguboase ale literaturii române de
azi, de ieri, dintotdeauna?
- Ar fi excesiv pentru spaţiul prezentului dialog să reflectăm la
literatura română din trecut, ca şi, mai prezumţioşi fiind, la cea „eternă”.
Să ne oprim la cea de faţă. Ce „păcate” i-am mai putea dibui dincolo de
ceea ce ne-am luat îngăduinţa a „bîrfi” pînă aici? Aş vrea să mai scot în
relief un singur aspect şi anume o dezaxare temporală, o dereglare a
relaţiilor noastre cu durata şi cu implicaţiile fatalmente inevitabile ale
acesteia. Reiau constatarea că avem un cult al noutăţii exorbitant, că ne
lăsăm biciuiţi de toate ofertele noutăţii, adesea fără discernămînt. Ne
lepădăm de tot ce a fost cu un frison al unei aventuri chique, precum un
sport nou ori un joc de societate inedit. Am refuzat ideea de istorie
literară de autor. Respingem cu aceeaşi decizie pripită critica avînd ca
obiectiv producţia literară în mers, critică propriu-zisă, făcînd grimase
pentru că ar fi „impresionistă”, „foiletonistă”, pentru că face loc
detestabilului „scris frumos”, pentru că-şi îngăduie a apela - gest
scandalos! - la „metaforă” ş.a.m.d. E la mijloc o pudoare ca-n faţa unei
goliciuni trupeşti, o ruşine faţă de actul subiectului care intră în contact
cu opera prin emoţie, gust, sensibilitate, termeni, bineînţeles, infamanţi.
O pudoare victoriană, de o pedanterie moroză. Ne e ruşine, în fond, de
actul vital al „consumului” textelor literare, ca şi cum ne-ar fi ruşine că
mîncăm, că bem apă, că respirăm. Şi ce punem în locul experienţei
estetice nemijlocite? O aspiraţie pozitivistă, un schematism scientizant,
ce ar consta într-o „metodă” cu impulsuri de acaparare a întregului cîmp
al exegezei, într-o trufaşă operaţie de „explicare”, desigur „ştiinţifică”, a
operei, de secare a inefabilului, de suprimare a iraţionalului. Să fim
sinceri: o asemenea plivire sîrguincioasă a criticii de factorii literari, de
înstrăinare a ei în raport cu realul lecturii, ascunde o mefienţă chiorîşă
faţă de literatura însăşi, o impotenţă, primitivă ori dobîndită, nu importă,
prin dorinţa de supunere la o anume mentalitate în vogă, a contactului
„pe viu” cu aceasta. A se vedea cazul Marino, cel mai izbitor, dar îl
putem iarăşi aminti şi pe Noica, mustrîndu-l pe un tînăr critic de bună
calitate, Mircea Scarlat, că îşi pierde timpul scriind „cronicuţe”, pe altul
că se ocupă de Valery, înghesuind tot mai mult selecţia sa din domeniul
creaţiei pînă la sufocare, exclamînd, fascinat de „ideea” pe cît de
absolutizantă pe atît de reducţionistă: „Muzica nu e spirit”. Trasă prea
mult într-o parte, plapuma ne dezgoleşte pe alta. Critica de acest fel fuge
de literatură, privind-o cu condescendenţă, folosind-o ca un pretext, ca un
simplu suport pentru construcţii exterioare ei. Un eseist francez vorbea de
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o „păsărească de laborator”. Nu s-a iscat oare o falie între, să zicem, un
Thibaudet şi, să zicem, un Jean Ricardou? Dintre ai noştri, Cioran, N.
Steinhardt, Alexandru Paleologu au adnotat cu stupoare această „noutate”
acest „jargon” intempestiv, nu doar în limbajul criticii dar şi în cel al
filosofiei, tot mai îndepărtat de problemele şi de palpitul fiinţei, tot mai
artificios… Un alt conflict al nostru cu durata este dat de apetenţa
generaţionistă. Ne separăm cu grijă, ne grupăm cu o poftă de etanşeizare
tot mai pronunţată pe generaţii, inspiraţi de o frenezie care ţine seama cu
precădere nu de o diferenţă de trăsături ale creaţiei, de un specific al
agregării factorilor ideali, ci de criteriul calendaristic. Musai să avem o
generaţie! Şaizeciştii poate în ceva mai mică măsură, optzeciştii într-un
grad mai avansat au format falange ca şi inexpugnabile mai ales cu
concursul unei critici ce a selectat nişte „vîrfuri”. Astfel cei rămaşi în
afara dispozitivului, un Mircea Ivănescu, un Leonid Dimov, un Emil
Brumaru nu se puteau măsura cu un Nichita Stănescu, cu un Ioan
Alexandru, cu un Ion Gheorghe, cu un Marin Sorescu, cu, nici vorbă,
talentul lor, dar nu aşa încît primii să stea la picioarele lor (să am iertare:
nu pot crede în „geniul” lui Nichita). S-au conturat, din exces de zel, şi
cîteva… semigeneraţii, şaptezeciştii şi, la ultima oră, douămiiştii zece. Nar fi imposibil să avem cîte o generaţie şi la fiecare cinci ani! Să mai
insistăm pe protecţionismul acordat unor autori debili, pe tolerarea
mediocrilor de către instituţia generaţionistă? Un catalog s-a alcătuit în
beneficiul fiecărei bisericuţe de acest fel, cu subînţelesul că echivalează,
pentru numele trecute într-însul, cu un certificat de valoare. Dar vreau să
închei cu semnalarea încă a unei consecinţe a generaţionismului ce mi se
pare cea mai tristă din toate. În anii mei tineri, nu aveam o bucurie mai
mare decît de a-mi cunoaşte în carne şi oase înaintaşii întru scris. Şi nu
mă refer doar la mărimile de prim ordin, la un Arghezi, la un Blaga, la un
Sadoveanu, la un Călinescu, pe care am avut fericirea de a-i privi şi de a-i
auzi cuvîntînd, ci şi la alţii faţă de care nutream aproape aceeaşi evlavie,
un fior asemănător al trecutului depozitat în pagina ca şi-n fiinţa lor, care
mă emoţionau enorm. Cel dintîi scriitor cu care am făcut cunoştinţă, în
ultima clasă de liceu, a fost Ury Benador, cu prilejul de neuitat al unei
festivităţi la Biblioteca din Oradea. I-am căutat apoi cu înfrigurare şi i-am
găsit pe Adrian Maniu, pe Alexandru Theodor Stamatiad, pe Virgil
Gheorghiu, pe Simion Stolnicu, pe Dimitrie Stelaru ca şi pe Vladimir
Streinu sau Şerban Cioculescu şi pe destui alţii. La fel mă umplea de
entuziasm gîndul că unii oameni de litere cu care m-am întîlnit au stat
faţă în faţă cu „monştrii sacri” din veacul al XIX-lea, D. I. Suchianu cu
Caragiale, Tudor Vianu şi Victor Eftimiu cu Macedonski, Arghezi cu
Eminescu. Nu-mi puteam o clipă închipui că va veni o serie umană în
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care se va stinge acest sentiment al integrării în trecut ce mă tulbura
indicibil. Şi iată că a venit! Întîlnesc tot mai mulţi tineri egotici,
anafectivi, automatizaţi care nu privesc nici în dreapta nici în stînga şi cu
atît mai puţin înapoi, vădindu-şi virtuozităţile de afirmare cu o răceală
tehnică menită a-i propulsa, în linie dreaptă, într-o lume tot mai
tehnicizată. Trecutul literar a devenit pentru ei inert aidoma unui zid
părăginit ce nu-i preocupă, pe lîngă care trec cu aerul că nu-l zăresc. Doar
pe ici pe colo se mai găseşte, ca din întîmplare, cîte un june înrudit
sufleteşte cu ceea ce am fost noi la vîrsta lui…
„Idealul criticului n-ar trebui să fie perfecţiunea, ci aproximarea
rezonabilă, sugestivă prin expresie, a valorii”
- Ce are propriu literatura română de azi? Ce are deosebit faţă
de alte literaturi din Europa?
- Subiect delicat, poate că oţios. Ce să zic, pe scurt? Cît de
specific naţionale, cît de universale sînt plăsmuirile artei? Am toate
motivele să consider că un francez îl citeşte pe Tolstoi, un german pe
Proust, un sud-american pe Kafka, fără impresia unei incomunicabilităţi
cu motivaţie etnică, deşi marilor culturi ale lumii li se pot atribui profiluri
în linii generale distinctive: raţionalismul francezilor, metafizica
germanilor, misticismul slavilor, contemplativitatea orientalilor etc. Ceam putea nădăjdui noi, românii? Să fim cunoscuţi peste graniţă nu
neapărat printr-o prismă diferenţială (cu toate că avem o sumă de tradiţii
de valabilitate internă, a căror cinstire se impune dincolo de sloganele
„globalizării”), ci prin ceea ce reprezintă, în cele mai bune creaţii
indigene (şi avem destule astfel de creaţii, nu mai prejos de cele ale
Vestului), un numitor comun al universalităţii. Să păstrăm simţul
proporţiilor. Nu am fi realişti dacă am socoti că am putea impune (decît
poate în vederile hipertrofiante ale protocroniştilor) un ditamai „specific
naţional” comparabil cu cel al popoarelor „mari”, al grupurilor de
popoare. Nu ne ironiza Cioran, presupunînd un specific paraguayan al
existenţei? Şi totuşi nu avem un ce neaoş? Ceva care ne caracterizează
numai şi numai pe noi? Cred că o asemenea imanenţă rezidă mai mult în
limbaj. Într-o pastă a conexiunilor limbajului, intraductibilă,
intransmisibilă în alte idiomuri în întreg spectrul său de nuanţe, de subtile
savori: Creangă, Caragiale, într-un fel Eminescu, mai cu seamă Arghezi.
Cum să-l traduci pe Arghezi reducîndu-l la noţiuni, despuindu-l de
veşmîntul de abur al zicerii sale geniale? Cum să-i păstrezi fineţurile
pentru cineva care nu ne cunoaşte bine limba? Îmi spunea Blaga,
apreciindu-l în acea clipă din toată inima: „Arghezi e cel mai mare
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creator al limbii române”. Se înşela oare? Dar, mă puteţi întreba, „spaţiul
mioritic”? Nu e acesta un tărîm naţional ireductibil, un brand suprem al
naţiei româneşti? Punînd creatorului său o asemenea chestiune, acesta
mi-a răspuns: „Spaţiul mioritic nu e numai al nostru, îl au în bună parte şi
cîteva popoare vecine”.
- Vă rog să numiţi sau chiar să detaliaţi o „nedreptate critică”
săvîrşită de criticul Grigurcu…! Ar fi interesant de numit - sau chiar de
detaliat - un pariu critic pierdut de către criticul Grigurcu. Au existat
asemenea excesivităţi?
- Nu mă cred nici pe departe infailibil. Criticul nu mînuieşte o
balanţă similară cu a Justiţiei celei legate la ochi, supus fiind trăsăturilor
subiectului său, prezumţiilor, impulsurilor, umorilor cu care acesta se
transpune, orice s-ar zice, în scrisul său. Idealul criticului n-ar trebui să
fie „perfecţiunea” (dogma comunismului pretindea a urmări nu mai puţin
decît „perfecţiunea”!), ci aproximarea rezonabilă, sugestivă prin
expresie, a valorii. Nu o himeră, ci o ofertă care poate fi acceptată ori
respinsă. Care se poate valida în timp ori poate cădea în derizoriu. Astfel
privind lucrurile, voi fi săvîrşit şi eu, creatură imperfectă, „nedreptăţi”
fără voie…
- Suportaţi o întrebare „de terasă de la Uniunea Scriitorilor”? Şi
asta ar suna cam aşa: De ce nu avem un premiu Nobel în literatura
română? Înseamnă, cu adevărat, premiul Nobel o probă de maturitate a
unei literaturi? Mai avem şanse să îl luăm de acum înainte, cînd
identităţile naţionale par că se pierd într-o identitate unică, europeană?
- Am mai spus: entităţile etnice ale continentului nostru sunt încă
departe de a se topi într-o entitate omogenă, ideal europeană. Dacă
secolul al XIX-lea a fost botezat „secolul naţionalităţilor”, un „moment al
naţionalităţilor” poate fi cu siguranţă stabilit la sfîrşitul secolului al XXlea, marcat de prăbuşirea zgomotoasă a regimurilor comuniste. Din
lanţurile totalitarismului roşu s-au eliberat nu numai indivizii ci şi etniile,
de la Marea Baltică şi de la Marea Adriatică pînă în Caucaz. Cît priveşte
premiul Nobel, avem a face cu o tentaţie puerilă. Ca orice premiu, de
altminteri, în materie de producţie spirituală, atunci cînd am depăşit
adolescenţa şi prima tinereţe, cu strădaniile lor de studiu ce se pretează la
o asemenea satisfacţie… De ce tocmai Nobelul? E suficient să-i
rememorăm pe marii scriitori ai lumii care nu s-au „în-nobelat”,
comparativ cu destui alţii, de talie modestă, laureaţi ai rîvnitei distincţii
suedeze. Cu ce interes să ne dorim premiul Nobel dacă nu l-au dobîndit
Tolstoi, Proust, Joyce, Kafka, Valery, Borges, Rilke, Pessoa, Kavafis,
Ungaretti, Esenin? S-ar înălţa realmente naţia română, în propriii săi ochi
şi-n ochii străinilor, dacă am avea un Nobel, altul decît cel care, cu
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benevolenţă doar cel mult pe jumătate, are o acoperire românească,
acordat Hertei Muller? Mă îndoiesc că în baza unui act premial, fie el şi
Nobelul. Poate că cel mai îndreptăţit să-l primească a fost, în atît de
dureroşii ani ’50, Blaga, a cărui candidatură, deşi mi-a fost confirmată de
autorul Laudei somnului, apare azi incertă. I-a fost preferat atunci Juan
Ramon Jimenez. Dintre ai noştri au mai ţintit Nobelul, din cîte ştiu,
Eugen Jebeleanu şi Geo Bogza, cavalerii „schimbării la faţă”, după mica
liberalizare din 1965. La fel, Marin Sorescu…
- Ce sfaturi aţi da unui tînăr care bate, fie cu sfială, fie cu tupeu,
la porţile literaturii? Care sunt capcanele care-l încearcă pe tînărul
confrate de azi?
- Nu-mi place să dau sfaturi. Prefer să înfăţişez cîteva constatări.
Proba vocaţiei literare o dă capacitatea tînărului condeier de a se bizui pe
propriile-i puteri, de-a merge pe drumul ales chiar dacă e prevăzut cu
obstacole, fără a se lăsa proptit de cei pe care îi consideră mai „puternici”
ori mai utili în „carieră”. De-a nu se lăsa nici flatat de laude nici doborît
de neînţelegerea ori reaua voinţă care nu absentează în cazul unei
înzestrări autentice. Capcanele în care ar putea să cadă? Sunt destule.
Una ar fi moda, atracţia către acea uniformă sufletească ce nu se
potriveşte tuturor, acel machiaj ce riscă a-i falsifica fizionomia. Părelnic
un passe-partout, adoptarea modei literare, iute perisabilă prin definiţie,
divulgă o slăbiciune, un organism psihic nevertebrat. Lansată de un autor
sau de o grupare restrînsă, moda se întîmplă să producă o mulţime de
victime. Unele se pot dezmetici, altele nu. O altă capcană ce-l pîndeşte pe
tînărul confrate, în legătură cu cea mai sus indicată: afilierea la generaţie.
Insist: formula generaţionistă induce nu doar un epigonism lipsit de
şanse, ci şi un comportament de asistat, năravul de a-ţi închipui că
dispozitivul cu pricina îţi poate asigura izbînda prin simplul fapt că te-ai
înscris în rîndul membrilor săi. Or, generaţia e autofagă. Numai cîţiva
aleşi scapă de lăcomia ei devoratoare. În ce mă priveşte, am ocolit mereu
integrarea în generaţie, făcînd o figură de „disident”. Mărturisesc că nu
mi-a fost tocmai uşor. Am căpătat însă un sentiment al libertăţii ce mi-a
îngăduit să am o privire mai largă asupra scriitorilor din preajmă, o
anume detaşare temporală cred că favorabilă comentării lor. Iar poezia
mea, bună-rea cum o fi, nu prea seamănă cu ceea ce avea trecere pe piaţa
literară nici în 1960, nici în 1980, nici în 2000…
- Spre ce se îndreaptă poezia română de azi? Puteţi creiona
cîteva direcţii, cîteva modalităţi lirice? Va mai conta cititorul în ecuaţia
poet-text poetic?
- Daţi-mi voie să răspund triadei dvs. interogative în sens invers.
Cum să nu mai aibă însemnătate, o însemnătate capitală, cititorul, acel
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„semen”, „frate” al poetului, alter ego al său pînă-n pînzele albe? Ne-am
putea imagina un spectacol fără niciun spectator? Un concert ce nu se
adresează niciunui ascultător? „Creîndu-se pe sine”, într-o accepţie, să
zicem, barthesiană, textul nu răspunde mai puţin unui comandament
ontologic. E o plăsmuire a unei fiinţe ce se adresează altei fiinţe, oricît de
distilate, de alambicate ar fi mesajele acesteia, oricît de răsucite ar fi
traseele pe care se transmite, oricît de îndepărtat ar părea receptorul, fie şi
în felul unei bouteille a mer. E o incontestabilă certificare a unei trăiri.
Esteticul are un miez ontologic. Direcţiile, modalităţile poeziei noastre
actuale? Aceasta e pusă frecvent sub semnul aşa numitului
postmodernism, concept labil la extrem, comportînd o diversitate de
sensuri stîrnitoare de controverse, pe care, pe bună dreptate, cineva l-a
asemuit cu norul lui Polonius. Nici răstimpul, nici substanţa nu-i sunt
precizate cît de cît armonios. Să înceapă acest postmodernism îndată
după 1970, după cum nu ezită a ne propune Arnold Toynbee, sau după al
doilea război mondial? Să aibă în vedere arta, disciplinele umaniste sau
întreaga civilizaţie a epocii în curs, întrupînd un nou Zeitgest, cum crede
Jean-Francois Lyotard? Optăm pentru o înţelegere a postmodernismului
ca un cîmp de manifestare a modernismului copt, ca un fel de clasicism
al său. O caracteristică definitorie a modernismului ajuns la acest stadiu o
constituie recursul la toate procedeele sale omologate pînă acum, într-un
soi de aliniere bidimensională, de simultaneitate. Timpul se comprimă în
această perioadă a actualizării reţetelor creatoare. Rezultă utilizarea, în
producţia lirică, a unor forme ce ar fi putut părea divergente, alăturate
într-un multicolor evantai al convieţuirii. Feeria imaginarului întipărit în
cuvîntul mustos, arghezian (Leonid Dimov) se întîlneşte cu partitura
dezabuzat eterată (Dan Laurenţiu), fantazarea abstractizantă (Nichita
Stănescu) face casă bună cu expresionismul grefat pe un trunchi rural
(Ioan Alexandru, Ion Gheorghe, Gheorghe Pituţ), tradiţionalismul (Ion
Horea) se învecinează cu ermetismul barbian (Mircea Ciobanu),
neoavangardismul unor douămiişti (Marius Ianuş) se află în compania
unor şlefuitori ai versului clasicizant (Tudor George, Romulus
Vulpescu), beatitudinea angelică (Constanţa Buzea) se alătură dezolării
negre ca smoala, inconformismului rebel în absolut (Ion Caraion, Adrian
Alui Gheorghe, Aurel Pantea), „microrealismul” ambianţei domestice
moderne (Constantin Abăluţă) ia contact cu ecoul bocetelor şi ritualurilor
imemoriale (Cezar Ivănescu, Liviu Ioan Stoiciu), celebrarea religioasă
(Paul Aretzu, Adrian Popescu) nu exclude răsfăţul întru pornografie
(reciclatul Emil Brumaru, o seamă de poeţi tineri). Pînă şi poezia „de
concepţie”, jocul noţional-reflexiv al versului, rău văzut de criticii din
şcoala lovinesciană, revine într-un nou context vizionar, sub pana lui
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Ştefan Aug. Doinaş sau a Anei Blandiana. Să observăm că, oricît de
eclectică în tabloul său general, creaţia lirică actuală avantajează în
decurgerea sa anumite înfăţişări. Acum de pildă, în primul deceniu al
noului veac, iese la suprafaţă o formulă a prozaismului fantast, obţinut
prin aglutinarea unor detalii disparate, puse sub lupă, tratate cu
minuţiozitate, cărora li se infuzează o sensibilitate discontinuă, placată pe
micul absurd (modelul dominant e o lirică anglo-saxonă, de felul unor
Peter Ackroyd sau Andrei Codrescu). Care ar fi viitorul poeziei?
Chestiune mult tulburătoare la care, dată fiind mişcarea browniană a
particulelor ei, agitate într-un mediu ce ar putea sugera un final de ciclu,
la care asistăm, nu poate a nu ne duce gîndul la prognoza hegeliană
asupra sfîrşitului artei. Un sfîrşit al civilizaţiilor incluzînd şi pe cel al
artei. Dar… e cu putinţă aşa ceva? Ne-am putea împăca oare cu o
asemenea apocaliptică predicţie? „Se sparie şi litera şi gîndul”, cum sună
un vers al lui Arghezi. Dacă formula artei este engramată în structura
distinctivă a speţei umane, dacă omul e o făptură creatoare, simili Dei,
ne-ar fi cu neputinţă a concepe apropiata sa denaturare, demisia sa de la
ceea ce îi revelează esenţa. Pornind, dincolo de teoriile dizolvante, de la
icoana omenescului, aşa cum s-a conturat din zorii istoriei (cu anticipări
încă în preistorie), am fi înclinaţi spre încredere. O încredere în
renaşterea poeziei, precum a mitologicei păsări din propria-i cenuşă, încă
păstrînd căldura trăirilor noastre crepusculare.
--Sunteţi un artizan al reflecţiei, care are în miezul ei duhul
metaforei. Fiecare clipă pare să aibă, în viziunea lui Gheorghe
Grigurcu, o concluzie bine definită. Din această perspectivă, a reflecţiei,
puteţi avansa un (să zicem arbitrar!) decalog al poeziei? Şi, de
asemenea, un decalog (tot arbitrar, evident!) al criticii?
- Reflecţia şi metafora nu se exclud decît în planul unui
raţionalism scolastic, opac, a cărui practică ne împinge a ne raporta la un
afon care s-ar ocupa de muzică, la un ins cu o gravă defecţiune de vedere
care ar expertiza pictura. Pornirea împotriva „scrisului frumos” în zona
comentariului consacrat literaturii nu e decît o dovadă a unei insuficienţe
încinse de vanitate. Din păcate, nu vă pot satisface pe loc dorinţa de a
compune cele două decaloguri, unul avînd ca obiect poezia, altul avînd ca
obiect critica. Frumos, dar… greu! Nu mă simt în stare în ceasul de faţă,
nici măcar de unul singur. Decalogul are un model sacru,
veterotestamentar, şi orice încercare a noastră de a-l îngîna reclamă
reculegere. Momente propice. Aşa încît, aşteptîndu-le, am risca să nu
putem încheia curînd dialogul de faţă.
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„Solitarismul activ a asigurat condiţia ideală
pentru a căuta, a descoperi şi, mai ales, a pune întrebarea
dreaptă şi necesară, în dialog permanent cu colegii de
breaslă; să spunem, cîteva întrebări, dar ferme şi din
specia valorilor perene. Cum lupta fortifică iar miza
aleasă dă imbold, Gheorghe Grigurcu şi- a făcut un titlu
de a reveni în arenă cu opere şi idei incitante inspirînd, ca
totdeauna, încredere cititorului doritor să afle cursul real
al faptelor, netrucate de propagandă, de interese de grup.”

„Truda” de Sisif a scriitorului modern
un eseu de Petru Ursache
Dintre literaţii români contemporani aparţinînd generaţiilor mai
vechi ori mai noi, numele poetului, criticului şi eseistului Gheorghe
Grigurcu trezeşte cel mai viu interes cititorilor de toate categoriile, pentru
competenţe profesionale ferme, credibile, benefice. Autorului îi displac
ambiţiile în desfăşurare scenică, partizanatul literar pe felii, zone şi
echipe; nu agreeză formaţia de gaşcă sub mască elitistă şi
postmodernistă, care selectează fără criterii, deconstruieşte, etichetează,
persiflează. Orgoliul său neabătut este însăşi litaratura română în toată
cuprinderea ei, temeiul universal–valabil şi justificat pentru dialogul
rezonabil, curajos–critic şi roditor. Cine îi urmăreşte prestaţia de oştean
al scrisului desfăşurată conştiincios, deceniu după deceniu, cu profesiune
de credinţă şi sacrificiu de sine, cum nici nu se poate altfel, întîmpină
profilul moral al unui om de o mare exigenţă în rostirea cuvîntului
destinat să instaureze judecata de valoare, în neostenită căutare a
adevărului socratic, acela neştirbit de gîndiri pripite, de mici slăbiciuni
omeneşti. Vremurile nu l- au plecat, deşi a pătimit din greu din cauza lor,
politicul nu l- a desfigurat la chip, cea mai perfidă şi veninoasă categorie
a axiologicului; nici n- a cedat presiunilor ideologice ca să fie în ton cu
„toată lumea” şi să–şi asigure un trai căldicel.
De aceea s- a vorbit (şi pe drept cuvînt), despre „verticalitatea
proverbială” şi despre „moralitatea impecabilă” la Gheorghe Grigurcu. O
spune Dora Pavel în cartea sa de convorbiri cu exilatul din Tîrgu–Jiu (O
provocare adresată destinului, Satu Mare, „Pleiade”, 2009, p. 79). Nu
este singura. În acelaşi ton se exprimă chiar şi Paul Goma. Şi încă în
repetate rînduri: „Asta–i cu Grigurcu, basarabean de–al meu şi persoană
verticală în acel peisaj cosit, romlitesc” (Jurnal de noapte–lungă,
„Nemira”, Bucureşti, p. 45). Şi: „Singurul din generaţia mea care se ţine
pe două picioare este Grigurucu” (lucr. cit. , p. 185). Am scris „chiar şi”
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dat fiind că Paul Goma nu găseşte motive, oricît se străduieşte, să
utilizeze cuvinte generoase cînd este să se refere la peisajul „cosit” de la
noi şi nu numai. Doar Gheorghe Grigurcu face excepţie; nu pentru că ar
fi basarabean „de–al meu” şi român „de–al nostru”: prin Gheorghe
Grigurcu adevărul se regăseşte la el acasă.
S–a mai spus că este un critic de temut. Vreau să cred că
observaţia vine din partea celor care recunosc aici o calitate de luptător
exersat în cîmpul ideilor; dacă vine dinspre cîrcotaşii deprinşi să vadă
„adevărul cu capul spart”, asta ţine de altă neordine a lucrurilor. Timpul
i–a fost aliat fidel şi benefic în singurătatea împărătească a cărţilor
călăuzitoare şi a modelelor etice, marile nume ale culturii universale. Ele
l- au ferit să intre în jocuri omeneşti perdante, să facă afirmaţii care să
reziste doar de la o zi la alta. Îi stă la îndemînă să dezaprobe o situaţie, de
altfel devenită „tipică”, precum următoarea: „Nu poţi ataca azi, ce ai
susţinut ieri şi viceversa fără a te compromite. Unii critici «realişti
socialişti», de felul lui Ov. S. Crohmălniceanu, care rămîne un campion
nedepăşit al conjuncturalismului în literele noastre, au trecut de la
blamarea «putredei» literaturi «burghezo - moşiereşti» la sancţionarea ei
favorabilă, la analiza ei ca şi cum nimic nu s- ar fi întîmplat” (O
provocare adresată destinului, lucr. cit., p 119). Dacă şi- a permis unele
rezerve în legătură cu nume devenite intangibile, ca Nichita Stănescu sau
critici aspre şi la vreme vizîndu-i pe Mihail Sadoveanu, pe Tudor
Arghezi, George Călinescu, Marin Preda, recunoaşterea că nu s- a înşelat
a venit de la sine. Cei care s- au grăbit atunci să–l taxeze se văd astăzi
nevoiţi să se corecteze ori să tacă.
Solitarismul activ a asigurat condiţia ideală pentru a căuta, a
descoperi şi, mai ales, a pune întrebarea dreaptă şi necesară, în dialog
permanent cu colegii de breaslă; să spunem, cîteva întrebări, dar ferme şi
din specia valorilor perene. Cum lupta fortifică iar miza aleasă dă imbold,
Gheorghe Grigurcu şi- a făcut un titlu de a reveni în arenă cu opere şi idei
incitante inspirînd, ca totdeauna, încredere cititorului doritor să afle
cursul real al faptelor, netrucate de propagandă, de interese de grup.
Două volume recente şi altul în pregătire ni–l readuc la rampă pe acelaşi
combatant binecunoscut, chiar în forme revigorate, dar şi în chipuri noi,
oarecum tăinuite pînă în prezent. Este vorba de Reflecţii critice (Editura
„Convorbiri literare”, Iaşi, 2008, 358 p.), volum elaborat în spiritul
criticii de întîmpinare, exerciţiu intelectual de primă însemnătate în viaţa
cărţii şi în care poetul Gheorghe Grigurcu deţine cota cu excelenţă. La o
repede ochire, pot fi distinse trei categorii de articole şi de articole–
cronici. Unele au caracter evocator, în amintirea unor distinşi cărturari
care l- au premers pe autor, înainte de toate Vladimir Streinu şi Şerban
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Cioculescu. Pe urmele lui Eugen Lovinescu, ei au dat contur criticii de
întîmpinare, cu gust estetic bine cultivat şi cu aţintire asupra capodoperei,
aceea care dezvăluie, „în gîndiri şi în imagini”, potenţialul spiritual al
unei etnii; intră în linie dreaptă continuatorii şi beneficiarii înaintaşilor:
Lucian Raicu, Gabriel Dimisianu, Nicolae Manolescu etc. Într–un cuvînt,
se pledează (discret, dar) sigur pentru nevoia de revendicare de la tradiţia
interbelică. Într- un asemenea moment de popas şi de regîndire a muncii
prestate, interes prioritar capătă efortul depus pentru creşterea literelor
româneşti; mai puţin aspectele umbrite de împrejurări, cu toată grozăvia
din cuprinsul lor. Formula critică e lesnicioasă, dar şi cu subînţeles pentru
cine vrea să vadă şi să audă: simpla aducere laolaltă a cîtorva experienţe
reputate vorbeşte de la sine: prin confruntare şi reculegere se reliefează
aspectele care necesită îndreptare (eliminare, incriminare) şi care de
urmat cu folos. O variantă de răspuns pare că se află şi în modul de
afirmare a noii generaţii de critici, faţă de care veteranul Gheorghe
Grigurcu îşi exprimă deplina încredere. De altfel, aceştia ocupă cea mai
mare întindere a cărţii.
Pe alt plan purtînd discuţia, bibliografia de specialitate şi
experienţa de lectură de pînă acuma ne–au obişnuit cu o imagine
pluriactivă a poetului, eseistului, criticului literar, polemistului şi
autorului de aforisme Gheorghe Grigurcu. Istoria literară le
consemnează, pe cît posibil, corect şi la obiect, în aspecte manifestate,
„vizibile”. În O provocare adresată destinului se configurează un portret
în planuri mutante, cum s- ar spune în filosofia fiinţei, cu limpezimi de
esenţă aforistică în judecăţile curente, ca puncte de pornire spre călătorii
cutezătoare deschise transcendenţei; cu retrageri spre luminişurile
misterioase ale eului copleşit de amintiri odihnitoare, de emoţii difuze, de
experienţe ratate. Lupta cu sinele e plină de înţelesuri, aşa că biruie, pînă
la urmă, spiritul de voinţă şi de afirmare. Cartea în cuprinderea ei capătă
o dimensiune morală în sensul exemplarităţii; este şi o încercare de
reconstituire a mitului persoanei, în accepţiune modernă a termenului.
Dar un mit fără reliefuri tensionate în presupusele zone cutremurătoare
ale abisalului, cum ne–a obişnuit psihanaliza în aspectele ei reducţioniste.
Căci totalitatea fiinţei îşi află cap şi începătură sub zariştea copilăriei
naive şi senine, cu încuviinţarea de taină a unei puteri venite de peste fire.
Din nemarginile acestui cosmos fiinţial s- au adunat misteric forţele
formatoare, astfel ca poetul sau/şi criticul, eseistul sau / şi polemistul să
prindă grai şi să–şi găsească locul printre cei aleşi.
Cînd se hotărăşte să iasă în lume, şi asta se impune adesea ca o
chemare, Gheorghe Grigurcu se echipează în spiritul cunoscutului
Bibliotecar („tête composé”) al pictorului italian Arcimboldo de la 1500:
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moralistul, filosoful, teologul, esteticianul îi stau în apropiere cu
înscrisurile de trebuinţă pentru montarea discursului critic. Cu alte
cuvinte, îşi doreşte, în prealabil, acordul somităţilor enciclopedice,
înainte de a se înfăţişa în arena luptei de idei şi de principii etice. În atari
condiţii, pasul este mai măsurat, rezultatul mai sigur, prin înfăptuirea
actului de judecată asumată de mai multe tipuri de participanţi incluşi.
Stimulative sunt, fără îndoială, ingenioasele scheme strategice ale
partenerei de dialog, Dora Pavel. Sunt multe, diverse şi curg în ritm alert.
Sub asediu, omul spune tot ce ştie, şi mai multe pe deasupra, fără
cenzură, fără autocenzură. Dar este exact ce trebuie în asemenea
convorbiri pe teme scriitoriceşti. Nimic de zis, uneori poziţia
interlocutoarei pare ingrată, cu sîcîieli, reveniri, răscoliri. Tactul cuvenit
îl deţine Dora Pavel ca să se ajungă la o înţelegere loială între parteneri,
ca desfăşurarea dialogului să fie şi antrenantă, şi credibilă. Îl regăsim pe
Gheorghe Grigurcu în ipostaze cunoscute şi fireşti. Una dragă nouă este
aceea de critic intransigent: stările maladive sunt negate în limbajul
obişnuit al presei, fără subiectivităţi stridente şi în marginile adevărului,
cum recomandau junimiştii. Dar, în acelaşi timp şi neapărat aici, se simte
marca Grigurcu: anumite situaţii deranjante sunt însoţite de termeni care
se potrivesc de minune figurativ şi poetic ( criticul este şi poet), precum
se lipeşte marca de scrisoare. Ai impresia că o formă tinde s–o
înlocuiască pe cealaltă. Vorbind despre o publicistă cu responsabilităţi
redacţionale, ne spune că, la furie, îşi aruncă în văzduh „jupele verbale”;
în presa postdecembristă şi- au făcut apariţia „balauri de carton ai unei
interpretări deviante”. Interesează cine se ascunde colo sau dincolo, dar,
mai ales, vezi „jupele verbale”, auzi mugetul geologic al „balaurilor de
carton”. Sau: „Şaizeciştii pot fi socotiţi clovni metafizici, optzeciştii
clovni stradali, douămiiştii clovni sexuali”. Diagnostic perfect. Căci
vorbim în termeni comportamentali şi medicali. Despre Marino spune ce
ştie toată lumea, găsind, însă, şi calificativul potrivit: „un ...computer
perfecţionat”; pe Andrei Pleşu îl vede aşezat printre piticii de grădină.
Se înţelege din cuprinsul cărţii că Gheorghe Grigurcu reprezintă/
este o persoană complexă dar şi profundă iar în scrieri (în poezie, de
pildă), nu–şi expune decît partea de convenienţă spre dăruire, păstrînduse, totodată, prevăzător în dispozitive lăuntrice de susţinere. Drept
urmare, Dora Pavel n- a avut decît o singură şansă, aceea de a provoca,
(după cum observăm şi în titlul cărţii), de a fi mereu în ofensivă prin
întrebări de felul: „- Mi–aţi mărturisit că aţi fost un copil vesel, fericit. Ce
s–a întîmplat mai apoi?”; „–Totuşi ce raporturi s- ar mai putea stabili
între speranţă şi disperare?”; „–Cum staţi cu memoria? Dar mai întîi cum
apreciaţi acest concept?”; „–Aţi avut / aveţi stări sterile?”; „–Cu toate
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acestea vă rog să precizaţi ce raporturi aveţi cu şaizeciştii?”; „ Dacă
înţeleg bine, socotiţi că şi umilinţa poate fi o poză ca şi vanitatea?”.
Exemple se mai pot da. Nu sunt întrebări comode. Ele au bătaie lungă,
vizînd o persoană / personalitate într- adevăr complexă / profundă. Se
cuvine reţinut măcar unul dintre multele portrete pe care le face autoarea
intervievatului, un crochiu realizat cu inspiraţie şi mînă sigură:
„La fel ca şi în cazul ficţiunii pure, şi aici stilul face sensul. În
general, nu putem vorbi de scrisul exilatului de la Tîrgu–Jiu, care trăieşte
atît de corporal în şi din propria artă (dar integrînd mereu moştenirea
intelectuală a lumii, invocînd o intreagă bibliotecă borgesiană, de la
Toma d'Aquino la Unamuno, de la Sf. Augustin la Klopstock sau
Vauvenargues, de la Sf. Ioan Gură de Aur la Kafka, de la Evraghie
Ponticul la Bernard Shaw, de la Monseniorul martir Vladimir Ghika la
Cioran etc.), fără să–i reafirmăm voluptatea frazării, narcisismul creator.
O exprimare, înainte de toate ceremonioasă, cumpătată şi pedantă, pe
alocuri hipercorectă (de remarcat, între altele, refuzul, de regulă, al
conjunctivului, înlocuit cu infinitivul), obligîndu–te şi pe tine la replică,
la o ţinută verbală la fel de solemnă. Autocontrolul e sever şi pretenţios,
intransigenţa perfecţionistului–pliată impecabil pe dimensiunea
definitorie a textelor sale: cea etică (să consemnăm că pentru Gheorghe
Grigurcu pînă şi «anotimpurile au o determinare morală»).
Cînd vrea să te prindă în mreje, efectele retoricii pe care mizează
memorialistul sunt imediate şi fără greş. Rafinamentul se arată repede
defensiv, la modul aproape feminin. El devine cald, afectuos,
confortabil” (Dora Pavel, lucr. cit., p. 8–9).
Meditaţii frumoase împînzesc paginile, cu tristeţea împăcată a
omului modern, din familia lui Sisif; fără a găsi forţa să rostească, cu
voce tare spre bucuria sa ca şi a semenilor, cuvîntul auzit prima dată în
Geneză: „E bine!”. Ce–i rămîne? S- o ia de la început în speranţa că va fi
înţeles odată şi odată? Se pare că un blestem cosmic s- a abătut pe capul
bietului cărturar de la sfîrşit de eon şi de dramatic derapaj pe cîmpul steril
al materiei brute: „În epoca noastră, ni se spune, ne mişcăm ca într- un
ţinut necunoscut, suntem nişte exploratori care nu ştiu ce vor întîlni în
cale şi pînă unde vor merge” (O provocare adresată destinului, p. 48).
Apar generaţii noi de creatori în serie: şaizecişti, optzecişti, douămiişti,
fracţioniştii. Mai mult: „Cronica n- a murit şi nu–i prevedem extincţia”
(p. 73); „Polemistul este un soldat” (p. 19); „Arborii neocomunismului îşi
scutură ultimele frunze” (p. 35). Autorul găseşte cu cale să se delimiteze
de relele nou apărute ca de pildă, de literatura pornografică recentă: „o
extravaganţă de prost gust”, „o modă dintre cele mai rebarbative”; îşi
pune speranţe în „Acolada”, pe care o dirijează impecabil „în colaborare
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cu poetul Radu Ulmeanu, a cărui hărnicie se îmbină cu onestitatea şi
delicateţea” (p. 115).
Dar în replica acestor tendinţe de ancorare în realitatea imediată,
mai citim: „Am senzaţia unui om care–şi ascultă vocea înregistrată
demult pe o bandă de magnetofon” (p 64); „Truda–principalul antidot la
golul lăuntric” (p. 30). Sunt texte în maniera cioraniană a aforismului.
Autorul le formulează pornind de la propria–i experienţă de gîndire,
fireşte, dar şi în chip de avertisment la adresa celor disponibili să
înţeleagă.
E prudent să –i urmăm pînă la capăt învăţămintele? Frazele
frumos ticluite pornesc din duhul cărturarului hîtru, asemenea citeţilor
din vechime care ştiau multe şi de toate. Cărţile, bată–le vina! Dacă te
laşi în seducţia firelor narative te trezeşti într- o minunată pădure de
imagini unde cu greutate descoperi potecile care să te scoată spre
marginile ştiute. Doar visătorului din Cărbuneşti îi sunt familiare. După o
călătorie fantasmatică prin anii copilăriei, în tovărăşia prietenului său bun
şi înţelept, cîinele, „un simţămînt al datoriei” îl readuce printre semeni,
complet revigorat. Masa de lucru îl aşteaptă ca să încerce din nou şi din
nou „truda” devenită dragă şi lui Sisif. Iată adevărata provocare adresată
Destinului.
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“Poezia lui Gheorghe Grigurcu trăieşte, însă, un
destin paradoxal. Purtând bătălii cu mize mari, şi înainte
de 1989 şi după, poetul Grigurcu a rămas pe nedrept în
umbra criticului şi polemistului justiţiar, deşi scrie
neîntrerupt şi publică constant volume de versuri...”

“Punctul critic” al poeziei lui Gherghe Grigurcu
un studiu de Ion Zubaşcu
Cu Gheorghe Grigurcu se întâmplă în grăbita, nerecunoscătoarea
noastră contemporaneitate, ceva similar cu prezenţa piscurilor înalte în
localităţile montane: localnicii din vale se obişnuiesc treptat cu semeţia
vârfurilor înzăpezite, ele devin parte din peisajul diurn până-ntr-atât încât
se contopesc în pulsatila ruminaţie a măruntelor gesturi cotidiene. Abia
când vine cineva de departe şi se uimeşte de măreţia alpină văzută pe
geamul bucătăriei, începe şi gazda să zărească din nou valoarea reală a
imaginii, ca pe un dar abia acum evaluat, prin ochii străinului, la
adevăratul lui preţ. Suntem poate prea aproape de masivitatea lui
Gheorghe Grigurcu să-l vedem cu adevărat. Scrisul său ne însoţeşte de
aproape o jumătate de veac, de pe când lucra la Familia, e o prezenţă
constantă în majoritatea revistelor noastre literare, îl găseşti uneori cu
versuri, aforisme şi interviuri, acolo unde nu te aştepţi, dar ne-am
obişnuit să-l descoperim la locul lui, de ani şi ani de zile, când deschidem
România literară, Familia, Convorbiri literare, Ramuri şi, mai nou,
Acolada (Clujul e singurul centru cultural din ţară unde nu scrie, deşi e
atât de legat sufleteşte de oraşul lui Blaga!). Şi poate nici nu-l mai cititm
de fiecare dată, într-atât de familiară ne-a devenit prezenţa sa încât uităm
că spiritul acesta nu a abdicat nici un moment de la funcţia riscantă a
discernământului critic, nici înainte de 1989, nici - mai ales! - după
“revoluţie”, când majoritatea criticilor importanţi ai literaturii noastre sau retras strategic în căutarea unor modalităţi noi de relansare a propriilor
biografii literare.
Omul acesta singuratic a înfruntat cu fragilitatea destinului său de
“doctor în marginalizare” dogma valorilor oficializate de regimul
comunist, scriind cu un curaj nebun împotriva unor nume aproape
sanctificate de uzanţele didactice ale literaturii noastre contemporane, iar
după 1989, a încercat cu acelaşi curaj sinucigaş să despartă apele de
uscat, după 50 de ani de mistificare şi maculare comunistă, într-un
context în care majoritatea colaboraţioniştilor îşi caută justificări şi
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alibiuri, în locul unor lucide, dramatice asumări ale propriului destin. În
acelaşi sens, poziţia lui Gheorghe Grigurcu rămâne, în continuare,
crucială în înţelegerea literaturii române de azi şi, mai ales, de mâine.
Oricât de nedrept ar părea unora faptul că Gheorghe Grigurcu a scris, la
timpul respectiv, împotriva exceselor mitologizante de receptare a
poeziei lui Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Adrian Păunescu ş.a.,
mizând pe valori marginalizate cu totul în “Epoca de Aur”, cum ar fi
Mircea Ivănescu, Nora Iuga, Leonid Dimov, Virgil Mazilescu,
Constantin Abăluţă, Ileana Mălăncioiu sau Angela Marinescu, nu putem
să nu remarcăm că primii au închis cu creaţia lor o uşă în poezia română o uşă monumentală, desigur!– poezia tânără de azi urmându-i pe autorii
pe care a mizat iconoclastul Gheorghe Grigurcu, iar aceasta e deja o
evidenţă incontestabilă.
Poezia lui Gheorghe Grigurcu trăieşte, însă, un destin paradoxal.
Purtând bătălii cu mize mari, şi înainte de 1989 şi după, poetul Grigurcu
a rămas pe nedrept în umbra criticului şi polemistului justiţiar, deşi scrie
neîntrerupt şi publică constant volume de versuri, din 1968, când a
debutat cu cartea “Un trandafir învaţă matematică”, al cărui titlu
valeryan trebuie să fi sunat extrem de insolit şi chiar şocant într-o epocă
abia ieşită din proletcultism. Cred că azi puţină lume ştie că după acest
debut în poezie, Gheorghe Grigurcu a mai publicat încă cinci cărţi de
versuri, “Trei nori” (1969), “Râul incinerat” (1971), “Salută viaţa”
(1972), “Teritoriu liric” (1972), “Înflorirea lucrurilor” (1973), ca abia
al şaselea volum al său să fie de critică literară, univers editorial paralel,
pe care poetul nu-l va mai abandona toată viaţa. Aflat acum în preajma
iluminatei vârste de 75 de ani, după voluminoase tomuri de critică
literară, poetul Gheorghe Grigurcu pare să-şi reechilibreze destinul cu
complementaritatea simetrică a poeziei, publicând în ultimul timp un
număr impresionant de cărţi de versuri, din păcate scoase la edituri mici,
fără reţeaua de distribuţie şi manageriatul pe care le-ar fi meritat o
asemenea operă poetică, aflată la apogeul valorii sale.
Delimitându-şi cu fermitate de-a lungul anilor un “teritoriu liric”
personal, în ordine tematică şi stilistică, poezia lui Gheorghe Grigurcu
configurează o serie de constante extrem de vizibile, universul său
distinct putând fi inclus paradigmei majore a valorilor literare pe care le-a
apărat prin critica sa, ajutându-le să se afirme împotriva curentului oficial
dominant. Din păcate, poetul Gheorghe Grigurcu şi-a risipit cu
generozitate disponibilităţile sale de luptător în arena literară, apărând
poezia marginalizată a unor poeţi care meritau mai mult, în timp ce
poezia sa a rămas până în clipa de faţă fără apărare. Dar, mai mult ca
sigur, nici nu e nevoie s-o apere cineva. Cum se întâmplă în istorie, în
cazul tuturor marilor valori, ele se apără singure mai bine decât ar puteao face altcineva dinafară, oricat de binevoitor.
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Vitalitatea speranţei
De obicei, primul vers al poemului lui Gheorghe Grigurcu - şi am în
faţă trei cărţi de poezie, publicate în ultimul timp, “Muzeu” (2008),
“Detaliile flăcării” (2008) şi “Văzduhul din oglindă” (2009) - conţine
ca o sămânţă germenii creşterii, proiectul virtual şi memoria preexistenţială, după care va urma să se dezvolte scenariul desfolierii
cuvintelor, pe principiul ontogeneza repetă filogeneza. De obicei de
dimensiuni concentrate, poemul se va extinde până la superba
eflorescenţă finală, ultimul vers fiind mai întotdeauna punctul maxim de
densitate a sensului paradoxal-paremiologic, care împlineşte şi nu
spulberă niciodată corola de minuni a reflexivităţii.
Astfel, poemul „E un punct critic”, de la începutul cărţii „Muzeu”,
Limes, 2008, e unul semnificativ pentru întreaga poetică a lui Gheorghe
Grigurcu: „E un punct critic dar nu unul mort/ un punct în care poţi rata
dar şi-n care poţi creşte/ cât pletele unei actriţe celebre/ cât degetele
unui inventator/ cât vocea unui tenor/ un punct cu care–murind–mai
poţi/ cu destulă exactitate/ marca centrul Morţii”. Polivalenţele şi jocul
de reflexivităţi pe care le presupune determinarea „critic”, în locuţiunea
din titlul poemului, predispune la interogaţia dacă neobositul investigator
al geologiei recente a poeziei române îşi scrie raportul său final de
analiză pornind de la „punctul critic” de rezistenţă al faliilor literare
cercetate.
În mod paradoxal, , „punctul critic” al unui material nu marchează un
segment al său vizual, ci e o determinare abstractă care vizează
momentul temporal în care rezistenţa sa la solicitări exterioare, tensionate
progresiv, poate ceda interior, rupându-se şi fragmentându-şi astfel
coeziunea identitatră, devenind altceva degradat. Gheorghe Grigurcu,
însă, nu vede astfel acest moment în care o identitate poate rata,
prăbuşindu-se ireversibi, fie că e vorba de o sârmă de oţel întinsă până
cedează, sau un deţinut politic trecut prin torturi progresive, până cedează
şi el psihic, se frânge în interior şi devine un „reeducat”, asemenea lui Ion
Caraion sau Valeriu Anania, de exemplu, dar şi a multor altora.
Gheorghe Grigurcu vede în „punctul critic” cealaltă polaritate a sa,
opusă căderii, degradării şi morţii, paradoxala virtualitate a speranţei,
prezenţă complemenară oricărei prăbuşiri: din punctul critic al
psihismului uman (căci despre fiinţă e vorba în poem, nu de materia
anorganică, a cărei frângere e fără speranţă), poţi rata, desigur, cum se
întâmplă de cele mai multe ori, dar cei cu adevărat puternici ştiu să
crească, sublimându-şi ultima prăbuşire, cea mai de jos, în victorie şi
expansiune spirituală. Pentru a ieşi din abstracţiunea cogitativă a
primelor două versuri, poetul apelează la o serie de corelative obiective,
pletele actriţei, degetele inventatorului, vocea tenorului, a căror
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pregnanţă sugestivă dau cuvintelor materialitate de primă instanţă,
vizuală şi auditivă. Deşi aceste trimiteri la exterioritate, în raport cu
virtualitatea interioară a punctului critic, par selectate aproape aleatoriu,
dintr-un areal imaginativ atât de divers, atriţa, inventatorul şi tenorul
aparţin aceleiaşi paradigme a creativităţii umane, ei întreţin prin prestaţia
lor specifică unanima speranţă a ieşirii din punctul critic.
Aşadar, între „punctul critic” şi „punctul mort” al rezistenţei umane
la agresiuni exterioare, în spaţiul acesta strâmt, cât vidul de timp dintre
două măsuri muzicale („ o firească pauză între fiinţă şi nefiinţă”), se
deschide la nivelul cuantic al materiei lumii (cum ar spune Basarab
Nicolescu) un câmp subatomic al speranţei invincibile, care scapă
oricărei raportări de natură cauză-efect, din vetusta realitate euclidiană. Şi
după ce am avut acces la această înţelegere a rezistenţei punctului critic,
nici moartea nu mai poate face nimic, inclusiv lumea ei paralelă devine
un spaţiu al complementarităţii, dinspre marginalitate spre centru:
punctul critic iniţial, din lumea reală, îşi va extinde domeniul potenţial al
speranţei, reciclând inclusiv „centrul Morţii”–polaritate superlativă a
nonsensului şi nefiinţei–într-un focar de relansare şi creştere.
Pentru Gheorghe Grigurcu întreaga realitate a lumii, cu toate
structurile ei universal potenţiale, e o carte pe care o citeşte din interiorul
punctului ei critic, pentru a-i descoperi instanţa generatoare de sens
invincibil, centrul din ordinul reflexiv al căreia a fost scrisă. În acest
punct, ideal, desigur, poetul şi criticul se regăsesc împreună, orice
creator adevărat fiind atât mâna care face, cât şi conştiinţa care
proiectează mâna făcătoare, ca în celebra gravură a lui Escher. Sau cum
spune admirabil poetul însuşi, într-un poem dinspre finalul volumului
„Muzeu”, intitulat chiar „O mână”, care desface multitudinea de faţete
stroboscopice ale realităţii, asemenea braţelor lui Shiva dansând: „O
mână ce-o ia în toate direcţiile aidoma vieţii/ o altă mână mascată ca un
pirat/ o altă mână îngrijită ca un cuib de cartofi (...)/ o altă mână
umflată şi albă ca un cort polar / o altă mână fluidă ca nisipul
deşertului/ o altă mână iute ca o maşină de curse/ o altă mână/ de fapt/
aceeaşi”.
Ce vede cerul în oglindă
Dar dacă Gheorghe Grigurcu citeşte realitatea ca pe-o carte, cu
nenumărate file suprapuse, continuitatea iscându-se abia din succesiunea
lor, în aceeaşi ordine trebuie să-i citim şi întreaga operă, ca pe o Carte a
cărţilor, urmărind să-i detectăm instanţele generatoare de sens şi creştere
filogenetică ale realităţii, care e propria sa creaţie. Şi înainte de-a ne
forma o opinie proprie, suntem datori să-l credităm pe creatorul însuşi, pe
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cuvântul său de autor al cuvintelor cărţilor sale, din numeroase texte care
poartă titlul paradigmatic „Poetică”, „Poemul” şi, mai ales „Semne de
carte”, cu numeroasele variabile ale intenţiei vădite şi atât de
consecvente, în toate volumele, de a clarifica lucrurile în privinţa
câmpului de acţiune şi a uneltelor sale: „există arborele/ şi definiţia
arborelui/ fiecare cu drepturi egale”.
Iar de aici mai departe, putem vorbi în toată creaţia lui Gherghe
Grigurcu, şi mai ales în „Văzduhul din oglindă”, Vinea, 2009, de o dublă
rafinare a realului, văzduhul fiind evident o expresie a purificării de
precaritatea carnală a lumii, dar care mai suferă o a doua metamorfoză
spiritualizantă, prin reflectarea sa în oglindă. Ce mai rămâne însă din
materie, în această succesiune a unor procese de desubstanţiere
programată, asumată până la capăt, ce vede cerul când se priveşte în
oglindă? În această ordine de idei, cred că putem vorbi de muzicalizarea
realului în poezia lui Gheorghe Grigurcu, în felul în care obiectualitatea
lumii îşi pierde conţinutul perisabil şi conturul spaţio-temporal într-o
compoziţie muzicală. Desigur, Gherghe Grigurcu nu scrie simfonii, ci
arii şi lieduri de o densitate de cristal sonor, în cazul cărora contează nu
atât anvergura, cât mai ales concentrarea până la limpezimea cerească de
stalagmită, autenticitatea revelaţiei şi a transcrierii cutremurului ei
iluminator în sunete cu sens.
Într-o compoziţie muzicală există, desigur, desfăşurare de forţe, viaţă
şi peisaje, râuri care curg şi păsări care cântă, conflicte umane tensionate
şi adversităţi pasionale, dar din toate acestea n-a mai rămas în partitură
decât corespondentul lor sonor, particularizat de intervenţia diverselor
instrumente muzicale, atât de diferite ca timbru şi amplitudine, realitatea
palpabilă fiind transpusă într-o cheie rezonantă cu contingentul. Poemele
lui Gheorghe Grigurcu realizează o acordare a sensului lor figurativ,
abstract, cu lumea golită de zgura corporalităţii empirice, atât de
perisabile. E vorba, prin urmare, nu de o asumare coparticipativă a
realului, ci de o re-cunoaştere armonică, prin sublimare şi ridicarea la
cheia unei consonanţe vitale, mai înalte, dintre om şi divinitate, dintre
natura umană cea mai profundă şi misterul ultim al lumii.
Gheorghe Grigurcu are una dintre cele mai masive, substanţiale şi
distincte opere poetice din întreaga literatură română, iar poezia sa se
înscrie pe filonul vital care a deschis orizontul generaţiei şaizeci spre
optzecism şi dimensiunea reflexivă a actualei generaţii tinere de la noi,
asigurându-şi viitorul cu puterea rafinată a tuturor cuvintelor sale.
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„Eşti ceea ce rămîne din tine după ce ai fost
desfiinţat de semeni.”
(N. Steinhardt, Jurnalul fericirii)

L’honneur de comprendre
un eseu de Magda Ursache
Onoarea de a înţelege a fost titlul unei cărţi confesive de Mihai
Ralea şi D.I. Suchianu, care a rămas, din păcate, proiect. Aş fi citit-o: îmi
doresc să deţin l’honneur de comprendre. Poate şi din acest motiv, al
înţelegerii, mă opresc, în ultima vreme, la cărţi afine, „familiare”, unde
mă regăsesc. În formularea lui Gheorghe Grigurcu, autor cu care rezonez,
„lecturi de inimă”. „Citind, avem şansa mirabilă de a ne citi pe noi
înşine”, notează cu îndreptăţire autorul.
Gh. Grigurcu e sigur că există un Destin (majusculizat) în toate.
Convorbirile cu Dora Pavel sunt strînse sub titlul O provocare adresată
Destinului (ed. Pleiade Satu Mare, 2009), chit că, putere supranaturală
cum este, poate fi provocat, nu şi schimbat. Nu degeaba Macedonski îl
percepea divin, Cerna–nempăcat, Rebreanu–îngrozitor, Bacovia–negru,
Doinaş–jalnic, iar Grigurcu îl ştie ca avînd „mers şerpuitor”. Afurisit şi
orb, nemilos şi cinic, nimicitor şi tragic, Destinul se vrea implacabil.
Cum să tranzacţionezi cu el, dacă aşa ţi-a fost scrisul, dacă ai fi fost
„destinat” eşecului ori succesului? Eu, una, mă sprijin pe Heraclit:
„destinul e propriul caracter”.
De ce ai nevoie ca să realizezi un bun dialog? De empatie, în
primul rînd. În al doilea, nu poate lipsi curiozitatea faţă de personalitatea
celui interogat, portretizat succint astfel: „pe cît de nuanţat şi rafinat, pe
atît de exact, de detaşat şi crud”. Detaşat? Aici aş pune un bemol: din ce
în ce mai detaşat, asta da!
Dora Pavel deţine şi empatie, şi curiozitate. „Curentul simpatetic”
funcţionează, iar întrebarea potrivită (v. Mircea Eliade Un amănunt din
Parsifal) e clickul declanşator. Dialogul (calendarizat din 2000 pînă în
2009), e, în fapt, un jurnal provocat, dacă jurnalul presupune sinceritate,
devoalare benevolă a îndoielilor, slăbiciunilor, anxietăţilor. Poate şi a
complexelor, pe care le-aş numi, ca intervievatul, imperfecţiuni. Mici.
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Gh. Grigurcu îi spune fără înconjur Dorei Pavel ce are a spune, cu atît
mai mult cu cît se mărturiseşte părăsit de cuvînt cînd interlocutorul nu-l
inspiră. Sub stare harnică, dialogul e deschis, convorbirea e deschisă.
Bolovanul sisific al sincerităţii e urcat pînă la capăt. O lasă pe Dora Pavel
să intre în culisele scrisului, în „laborator”, dar deţine controlul.
Biografemele secrete rămîn „sub pecetea tainei”, oricît ar insista
„întrebătoarea”.
Feţele care ni se descoperă sunt multe: faţa polemistului e
completată de cea a omului retractil, măsurat la vorbă, ceremonios,
deranjat de style bas. O „filosoafă” e taxată pentru că „şi-a dat peste cap
fustele verbale”. Aşa este: polemica de mahala e un fel de pornografie
(cum Gh. Grigurcu crede că-i neelegant s-o numească, n-o fac nici eu). E
un hipersensibil ferm în opinii; un solitar, un claustrat care acceptă
convorbirea ca antidot la însingurarea prelungită, cînd dialogul cu sine
devine insuficient; se arată un Alceste... sociabil, boem cumpătat, pentru
că n-are vreme de pierdut; cordial, munificent cu complimentele, dar şi
maliţios. I-am simţit maliţia şi am zîmbit: deci nu-i atît de confortabil
cum vrea să pară. Blîndeţea stilată poate fi, uneori, nemiloasă. Şi-i
amăgitor, de o cochetărie aproape feminină, cînd repetă „modesta mea
persoană”. Dacă preferă o poză, atunci alege modestia pe care aş defini-o
ca umilinţă a orgoliului, fără să-l concurez nici în sentinţă, nici în
metaforă. Vanitos nu este pentru că a scăpat demult de nesiguranţă, iar
criticile care-i vizează persoana şi nu cărţile nu-l ating.
Convins că tinerii care îşi neagă înaintaşii sunt „baloane cărora li
s-a tăiat sfoara”, se ţine departe de rîndurile literaţilor ce par a-şi dori un
look avangardist, îmbrăcîndu-se, însă, de la second-hand-ul
modernismului. Nu-i sunt proprii nici influenţele, nici sincronizările
neasimilate, ca în cazul atîtor critici universitari, uzînd de varii mode
literare. Bolnavi ba de jausită, ba de barthesită, ba de deleuzită, ba de
lyotardită, derridînd, richardizînd, bachelardizînd... Spus limpede, nu
respinge nicidecum noul, ci „exaltarea noului”, optînd pentru judecată
estetică exactă, într-o formă expresivă, fraza despletită fiind brandul
Grigurcu.
Spirit critic accentuat (alte epitete: dezvoltat, acut, pregnant), dar
şi de neînăbuşit, a înregistrat acuza că a tulburat lumea literară, vrînd să-i
răstoarne scara de valori. Dacă a făcut-o, a făcut-o spre binele ei,
„revizuirile” (pe care îmi place să le numesc reexaminări) fiind un fel de
a da deoparte solzii de pe ochi. Gheorghe Grigurcu luptă să dezactiveze
prejudecăţile, ceea ce face parte dintre regulile bunei înţelegeri.
Alte acuze care i se aduc? Răuvoitor, pizmaş, răzbunător,
„stalinist” chiar, mina antipersonalitate cea mai periculoasă fiind aşa-zisa
iudeofobie şi asta pentru că Gh. Grigurcu gîndeşte radical. „Prima
libertate, după Maurice Blanchot, este libertatea de a spune totul”.
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Trişeria în critica de întîmpinare se plăteşte scump. N-ai să
găseşti, în cronicile sale, aprecieri măgulitoare despre impostori,
amabilităţi faţă de ficţionari fictivi, dar îi ocroteşte/ părtineşte pe
„marginalii” nedreptăţiţi ca Dimov, Daniel Turcea şi Petre Stoica, Mircea
Ivănescu, Val Gheorghiu, Constantin Călin etc.
Se consideră fragil, dar are o rezistenţă psiho-fizică uriaşă. Nu
vreau să mă gîndesc cîte ore pe zi scrie ca rubricant pe termen lung de la
„RL” la „VR”, de la „Convorbiri literare” (fără a nesocoti „Familia”,
„Ramuri”, „Cafeneaua literară”, „Jurnalul literar” etc.) la „Acolada”, pe
care i-a încredinţat-o, din toamna lui 2007, poetul Radu Ulmeanu,
netemător de opinia incomodă, de valorizările nonconformiste ale lui
Grigurcu, mereu în divergenţă cu ierarhiile confortabile. Chiar aşa, de ce
i-o fi suspendat Marta Petreu rubrica din „Apostrof”? Că ruptura de
„Steaua” debutului a explicat-o criticul, mărturisindu-şi oblu
vulnerabilitatea cauzată de încrederea în semeni, de lipsa de vigilenţă în
raport cu cobreslaşii, de candoare în comunicarea cu ei. O prietenie de
tinereţe trădată l-a marcat pe viaţă.
Oricît s-ar minimaliza barthesianul „son choix (al scriitorului,
nota mea, Magda U.) est un choix de conscience”, problema rămîne, la
est de Cortină, Conştiinţa. Întrebarea lui H.-R. Patapievici, „Ce se pierde
atunci cînd ceva se cîştigă?”, aş inversa-o: Ce se cîştigă atunci cînd ceva
se pierde?, acel ceva fiind coloana vertebrală. Or, şira spinală are tendinţa
să se abată de la poziţia verticală, regresînd spre avataruri patrupede. În
epoca telegramelor de adeziune, scriitorii „alipiţi” PCR-ului cu ochi de
lemn şi ureche de cîrpă (sintagmele lui Bogdan Ghiu şi, respectiv,
Nichita Danilov) ajungeau prosperi. Avantaj–serviciul s-a obţinut cu
multă uitare/ vînzare de sine. Fiecare are un preţ? Dar şi un dis-preţ cînd
se vinde pe un blid cu ce-o fi. Fără abilităţi ariviste (citiţi: cultivarea
relaţiilor profitabile) erai expus „inconfortului existenţial”. E un
eufemism pentru carieră deturnată, neajunsuri financiare, chiar lipsa unor
trebuinţe fireşti: o masă de scris/ citit, într-un loc propice. Gh. Grigurcu
înclină să creadă că nu şi-a gestionat bine şansa. Dar cum să-ţi pară şansa
şi norocul jucării, pe vremea ordinarelor omagii la adresa celui mai stejar
(v. Antologia ruşinii) şi la adresa feţelor politice ale urbei? Destinul e
incontrolabil oricum, darămite în comunism? Cei care se lăsau folosiţi de
Putere răspunzînd prompt comandamentelor, comentînd Congrese şi
Plenare, condeierii–difuzor aveau parte de „împliniri măreţe”, cum suna
un şlagăr imbecil; ceilalţi, nealiniaţi, de neîmpliniri. Cîţi accidentaţi de
comunism, ca Lucian Blaga, ca Dinu Pillat, ca I.D. Sârbu, ca Adrian
Marino n-au fost lipsiţi de identitate socială?
Curajul şi morala nu-s categorii estetice, aşa zic gomofobii, de
pildă, puşi pe izolarea esteticului de etic, ca şi cum simţul binelui l-ar
exclude pe cel al frumosului. Dar, fără curaj şi fără morală, esteticul are
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de suferit: Lazăr de la Rusca, Drum fără pulbere, Mitrea Cocor,
Bărăgan, Desfăşurarea, Nepoţii gornistului, Mielul turbat stau dovadă.
Să scrii în răspăr cu comanda ideologică, să respingi orice
compromis, pentru toate astea se cere forţă sufletească, se cere eroism
moral. Ca să alegi între Putere şi ne-putere îţi trebuie putere multă.
I.D. Sârbu a rămas „craiovean fără voie”, Grigurcu–gorjan fără
voie. A suportat indiferenţa lui Mircea Zaciu, care l-ar fi putut angaja la
Universitatea clujeană şi refuzul lui Aurel Rău, „sultănind revista
«Steaua»”. Tripleta oficială Crohmălniceanu-Horodincă-Iosifescu l-a
demascat, egal eliminat din presă pentru „influenţe nocive” şi „critică de
salon” (burghez) „dăunătoare”, desigur! N-or fi uitat că a fost exclus din
Şcoala de literatură după un trimestru. Angajat la abia 30 de ani la
„Familia”, scos de acolo în '75 şi izgonit din Oradea, cu domiciliu
obligatoriu în Tg. Jiu 16 ani, sentinţă devenită definitivă, observat de
Poliţia Gîndirii ca-n Orwell...
Postdecembrist, Goma nu şi-a recîştigat drepturile de cetăţean
român; încercările lui Grigurcu de a rămâne în Bucureşti s-au soldat cu
insucces. Ar fi putut preda la Universitate un Curs practic de cenzură
literară, ca Livius Ciocârlie. Stă pe „zona” Sâmboteanu, cum ai spune pe
linia Nămoloasa a frontului literar, lovit nu de Destin, ci de aceleaşi
nulităţi ideologice oportuniste cărora le sancţionează mizeria morală.
Eşecul social (dacă este unul, eu nu cred asta!) şi-l acceptă cu
înţelepciune. „Locaţia” a fost învinsă, în opinia mea. Nu s-a putut la
Center, trăieşte „marginea ca o esenţă”, în felul ţicăuanului Mihai
Ursachi, alt „doctor în marginalizare”. Este, la acest capitol, un
reprezentant autorizat al exilului interior. Iar Dumnezeu s-a născut în
exil, se ştie.
Prima sa valoare e scrisul literar. Şi e mîntuitor cînd se află pe
treapta de urcuş a „înălţării fiinţei”. „În opoziţie cu fericirea înclinată
spre sterilitate, nefericirea e înclinată spre creaţie”. Suferinţa creşte omul
dinlăuntru, cum scrie în scripturi.
„Cum vă simţiţi între vîrste?”, întreabă Dora Pavel, într-o
convorbire din 2009. Gh. Grigurcu răspunde cu tristeţe obosită că
doleanţele au rămas doleanţe. Nu-şi mai face iluzii pragmatice.
„Speranţele, «marile speranţe», dacă vreţi, sunt făcute pentru a nu se
împlini”.
Cînd, ca să zic aşa, acta est fabula pe plan social (20, 30, 40 sunt
vîrstele voinţei), se întîmplă ca un fel de trecere de la flacără la lumină.
Şi văd în Gh. Grigurcu un Martial: satiricul fugea în afara cetăţii ca să se
distanţeze de viaţa romană. Ajuns tîrziu la Luvru, după ce-şi dorise o
viaţă să-l vadă, Ion Frunzetti n-a mai vrut să intre. A rămas într-un
bistrou, foarte aproape. Privind intrarea, atît.
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Mai sunt
detaliile aparent mărunte, aparent insignifiante
(Grigurcu le spune bagatele), care te pot face ridicol de fericit, acolo, în
Amarul Tîrg: o plimbare cu cîinele Rocky într-un „loc rupt parcă de
restul lumii”, „cîntecul pestriţ de păsări”, greieruşa de seară, o privire în
susul dealului, la ceas de aforism, cînd norii îi par „mîncaţi de molii”.
Clipa de visare melancolizează peisajul, dar culoarea preferată rămîne
albastru-infinit. Bagatele, evenimente mărunte? Îmi amintesc de un
buchet de vară, din bulbuci şi campanule, teiţă, sînziană, limba pisoiului,
pe care mi l-a cules Adrian Alui Gheorghe. Cu fiecare fir rupt de floare,
palmele i se umflau, se umflau de la o alergie la polen. Asociez, de
atunci, florile de cîmp cu palmele poetului. Cînd înfloreau palmele ar
putea fi un titlu de poem. Detaliu? Dar detaliile fac viaţa. Nu cerea
Stendhal prozatorului cît mai multe detalii?
Pe Gheorghe Grigurcu nu-l resimt capitulard, ci împăcat cu
Destinul; nu-l văd resemnat, demoralizat, ci îndurînd detaşat statutul de
paria politic, rămas vertical. Deci „suferitor-învingător”.
Cu spusa lui Dimitrie Stelaru: „Eu nu scriam, trăiam”. Este esenţa
vieţii de bibliofil, de librofor, de papirofag, care se hrăneşte din cărţi,
sapă în ele pînă dă de apă. Un mode de vie la care acced.
Literatura ştie să consoleze. „Mîhnirile mele s-au transmutat
treptat în ficţiune”, aşadar au dispărut. Şi poate cea mai de seamă
mărturisire din O provocare adresată Destinului e că n-a fost tentat
vreodată să renunţe la scris. Nimic nu l-a deturnat. „Căci nescutit de
insatisfacţii multiple, dubii, nelinişti, regrete, recurg la idealizarea unor
mari scriitori ca la un mijloc de purificare” (an 2009). Recurs la valorireper. Cît priveşte opera proprie, prin scriitură îşi pune diagnostic: „aşa
cum bunăoară mi-aş lua tensiunea sau temperatura”.
Plasa de salvare a fost mereu şi mereu literatura, cu o cuprindere
voit totală: poezie, aforism, eseu, jurnal, memorii. Reflecţii şi reflexii. În
felul lui T. Maiorescu („lucrare critică necesară”), critica e datorie,
îndeplinită de Gh. Grigurcu cu psihologie de elev premiant, pregătit
consecvent la toate materiile.
S-a zis că un critic e un poet ratat. Nu-i cazul lui Gheorghe
Grigurcu. Este şi poet, este şi critic. Dacă avem un filosof-beletrist, un
fizician-metafizician, onoraţi public din acest motiv, de ce n-am avea un
poet-critic ori un critic-poet? După G. Călinescu, în decupaj Grigurcu:
„Un autor poate face critică şi un critic artă, cu condiţia ca unul să aibă
simţ critic şi celălalt talent”.
Iar poetul este–evident–creatorul de cel mai mare calibru.
Numai că poetul Grigurcu nu trăieşte (deşi ar putea) într-o lume
suspendată. Citeşte un mistic de Ev Mediu, dar urmăreşte Evul Mass
Media, aspectele actualităţii nefiindu-i mai străine decît autorii de secole
trecute. Amendează conduita civică nedemnă, preţuind probitatea etică.
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În paralel cu cronica literară, face jurnalism cetăţenesc, folosind bisturiul,
iar consecvenţa cu care incizează nu-i de colea. Face parte din familia
spirituală Hasdeu-Stere, ale cărei coordonate sunt: literatura ca punct de
sprijin al existenţei–abscisa; cultura ca atitudine–ordonata. În numele
legii armonios morale.
Vorbind de atitudinea responsabilă a cărturarului, şi eu cred că
ţine de conduita civică onestă să nu te izolezi. Aici aş face o paralelă cu
Adrian Marino: două singurătăţi, două destine. Erudiţi amîndoi,
enciclopedişti ambii, moralişti deopotrivă. Numai că solitudinea lui
Grigurcu e alta decît cea a lui Marino, care naşte monştri. Grigurcu are
religia scriiturii, Marino dă afară stilul, ba chiar face (ambarasant) elogiul
lipsei de stil. Pentru Grigurcu, „stilul face sensul” (Dora Pavel). La
Marino, sensul e umbrit de exprimarea plată, neglijată. Un afon la
metaforă îşi expune judecăţile aproximative ori nedrepte, în cuvinte
nepotrivite şi stilul neîngrijit se răzbună. Bine „marinaţi” sunt Noica,
Eliade, Cioran, Călinescu, aflaţi oricum în amonte faţă de memorialist.
Acuzele de nesuportat, inadmisibile dovedesc că Marino nu cunoaşte cele
trei forme de iubire: agape, filia, eros, ego-ul dînd pe dinafară. Alterul
Gh. Grigurcu nu se martirizează; rămîne neacrit, cu cuvîntul lui
Steinhardt, nescîrbit, tinzînd spre fiinţare teandrică, ceea ce face parte din
datul făpturii. Îşi transformă existenţa în ficţiune, ca povestaş, cu un har
epic pe care Marino, pentru că nu-l are, îl respinge. Chiar dialogul cu
Dora Pavel devine roman. Şi cum memoria e mereu, ca şi traducerea, o
frumoasă infidelă, confesiunea de beletrist e de preferat confesiunii de
ne-beletrist, de anti-beletrist. Marino e ideologul cultural,
documentaristul de excepţie. Grigurcu e creatorul, iar diferenţa e şi etică,
şi estetică. Pentru Adrian Marino, din pricina rememorărilor „agitate şi
resentimentare”, cum singur le caracterizează autorul lor, am o jumătate
de înţelegere.
Spune Dora Pavel că Gheorghe Grigurcu are trei consoane dure în
nume. Da, dar r-ul îl articulează graseiat. Eu îl percep ca pe patronimul
său: Sfîntul Gheorghe e ţăran, cultivă pămîntul de flori (de stil).
Provocarea adresată Destinului este „devenirea întru fiinţă”. Afli sensul
vieţii creatoare şi-ţi urmezi neabătut traseul destinal.
„Ce înţeles daţi cuvîntului fericire?”, provoacă partenera de
dialog. Răspunsul nu poate fi decît împlinire tihnită. Iar împlinirea
duhovnicească schimbă orice minus în plus.
Vi-l imaginaţi pe Sisif fericit? Pe urmele lui Camus, da, îl văd
fericit.
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ancheta revistei
Gheorghe Grigurcu: poetul sau criticul?
Gheorghe Grigurcu este o personalitate complexă a literaturii
noastre. Unii îi receptează doar opera critică, alţii doar pe cea poetică,
publicistul ia faţa, de multe ori, eseistului, moralistul se contrează cu
autorul de texte despre deriziunea vremurilor noastre. Cum îl
influenţează criticul pe poet, cum îl încurcă poetul pe critic? Cît rău
face poezia criticii lui Gheorghe Grigurcu? Cît ajută critica poezia lui
Gheorghe Grigurcu? Cînd Dumnezeu va face bilanţurile sale, tîrziu,
tîrziu de tot, pe cine va pune în partea sa dreaptă, pe poetul Gheorghe
Grigurcu sau pe criticul cu acelaşi nume?

Constantin Abăluţă
(Bucureşti)

„Este criticul de poezie care prinde nuanţele
ce-i scapă uneori chiar autorului...”
Gheorghe (Puiu) Grigurcu este criticul de poezie care prinde
nuanţele ce-i scapă uneori chiar autorului şi care descoperă filiaţiile ca
nimeni altul, având aşadar pe ce să-şi construiască argumentaţia. De bune
decenii ne regalăm cu stilul incitant de exact, cu sintagmele inspirate şi
definitorii, iar suflul demonstraţiilor ne cucereşte cu tensiunea lui parcă
de roman poliţist; admirăm verdictele acoperind perfect hermeneutica
migăloasă pe care o întreprinde prin versurile poetului şi, într-un cuvânt,
ne bucurăm de substanţialitatea şi esenţialitatea cronicilor sale care întrec
adesea multe studii savante.
Dar toate astea sunt posibile numai pentru că Grigurcu este un
foarte bun poet. Pentru cine vrea să vadă şi să creadă. Pentru cine nu
citeşte otova. Poemul scurt, bazat nu pe o complicată retorică, ci pe
observaţii disparate şi pe sinestezie (apropierea de tehnica haiku-ului nu
e greşită dar nici obligatorie) este un nod energetic şi trebuie lăsat să ne
cucerească în primul rând simţurile. Poemul scurt e convingător prin
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intensitatea fulguranţei, prin meditaţia indusă, nu povestită. Din păcate, la
noi povestea, spunerea cursivă (uneori şi viguros expresionistă) este încă
la modă. Mai exact, tot ce pare că implică travaliu intelectual şi jubilanţă
a ideilor dezvoltate într-o istorie anume, - dintr-o perspectivă greşită, cam
peste tot perimată -, este perceput la noi ca poem de valoare. Vai, Grete
Tartler, pentru cine ai tradus atâţia mari, subtili poeţi orientali? Fără
experienţa acestora cum poate fi înţeleasă o poetică ce-şi refuză emfaza şi
devenirea explicită, în acelaşi timp vărsând avangardismele în mojarul
clipei/urmei inspiratoare? De altfel, însăşi noţiunea de inspiraţie este
împinsă încet-încet în caducitate de unii tineri ce-şi clamează
oportunitatea de a fi geniali tot timpul. Şi mai trist e atunci când
rebarbativul savantlâc al unor texte care nu-s nici eseu nici poezie şi care
plutesc la confiniile nimicului, începe să fie „acreditat” de unii critici
înhămaţi la maşina de propagandă a cutărui ori cutărui grup de interese.
Să fim bine înţeleşi, orice poet, în ritmul anormal şi debusolant al epocii
noastre, poate greşi făcând imprudenţa să publice un volum inesenţial,
dar ca tocmai el să fie transformat în model este îngrozitor de
contraproductiv. Astfel, cu timpul, cei tineri îşi pervertesc scara de valori
şi-ncep să iubească tocmai uşurătatea scălămbăielilor cu aură de noutate
absolută. De râia aceasta nu ne poate scăpa decât cultura. Marii poeţi ai
lumii contemporane, bine traduşi, şi subvenţii pentru editurile care-i vor
publica. Se pare că am început să bat câmpii. Ori să boc câmpii. Aşa că
mai bine închei această spirală cu memorabilul poem/artă poetică intitulat
simplu, cu directeţea marilor spirite, Rîndunica: O rîndunică se-nalţă/ în
spaţiul brut/ spre a-l rafina.
(26 iulie 2010)

Leo Butnaru
(Chişinău)

„Eu unul am motivul de a nu îndrăzni să mă pun
în locul distinsului coleg...”
Presupun că maestrul Gheorghe Grigurcu se va mira, apoi se va
amuza copios de grija care a dat peste colegii domniei sale să
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cumpănească în locu-i, să se dea cu prepusul, cu nobila… bănuială cum
şi de ce acţionează în sinea grigurcuhiană cutare sau cutare sinteze de
energii, intuiţii, inspiraţii, raţiuni etc. ce-l (con)duc spre rezultatul
scrisului, scrierilor. Eu unul am motivul de a nu îndrăzni să mă pun în
locul distinsului coleg (cine ar putea-o face?!) fie şi din considerentul că,
într-un dialog din aprilie 1999, domnia sa mi-a dat deja unele posibile
răspunsuri la întrebările din prezentul chestionar Conta. Nu-mi rămâne
decât să reproduc anumite pasaje din acele mărturisiri. Iată-le: „– Chiar
dacă profesaţi o relativ nepopulară profesie, cea de critic literar, aţi
ajuns a fi foarte popular. (Şi) din acest motiv, nu se întâmplă ca poetul
Gheorghe Grigurcu să-l invidieze pe... criticul Gheorghe Grigurcu?–
Invidia e un sentiment ignobil, „cel mai urât dintre sentimentele
omeneşti”, după cum se rostea Baudelaire, aşa încât nu m-aş încumeta al practica nici măcar în economia internă a persoanei mele! Dar vă rog
să-mi permiteţi a-mi exprima... bucuria pentru faptul că poetul Gheorghe
Grigurcu nu-l invidiază pe criticul omonim, citându-l pe Schopenhauer,
după care pizma e „semnul sigur al lipsei; aşa că atunci când este
îndreptată contra meritului este semnul lipsei de merit”. Fireşte că nu
vreau neapărat să mă laud. Vorbim doar în plan teoretic! Rămâne ca alţii
să mă judece în tot ce m-am învrednicit a scrie, fie în ipostaza de poet, fie
în cea de critic.–Cum treceţi de la luciditatea pe care o cere critica
literară, eseul polemic, la registrul misterios, sibilinic, al poeziei?–
Incompatibilitatea dintre critică şi poezie, dintre speţele literare în genere,
are un caracter didactic, perimat. Ţine de copilăria criticii, aidoma acelor
exerciţii de caligrafiere a literelor în raport cu liniile caietului, cu care se
îndeletnicesc şcolarii începători. „Luciditatea” şi „inspiraţia” reprezintă
factori complimentari în elaborarea oricărui text literar. Dacă un Edgar
Poe sau un Paul Valéry, descriind compunerea unor poeme ale lor, au
exaltat factorul conştient, cred că niciun critic sincer cu sine n-ar putea
nega stările emoţionale, „muzicale”, cum le zicea E. Lovinescu, care
intervin în travaliul său, socotit în genere rece, absolutamente cerebral.
Oriunde există artă, există şi un sâmbure de mister, doar în parte
decriptabil. Nici măcar Heidegger, ale cărui eseuri despre Hölderlin şi
Rilke sunt socotite culmi ale analizei aplicate poeziei, n-aveau pretenţia a
o fi epuizat analitic, a o fi trecut integral în codul său hermeneutic...–
Demult, poate că foarte demult, într-o recenzie la volumul „Un trandafir
învaţă matematica”, Ştefan Aug. Doinaş vă califica drept un poet-regizor
care pune în scenă spectacolul vieţii, „un spectacol destul de schematic
uneori, suficient însă pentru a contura o situaţie existenţială”. (Fie ea şi
cea din Amarul Târg, aş zice eu.) Credeţi că aceasta a fost sau mai
rămâne o formulă valabilă?–Formula este ea însăşi destul de schematică.
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Amarul Târg va intra, poate, pe harta liricii româneşti, printr-o prismă,
desigur, particulară, ce nu angajează decât propria-mi persoană. Va fi
notat, poate, cu caracterele foarte mărunte ce i se cuvin şi va putea fi
găsit de către amatori cu ajutorul lupei. Aceasta a fost cel puţin intenţia
mea, când i-am închinat o seamă de poezii. Aici, cum just sesizaţi, este
implicată o situaţia existenţială care nu e tocmai de natură a mă
entuziasma. În felul acesta însă, „poetul-regizor” se arată a fi fost, din
păcate, el însuşi regizat de viaţă….”
Da, poetul, criticul, eseistul Gheorghe Grigurcu: „Rămâne ca alţii
să mă judece în tot ce m-am învrednicit a scrie, fie în ipostaza de poet, fie
în cea de critic”. Aşa e, „să mă judece, dar nicidecum să judece în locul
meu, să intre în „economia internă a persoanei mele”, unde există
inevitabilul şi indescifrabilul strop de mister. Aşa să fie!

Dumitru Chioaru
(Sibiu)

Pentru o etică a esteticului
Impresionismul estetic, radicalismul etic şi nervul polemic
alcătuiesc liniile care conturează portretul criticului Gheorghe Grigurcu.
Un critic ieşit din mantaua lui Eugen Lovinescu, convins însă că
judecăţile de valoare bazate pe autonomia esteticului trebuie verificate/
validate de o etică a esteticului. Călăuzit de asemenea principii,
Grigurcu a fost/ este în continuare un critic aparte într-o literatură
reprezentată deseori de falşi idoli. El a fost demolatorul multor mituri
literare impuse de autoritatea critică exercitată în generaţia sa de Eugen
Simion şi Nicolae Manolescu, dintre care continuă să nedumirească
minimalizarea lui Nichita Stănescu, dar şi apărătorul singuratec al altor
valori situate critic multă vreme în tabloul literaturii române
contemporane într-o poziţie marginală: Leonid Dimov, Mircea Ivănescu
ş.a., ca să ne raportăm doar la poezie, în care Grigurcu este criticul cel
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mai încercat, dacă nu şi cel mai bun dintre toţi. Critica literară nu
înseamnă pentru el o atitudine canonizatoare, ci o permanentă revizuire a
valorilor. Intransigent dar şi capricios, pentru că umoarea polemică dă
uneori şi rateuri/ erori de judecată pe contraatac, Gheorghe Grigurcu
rămîne un model pentru toţi cei care cred că vocaţia critică trebuie
dublată de o conştiinţă morală.

Mircea A. Diaconu
(Suceava)

„Orice cuvînt scris se datorează unui impuls poetic...”
Cel mai bine ar fi, probabil, ca Gheorghe Grigurcu să fie poet,
cînd scrie poezie, critic, cînd face critică literară, şi moralist, cînd
construieşte texte lapidare cu sens maximal. Ca şi cum omul Gheorghe
Grigurcu, figură modernă, ar fi locuit de trei instituţii diferite. De ce n-ar
avea fiecare dintre ele, asemenea unor măşti, un alt nume? Altfel,
confuziile generate de încălcarea teritoriilor ar putea produce fracturi.
Dar nu cred ca Gheorghe Grigurcu să meargă cu impersonalizarea
(alienantă sau euforică, asta e deja o ală poveste) pînă acolo. Şi,
probabil, deşi ţine mult ca fiecare ipostază să fie una distinctă, mai mult
preţuieşte unitatea fiinţei, care se hrăneşte cu o structură invariabilă.
Fireşte, una de poet. Într-un fel sau altul, Croce avea dreptate: orice
cuvînt scris se datorează unui impuls poetic. Nu e vorba aici doar de
poezia lui Gheorghe Grigurcu; fervoarea lui polemică este a unui poet,
alonja moralistă, de asemenea. În fond, poeţii cred în Adevăr, şi nu în
conjuncturile în care adevărul se diluează. Gheorghe Grigurcu e un
fanatic al lui. Iar cînd scrie critică literară (adesea despre poezie),
Grigurcu propune un discurs afin, de înscriere cumva pasională în
ţesătura poeziei citite. Chiar de topire în ea. Ce altceva să fie un
romantic, unul căruia nu-i lipseşte luciditatea, nici apetenţa pentru
aforism, decît poet?
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Virgil Diaconu
(Piteşti)

„Moralitatea şi imoralitatea scriitorului se raportează la ceea ce
constituie mediul său literar-cultural”
Fără îndoială, Gheorghe Grigurcu este o personalitate complexă a
literaturii noastre, iar pentru aceasta mărturisesc însăşi posturile sale: de
critic, de eseist, poet, publicist.
Faţă de o serie deloc neglijabilă de scriitori care a rezonat la
politica mai veche sau mai nouă a vemurilor cu scopul, omenesc, nu-i
aşa?, de a-şi asigura un trai căldicel şi, eventual, gloria literară, Gheorghe
Grigurcu a fost pus, încă din momentul îndepărtării sale din redacţia
revistei Familia, în situaţia exilatului, a expulzatului din zona fierbinte a
literaturii, unde se putea face auzit şi unde avea posibilitatea să
călăuzească destine literare. Însă departe de a fi redus la tăcere, Gheorghe
Grigurcu nu a încetat să-şi exprime ideile şi să ia atitudine atunci când a
fost cazul.
Ar fi desigur greu să aleg între o postură culturală sau alta a lui
Gheorghe Grigurcu, dintre cele deja pomenite mai sus. Aş putea însă
puncta dimensiunea sa morală. Fireşte, nu cred că moralitatea scriitorului
se raportează numai la mediul social şi la viaţa creatorului de artă.
Moralitatea şi imoralitatea scriitorului se raportează mai cu seamă la ceea
ce, în mare, constituie mediul său literar-cultural, şi aici intră probleme
specific literare, culturale, artistice, privite în legătură imediată cu
emitenţii lor. Moralitatea şi imoralitatea sunt probate de atitudinea,
corectă sau incorectă, faţă de orizontul problematic specific al
scriitorului, faţă de problemele pe care cetatea literelor le ridică.
1. Moralitatea valorizării literare
Una dintre problemele estetice care se vădeşte a avea şi
dimensiuni morale este aceea a evaluării operelor literare şi, de aici, a
ierarhizării lor. În producţia nestăvilită de opere literare, care amestecă
întotdeauna (în orice epocă) opere de valoare şi opere mediocre, în acest
haos valoric, evaluarea şi ierarhizarea corectă a operelor, aşadar
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canonizarea unora şi „lichidarea” estetică a altora, reprezintă un act de
igienă estetică sau de morală estetică. „Oricât de subiective ar fi
judecăţile noastre asupra operelor literare (…), o anume ierarhizare a lor
este inevitabilă”, spune Gheorghe Grigurcu în interviul Artă şi viaţă din
volumul În răspăr (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001).
Problema evaluării creaţiei literare este cât se poate de importantă
în literatura unei naţiuni sau în cadrul mai larg al literaturii universale,
pentru că evaluările criticului au rolul de a discerne valoric între opere,
de a tezauriza şi orienta atenţia receptorului către literatura de valoare.
Dar în problema evaluării-ierarhizării-destinării operelor,
importante nu sunt doar operele în ele însele, prin calitatea sau lipsa lor
de calitate literar-estetică; importanţi sunt şi evaluatorii înşişi, prin
competenţa sau lipsa lor de competenţă. Importante sunt, totodată,
determinările puterii politice, atât prin cenzura şi presiunea pe care le
exercită asupra criticii literare şi a mediului literar, cât şi prin paleta
bogată de recompense acordate unora într-o vreme...
În epoca totalitară pe care am traversat-o circulau, de pildă, liste
evaluative emise de organele de putere: liste de scriitori oficiali–sau
oficializaţi de sistemul politic –, şi liste de scriitori interzişi.
În listele scriitorilor oficiali, „la început alcătuite din scriitorii
propagandistici cei mai docili, de regulă veleitari şi mediocrităţi
patentate, apoi dintr-un amestec abil de valori şi nonvalori” (ib. p. 55),
figurau, de pildă: Dan Deşliu, Nina Cassian, Eugen Jebeleanu, Ion
Gheorghe, Adrian Păunescu, Dumitru Radu Popescu, Marin Sorescu,
Eugen Simion, Corneliu Vadim Tudor, Ion Barbu, Nichita Stănescu. Cei
prezenţi în listele scriitorilor oficiali erau de regulă tot aceia care
publicau anual în voluminoasele Omagii ceauşiste, cei care îşi arătau
astfel recunoştinţa faţă de regim prin articolele de laudă deşănţată.
La capătul opus, exista lista scriitorilor interzişi, din care
Gheorghe Grigurcu îi citează pe Arghezi, Blaga, Ion Barbu, Vasile
Voiculescu, Ion Pilat, Liviu Rebreanu, Nicolae Iorga, Nichifor Crainic,
E. Lovinescu, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Titu Maiorescu,
Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Cioran, Radu Gyr, Constantin Noica.
Listele şi „directivele” lor implicite nu erau prea uşor de păcălit.
Lista scriitorilor oficiali favorizaţi de sistem, pe de o parte, şi lista
scriitorilor interzişi, pe de altă parte, reprezentau, de fapt, canoanele
literar-politice evaluative ale vremurilor şi aş putea spune că Gheorghe
Grigurcu, în calitatea lui de critic, tocmai cu aceste liste şi cu evaluările
deformate ale criticilor stimulate de liste se luptă.
De pildă, în contextul în care majoritatea criticilor care percutau
la programa roşie sau dădeau glas, pur şi simplu, propriilor criterii, îl
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puneau în fruntea poeziei noastre pe Nichita Stănescu, unii situându-l
chiar înaintea lui Arghezi, Eminescu, Blaga, Bacovia…, Gheorghe
Grigurcu nu se sfieşte să-i divulge „materia inexpresivă, logoreea
neînfrânată” (1, p. 27, Criterii de revizuire a literaturii actuale. Dialog
Marin Mincu–Gheorghe Grigurcu).
Fireşte, divulgarea condiţiei precare estetic a majorităţii poemelor
semnate de N.S. este un act pur critic, un act estetic. Dar a avea această
atitudine în contextul în care mai toată critica noastră care percuta la
directiva roşie paria în mod fals pe N.S. înseamnă a-ţi dimensiona moral
judecata critic-estetică.
Criticii pot avea faţă de una şi aceeaşi operă atitudini diferite,
chiar opuse, determinate de competenţa şi etica lor profesională. Astfel,
în aprecierile tale critice poţi fi, foarte bine, corupt–de prietenie, de
conjuncturi sociale şi politice, bani, favoruri etc. Ştii foarte bine că opera
lui X este mediocră, însă tu o supraevaluezi cu bună ştiinţă prin critica ta.
Ai, în acest caz, moralitate estetică? Între critica coruptă şi critica pur
estetică diferenţa este de corectitudine estetică, adică de moralitate
artistică.
Epoca totalitară a influenţat şi deformat fără îndoială cea mai
mare parte a evaluărilor critice. Dar nici evaluările criticii nu scapă de
revizuiri. Divulgarea criticii corupte şi a evaluărilor ei deformate, deci
judecarea corectă a calităţii sistemului critic în general este şi ea o
problemă de valorizare şi, mai departe, de morală literară. Iată ce declară
în acest sens Gheorghe Grigurcu în convorbirea sa cu Marin Mincu:
„Critica noastră de poezie actuală mi se pare încă insuficient
dezvoltată, imatură (...). Dacă în frunte se situează, socotesc că
indiscutabil I. Negoiţescu (...), în afara câtorva reprezentanţi ce o practică
dinlăuntrul (...), nu văd decât exerciţii sporadice, strălucite uneori, dar
lipsite de sistem, adică de organicitate” (ib., p. 29).
Refuzul lui Gheorghe Grigurcu de a se alinia la corul de lăudători
şi divulgarea acestui cor, plătit, de altfel, foarte bine de redacţiile
revistelor literare ale vremurilor, este un act moral-estetic. Tot un act de
moralitate literară este şi apărarea de către critic a unor scriitori
marginalizaţi, precum I.D. Sârbu, Blaga, Arghezi, Pillat, Voiculescu,
Dimov.
Gheorghe Grigurcu a jucat moral într-un mediu critic-politic de
regulă imoral, care făcea din cenzura literară şi critica coruptă vârful
cultural al politicii de partid. Dar criticul joacă moral şi acum, când
libertatea de expresie şi-a dobândit dreptul la existenţă. El are tăria să
recunoască, de pildă, că „Nichita a fost oficializat, transformat într-un
bun de stat, intangibil”.
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În general, deci pentru orice critic, a fi moral înseamnă, în fond, a
fi corect în judecăţile tale, deci a judeca estetic. La polul opus, a fi imoral
înseamnă a judeca literatura incorect, în virtutea unor criterii exterioare
acestei arte: politico-ideologice, generaţioniste, strict etice (eticistsociale), de cumetrie etc.
2. Între şoarecii literari şi abuzurile celor puternici
Aş încheia cu observaţia că moralitatea ar fi să se manifeste şi
faţă de viaţa scriitorului, faţă de situaţiile umilitoare sau pur şi simplu
nemeritate în care acesta este pus. Strângerea acum câţiva ani a câtorva
sute de semnături întru susţinerea poetului Liviu Ioan Stoiciu, care era
ameninţat la un moment dat să rămână pe drumuri, adică să fie dat afară
din redacţia Vieţii Româneşti, reprezintă desigur un act de solidaritate şi
moralitate scriitoricească.
Ar trebui ca moralitatea noastră să nu fie o floare atât de rară pe
cât este în prezent. Ar trebui ca breasla noastră să ia atitudine, să îşi apere
valorile atunci când ele sunt batjocorite şi ameninţate dinăuntru de
şoarecii literari, iar dinafară de abuzurile celor puternici în clipă. Altfel
spus, nu ar trebui nicidecum ca scriitorul să plătească pentru moralitatea
atitudinii sale.
(16 august 2010)

Dumitru Augustin Doman
(Piteşti)

„E moralist convingător, nu de azi, de ieri, ci de multe decenii”
Hm! Interesantă temă de anchetă! Nu o idee culturală, nu un
aspect socio-politic sau literar, ci o personalitate, una care e (şi) critic. So luăm şi ca pe o invitaţie la revanşă? Nu e cazul, despre mine a scris
bine şi de bine.
Citindu-l pe Grigurcu, fie cu cronici literare, fie cu apoftegme, cu
poezie, ba chiar cu publicistică de atitudine, nu mi se pare că
personalitatea sa ar fi sfâşiată de contradicţii şi lupte interne. Omul e
consecvent cu sine şi cu cititorii în toate aceste genuri. E moralist
convingător, nu de azi, de ieri, ci de multe decenii, şi îşi susţine punctele
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de vedere deja cunoscute, iar dacă eşti de bună credinţă n-ai cum să nu le
apreciezi; eu i le respect inclusiv pe cel referitor la poezia lui Nichita
Stănescu, deşi părerea mea e cu totul alta. Dar, ar fi contraproductiv să
încerci să dărâmi o construcţie de decenii, o construcţie bazată pe
argumente. I s-a reproşat că scrie prea mult cronică literară în loc să dea
sinteze ample demne de condeiul şi de valoarea sa, eventual o istorie a
literaturii. Dar, o istorie a criticii româneşti postbelice, de pildă, Grigurcu
chiar a scris. Ce portrete găsim acolo! După cum, doar o structurare a
cronicilor de poezie ar da o lucrare de referinţă despre poezia
contemporană. Pe ce mă mai bazez când vorbesc de echilibrul sintetic al
tuturor ipostazelor lui Grigurcu? Deşi poetul este unul apoftegmatic şi de
o fineţe de tip oriental, criticul de poezie nu e defel exclusivist, apreciind
analitic poezia bună, indiferent că e preponderent narativă, de respiraţie
mai largă, de inspiraţie expresionistă sau mai ştiu eu cum.
“Scriu, deci exist!” notează undeva Grigurcu. Nu e deloc o simplă
parafrază la Descartes, ci un crez cu acoperire în talent, în vocaţie, în
dureros travaliu cotidian. Genurile în care se manifestă scriitorul sunt
complementare. Exilul lui Grigurcu în Amarul Târg îi oferă doar
posibilitatea de a scrie (că asta nu obligă autorităţile la nimic), iar
trecerile de la un domeniu literar la altul găsesc că sunt tot atâtea forme
de evadare din acest prelung exil.
La finalul finalului, la dreapta Sa, Dumnezeu va pune pe
moralistul Grigurcu. În primul rând, pentru că în toate genurile în care
scrie mi se pare că predomină moralistul. Iar în al doilea rând, pentru că
în definitiv morala este totuşi domeniul lui Dumnezeu şi de puţin
subiectivism nu e scutit nici măcar El.

Gellu Dorian
(Botoşani)

„Gheorghe Grigurcu este printre puţinii scriitori români
care trăieşte din scris...”
Gheorghe Grigurcu este, poate, singurul caz de scriitor român,
care, pus în orice situaţie, fie ideologică, fie socială, fie geografică, poate
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rezista şi scrie cu atît mai bine cu cît condiţiile sunt mai severe. Cu un
domiciliu forţat la Tîrgu Jiu, cu care parcă s-ar fi obişnuit, de bine ce nu a
mai plecat de acolo după 1990, cînd interdicţia s-a ridicat prin efectele
democraţiei instalate, Gheorghe Grigurcu a dorit să demonstreze că, în
realitate, sistemul totalitar, concentraţionar, coercitiv, cum doriţi să-i
spuneţi, nu l-a afectat atît de mult încît să-şi urască domiciliul, pe care, în
condiţiile unei lumi normale, de tip occidental, cum am fi rămas dacă nu
ne-ar fi eliberat sovieticii şi ocupat după război, nu şi l-ar fi ales, ştiind că
venea dintr-un centru universitar cum era şi este Clujul, unde a stat
alături de Blaga, sau de la Oradea, oraş cu altă lume decît cea minieră,
înţesată de clasa muncitoare, gata oricînd să te toarne şi să te bea din
acelaşi pahar cu securisul care mişuna la tot pasul. Aceeaşi consecvenţă
şi acelaşi mod de viaţă şi-a impus şi în scris, fie că a scris poezie, fie că a
scris critică literară, aforism, jurnal, jurnalism cultural. Ba chiar acelaşi
ritm, fără alternanţe, de la textul poetic, monoton, de ţinută şi stil
inconfundabil, la analiza critică a unui autor pe întreaga operă sau la
recenziile ocazionale, multe de întîmpinare, diagnosticînd exact, punînd
peceţi pe destinele poeţilor români, în sensul că ceea ce a spus criticul
despre acel autor rămînea valabil şi direcţionar şi pentru alţi critici. Poate
că doar Laurenţiu Ulici în ceea ce a însemnat critica de întîmpinare să
mai fi făcut aceleaşi diagnosticări după care chiar şi autorii astfel
analizaţi şi-au ordonat viitoarele cărţi. În rare ocazii, Gheorghe Grigurcu
nu a avut dreptate. Dar chiar şi aşa, dîndu-şi seama de pecetea pusă greşit
asupra unui mare poet român, nu a mai putut da înapoi, şi demonstraţiile
ulterioare au susţinut primele păreri, chiar dacă în sinea sa criticul ştia că
pedepseşte pe nedrept. Şi asta ţine tot de dîrzenia omului care, decis să nu
se mişte dintr-un loc anost, pe care şi l-a transformat într-un „turn de
fildeş” sau „bîrlog al lui Faust”, nu-şi poate călca pe inimă, suportînd
toate consecinţele ce decurg dintr-o astfel de atitudine. Astfel cazul lui
Gheorghe Grigurcu poate fi luat şi în sensul zicalei ce spune că „omul
sfinţeşte locul”. Şi poate că nu neapărat, în acest sens, tot Tîrgu Jiu este
sfinţit de prezenţa omului Gheorghe Grigurcu, care are marile merite
literare recunoscute pe plan naţional, ci doar Zona Sâmboteanu, unde, la
parterul unui bloc, a transformat un apartament în locul de destinaţie şi
expediţie a unei corespondenţe gigantice. Sunt sigur că poştaşul este
zilnic la uşa lui, fie să-i aducă plicuri cu cărţi şi scrisori, fie mandate
poştale, fie să preia plicurile pe care scriitorul le expediază peste tot în
ţară. Se poate spune, deducînd de aici, că Gheorghe Grigurcu este printre
puţinii scriitori români care trăieşte din scris. A făcut asta şi pe vremea
vechiului regim, cînd un astfel de trai putea fi asigurat numai dacă făceai
jocurile partidului unic. Or se ştie că Gheorghe Grigurcu nu a făcut astfel
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de jocuri, ci dimpotriva, din cauza atitudinilor sale anti-comuniste a fost
trimis în domiciliul forţat de la Tîrgu Jiu.
Ca poet, Gherghe Grigurcu nu are cum să-l încurce pe criticul cu
acelaşi nume. Alternanţa dintre poezie şi critică, acte de creaţie şi de
anliză în aceeaşi măsură asumate de autor, este una ce ţine de frecvenţa la
zi, cum se spune, a acestor activităţi, care se completează reciproc, fără
ca una să o provoace pe alta, sau poetul să emuleze pe seama unor
impresii de lectură, atunci cînd scrie poezie, sau să pună în balanţă, cum
se mai întîmplă la unii poeţi care scriu critică literară sau critici literari
care scriu poezie, ceea ce citeşte şi analizează cu poezia sa. Poet al
faptului livresc cotidian, al notaţiei prin metaforă, al lui „cum” şi nu al lui
„ca”, atunci cînd tropii dau ghes în poezia sa, Gherghe Grigurcu este în
primul rînd un stilist, şi nu unul oarecare, ci de excepţie. Nu-l
complexează împrejurimile arealului poetic românesc (ci doar l-au
deranjat unele talente mult ridicate în slăvi), diversificarea stilurilor şi
modelor sau succesul unora, ci dimpotrivă, consecvent manierei,
croşetează pe acelaşi gherghef sau realizează gablonzuri diferite cu
acelaşi ac şi aceleaşi fire de aţă, de culori diverse, pe o altă pînză pe care
o are mereu pregătită la îndemînă. Rezultatul nu este un artifex poetic, ci
un conţinut liric jurnalier, din care se profilează destinul unui poet
autentic, a cărui poezie va sări în ochii cititorilor de elită.
De asemenea, şi criticul, cu tenacitatea şi răbdarea de a construi
poate cea mai vie istorie critică a poeziei româneşti contemporane, intră
în aceeaşi linie cu poetul. Deşi, în ultima vreme, concesiile conjucturale,
de influenţă şi compasiune, au făcut ca actul critic grigurcuscian să lase
ştacheta mai jos. Este adevărat că, vorba regretatului poet Cezar
Ivănescu, fiecare carte, fie ea cît de slabă, merită atenţia cuvenită, aşa
cum fiecare om care scrie şi publică nu face nici un rău, în afara faptului
cînd, veleitar fiind, devine agresiv; nu însă şi reverenţele ocazionale ale
criticului ne pot ajuta să-l considerăm criticul literar total, cel puţin în
ceea ce priveşte fenomenul poetic românesc. Dar chiar şi aşa, concesiile
lui fac parte tot din dîrzenia omului decis să facă doar ceea ce-i dictează
conştiinţa. În acest sens, Gherghe Grigurcu poate fi luat drept reper de
moralitate critică, să o numnesc aşa, şi, mai ales, de viaţă creatoare, fie că
ea s-a manifestat într-un regim totalitar, fie într-unul al liberei expresii,
fie că a publicat în presa de mare credibilitate, fie că este prezent în mai
toate revistele apărute după 1990. Numele lui onorează acele publicaţii,
dă greutate şi atrage atenţia. Cantitatea scrierilor lui Gheorghe Grigurcu
este în acelaşi raport cu calitatea acestora, una de care se va ţine cont,
ceea ce înseamnă că poetul nu l-a încurcat pe critic, nici esesitul pe
amîndoi, aşa încît existenţa tuturor într-unul este o realitate şi nu una
oarecare, ci de excepţie.
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Andrei Moldovan
(Bistriţa Năsăud)

Din nou despre poeţi şi critici
O asemenea temă, precum cea propusă de revista Conta, este
extrem de ispititoare, pentru că ea nu îl vizează doar pe Gheorghe
Grigurcu, ci este în primul rând o problemă cu caracter general, dintre
cele mai importante în plan literar. Din punctul meu de vedere, cred că
asistăm astăzi la un fenomen uşor straniu şi nu foarte folositor literaturii:
rolul criticii este asumat în bună măsură de poeţi şi prozatori ce-şi
comentează între ei creaţiile, stabilesc ierarhii şi canoane care nu ne
mirăm că se spulberă în scurtă vreme. Nu voi afirma că avem de-a face
cu un fenomen nou, dar este îngrijorător prin amploarea ce o ia. Totul se
petrece pe fondul unei prezenţe nu foarte active în peisaj a criticii
universitare, cea care are şi un important rol de formare.
Până la urmă, aş putea fi întrebat, pe bună dreptate, dacă discursul
critic este un domeniu interzis poeţilor. Şi aş răspunde, fără multe
complicaţii, prin punerea la punct ce a făcut-o la timpul potrivit Titu
Maiorescu, numai că lucrurile au mai evoluat de atunci şi s-au nuanţat.
Deşi, în esenţă, cred în afirmaţiile criticului junimist, nu pot să nu observ
o dezvoltare ce nu e de neglijat a unui eseu critic, impresionist în esenţă,
cu un pronunţat demers speculativ şi subiectiv, practicat mai cu seamă de
creatorii de literatură. Nu am cum să fiu împotriva lui. Întrebarea este
dacă poate acest tip de discurs să propună, să confirme şi să ierarhizeze
valori ce se conturează în planul artei, al esteticului. Aici am serioase
îndoieli.
Într-o accepţie generală, criticul ar fi un individ înzestrat cu un
puternic fundament teoretic, cu o concepţie cât se poate de limpede
despre arta literară, capabil să judece textul în conformitate cu structura
profundă a acestuia, dată de calităţile perene, să le introducă şi să observe
evoluţia lor într-o reţea a valorilor estetice, cu obiectivitate, deşi nu fără
intuiţie, printr-un sistem ce şi-l construieşte şi dezvoltă şi care-i conferă
un stil de care comentatorul are şi el trebuinţă. Încerc acest profil ca un
numitor comun şi ca un reper ce îmi este necesar pentru ceea ce-mi
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propun, dincolo de deosebirile şi tendinţele atât de accentuate ale criticii,
în diferitele etape ale devenirii sale.
Structural, poetul este opus criticului. Subiectiv şi nu de puţine ori
orgolios, el este un procustian, o fiinţă ce ajustează lumea după propriilei măsuri. Ambiguitatea şi exagerarea sunt atribute necesare ale limbajului
său. Organizarea raţională a gândirii, prim-planul lucidităţii sunt de
natură să-i dăuneze creaţiei. Poetul e un eretic incurabil, pentru care
abaterea este o condiţie esenţială. Numai aşa opera lui poate fi o
experienţă de luat în seamă pentru cunoaşterea fiinţei şi a lumii.
Afirmaţia mea, cum că poetul îl poate încurca pe critic, dacă e
vorba de aceeaşi persoană, ar putea fi lesne contrazisă de unele exemple
din marea literatură a lumii. Tocmai de aceea, vreau să fac distincţie între
persoane şi identităţi, precizând că aceeaşi persoană ar putea avea, prin
creaţia sa, identităţi diferite. Ar fi suficient dacă i-am aminti pe George
Călinescu (romancierul şi criticul), precum şi pe Umberto Eco, în
aceleaşi două ipostaze distincte, cu două identităţi deosebite. Nu e o
realitate să o întâlneşti la tot pasul, dar ea există. Fenomenul mai des
întâlnit este, totuşi, acela în care creatorul de literatură îl încurcă în mod
serios pe critic, fără putinţa de a separa persoana în identităţi conturate
separat, care să nu se amestece. Acelaşi lucru am putea să-l afirmăm şi
din direcţia criticului. El îl poate ajuta pe poet cu ştiinţa construcţiei
structurilor lirice, ceea ce poate duce la o poezie bine închegată, dar
impune mai totdeauna o cenzură a raţionalului, împiedicând dezlănţuirea
acelei nebunii divine de care poezia mare are atâta nevoie.
Revenind la Gheorghe Grigurcu, eu nu pot judeca lucrurile decât
în contextul ce l-am creionat mai sus. Astea fiind zise, problema cea mai
importantă este să vedem dacă avem de-a face cu două identităţi diferite,
una de critic şi cealaltă de poet. E nevoie să spunem că, în situaţia în care
poetul are vreun amestec în discursul critic sau, în aceeaşi măsură, dacă
el este influenţat de critic, nu vom putea vorbi de identităţi diferite, ceea
ce ar însemna că e o situaţie ce nu avantajează nici pe unul, nici pe altul.
Pentru demersul ce ni-l propunem, singura modalitate onestă ar fi
o analiză a întregii opere a scriitorului, ceea ce nu ne putem permite în
spaţiul unei reviste, oricât ar fi ea de generoasă, cu riscul de a suporta
acuzaţia de decupaj, distorsionare şi argumentaţie speculativă. Neavând
altă cale, e un risc asumat. Sper ca adevărul să iasă la suprafaţă prin
opiniile însumate ale tuturor participanţilor la dezbaterea propusă de
revistă.
În privinţa poeziei, am optat pentru un volum de dată mai recentă,
Muzeu (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2008, cu o prefaţă de Şerban
Foarţă), pentru că ar fi mai aproape, presupunem, de ceea ce autorul ar
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vrea să contureze în domeniu. Poemele se lasă citite cu interes şi ar face
cinste multor poeţi cu nume. La o lectură mai atentă, însă, poate nu lipsită
de intenţie, se pot face unele observaţii de interes, cel puţin din
perspectiva dezbaterii propuse aici. Să alegem una dintre poeziile ce le
considerăm reprezentative pentru culegere: „Către sfârşitul veacului
trecut această iubire/ cum o rochie vaporoasă// această sudoare de-alcool
această/ lună tabagică// aceşti fluturi vâslind din aripile lor delicate/ prin
marea de-absint// această secreţie din stomacul/ unui soare ulceros// acest
poem din Verlaine/ cum un mort cu gura deschisă.” (Reverie) Poemul are
o structură clar conturată printr-o enumeraţie ce compatibilizează mereu
planuri în aparenţă încompatibile, de natură să propună o realitate nouă.
Simetria dintre primul distih propunând o percepţie devenită comună în
lirism, dacă nu chiar desuetă, şi ultimul, menit să răstoarne raportarea la
lume, este una bine construită. Calea de la început spre final este marcată
progresiv de asocieri surprinzătoare, menite să accentueze ambiguitatea,
una dintre căile ce pot duce la trecerea limbajului spre reflexivitate.
Repetiţia demonstrativului, supărătoare în comunicarea obişnuită, devine
aici de efect. De efect este şi utilizarea lui cum într-o formulă uşor
arhaizantă având rol de conjuncţie într-o structură eliptică, realizând o
comparaţie a unor planuri îndepărtate între ele, dar şi cu o vagă trimitere
spre natura sa adverbială. În schimb, la nivelul întregului volum,
utilizarea unui asemenea procedeu nesocotind simţul măsurii, devine
obositoare.
Un astfel de text precum cel citat de noi ar putea figura în
manualele de teorie literară, pentru că el ilustrează precum într-o
demonstraţie modalităţile (parte din ele, fireşte) prin care cuvântul poate
să dobândească valori poetice. Criticul Gheorghe Grigurcu i-a fost de
folos poetului? Sigur că da! Cel care a comentat o sumedenie de cărţi de
poezie poate oricând să ofere un reţetar de succes în acest sens. Nu vom
merge până acolo încât să considerăm că poetul e o creaţie a criticului,
pentru că este uneori evident manifestată nevoia de comunicare în spaţiul
liric, dar o percepem la fel de evidentă, în spaţii ce nu sunt de suprafaţă,
într-o anumită subordonare ce o exercită criticul, totdeauna mai ştiutor
decât poetul. Ea este conturată şi prin manifestarea unei nevoi a
definirilor, prin construcţiile logice care împiedică uneori limbajul să
treacă de faza tranzitivităţii (Luxul fulgerelor, Misiuni, O fată, Poemul),
prezenţa mai puţin justificată a livrescului (Apa caldă), deşi nu face abuz
de asta, atitudinea de uşoară supraveghere faţă de universul poetic. Toate
sunt de natură să impună o limită poetului, un prag peste care poate doar
să privească.
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Ar fi nedrept, totuşi, dacă nu aş observa că, din când în când,
există poeme ce reuşesc să se desprindă de tutela criticului. Atunci poetul
trăieşte propria-i plutire: „Vidul trasat cu creta pe trotuar/ mai diform
decât cocoşatul ce vinde gazete/ mai mic decât o privată// vidul cu care
desigur n-avem ce face/ atât de părăsit încât nimeni/ nu se-ndură să-l
şteargă.” (Desen) Este un costum bine croit, dar care de astă dată nu îşi
etalează tivul.
În acest punct aş fi dator cu un răspuns ceva mai limpede în
privinţa poetului Gheorghe Grigurcu: el este o realitate, fără îndoială, dar
umbra criticului îl urmăreşte mai peste tot, împiedicându-l să producă
explozia aceea iraţională care aruncă totul în haos, pentru a da apoi o
limpezire nouă lumii, o percepţie deosebită, lucru atât de necesar marii
poezii, cum am mai spus. Aici cred că nimeni nu are ce regreta, nimeni
nu poate schimba lucrurile, pentru că mult mai puternic este criticul
literar.
Drept suport argumentelor ce le voi aduce, la fel de imperfect
precum în cazul poeziei, am ales un volum apărut mai de multă vreme, în
1986 la Cartea Românească, în primul rând pentru faptul că subiectul
comentariilor îl constituie poeţii: Existenţa poeziei. E o carte masivă de
aproape 550 de pagini comentând opurile a peste 40 de autori români
contemporani, suficient ca sa avem o imagine asupra modului de a gândi
şi comunica al criticului. Siguranţa cu care abordează structurile lirice,
dar şi luciditatea demersului argumentativ, bazată pe o foarte bună
cunoaştere a domeniului pornind de la repere teoretice până la cele ale
contextului naţional şi universal, îi permit să oficieze un ritual în care se
simte în largul său, dezinvolt şi stăpân pe sine. Asta l-a făcut ca de-a
lungul anilor să fie considerat unul dintre criticii de referinţă în literatura
română, pe bună dreptate. Comentariile sale degajă forţă şi prin stilul ce-l
adoptă. Afirmaţiile cu care debutează multe dintre cronici sunt nu de
puţine ori abrupte, metaforice, cu efecte oratorice, pentru ca apoi să fie
urmate, după consacratele canoane ale retoricii, de argumentaţie,
combatere şi, fireşte, de nelipsita peroraţie, menită să înlăture
posibilitatea oricărei fisuri a concluziei. Iată exemplul unui astfel de
început: „Corabia lui Sebastian, adică o «corabie a nebunilor» pe care,
îndesând-o cu păcate, cu rătăciri de tot soiul, cu imagini scălâmbe şi
deşuchiate, cu o sumedenie de aspecte ale alienării, şi îmbarcându-se el
însuşi într-însa, A. E. Baconsky o utilizează, la capătul existenţei sale
terestre, pentru a se părăsi pe sine.” (Op. cit., p. 104) Problema aruncată
precum într-un pamflet este urmată de o analiză cu argumentaţie ce
degajă siguranţă, chiar dacă bănuim şi o undă de demers speculativ, dar
nu este rostul nostru acum să judecăm asta. Înzestrat cu o intuiţie de
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invidiat, Gheorghe Grigurcu poate să pătrundă în esenţa lucrurilor, să
releve semnificaţii profunde şi o viziune de multe ori originală asupra
poeţilor. La un moment dat, spune despre Virgil Mazilescu: „Lirismul se
configurează pe un alt braţ al spiralei evolutive, absurd dar şi raţional,
făcut dar şi «natural», într-o lăcomie de spaţiu, într-o ofensivă vizând
anexarea unor substanţe cât mai variate. Ceea ce era odinioară beţie a
poeticii eliberate se confruntă acum cu o emanaţie a poeziei înseşi,
capabile a înfăţişa confesiunea (fie şi involuntară), sub aparenţa unor
fulguraţii, însemnări, scăpărări şi scăpări, adesea greu convergente, dar
urmând conturul unei totalităţi originare.” (Op. cit., p. 303)
Ajungem, vrând-nevrând, la una dintre întrebările lansate spre
dezbatere: îl ajută poetul sau îl încurcă pe critic? Nu putem să punem pe
seama naturii poetice harul intuiţiei, despre care am amintit, pentru că mi
se pare a fi un bun ce trebuie să intre în zestrea oricărui critic. De aceea,
nu cred ca poetul să-l ajute în vreun fel pe critic, pentru că nu sunt pe
trepte egale şi nici nu prea are ce-i oferi criticului. De încurcat, fireşte că
se osteneşte să-l încurce, dar nu reuşeşte să o facă în mod semnificativ.
Amestecul nefericit al poetului în treburile comentatorului de
literatură îl putem pune pe seama pigmentării uneori impresioniste a
discursului critic, a preferinţei, din când în când, pentru exprimarea
judecăţilor de valoare prin imagini plastice (izbutite de altfel, tocmai asta
e!) în detrimentul demersului logic, pe seama unor tendinţe de disipare a
întregului, a nucleului menit să adune, să dea greutate şi sens. Nu şi fără
oarecare intenţie speculativă, recunosc, tot aici am putea reţine şi evitarea
unor „profeţii” literare (sunt comentaţi cu optimism şi autori care ulterior
nu au confirmat), lucru mărturisit şi justificat (mai mult poetic!) în
Despre înnoirea liricii româneşti (p. 540), dar invocarea umbrei
”zădărniciei” nu este destul de convingătoare. Mărturisim că ne-ar fi
plăcut să vedem un astfel de volum pus sub semnul unei orientări critice
bine definite, la nivelul înalt al criticului ce vorbeşte despre poezia ce
„reuşeşte să se sustragă culturalului (mortificării prin mecanica
inventarierii), pentru a ni se adresa ca esenţă, ca privilegiu al unicităţii.”
(p. 546)
Dacă „Dumnezeu, care e un tip deştept” (cum afirmă cu multă
convingere Alexis Zorba), va decide cândva că ar fi bine să se înconjoare
de scriitori, înclin să cred că i-ar face cu ochiul poetului Gheorghe
Grigurcu şi l-ar chema alături de sine pe critic, să îl ajute să scape de
păcatele pământeşti ce nu l-ar fi părăsit în călătoria cea mare, socotind că
merită toată osteneala.
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Irina Petraş
(Cluj Napoca)

„Scrisul lui Grigurcu murmură, fredonează,
se înfioară ondulatoriu cu un patos devenit marcă înregistrată”
Dilema poate fi abordată şi dintr-o perspectivă mai largă. Am mai
spus-o: nu gândesc calitatea de scriitor neapărat pe genuri şi specii
literare. De altminteri, e greu să numeşti un scriitor mare care a scris pe o
singură coardă, fără nici o excepţie. Dacă instrumentul verbal îţi e la
îndemână, eşti scriitor. Uneori, o pagină de critică, istorie ori teorie
literară poate fi mai expresivă, mai emoţionantă chiar decât una de proză
ori decât un poem. Mai mult decât atât, dacă ai un har artistic, le ai pe
toate sau multe dintre ele, chiar dacă în doze şi cu performanţe diferite.
Un bun fel de a te exprima îţi dă uşurinţă şi în celelalte feluri. E o
răscruce de drumuri/căi. Citirea critică e şi ea mod de exprimare de sine
prin alegerea şi culegerea pe care le presupune. Chiar şi etimologic
(legere).
Apoi, dilema se iţeşte şi din incapacitatea noastră de a accepta
polivalenţa. Oricât de greu ne e să credem, sunt posibile mai multe căi de
stăpânire (provizorie, iluzorie, dar stăpânire, totuşi, profund omenească!)
a lumii din jur. Gheorghe Grigurcu îi mărturisea Dorei Pavel într-un
interviu: „Absenţa scrisului îmi creează un simţământ torturant de
inutilitate”. Vorbea, simplu, despre scris, acoperind sub acest termen
toate modurile de a scrie care îi sunt la îndemână.
Pentru mine, reluând discuţia mai aproape de subiect, criticul
Grigurcu e mai tare decât poetul. Dar sunt aproape sigură că ei,
Grigurcii, nu se incomodează unul pe celălalt. Un critic de poezie poet el
însuşi (Grigurcu nu deţine monopolul acestei duble condiţii!) poate fi
remarcabil şi graţie dublei priviri pe care o acordă textelor comentate:
una dinăuntru, cu recunoaşteri ale instrumentarului secret al marii poezii,
alta din afară, cu disecări la rece ale aceluiaşi instrumentar. Lectura sa îşi
subordonează, deopotrivă, fineţea cutremurată a unei stări preponderent
subiective şi tăietura neşovăielnică a unui concept visând obiectivitatea
maximă. În excelentul text confesiv O provocare a destinului spre care l67

a stârnit „întrebătoarea” profesionistă Dora Pavel, scrie: „Se întâlnesc
astfel rezerva, «glacialitatea» autocontrolului cu reflexul contemplativ, cu
răsfrângerea unei reverii ce murmură, fredonează în subtext”. Cât
priveşte critica literară, o consideră „speţă sui generis a creaţiei”:
„Exerciţiul critic e o încercare de transpunere în cifru interpretativ a
factorului simpatetic”. Lectura critică înseamnă un fel aparte de
împreună. Criticul este, în fond, un cititor care îşi verbalizează
experienţele de lectură, iar textul iese din întâlnire marcat şi el, mişcat.
Marea Bibliotecă a lumii e chiar această continuă forfotă şi reaşezare.
Un Grigurcu tânăr, cel din Idei şi forme critice (1973), definea
critica din perspectiva unei drame inventate, el însuşi încălcând
sistematic propriile precepte şi făcând uz de farmecul scriptural al
bisturiului critic. Sigur, dintr-o anume perspectivă, „Critica e drama unei
sensibilităţi ce nu se poate exprima direct. Sensibilitate captivă după
cum, aplicată unei teme sau alteia, e silită a se mula pe forme date,
canalizată, răsucită în fluidul său, subtext al unei conştiinţe acute. În mod
curent se observă formele pe care le ia aceasta în scrisul critic, excluzând
în genere mărturia patetică. Conştiinţa determină socializarea
sensibilităţii critice. […] A scrie critică înseamnă a te situa sub o zodie
obiectivă, a arunca punţi programatice înspre lume. Înseamnă a te integra
unui limbaj în care o disciplinare a sensibilităţii să devină un plus de
comunicativitate.” Peste un deceniu (Între critici, 1983), va renunţa în
mare parte la exigenţele obiectivităţii absolute şi va degusta latura
capricioasă a criticului-scriitor: „Cronica literară mi se pare, în
consecinţă, una dintre cele mai importante întrupări ale spiritului critic,
dornic de a se legitima legitimând. Ea trebuie să fie o formă a pasiunii
pentru creaţia literară, exprimată în mod egal prin intensitatea afirmării şi
a negării, prin caligrafia lor ondulatorie. […] Expresia criticului nu poate
fi decât… literatură.[...] Personal, citind critică, am acel sentiment tipic
literar al imploziei Sensului în Neantul vecin”. În fine, scriind despre
Marin Mincu şi Panorama lui, înregistrează tendinţa „dezontologizării”
poeziei, dar se desparte de uscăciunea unui asemenea proiect: „Dar e oare
posibilă, Doamne, o justificare a poeziei prin expulzarea ontologicului? E
oare acceptabil să hipertrofiezi limbajul în aşa grad încât fiinţa să fie
taxată doar ca un producător de limbaj, ca un secretor inert al acestuia?
Să reprezinte individualitatea creatorului exclusiv o mască sau un şir de
măşti lingvistice menite a disimula nonsemnificaţia ori cel puţin
derizoriul incurabil al trăirilor, al existenţialilor? Să restrângem poezia la
pura manifestare a limbajului, la o ars combinatoria de factură semantică
precum un formalism sans rivages?”
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Scrisul lui Grigurcu murmură, fredonează, se înfioară ondulatoriu
cu un patos devenit marcă înregistrată şi în cele mai sobre dintre
întâlnirile sale. Ficţiunea sa (în sens larg, incluzând toate speciile
scrisului literar) e instrumentul firesc şi asumat de gestionare a morţii ca
referinţă de gradul doi şi ca suprem valorizator al existenţei limitate.
Dacă am fi veşnici, am avea determinări clare şi posace în eternitatea lor.
Numai imprevizibilul, mişcarea vie pot muri şi crea durabil. Adevărul
literaturii e mereu relativ şi provizoriu, dar încăpător şi, el, etern. Cred,
alături de Gh. Grigurcu, că „«moartea artei» e doar un spasm speculativ.
Neschimbată din antichitate până azi în alcătuirea şi rosturile ei morale şi
spirituale, fiinţa noastră s-ar cuveni să le probeze în continuare, în aliajul
său strălucitor, de avânt şi catastrofă”.
Posteritatea (hai să nu-i dăm nume!) va veni cu propriile sale
unităţi de măsură. Deocamdată, chiar dacă eu îl număr automat şi pe
negândite la (mari) critici români contemporani, poetul, eseistul,
polemistul se descurcă foarte bine şi nu-mi par deloc intimidaţi de faptul
că criticul pare mai înalt.

Paulina Popa
(Deva)

„Am văzut, cu ochii mei, ce amar poate fi târgul
pe care l-am considerat multă vreme efervescent...!”
Gheorghe Grigurcu este poetul, criticul, omul de litere care s-a
dovedit a fi interesat doar de literatură. Ajutat de conjunctură, departe
fiind (fizic) de toate „răutăţile” lumii politice, dar şi literare, Grigurcu
trăieşte ca un cavaler singuratic în târgul (de fapt, turnul) său sacrificând
fiecare moment scriiturii: „Scrisul a devenit a doua mea natură. Trec
prin clipe în care, excedat de oboseală, epuizat, am impresia că nu mai
are rost să scriu, că nu voi mai scrie… dar după ce mă remontez cât de
cât, încerc nevoia de a mă aşeza din nou la masa de lucru, căci absenţa
scrisului îmi creează un gol insuportabil, un simţământ torturant de
inutilitate. Sisif deposedat de bolovanul său.”, mărturiseşte Gheorghe
Grigurcu. Acest cavaler singuratic apare însoţit de câte o carte, a domniei
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sale ori a altuia, pune la zid impostura şi încearcă, (atunci când nu este
împiedicat de social) să reaşeze într-o poziţie normală scara valorilor, cea
răsturnată după bunul plac al celor ce produc degringolada.
Scriitorul este o natură confesivă, probând asta în toate scrierile
sale (poezie, critică, aforisme, eseuri, interviuri, jurnal), ceea ce strânge
tot mai mult zidul în jurul celui ce vieţuieşte în „ Amarul Târg”. Atunci
când vorbeşte despre „ joasa provincie” scriitorul gândeşte, cu siguranţă,
mediul infect în care, uneori trăim, cei condamnaţi la „singurătatea
provinciei”. Este o artă a reuşi să fructifici această singurătate, aşa cum
face, într-un mod fericit, Gheorghe Grigurcu. La o recentă lansare de
carte la Tg. Jiu, a mai multor scriitori, (cărţi apărute la Editura „ Poetes
a vos plumes” din Paris), printre care şi Gheorghe Grigurcu, am văzut,
cu ochii mei, ce amar poate fi târgul pe care l-am considerat multă vreme
efervescent, cultural vorbind, atunci când în sală au fost prezenţi: presa şi
o persoană (una). Eram unul dintre poeţii lansaţi şi am plecat din Tg. Jiu
cu un gust pe care nu pot să-l descriu. Acesta este „ Amarul Târg” al lui
Gheorghe Grigurcu.
Dar să revenim la, ceea ce pare a fi contradictoriu, criticul–poetul.
Este o convieţuire fericită. Criticul nu are o judecată coruptă de interesele
de grup ori politice, nu se bazează pe conturi bancare şi trăieşte
înconjurat de animale. În liniştea, uneori greu de suportat, lectura şi
exprimarea critică este ieşirea către o lume palpabilă. Cât priveşte poezia,
unde totul se petrece în inefabil, ori, de la extaz la căderea cea mai
întunecată, ea este echilibrul, atât de necesar.
Cred că poetul are mult de câştigat din orele de critică, şi invers,
chiar dacă poetul este, sau va fi, ALESUL.

Adrian Dinu Rachieru
(Timişoara)

Gheorghe Grigurcu sau „drama identităţii”
Contestatar „înrăit”, „taliban” în oastea lovinescianismului (zicea
Cristian Livescu), cel care dă ora exactă în literatura contemporană
(crede Mircea Popa), om-sinteză a unor provincii istorice (basarabean de
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formaţie ardelenească, trăitor între olteni), Gheorghe Grigurcu este,
neîndoielnic, o personalitate de formulă complexă pentru care scrisul este
chiar suportul existenţial. În consecinţă, criticul poate afirma neted:
„scriu, deci exist”. Îmbibat de livresc, cu dese „ulceraţii” de ordin
biografic acuzând (voalat) destinul şi (apăsat) urbea exilului (acum un
topos emblematic), socotindu-se „în primul rând poet” (cum, deseori, a
precizat), dl. Grigurcu trăieşte, credem, o dramă; fiindcă poetul, fragil,
caligraf, virând spre aforistic, este eclipsat de critic, stă în umbra lui.
Chiar dacă poezia, tratată „neglijent” (suna un vechi reproş), nu este un
exerciţiu secundar; chiar dacă, ne asigură dl. Grigurcu, un critic fără
poezie ar fi „un chip cu un ochi scos”.
Până la ora bilanţului observăm însă, fără efort, că bătălia
revizuirilor ţine afişul. „Campion” al revizuirilor, dl. Grigurcu conduce
cu aplomb ofensiva, intrigat că există şi voci „ale rezervei”. Vrem, nu
vrem, literatura–în pofida tonului văicăreţ al unora–va fi mereu repusă în
cauză; revizuirile sunt, repetăm şi noi, pe urmele altora, fireşti, necesare,
inevitabile. Problema e că puzderia de „evaluatori” de ocazie sfârşesc
prin a submina critica de autoritate şi a discredita tocmai spiritul critic.
Între admiraţia extactică, ridicând blocaje „confortabil retrograde” şi
pofta demolatoare, întreţinută de năbădăi pamfletare, umorale, se impune
a fi găsit tonul judicios, scutit de oportunisme, supralicitări ori
partizanate; altminteri, receptarea rămâne aleatorie şi ne instalăm în ceea
ce M. Mincu numise o „dezordine axiologică dirijată”.
Or, ca neobosit combatant, criticul are motive şi argumente să se
îndoiască de o anumită ierarhie literară. Şi dacă maculatura encomiastică
nu mai intră în discuţie, îmbelşugând cimitirele literare, propunerile d-lui
Grigurcu, dincolo de seducţia amprentei stilistice, pot trezi şi acele „voci
ale rezervei”. Fără ca astfel de opinii potrivnice să însemne şi un refuz
programatic al revizuirilor. Conspectând stive de volume, criticul se
mişcă dezinvolt în peisajul liric, având în spate o întinsă activitate de
foiletonist, încercând a ordona „viaţa aceasta ordinară şi tulbure” (cum
spune poetul Gh. Grigurcu). Evident, revizuirile operate vizează seria
oficială, rod al unei ordonări care s-a bucurat de concursul criticilor. Să
fie Nichita, de pildă, doar un „poet popular”, impus prin „decantări
pripite”? Să reţinem din strădaniile lui Ovid S. Crohmălniceanu doar
„depravările propagandistice” şi, bizuindu-ne pe adevărurile textuale, să
conchidem că ar fi un dogmatic „intratabil”? Da, istoria literară cerne,
canonul se schimbă, reaşezarea valorilor nu poate fi blocată. Dar
întrebarea e ce punem în loc? Paradoxal, din perspectiva istoriei literare,
scăderile biografiei nu prea contează. Fireşte, nu vom şterge cu buretele
compromisurile, nu vom glorifica pogoanele înnegrite de condeie servile
dar parcă nici schimbarea canonului „după dosar” (cum zicea o mare
poetă) nu ar fi recomandabilă. Excepţional analist, dezinteresat de
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tipologic, revendicând (îndreptăţit) priorităţi, Gh. Grigurcu dovedeşte,
ciudat, o încrâncenare alergică faţă de anumite nume. Citindu-i cu lupa
pe cei „canonizaţi” (şi operaţiunea, reamintim, a fost purtată de întregul
front critic, dincolo de de divergenţele de păreri şi conflictele de interese,
mocnite ori virulente), exegetul devine vizibil binevoitor cu „refuzaţii”.
Ei încap cu toţii, nu-i vorbă, în viaţa literară dar parcă numărul celor care
contează şi care vor rămâne în literatură se restrânge ameninţător, lăsând
pe dinafară mulţi dintre „aleşii” d-lui Grigurcu. Simpatiile criticului sunt
transparente. Iar fixaţiile, şi ele celebre, nu ţin cont de respectul pentru
nuanţe şi de metamorfozele celor „incriminaţi”. Să fie pomenitul Ovid S.
Crohmălniceanu doar un corifeu proletcultist? Să fie biografismul un
argument forte în prefacerea clasamentelor şi filtrul politizant o reţetă
infailibilă? Rocadele nu sunt obligatorii în campania de revizuiri chiar
dacă valoarea morală a autorului discutat e în suferinţă. Exemplaritatea
morală nu înlocuieşte valoarea estetică. Inventarierea compromisurilor e
necesară dar argumentul bibliografic rămâne decisiv.
Dl. Grigurcu, repetăm, ţine enorm la identitatea de poet. Critica a
venit ulterior, recunoştea cel care a făcut din scris o „transcendere
salvatoare”. Scrisul ca obligaţie imprescriptibilă înseamnă un
oblomovism biciuit. Iar diferenţierea rămâne strategia victorioasă,
urmând ca odraslele livreşti să probeze chemarea lirică. Dacă moliciunea
resemnării nu a atins fibra criticului (mereu ofensiv-vehement), poezia sa
e pătrunsă în intimitate de „simfonia destrămării” (cf. Oct. Soviany).
Azi–recunoaşte poetul–„tragedia şi comedia au devenit sinonime / cei doi
ochi prin care ne priveşte Dumnezeu” (vezi Şi trâmbiţa pusă pe masă).
Criticul Grigurcu preia simbolistica trâmbiţei şi vesteşte zgomotos o nouă
ordine literară, iritat că sacrosancta ierarhie şaizecistă, alimentată ani în
şir cu „epitete entuziaste” rezistă încă, în pofida bătăliilor d-sale. Da, o
nouă imagine axiologică a literaturii noastre întârzie. Chiar dacă nimeni
nu pare să conteste necesitatea revizuirilor. Parcă i-am da dreptate d-lui
Grigurcu: e vorba, mai degrabă, de o accepţie formală, de un discurs
inerţial al frontului critic dacă „liberalizarea” înseamnă pulverizarea unor
dogme şi cutume, defrişarea spaţiilor tabuizate. Ivirea pe scena literaturii
a unei noi generaţii de conştiinţe critice, străine de amprenta unui mediu
mistificator şi capabile, am văzut, de gesturi iconoclaste nu înseamnă,
neapărat, o revizuire onestă. După cum (aici ne întâlnim cu opinia d-lui I.
Simuţ), revizuirile postdecembriste au un ton vindicativ moral. Şi în asta
rezidă şi slăbiciunea lor, credem.
Pe de altă parte, deşi dl. Grigurcu dă asigurări la tot pasul că nu se
ocupă de „demolări” este limpede că revizuirilor asta presupun. „Nu
avem în vedere nici o demolare”, preciza criticul (v. O pledoarie pentru
stagnare, în Convorbiri literare, nr. 4/2001, p. 8-9), respingând acuza.
Dl. Grigurcu refuză, aşadar, această „ficţiune neagră”; totuşi, ne
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întrebăm, putem revizui fără a demola? Evident, vom fi alături de dl.
Grigurcu recunoscând, când e cazul, fertilitatea negaţiei; dar dacă
acceptăm „ventilarea mitului” se cuvine să avem grija nuanţelor.
Fiindcă–avertiza Cioran–„acolo unde idolii se schimbă la fiecare
generaţie, nu e de aşteptat longevitate în Istorie”. Asumându-ne Istoria,
ne apropiem toate valorile ei (chiar cele dezagrabile politic). Este
limpede că dl. Grigurcu are în vedere numele „selectate” de o epocă
defunctă, acele personalităţi „mai ponderoase”, supralicitate, manevrând
(ocult?) pârghiile succesuale, criticul surpând, finalmente, eşafodul
vechilor clasificări sau blamând rapida lor instituţionalizare. În locul lor
va propune, odată cu volatilizarea starurilor şaizeciste, alte nume din
seria valorilor certe dar „marginalizate”. Asta nu înseamnă demolare? Şi
ne întrebăm: cei care ţin (încă) afişul sunt oare lipsiţi de suport axiologic?
A fost Nichita doar „un lider confecţionat de Partid?” Iar cei care au un
alt punct de vedere, înşirând rezerve faţă de ridicarea în rang axiologic la
care purcede febril dl. Grigurcu trebuie neapărat suspectaţi că încurajează
„expediţii represive”?
Oricum, trebuie să-i recunoaştem d-lui Grigurcu consecvenţa.
Faţă de „imensa reputaţie” de care se bucură Nichita Stănescu,
întreţinută–zice criticul–cu trucuri filosofante şi simulacrele abisalităţii,
d-sa îşi menţine punctul de vedere „cu mâhnire” (îi declară lui Alex
Ştefănescu, vezi România literară, nr. 14/2001, p. 12-13). Dar ce va să
însemne în acest caz o timidă „opinie personală”? Părerile d-lui Grigurcu
circulă, criticul e citat, se bucură, la rându-i, certamente, de o „imensă
reputaţie”. Şi scrie febril, publicând masiv, „colonizând” foile noastre
culturale.
Această hărnicie (de invidiat), livrată ritmic, denotă un splendid
ataşament pentru literatură, rarisim într-o vreme a dezerţiunilor.
Credincios cronicii într-un timp care proclamă profetic moartea speciei şi
„vacanţa criticii” (Al. Cistelecan), nefăcând din textele d-sale un „trafic
de amabilităţi”, ocazionat de cumetriile în lanţ, dl. Grigurcu ar fi–după
Ion Pop–„personalitatea cea mai ataşată de viaţa literară”. N-am subscrie,
totuşi, afirmaţiei. Retras dar prezent în revistele noastre, proeminentul
critic iubeşte literatura, nu viaţa literară. Destinul său, ne reaminteşte
obsesiv, e neadaptarea. Strădania sa ar fi cea de a-şi găsi locul printr-un
efort de impersonalizare. Încheiem observând că Gheorghe Grigurcu, un
cititor împătimit, cu ochi exersat, un spirit necapitulard, şi-a găsit demult
locul în literatura noastră. Cu acuitate perceptivă şi rafinament stilistic,
domnia-sa rămâne neclintit de veghe în foişorul său din Amarul târg.
Încât, cu riscul de a-l mâhni, aş observa (greşind poate) că poetul nu-l
„încurcă” pe critic dar criticul (care e şi un polemist de forţă; vezi şi
publicistica vitriolantă din Acolada) şi-a tăiat partea leului. Şi nu-mi prea
vine să cred că posteritatea va răsturna raportul...
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Încât, preluând un titlu (impus chiar de dl. Grigurcu) „rezervat”
cazului Marino, notăm concluziv că dilema identitară defineşte chiar
personalitatea eminentului poet-critic sau, mai degrabă, critic-poet, cum
sună o bătătorită apreciere, de uz obştesc deja.

Cassian Maria Spiridon
(Iaşi)

„Care cititor de poezie adevărată nu a degustat poemele
poetului Gheorghe Grigurcu?!”
Care scriitor român nu-şi doreşte să scrie despre el criticul
Gheorghe Grigurcu?!
Care cititor şi iubitor de poezie adevarată nu a degustat poemele
poetului Gheorghe Grigurcu?!
Care critic, istoric literar sau eseist n-a tras cu coada ochiului,
spre inspirare, la paginile de critica, istorie literara sau eseistica ale
plurivalentului Gheorghe Grigurcu?!
Şi totuşi, singurul care ar putea răspunde cel mai bine la anchetă,
nu mai puţin la ultima interogaţie este poetul, criticul, istoricul literar,
eseistul, moralistul Gheorghe Grigurcu.

Nicolae Turtureanu
(Iaşi)

„Mi-amintesc şi acum ce impact a avut volumul de debut în poezie,
Un trandafir învaţă matematica, apărut în 1968 ...”
Despre Tudor Arghezi nu se poate spune că, în lunga sa tinereţe
creatoare, a fost prea generos cu confraţii. Este cunoscută reticenţa–pînă
la impoliteţe–cu care l-a primit şi la „expediat” pe Ion Barbu, venit la el
în „Mărţisor”, spre a-i solicita o carte cu autograf. Cu toate acestea, cam
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în acelaşi timp, Arghezi îi aducea un adevărat elogiu–cui credeţi?–lui M.
Codreanu, căruia îi apăruse o nouă culegere de sonete. Zice Arghezi: „M.
Codreanu e discret ca un suiş de munte şi ascuns ca o candelă de aur. Şi
stă la Iaşi, ca biserica Trei Ierarhi, credincios, cu stăruinţa pămîntului de
născare, ca Sfîntul Mormînt, Palestinei (...) Poetul şi-a supus inspiraţia ca
unei dogme şi el a putut să dea limbii româneşti în dar cele mai lapidare
stihuri.”
... Mă gîndeam că şi Gheorghe Grigurcu stă la Tîrgu Jiu–ca o
Coloană fără de sfîrşit? ca o Masă a tăcerii? ca o Cină de taină? Oricum,
şi el a dat–dă–limbii române „cele mai lapidare stihuri”, fără a mai vorbi
de cronicile literare, comentariile, portretele, exegezele, aforismele,
maximele, cugetările, umanioarele, paginile de jurnal, fulguraţiile,
incantaţiile, imprecaţiile pe care le aflăm inser(i)ate în mai toate revistele.
Ebuliţia lui Grigurcu este impresionantă şi surclasantă, cu atît mai mult în
vremuri ceva mai vechi, cînd personajul era aproape la fel de itinerant ca
Valentin Taşcu (cu care şi-a disputat, o clipă, „primăria” literară a
Amarului Tîrg), participînd la colocvii şi solilocvii de pe tot cuprinsul
patriei, că te şi întrebai: cînd mai apucă a scrie? Aşa l-am şi cunoscut, cu,
vai!, vreo patru decenii în urmă, la „Zilele culturii călinesciene”, de la
Oneştii ce primiseră odioasa poreclă „Oraşul Gheorghe Gheorghiu Dej”.
O fotografie, miraculos păstrată, imortalizează acel moment colocvial.
Spiritul polemic al lui Grigurcu, surdinizat în presa scrisă, se afla, la
astfel de reuniuni, în largul său. Şi nu-şi lua decît ţinte înalte. Se duela,
precum Ion Caraion, cu crinii lirici ai generaţiei sale (Nichita, Sorescu,
Ion Gheorghe ş.a.), cărora le ciobea statuile prea şlefuite, şi, cu o
voluptate neistovită, cu „monştrii” criticii şi ai istoriei literare
(Cioculescu, Piru, Ciopraga, Zaciu, Simion), pe care îi contrazicea, pe cît
de torenţial, pe atît de impecabil în logica argumentelor. Era o supremă
plăcere intelectuală să-i asculţi... şi chiar să-i inciţi.
Disputele, în genere, erau urbane şi academice, dar, probabil, alte
imponderabile făcuseră ca (la un Festival „Bacovia”, de-un exemplu)
Piru să-l ignore pe Grigurcu. Stam, împreună cu alţi scriitori, la o oră
tîrzie din noapte, în holul hotelului, la o degustare prelungită, nu atît de
vinuri, cît de cozerii, în care Piru era de-a dreptul fermecător. Grigurcu
deambula prin hol, ar fi vrut şi el–şi noi–să participe la colocviu dar, cum
relaţiile dintre cei doi îngheţaseră... Pînă cînd s-a hotărît şi s-a apropiat de
masă: „Vă salut, domnule profesor!”, a graseiat el, mai ceva ca un
franţuz. Piru l-a privit, de jos în sus, jucînd surprinderea de a-l vedea
acolo: „Dumneata, domnule Grigurcu, mă saluţi numai în provincie, în
capitală mă ignori...” Şi aşa a început o amuzantă, pentru noi, muncă
reciprocă de lămurire: Piru susţinea că, întîlnindu-se pe o stradă din
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Bucureşti, Grigurcu nu l-ar fi salutat; acesta o ţinea că, dimpotrivă, l-a
salutat, dar profesorul nu i-a răspuns... În scurtă vreme, spre bucuria
noastră, au ajuns la ciocniri de pahare şi de vorbe, în care amîndoi erau
strălucitori şi impresionant de rezistenţi. Cu precizarea că Profesorul nu
se îmbăta niciodată şi, îndeobşte, îi „culca” pe toţi, pentru ca, a doua zi,
la prima oră a programului, să apară în cea mai bună formă, în timp ce
cei care i-au fost convivi nocturni umblau ca somnambulii ...
Într-o serie de interogări, lansate întru conturarea unui portret al
artistului din Amarul Tîrg, poetul Adrian Alui Gheorghe încearcă a-l
pune, provocator, pe Gheorghe Grigurcu, în conflict cu el însuşi. „Cum îl
influenţează criticul pe poet, cum îl încurcă poetul pe critic? Cît rău face
poezia criticii lui Gheorghe Grigurcu? Cît ajută critica poezia lui
Gheorghe Grigurcu? Cînd Dumnezeu va face bilanţurile sale, tîrziu de
tot, pe cine va pune în dreapta sa, pe poetul Gheorghe Grigurcu sau pe
criticul cu acelaşi nume?” Primelor două interogări, cred că numai cel
implicat le-ar putea răspunde. Presupun că poetul nu e „influenţat” de
critic, cele două creaţii fiind de sex opus. Dacă îl încurcă? Probabil că da:
în momentul cînd criticul tocmai vrea să scrie una din sclipitoarele sale
exegeze sau polemici, hopa! Poezia începe să-l bată la cap, întîi timidă,
sfioasă, apoi din ce în ce mai vehementă, pînă cînd criticul, neavînd
încotro, îi deschide, se deschide el însuşi unei aventuri a cuvintelor, pe
care doar cu această Muză poţi a o avea total şi plenar. Mi-amintesc şi
acum ce impact a avut volumul lui Grigurcu, de debut în poezie, Un
trandafir învaţă matematica, apărut în 1968, în colecţia „Luceafărul”, cea
rîvnită de toţi poeţii tineri. Este unul din titlurile simpatic şocante, care se
imprimă instantaneu în memorie–şi care îl ridica dintr-odată pe autor la
gradul de poet. Mai apoi, prin ani, poetul şi criticul au mers împreună, yin
şi yang, întuneric şi lumină, feminin şi masculin, revelîndu-şi alternativ
candorile, umorile, sudorile, aporiile, într-o creativitate arborescentă şi
concupiscentă, miraculoasă, ai zice, dacă te gîndeşti la făptura din care
irupea, aproape imponderabilă, gata–se părea–în orice clipă să se
pulberizeze...
Aproape toată lumea literară întrevede în Grigurcu cel mai bun
critic de poezie pe care îl avem, nomber one într-o familie de spirite din
care mai fac parte (aş zice) Ion Caraion, Şt. Aug. Doinaş, Victor Felea,
Ion Pop, poeţi aşadar, care privesc spaţiul dinlăuntru, cum zicea Henri
Michaux şi cum îl cerceta Valléry. Îi stă aproape, dintre criticii puri, ca
fervoare a comentariului, Dan C. Mihăilescu, cu amendamentul că DCM
nu scrie despre poezie, iar Grigurcu nu-şi priveşte narcisistic cronicile ...
Ca şi actul poetic, actul critic la el e o ardere de tot, cel care scrie, în
reviste şi în cărţi, despre Poeţi români de azi, despre Existenţa poeziei şi
76

realizează cea mai plauzibilă panoramă critică de Poezie română
contemporană, fiind singurul critic-artist, după G. Călinescu.
Incontestabila lui autoritate în domeniu face ca orice poet asupra căruia
se apleacă şi îşi aplică luxurianţa decriptării, să simtă că i-a pus
Dumnezeu mîna-n cap. O cronică a lui Grigurcu, de întîmpinare,
înseamnă, invariabil, o cronică de consacrare.
Cu vreo zece ani în urmă, Grigurcu era cît pe ce să devină ieşean.
Fusese cooptat în redacţia revistei „Convorbiri literare” şi, mi se pare, era
pe punctul de a primi o locuinţă. Nu ştiu ce anume a făcut ca acest
transfer, benefic pentru urbe dar, probabil, păgubos pentru el, să nu se
realizeze. Zic păgubos, întrucît 150 de scriitori ar fi vrut ca „divinul
critic” să vorbească sau să scrie despre cărţile lor, vreo 50 ar fi făcut orice
să-l aibă companion, iar vreo 10-15 chiar ar fi reuşit. Camera de la
hotelul „Traian”, unde era cazat, devenise un loc de pelerinaj. Zecile,
sutele de cărţi cu autograf, primite, ocupau deja pereţii., baia, balconul.
Ar fi fost nevoie de un TIR sau de un vagon special, spre a fi transportate
din Dulcele, în Amarul Tîrg. În absenţa locatarului, sau în rarele clipe
cînd i se permitea să se odihnească, o muză ad-hoc făcea serviciul de
bibliotecară. E limpede că, în Iaşi, poetul-critic n-ar mai fi avut viaţă
personală. M-am convins de asta atunci, în cele trei zile de colocvii
ieşene, cînd toţi trăgeau de el în toate părţile, fiecare dorindu-i prezenţa
măcar pentru cîteva ore, pentru cîteva minute, pentru cîteva degustări...
Eu însumi, extrăgîndu-l aproape cu forţa (persuasiunii!) din conclavuri
de pierzanie, l-am adus, invitat de onoare, alături de Constantin Ciopraga,
la Muzeul Teatrului, unde muzeografiam. Era o întreprindere riscată, cei
doi fiind, ca să zic aşa, pe paliere diferite.Tema discuţiei era şi ea (încă)
fierbinte: literatura de sertar, subiect care, lui Grigurcu, i se potrivea ca o
mănuşă. Nu şi lui Ciopraga, credeam eu. Mi-a fost teamă că vor ieşi
scîntei, mai ales dinspre Grigurcu, aflat în verva reconsiderărilor, a
reaşezărilor literare post-revoluţionare. În mod surprinzător, cei doi şi-au
armonizat discursul, s-au completat şi complimentat cordial, Grigurcu
chiar copleşindu-l cu laude pe profesor. La un moment dat, Grigurcu a
glisat discuţia, aleatoriu, de la literatura de sertar, spre literatura ...
lesbienelor şi a homosexualilor notorii. Spre uimirea încîntată a
asistenţei–şi a lui Grigurcu însuşi– profesorul a preluat tema şi, pornind
de la Sapho, a trecut-o, doct şi dezinhibat, prin toate epocile şi
literaturile.
Cît priveşte dilema: dacă Dumnezeu va lua la dreapta sa, cînd o fi
să fie, poetul sau criticul Grigurcu ? sînt convins că Cel de Sus, dacă vrea
să aibă consilieri de nădejde, îi va ţine aproape pe amîndoi.
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Valeria Manta Tăicuţu
(Râmnicu Sărat)

„Dacă ar fi să aleg, dintre un critic şi un poet,
pe cel care să-mi citească poemele, l-aş alege fără discuţie pe poet”
Prin 2004, când am început o colaborare ceva mai strânsă cu revista
„Luceafărul”, condusă pe atunci de regretatul Marius Tupan, am avut
bucuria să-l întâlnesc, aşezat frumos în pagină, pe Gheorghe Grigurcu,
memorialistul. Rubrica sa permanentă, numită fie „Fişele unui
memorialist”, fie, ceva mai târziu, prin 2007, „Disciplina lecturii şi a
scrisului”, era interesantă prin pertinenţa observaţiilor, prin luciditate şi
spirit critic. Cred că era cea mai citită rubrică din „Luceafărul”,
exceptând, probabil, „Fonturi în fronturi” şi eseurile lui Octavian Soviany
(şi lui, şi lui Gheorghe Grigurcu, Marius Tupan le telefona săptămânal:
„plâng cititorii, maestre! Trimite material!”).
Dacă nimeni nu i-a contestat lui Gheorghe Grigurcu capacitatea de
analiză / sinteză şi extraordinarul simţ al realităţii, au existat voci care săi condamne vehemenţa unor afirmaţii, şi, cu deosebire, situarea pe poziţii
revanşarde. Gheorghe Grigurcu a cerut, printre primii în anii de după
evenimentele decembriste, să se facă puţină curăţenie atât în ograda
literară, cât şi în cea social-politică. Atunci când alţii nu ştiau cum să se
chivernisească mai repede şi mai bine, el visa o ierarhie corectă a
valorilor, simţ civic, bun-gust şi discernământ. Normal că deranja şi, din
fericire, deranjează în continuare, pentru că poetul, eseistul, criticul
Gheorghe Grigurcu are deschisă uşa tuturor publicaţiilor din ţară şi nu
osteneşte să ia atitudine.
În numărul 30-31 / august 2004, de exemplu, scria ceva perfect
valabil şi astăzi: „Înainte ca mizeria materială cea mai degradantă din
toată istoria noastră să ne prindă în ghearele ei, ceea ce încă se mai poate
justifica–zicând aşa prin incompetenţa originară a clicii de familie şi de
partid ce cârmuia România, Ceauşescu şi acoliţii lui au purces la
dezintegrarea programatică a structurilor fără de care spiritualitatea
românească nu poate fiinţa. Şcoala a fost abătută de la rolul ei esenţial de
a produce minţi clare, luminos orânduite, care singure pot alcătui mediul
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creator de civilizaţie şi cultură. Minciuna sfruntată şi politica sistematică
de fărâmiţare a cadrelor au corupt de sus până jos societatea, aducând
naţia noastră într-o incomparabilă derivă morală”. Perfect valabil şi azi,
cum am spus, mai cu seamă dacă citim mai departe întrebarea: „Dar noi,
scriitorii, cum facem faţă acestei primejdii nemaipomenite la care e supus
neamul nostru?”.
Îmi plăceau „Fişele unui memorialist” pentru că nu se încadrau în
„moda jurnalelor”. Gheorghe Grigurcu, spre deosebire de alţi scriitori de
azi şi de altădată, nu suferă de arghirofilie şi nu doreşte să lase posterităţii
imaginea cosmetizată a faptelor şi gândurilor sale literare, care n-au
încăput încă în poeme ori eseuri. Dimpotrivă, „fişele”–situate la graniţa
dintre jurnalul de idei, conspectul inteligent şi simplul „aide-mémoire”,
adunau, de peste tot, informaţii, bizarerii, formulări trăsnite (sancţionate
prin simpla lor inserare în fişe), rareori referiri directe la existenţa
cotidiană a maestrului. Demersul este asemănător celui din caietele
eminesciene şi la fel de interesant. Pentru că pe Gheorghe Grigurcu îl
interesează totul: istorie, politică, filosofie, psihologie, teoria literaturii,
estetica, poetica, poezia şi... faptul banal, grotesc uneori, dătător de nervi
bacovieni: „Cum-necum, Cristea e un nume benefic pentru obştea noastră
critică. Un nume de-o neaşteptată prolificitate: Valeriu Cristea, Dan
Cristea, Radu Călin Cristea, Tudor Cristea şi, recent, Daniel Cristea
Enache!” („Luceafărul”, 28/18 iulie 2007). Ce-i drept, din când în când
mai apare şi câte un fragment tulburător de personal, care trimite la o
anumită stare de spirit: „Odinioară priveam în oglindă pentru a mă
cunoaşte. Acum mă privesc pentru a-mi da seama dacă mă mai pot
tolera”.
Eseistul, dar mai ales criticul literar Gheorghe Grigurcu a beneficiat
de soarta acelor „umbre mustrătoare” de care pomeneşte în „Disciplina
lecturii şi a scrisului”: singurătate, adesea marginalizare, contestaţii–cam
toate, „beneficiile” unui scriitor ce cutează să spună adevărul. Deşi critic
literar de mare fineţe, cu lecturi vaste şi înzestrat cu intuiţie–de artist–
locuitorul Amarului Târg a fost adesea contestat pentru că ar promova, cu
o vorbă a lui Mircea Martin, „critica negaţiei”. Eticheta s-a lipit atât de
bine–cu aditivi critici suplimentari–încât nu cred că va putea fi înlăturată
curând şi definitiv. Totul a pornit de la revolta lui GG „împotriva celor
mari”, prin aceştia publicul mai mult sau mai puţin cult înţelegându-i pe
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mihail Sadoveanu, Marin Preda...
Pentru că nouă, celor mulţi, care l-am iubit pe Nichita, ne este greu să
recunoaştem că Nichita a scris şi poezie proastă, că a făcut şi
compromisuri, că a fost ajutat politic să devină unul dintre cei mai
importanţi scriitori români, că a avut nu geniu, ci norocul să scrie cum
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trebuie şi când trebuie (adică să se afle la locul potrivit, în momentul
potrivit), atitudinea lui GG faţă de „răsfăţatul muzelor” ne oripilează. Am
auzit de multe ori, chiar din gura unor scriitori stimabili, vorbe de tipul
„nu-l suport pe GG fiindcă vrea să-l demoleze pe Nichita Stănescu”. Şi
totuşi, „demolatorul” mitului / idolului Stănescu nota în „fişele unui
memorialist: „Cică Nichita Stănescu i-ar fi consolat pe confraţii
contrariaţi de comportarea unor demnitari comunişti, cu următoarele
cuvinte: ei vor fi miniştri toată viaţa, noi vom fi poeţi toată moartea”...
Ce n-a înţeles în întregime acest public mai mult sau mai puţin cult,
convins că atitudinea lui GG e „demolatoare”, a fost nevoia de revizuire
morală, de stabilire a adevărului, de renunţare la fetişismul de prost-gust,
la mistificări. Intenţia nu a fost să fie doborât, de exemplu, Nichita
Stănescu de pe soclu, pentru ca în locul lui să se pună un poet de mâna a
doua (i s-a reproşat lui GG, printre altele, şi slăbiciunea pentru poeţii
minori, încrederea acordată unor debutanţi care n-au adeverit
„pronosticul literar” ş.a.m.d.). Să zicem că poetul şi criticul retras la
Târgu-Jiu, departe de lumea dezlănţuită, voia să se termine cu comedia
certificatelor de excelenţă în poezie, proză, critică literară... De fapt îl
necăjea–şi sper să-l necăjească în continuare - critica literară, care în loc
să fie autentică şi să ajute la cernerea valorilor, este de tip „holografic” şi
creează imagini false, halouri de poeţi autentici acolo unde nu este vorba,
adesea, decât despre veleitarism, mimetism, nonvaloare. Au existat şi
există fabricanţi autohtoni de imagine în literatură, care au confundat
acest domeniu sensibil cu un sport de masă şi care, în loc să facă selecţie
şi evaluare, s-au ocupat mai mult de partizanat artistic ori de
„management”. Gheorghe Grigurcu a înţeles de mult cât de simplu este
să transformi literatura în biznis. Ne este greu să recunoaştem că au fost
şi încă mai sunt scriitori „holografici” şi scriitori „de casierie”, „gonflaţi”
pe criterii politice şi care scriu pe gustul generaţiei lor: sunt poeţii de ieri
şi de azi vizibili / vizibilizaţi prin programe culturale şi sponsorizări de
tot felul. I s-a reproşat lui GG că, în loc să fie cu ochii pe aceste produse
ale epocii de consum (chiar şi dictatura Ceau suferea de un anumit tip de
consumism!), în loc să ridice osanale noii elite poeticeşti (literatura „la
vedere”), se ocupă de literatura „invizibilă”, marea perdantă a epocii prin
care am trecut şi trecem.
Poetul Gheorghe Grigurcu m-a emoţionat întotdeauna. De un
lirism concentrat, poemele lui comunică o stare detaşat-onirică, reflexivă
şi tranzitivă în părţi aproape egale, de trecere din cotidian spre
transcendent. Vă amintiţi poemul „Rugăciune”?: „Cu tăceri cu zâne cu
prune uscate / revărsându-se suflete cum apa-n chiuvetă / şi ziua asta
trece / şi micile-animale sunt / ambasadorii Proniei cereşti // Tatăl nostru
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cel curat / cum praful de pe mobile / Tatăl nostru cel bun / Cum
Alexandru cel Bun al copilăriei // fă să treacă toate zilele / şi pe lângă noi
pentru noi / micile-animale / ambasadorii tăi solemni / câini pisici / molii
gândaci / Arhangheli de bucătărie // Tatăl nostru”. Discursul liric pe carel propune Gheorghe Grigurcu rămâne subjugat de metaforă, poetul fiind
probabil unul dintre cei mai subtili trăitori în regatul oglinzilor care
„cresc halucinant devin valuri se umplu de peşti”. Versurile au inefabil şi
prospeţime poate şi datorită unei capacităţi de a percepe universul cu ochi
de „copii care cresc ca un munte când mergi cu trenul / ori ca un avion în
zbor ce-şi umple dintr-odată ochiul // posesori ai atâtor miresme
domestice / cu care se joacă” („Copii”). Miturile biblice sunt filtrate şi
incluse într-un spaţiu mitic personal, în care sacrul şi efemerul pot
coexista: „Cu toate cumpănindu-se / şarpele casei // nevăzutul cu /
văzutul cotidian // mântuirea cea aspră / cu delicateţea pierzaniei // cu
toate cumpănindu-se / şarpele casei // astăzi în umbra mesei / a scaunului
/ din odaia-n care stai perplex” („Şarpele casei”).
Tonul sobru, aproape aforistic, al multor poeme aminteşte cumva
de înţeleptul care completează „fişele unui memorialist”...
Mi-e practic imposibil să-l accept doar pe eseistul Gheorghe
Grigurcu, sau pe memorialist, sau pe poet, sau pe critic...
N-aş putea spune că sunt de acord cu o teorie destul de răspândită,
care seamănă cu cea a „separării puterilor în stat”. Adică, dacă eşti poet,
să-ţi vezi de poezia ta, dacă eşti prozator–idem, ori eseist, ori publicist,
ori dramaturg... Critica, potrivit acestei teorii, s-ar cuveni s-o facă doar
cei abilitaţi, capabili să emită judecăţi de valoare, să distingă valoarea de
nonvaloare ş.a.m.d. Atunci când un poet este şi critic literar, şi vlădica, şi
opinca simt nevoia să se agite, să-şi dea cu părerea, să ierarhizeze, să se
întrebe în ce domeniu este mai bun artistul în cestiune, dacă are au ba
dreptul să comită judecăţi critice, să promoveze ori să infirme scriitori...
George Călinescu, pe de altă parte, spunea undeva că un critic bun devine
cel care a „ratat” câteva genuri literare. Nu-i chiar aşa. Poţi fi critic literar
bun şi fără să scrii un poem valoros, ori o pagină de proză, ori una de
teatru, nimic de zis. Dar eu, una, am mai multă încredere în judecata de
valoare a unui poet. El poate simţi / intui ceea ce un critic literar, atent la
etichete / formule / tipare / matrici / tehnici etc. nu va simţi / intui
niciodată, aşa cum noi, admiratorii unui actor celebru, de-o pildă, chiar
dacă vom putea explica „la rece” cât de bine a jucat, cum s-a transpus în
rol, eventual ce-a vrut să sugereze etc., nu vom fi niciodată capabili, în
fond, să facem ce face el şi să înţelegem cu adevărat ce-a fost în mintea şi
în sufletul lui ori ce intenţie artistică a avut. Speculăm doar, convinşi că
ştim totul, fiindcă la noi, dintotdeauna, la politică, la fotbal şi în domeniul
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atât de vast al artei s-a priceput toată lumea, şi încă mai bine decât
„prestatorii”. Prin aceasta vreau să spun că, dacă ar fi să-l aleg - dintre un
critic şi-un poet - pe cel care să-mi citească poemele, l-aş alege fără
discuţie pe poet. Pe domnul Gheorghe Grigurcu, în cazul nostru.
Şi acum, să răspund totuşi la întrebarea formulată de Adrian Alui
Gheorghe: când Dumnezeu va face bilanţurile sale, târziu, târziu de tot,
cred că va fi pus în mare încurcătură, neştiind nici măcar El dacă să pună
în partea Sa dreaptă pe poetul Gheorghe Grigurcu sau pe criticul cu
acelaşi nume.

Radu Ulmeanu
(Satu Mare)

„Echilibrul olimpian al poeziei interferează
cu spiritul polemic al atitudinilor civice”
Cel mai facil, elegant (şi neangajant!) răspuns la toate întrebările
ar fi că Gheorghe Grigurcu este poet în critica literară şi critic literar
(arătând deci un desăvârşit autocontrol, o cenzură lucidă) în poezie.
Problema fiind mai complexă, rămâne să observ că aceste valenţe
esenţiale ale personalităţii d-lui Grigurcu interferează cu toate
manifestările scrise ale valorosului scriitor. Critic în manifestările scrise,
indiferent că domeniul ar fi eseistica, atitudinile din publicistica politică
sau morală, stilul artist–de o sobrietate desăvârşită–îl califică drept unul
din cei mai rafinaţi autori de limbă română. Echilibrul olimpian al
poeziei interferează cu spiritul preponderent polemic al atitudinilor
civice, moralizatoare, din publicistică. După cum criticii literare a
domniei sale i s-ar putea imputa, uneori, un grad mai mare de
subiectivitate, respingerea de plano a unui anumit gen de poezie (cea a
lui Nichita Stănescu în special), provenind, în oarecare măsură, şi dintr-o
idiosincrasie faţă omul care o scrie. O altă latură „poetică” a criticii
literare practicate este orientarea absolută spre opera lirică, proza fiind
abordată exclusiv în cadrul unei atitudini polemice, în mod cert
îndreptăţite, faţă de personalitatea mai mult sau mai puţin controversată a
unor autori (Preda, Breban, Buzura etc.), sau, dimpotrivă, în mod
omagial (Goma).
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În privinţa situării de o parte sau alta, într-un taler sau altul al
balanţei, operaţiunea pare să o facă autorul însuşi, prin prezenţa masivă,
în plan editorial sau revuistic, ca polemist, critic literar etc. şi mai
discretă ca autor de poeme, chiar dacă acestea sunt, de multe ori,
capodopere.

Echim Vancea
(Sighetu Marmaţiei)

„O autoritate a literaturii române!”
Mă incomodează faptul de îmi destăinui gânduri intime despre
Gheorghe Grigurcu mai ales că este greu, foarte greu, să cuprinzi într-un
spaţiu restrâns marea complexitate a unei personalităţi de talia lui
Gheorghe Grigurcu, o autoritate a literaturii române!
În tirania amintirilor mele (nu sunt un „spirit critic”) poetul,
criticul literar (critic de direcţie, putem spune fără a greşi), publicistul
Gheorghe GRIGURCU, profetic faţă de el însuşi, este o marturie a
căutării unui absolut poetic, pentru care drumul este întotdeauna fără de
capăt. Un poet şi un critic. Nu un „incediator de biblioteci sau ca un
inchizitor proferând excomunicări şi organizând arderi pe rug, ci ca un
autor în scrisul căruia precumpăneşte impulsul pozitiv, vectorul
constructiv.” De ce consimt a comunica câteva sentimente pentru
„relevarea” unei asemenea personalităţi iniţiate de tânăra revistă Conta!
Pentru că Gheorgehe Grigurcu este o legenda vie în peisajul literar
românesc! Prima sa carte Un trandafir învaţă matematica, era de poezie.
Sunt poeme pentru multe „soiuri de cititori”, o „expiraţie calmă/ a celui
care trăind prea adânc/ deodată uită viaţa”... Gheorghe Grigurcu a
publicat peste cincizeci de volume de poezie, critică literară, istorie
literară, publicistică.
*
L-am ‚cunoscut”, relativ târziu pe d.l Grigurcu.. Şi aşa cum spune
d.sa „doar în detalii/ îţi etalezi măiestria/ căci Întregul e cel ce încearcă/
El să te modeleze pe tine// cu mai mult ori mai puţin succes.”
Cine îl cunoşte câtuşi de puţin pe poetul, criticul literar,
publicistul Gheorghe Grigurcu este „izbit” de dorinţa de a alina o durere,
83

de a îndeplini o rugăminte, de a satisface un suflet „aşezat la un etaj
superior” pentru care „existenţa defel scutită de dificultaţia sa constituie
un cât de mărunt stimul pentru tinerii care vor să se menţină pe cursul
unor crezuri şi al unei chemări.”
Într-o lume tensionată şi buimacă, în care sporesc mereu
agresivităţile de tot felul, iar solidarităţile se destramă, cu tot mai mulţi
nevrozaţi şi anxioşi, Gheorghe Grigurcu îngemănează caracteristici
esenţiale. Intelectual sobru, competent profesional, de o jovialitate
înţeleaptă, generos şi modest Gheorghe Grigurcu mi se pare a fi un om
înţelept (iertată îmi fie expresia!), o personalitate care impresionează. Nu
îşi pierde cumpătul la greu şi nu dezarmează în faţa relei credinţe
(biografia-i propriul său martor!), nu se precipită în a lua decizii, nu
emite judecăţi definitive, nu-i plac–fapt ce îl face să le evite–
solemnităţile şi formalismele şi, mai ales, ştie să se bucure de partea
frumoasă, luminoasă a vieţii. Gheorghe Grigurcu trădează în toate un stil
al personalităţii şi o artă a vieţii. Este un spirit ponderat, profund
echilibrat şi de o rară fineţe sufletească...
*
Cu cele spuse mai sus, nu îmi pot descărca sufletul. Despre
Gheorghe Grigurcu s-ar putea spune multe lucruri care să exemplifice
sensibilitatea omului, poetului sau a criticului literar. Îmi este drag–mie şi
lumii întregi (deşi mulţi nu vor a o recunoaşte!)–, astfel că nu se poate a
spune niciodată îndeajuns de mult despre el. „Un trandafir se-adună şi se
scade/ doar cu sine însuşi/ necunoscându-ne” pe când „Candidatul la
sfinţenie/ poartă o aureolă/ de dulceaţă de zmeură.”

Lucian Vasiliu
(Iaşi)

Vociferări
– Gheorghe Grigurcu ar trebui să fie trimis în arene, la Roma. E un
luptător! A ucis balaurul!
– Deţinutul ar trebui ţinut singur în celulă. E periculos!
– Ar trebui eliberat din propria bibliotecă!
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– De ce nu, o stradă să-i poarte numele chiar din timpul vieţii lui de
livresc incurabil!
– O şosea, o cale, un drum care leagă Republica Moldova de
Republica Ro(u)mania ar trebui să se numească Grigurcu!
– Bun ar fi şi de paznic al Academiei Române!
– S-a însoţit cu labişianul entuziasm, să fie tras pe roată!
– Ba nu, premiat cu o casă încăpătoare (viitor muzeu) în care să-şi
ducă poverile culturale spre bun final!
– Trandafirul lui a învăţat matematică, să înveţe şi înot, călărie,
scrimă…
– Cum no(u)rul lung pe şesuri să se târască în cerneala exceselor!
– Ba nu, să zboare cum vulturul în gheară cu edificiul numit Casa
Scânteii!
– Să fie pus să construiască Zidul Berlinului şi apoi să-l demoleze!
– Ba nu, eruditul să fie invitat să conferenţieze la universităţi din
ţară şi din Europa!
– Ba nu, poetul să fie luat în serios, e profund!
– Ba nu, ziaristul e important!
– Polemistul să fie ţinut în cuşcă fără duşcă fără puşcă fără vipuşcă
fără gratii, deposedat de graţii de gradaţii, fără libaţii…
– Alchimist al otrăvurilor, să fie pus, cum Sisif, să răstoarne toată
ziua clepsidre!
– Ba nu, sfântul Gheorghe Grigurcu ar merita un poem colectiv …
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„Stau în faţa ferestrei sparte
în mână cu o ceaşcă de cafea
în care altcineva, o femeie
mult mai înţeleaptă , mult
mai frumoasă ca mine”

Poeme de Ioana Dinulescu
Cămaşa lui Nessus n-a folosit nimănui la nimic
I-am zis iubitului meu de o vară,
singura mea vară
(vara, vara, vara anului 2000):
când veneai la mine,
aici, pe acoperişul blocului 13,
ca la o târfă virgină,
care n-a învăţat încă alfabetul dragostei
de trei parale: aruncă-ţi de pe tine,
în ordinea în care eu dictez, următoarele:
mai întâi, platoşa ruginită,
vai ţie, platoşa care nu te-a apărat
de fandacsiile celorlaţi, nici măcar
de primejdiile din ţinuturile de tine
inventate, ţie străine!
Aruncă de pe tine pielea de sagri,
tot mai strâmtă, tot mai haină!
Ea muşcă din tine, se hrăneşte cu, vai,
obositele tale oscioare.
În fine, i-am zis cu o rădăcină de mandragora
pe buze iubitului meu de o vară,
o vară haină ca o bucată de asfalt
topindu-se între dinţi: leapădă-te de cămaşa
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lui Nessus, care, oricum, nu ţi-a folosit
la nimic. Trupul tău încă tânăr,
sângele, deopotrivă roş şi albastru,
dormitează şi-acum, ca-ntr-un orfelinat uitat
de primar, de jăndar, de redactorul şef,
încleiaţi în propria lor sudoare
şi slavă.
Leapădă de pe tine: cămaşa
lui Nessus şi pielea de sagri
în care eu mă-nfăşor
ca să nu mai aud
vocile răsunând în trâmbiţe ruginite
ale celorlalţi, gloria lor de mucava
purtată pe străzi desfundate
de vânturi străine,.
Oricum ele n-au folosit
nimănui la nimic!
Lesa celest albăstruie
Melc tihnit, lâncezind în propria-i
slavă stătătoare,
astăzi n-am scos corniţele
-n lume.
Am stat în casă la sfat
cu vrăbiile hoinare de la fereastra
spartă.
M-am rotit răsfăţat
în umbra totdeauna mai tânără
ca mine,
mai fragedă şi mai răcoroasă
cu un sfert de veac
şi mai bine.
În ordinea aceasta m-am desfătat:
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mai întâi am respirat aburul
cafelei amar –amară a fiicei mele,
după care am plimbat-o în lesă
celest-albăstruie
pe canina calina Carina
printre rosturile iernii trecute,
printre ghimpii măceşului virginal
dintre blocurile a13 şi a 13 bis.
Nu mi-am sfâşiat mâinile
în resturile iernii trecute,
nu mi-am rănit călcâiele
şi nici n-am plâns femeieşte
oglindindu-mi chipul de jumătate
de veac în urmele
dragostei de-acum un sfert de veac.
Melc tihnit, melc fericit
toată ziua m-am rotit
în cochilia absenţei mele.
Crucea năruită
Am în faţă o fereastră închisă.
Prin ea privesc spre zidul
cenuşiu
al anului viitor.
Am sub pleoape un fluture
incolor, iar în mâna stângă
un stilet argintiu.
Pe crucea năruită a zilei
ce urmează
flutură cortina de colb
a cărţilor mele.
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Din robinetul ruginit
al speranţei
picură chinezeşte
viitorul de anul trecut.

Mierea senină din uterul casei
Ca un foetus trândav
voi adăsta toată ziua aceasta
în uterul casei.
Mă voi alinta , mă voi răsfăţa
în faţa cărţilor mele
scrijelite de alţii.
Cehov, Dostoievski, Buzzati
şi chiar Shakespeare,
îmi vor fi recunoscători
că le voi permite
să rostească lungi discursuri
glorios /sforăitoare
despre mine,
foetusul tihnit, fericit,
care se va hrăni ziua întreagă
cu mierea senină din uterul
casei.
Prietenă sunt
Prietenă sunt cu prietenii mei
de două mii de ani şi mai bine.
Din grădina casei mele fug
de mână cu ei
acasă la tine.
Prietenă sunt cu prietenii tăi
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şi lor, iată, în zi senină
ca melcul albastru
târându-se pe cerul de porţelan
din poala lui Dumnezeu
le aduc ofranda
ospitalităţii mele: pâine
şi vin de rosa canina.

O jivină, un vânător obosit
Doamne şi tu, pisoi răsfăţat,
te caţări pe umerii fără fuştei,
pe scara
desfrunzită a inimii mele .
Nu-ţi pasă că gheruţele tale
scrijelesc
destinul meu provincial
locuitor pe o bucăţică
mototolită de hârtie
în obscuritatea malului stâng.
Nu ţi-e milă deloc, nu-ţi pasă
de tranşeele din textele mele,
de rugurile pe care le aprind
noapte de noapte
ca să-ţi semnalizez că sunt
o jivină aproape stinsă,
un vânător obosit,
rătăcind cu buzele arse
de sete şi foame prin pădurea
de cioturi ale istoriei municipale.
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Să ardem gospodăreşte
Nici n-a început bine iarna
că a venit vara.
N-am avut timp, prieteni,
să arăm, să semănăm,
nici să ardem gopodăreşte,
tihnit, după legile cerului,
buruienile din grădină.
N-am avut timp să mergem
la târg
să ne târguim pentru o pereche
de boi cumsecade,
pentru un ciur de mălai
ce va să ne hrănescă regeşte
până la iarna viitoare.
N-am avut vreme să scrijelim
pe scoarţa merilor ucişi spaima
din primăvara ce va urma:
poemul scrâşnit printe dinţii
maşteri ai verii ,
cea viitoare.

Spaima şi melancolia
Noaptea de vară se-apropie târâş ,
pe coate, pe brânci,
de fereastra spartă
de la etajul opt.
O reptil0-felină pe care n-o
zăreşte nici ochiul aprig
al administratorul blocului 1391

imagine în oglindă a blocului 13 bis.
Stau în faţa ferestrei sparte
în mână cu o ceaşcă de cafea
în care altcineva, o femeie
mult mai înţeleaptă , mult
mai frumoasă ca mine
ţi-ar descâlci cu agere degete,
iţele sorţii. Ar înşira cu măiestrie
mărgele colorate brodându-şi
singură covorul anilor
ce vor veni.
Dar, sigur , această
femeie n-ar sta în pragul nopţii
reptilo-feline privind prin întunericul
de asfalt topit
cum spaima şi melancolia năvălesc
prin fereastra spartă, cotropind
cărţile pe care doar a visat
să le scrie,
de scris nu le-a scris niciodată.
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“Această calitate conferă scrierii credibilitate psihologică,
legitimare tipologică personajelor şi, nu în ultimul rând,
densitate narativă.”

Şi el a crescut odată cu ţara
o cronică literară de Vasile Spiridon
ajunge, grație lucidității şi
scepticismului bine temperat, la o
imagine voit parodiată sau
caricaturizată. Concomitent, este
refuzat sentimentul tragicului,
întrucât finalul epocii zugrăvite
este deja condamnat de istorie. Cel
puțin aşa credem noi acum.
Gabriel Chifu convoacă
la „masa umbrelor“, la acest
spectacol de umbre şi siluete
devorate de temeri justificate,
însuflețite de proiecte modeste în
timpul comunismului, pe un cititor
dispus să accepte atari reprezentări
ale cotidianului comunist, de o
elocventă
autenticitate
epică.
Rechemarea
şi
reconstituirea
timpului revolut implică o călătorie
prin spațiile memoriei şi printre
vestigiile acesteia, o căutare a
mărturiilor asupra propriului trecut
pentru a-l interpreta şi înțelege
acum mai bine. La capătul
incursiunilor afective în afara
viselor şi a închipuirilor, ceea ce se
încheagă este o carte de atmosferă,

Volumul
de
scurte
narațiuni cu titlu picaresc sau
medieval
Fragmente
din
năstruşnica istorie a lumii de
gabriel chifu trăită şi tot de el
povestită (Craiova, Ed. „Ramuri“,
2009) este cartea întâlnirilor
(esențiale) cu trecutul personal şi
colectiv prin succesive revenirii în
memorie
a
unor
episoade
semnificative.
Evocarea,
cu
lirismul subsecvent, devine temeiul
principal al scenariului epic în
căutarea insistentă, încărcată de
tensiune pe spațiile scurte a două –
patru pagini şi al recompunerii
unei lumi revolute. Cufundarea în
atmosfera retrăirii evenimentelor îl
domină pe personajul-narator-autor
Gabriel
Chifu,
chemat
să
„regizeze“ scenariul, să proiecteze
spre
trecut
luminile
şi
(pen)umbrele prezentului. Dar nu
trebuie să tragem de aici concluzia
că întotdeauna evocarea trecutului
devine prilej de a cânta pe coarda
sentimentului nostalgic. Uneori se
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dar şi de un realism convingător
prin simplitatea celor expuse şi cu
tentă
cogitativ-moralizatoare
(introdusă de multe ori în ultima
fraza a narațiunilor prin „de
atunci“).
Evenimentele spi(l)cuite
dau cărții un relief şi o tensiune
specifice narațiunilor scurte, care
asimilează fapte, cronici ale
evenimentelor,
împreună
cu
consecințele
acestora
asupra
oamenilor (a se vedea cazul
dramatic al femeii căreia îi este
demolată casa, în narațiunea Tanti
mioara), cu neliniştea, privațiunile
şi sordidul existențelor din vremea
comunismului. Istoria devine
termen
consubstanțial
al
limitatului scenari epic şi ar fi
dificil să ne închipuim altfel
întâmplările suferite (la modul
propriu), legăturile dintre ele,
tainica ridicare la lumină a unor
impulsuri, patimile celor care
populează galeria de ființe a cărții.
Sistemul
totalitar
le
supraveghează, decide în numele
lor, le protejează sau le amenință,
le condamnă sau le absolvă.
Personajul este cantonat
în propriile amintiri, devorat de
pasiuni şi emoții, consumate în
retorică neputincioasă într-un timp
asediat de minciuni, diversiuni şi
compromisuri. El îşi observă atent
reacțiile, comportamentele şi
mişcările conştiinței: „Sincer, nu
cred că eram demn de atâta atenție
din partea lor (a securiştilor – n.m.,
V.S.). Repet, nu mă remarcam prin

eroism sau curaj, eram doar un ins
dresat de spaimă care, uneori, rata
numărul. I se întâmplă oricărui
animal la circ, în arenă“
(Comunism, p. 17).
Este aruncată o privire
ingenuă, poetizantă, dar şi blândironică, spre lumea „năstruşnică“,
dezalcătuită, stăpânită de absurd şi
de arbitrar, în care răul predomină,
din partea unei ființe intrate în
viață
într-o
epocă
tulbure,
traversată de evenimente sumbre,
de
încrucişări
tăioase
ale
destinelor.
Împotriva
tuturor
acestora, de la marginea lui de
lume, cel care nu vrea să iasă din
vârsta lui puer aeternus este
înarmat cu un arc nou cu trei săgeți
şi cu un paloş de lemn, având
drept merinde o eugenie, un măr şi
trei prune, iar drept țintă – o
localitate
atrăgătoare
prin
sonoritățile exotice (Drumul spre
carlovivari). Cartea dă câteodată
impresia că este imaginată a fi
rescrierea unei stări anapoda,
răsturnate şi răzvrătite împotriva
propriilor reprezentări, din partea
unui (sc)amator pe scena vieții. Iar
risipirea generoasă a anilor tineri şi
dualitatea comportamentală sunt
ale oricui: „Da, multă vreme am
înotat în două ape deodată. Da,
multă vreme am păşit pe două
drumuri deodată. Da, multă vreme
mi-am petrecut nopţile în două
paturi deodată. Aşa funcţionam,
mărturisesc./ Astăzi însă mă strâng
de pe unde eram împrăştiat, madun în mine însumi. Sunt altul
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astăzi: împuţinat şi simplu. Bogat
în sărăcia mea. Las razele şi vântul
să mă spele. Şi pâlpâi, pâlpâi ca o
candelă“ (Scamator, p. 111).
La lectură, se degajă
neliniştea şi măreția de care este
cuprinsă ființa umană, rezistența ei
în
fața
forțelor
malefice,
neîmpăcarea cu gândul risipirii
amintirilor. Care este înțelesul
final pentru cel care simte că a
avut şi are o viață provizorie pe
acest pământ („Toată viața am stat
cu chirie“ – sună prima frază a
cărții), viață pusă sub semnul
învățării şi transpunerii în practică
a noi şi noi cuvinte, precum
„tranzistor“,
„pui
congelat“,
„bloc“, „demolare“? Acesta ar fi
următorul: „O, da: altădată
alergam în mai multe direcţii
deodată convins că o să ajung unde
trebuie./ Astăzi aproape am uitat
toate acestea. […] Astăzi nu mai
pricep decât înţelesul a patru
verbe: a călători, a scrie, a iubi, a
crede. […] M-am împuţinat, dar
am şi sărăcit? Oricum, o aud, se
apropie o linişte mare. Clipocitul
valurilor,
târâitul
greierilor,
licăritul stelelor o vestesc. O linişte
mare care pe toţi ne acoperă, pe
toţi ne acoperă cum îi acoperă lava
vezuviului pe mesenii ce veseli,
trufaşi, fără griji tocmai ciocnesc
paharele“ (Lava, p. 87)
Fragmente
din
năstruşnica istorie a lumii de
gabriel chifu trăită şi tot de el
povestită este un volum despre
schimbarea
vârstelor,
despre

căutarea „clipei de diamant“,
despre pierderea treptată a
iluziilor,
despre
candoarea
contrazisă şi ultragiată de ieşirea
din timpul circular al copilăriei.
Narațiunea Pomul de crăciun
devine elocventă în acest sens: „Eu
am rezistat o vreme şi apoi naiv
am muşcat cu poftă din mărul
paradisiac. Era să-mi rup dinţii.
Directorul a izbucnit în râs, asta
aşteptase, îşi bătuse joc de mine,
mărul era de ghips, arareori m-am
simţit atât de umilit. De atunci nu
mai am strop de încredere în
oamenii care râd tot timpul şi care,
atunci când râd, îşi dezvăluie dinţii
de aur (deşi dinţi de aur avea şi
olimpia, iar pe ea o simpatizam...)“
Ne întâmpină un discurs organizat
şi regizat riguros, scris de o mână
sigură, la punctul de convergență
al vieții cu literatura. Prozatorul,
iubitor, încă de mic, al poveştilor,
intră în jocul fascinant şi riscant al
vieții à corps perdu (referirea la
propriul corp este adeseori făcută,
constituindu-se într-un adevărat
motiv
recurent),
provoacă
realitatea la situații insolite: viața
şi cartea evoluează sub semnul
alcătuirii, al facerii, granița dintre
adevărul vieții şi minciuna cărții
fiind mereu trecută, fie de narator,
fie
de
celelalte
personaje
convocate în spațiul fictiv.
Reconstituindu-şi
propria
traiectorie existențială, Gabriel
Chifu oferă o imagine exactă,
onestă – deşi inevitabil fulgurantă
– a unei întregi epoci.
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Substanța
epică
se
circumscrie zonei care uneşte viața
cu literatura, precum în O
întâmplare din comunismul târziu:
luna cărții la sate. Gabriel Chifu
pare a transfera faptele existenței
cotidiene, cu banalul şi excepțiile
sale, precum prezența în localitate
a unei maşini Fiat care a spulberat
hegemonia maşinilor de import
sovietice Volga, Pobeda şi
Moskvici) în structurile literarului,
dar, în acelaşi timp, ele sunt
autobiografice, pentru că, evocând
oameni şi evenimente prin care a
trecut, Gabriel Chifu se rosteşte şi
se rostuieşte, în fapt, pe sine.
Invadat de „molime, pandemii,
cutremure, războaie, conspirații,
crize,
dezastre
mondiale“,
receptorul tuturor acestor ştiridiversiuni
concluzionează
în
bucata cu acest titlu: „O, nu mă
mai încred în mântuirea colectivă.
Nu mai întrezăresc decât soluţii
personale de mântuire. Dar acestea
contează? Mai are vreo importanţă
dacă se salvează unul sau zece
dintre noi când, pentru toţi, eşuarea
pare un dat, sfârşitul este
inconturnabil?“ (p. 127)
Nesățios, încă de mic –
după cum spuneam – în a asculta
poveşti,
Gabriel
Chifu
îşi
conturează profilul interior pe linia
cercului închis al vieții şi, în egală
măsură, pe aceea a orizontului
deschis al literaturii. El încearcă să
intuiască sensul vieții înseşi citind

palimpsestic între rândurile cărții
şi între... ridurile frunții sale: „Mă
dezbrac, mă privesc în oglindă. Se
mai poate îndrăgosti o femeie
frumoasă de mine? Am albit pe la
tâmple, am riduri, dantura mi-e
proastă, am făcut burtă, pielea mi-e
ostenită, lăsată şi incheieturile mă
dor. Corpul meu a adunat
oboseală, rutină, toxine, înfrângeri.
[…] Am avut comori, munți de
aur, tinerețea, acum trebuie să mănvăț cu puțin, cu sărăcia, cu
bănuțul de alamă, cu mai
nimicul…“ (Corpul, p. 25).
Volumul Fragmente din
năstruşnica istorie a lumii de
gabriel chifu trăită şi tot de el
povestită este o carte izbutită în
special
datorită
pregnanței
(auto)analizei
într-un
spațiu
restrâns, autoimpus, al narațiunii
scurte. Această calitate conferă
scrierii credibilitate psihologică,
legitimare tipologică personajelor
şi, nu în ultimul rând, densitate
narativă. Şi aceasta grație ştiinței
lui Gabriel Chifu de a înscena, dea lungul celor 55 de scurte
narațiuni (câte una pentru fiecare
an din viața sa de unsprezece
luştri, aş spune), un reuşit joc al
expasiunii amintirilor, incluzând
mereu noi referințe (istorice,
sociale, politice, morale etc.), noi
raporturi umane, în funcție de
etapele vârstelor traversate.
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Documentele ne-au fost puse la dispoziţie de dl. Luca Piţu.
Aşteptăm şi alte „contribuţii” din fondul “de aur” al CNSAS.
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„Adrian Marino a fost unul dintre puţinii intelectuali români
care nu s-a timorat de morga celor întâlniţi prin reuniunile
internaţionale, deşi trecea drept un anonim reprezentant al unei
ţări neînsemnate. Le-a simţit repede limitele şi precaritatea şi
nu şi-a reprimat totdeauna tentaţia de a-şi exprima opinia
contrapunctică, ceea ce nu cădea tocmai bine celor obişnuiţi cu
recunoaşteri şi aprecieri unanime.”

Momentul Adrian Marino
un eseu de Ionel Necula
Aşteptam această carte. Mă avertizase de apariţia ei scriitorul
Vasile Gavrilescu de la Horezu–trecut şi el prin pântecul nesăţiosului
Gulag românesc şi prin nevralgiile vieţii de azilant. Mi-a fost aşa de
teamă să n-o pierd c-am comandat-o încă din timpul procesării ei
tipografice. Este, fără îndoială, cartea anului, de nu cumva, prin bogăţia
de informaţii şi de judecăţi pertinente, chiar una din cărţile de căpătâi
pentru cei interesaţi de evoluţia şi de specificul modului de fiinţare
românesc.
Sunt mai multe feluri de a ţine un jurnal şi, fireşte, mai multe
explicaţii în privinţa funcţiei lui. Pentru C. Rădulescu-Motru, bunăoară,
jurnalul era o cronică a evenimentelor petrecute,a acelor evenimente
care au legătură cu persoana şi cu neamul meu .Este o modalitate prin
care cineva poate da seama de sine şi de lumea prin care a trecut - sigur,
cu nelipsita invocare a obiectivităţii, a sincerităţii şi a dreptei judecăţi.
Intr-un fel asemănător, înţelegea menirea jurnalului şi Cioran,
care a trecut şi el printr-o perioadă de anxietăţi fugoase deversate în
notaţii de jurnal. Ce înseamnă a ţine un jurnal? Inseamnă să capeţi
deprinderi de mahalagioaică, să observi tot felul de fleacuri, să insişti
asupra lor, apoi să dai prea multă importanţă celor ce ţi se întâmplă, să
neglijezi esenţialul, să devii scriitor în cel mai rău sens al cuvântului
(Caiete, II, p. 133).
Jurnalul lui Adrian Marino conservă câte ceva din înţelesul celor
convenite de înaintaşii săi. Relatează despre evenimentele petrecute, dar
nu-şi reprimă nici maniera scriitoricească. Aglutinează, aşadar, ambele
înţelesuri ale noţiunii de jurnal. şi încredinţează notaţiilor lăsate postum
tot ceea ce, din varii motive, n-a putut mărturisi direct şi cu voce tare în
timpul vieţii, decât doar într-o formă atenuată, surdinizată, badijonată în
sugestii şi convenţii.
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Intr-un fel era de înţeles. Din cuprinsul jurnalului răzbate o ţinută
de intelectual auster, sobru inadaptabil la miş-maşurile ce se practică în
lume. De şi-ar fi publicat jurnalul antum, starea de izolare şi frustrare s-ar
fi radicalizat într-un ruinător disconfort de existenţă, mai prăpăstios
decât l-a simţit permanent, în relaţiile cu confraţii din ţară şi din
străinătate datorită opiniilor sale exprimate ocazional Nu s-a complexat
niciodată în faţa soclurilor înălţate cu indulgenţă, sau c-o aroganţă
opulentă afişată ostentativ de confraţii săi români şi străini.
Dimpotrivă, convins de superioritatea sa intelectuală, nu se sfia să-şi
afirme propriile sale convingeri şi credinţe, chiar cu riscul de a produce
răceală în jurul numelui său.
Adrian Marino a fost unul dintre puţinii intelectuali români care
nu s-a timorat de morga celor întâlniţi prin reuniunile internaţionale, deşi
trecea drept un anonim reprezentant al unei ţări neînsemnate. Le-a simţit
repede limitele şi precaritatea şi nu şi-a reprimat totdeauna tentaţia de a-şi
exprima opinia contrapunctică, ceea ce nu cădea tocmai bine celor
obişnuiţi cu recunoaşteri şi aprecieri unanime. Relatările sale despre
prezenţa la întrunirile internaţionale, îmi aminteşte de scena descrisă de
Cioran cu Tudor Vianu rătăcit printre vedetele Occidentului, dar despre
care scepticul era convins că tocmai acest anonim cuminte şi necunoscut
ştie mai multă carte decât toate somităţile prezente la un loc.
Sobru, măsurat, dar ferm şi cu toate argumentele peremptorii la
vedere stânjenea multă lume. Mulţi îi evitau prezenţa tocmai din această
cauză, că le descoperea rudimentele şi inconsistenţa de gândire, de
cultură, de informaţie. Devenise incomod, prea se arăta ferm şi prea
complexa multă lume cu superioritatea sa intelectuală exprimată sincer şi
dezinvolt. Sincerităţile mele profund naive, care cereau de fapt
înţelegere, solidarizare şi chiar o anume consolare, se întorcea
invariabil împotriva mea. Eram ironizat şi umilit. Pus, superior, în poziţii
de inferioritate. Ce pradă uşoară deveneam atunci pentru orgoliile şi
amorul propriu ale unora, pentru afişarea pretinsei sau realei lor
superiorităţi morale şi intelectuale.
Cititorul care caută în jurnalul lui Adrian Marino acele curcubeice
incursiuni biografice şi informaţii picante decupate din perioada
adolescentină sau din vreme frământărilor sale erotice, va avea o amară
dezamăgire. Biografia sa se cadenţează cu ritmica prezenţei sale în viaţa
culturală a epocii, o epocă zăludă, dar pe care a străbătut-o maiestuos–
uneori hurducat şi traumatic, dar a străbătut-o într-un poştalion ce
depăşea nivelul epocii sale.Procesul vieţii mele este, recunoaşte, şi
procesul culturii şi civilizaţiei române, între anii 1920 şi 2000, repere nu
chiar convenţionale. O detest, de foarte multe ori, aşa cum mădetest, nu
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o dată, pe mine însumi. Total neadaptat mediului românesc, de toate
categoriile, îmi îngădui să-l evaluez fără nici o clemenţă sau coplezenţă.
Din care cauză, reacţiile mele au–sau, cel puţin aş dori să aibă–şi o
anume semnificaţie simbolică. N-a fost deloc simplu să trăieşti şi chiar
să produci câte ceva, pe plan cultural, timp de cinci decenii de sinistre
dictaturi totalitare (p.11).
In multe privinţe, jurnalul lui Adrian Marino aminteşte de
confesiunile lui Jean Jaques Rosseau (Les reveries du promeneur
solitaire), numai că accentul nu mai cădea pe pe fantasma unei lumi
iluzorice, procesată din cioburile unei urzeli subiective şi optative ci chiar
pe lumea reală, concretă şi dură, cu care-a aglutinat simbiotic.
Incercându-mă în această cronică de carte, mi-am dat seama repede
că va fi greu, de nu cumva imposibil, să-i dezvălui întreaga multitudine
de sensuri şi idei ce privesc evoluţia culturii noastre contemporane. Miam dat seama că va trebui să sertarizez, într-un fel. ansamblul
problemelor radiografiate de autor în cele 26 de diviziuni ale jurnalului
său postum.
Lumea străbătută de scriitor nu este una utopică sau idilică,
alcătuită numai din oameni împregnaţi de calităţi şi insuşiri infailibile, ci
lumea românească, reală şi opulentă, încercată de defecte generice şi
arhetipale, radicalizate în timp, prin reactivii istoriei atroce.Mai grav este
că şi intelectualitatea de la noi, în loc să activeze un program ilumninist
de emancipare generală a preluat ea beteşugurile etniei. Mediul
intelectual românesc, elita valahă activează aceleaşi defecte
neameliorate–identificate şi recunoscute de altfel de mulţi cărturari
români , de la Cantemir, la Pompiliu Eliade şi Cioran.
Regăsim în memorialistica lui Adrian Marino tot cortegiul de
beteşuguri endemice, activate nerestrictiv de concetăţenii săi, atât în ţară
cât şi străinătate, oriunde s-a constituit o comunitate de români, în
libertate cât şi în spaţiul concentraţionar.
Asa stând lucurile, nu ne mai miră că viaţa literară de la noi este
privită ca o junglă, în care oricine îşi poate exiba, după voie,
oportunismul şi infatuarea. Uniunea Scriitorilor, ca şi închisoarea
(politică, ad.n.) nu formează caractere sau tipologii edulcorate. Cine a
intrat bun iese şi mai bun. Iar cine a intrat rău iese şi mai rău (p.110111). Ar fi un prim criteriu de structurare a scriitorilor, dar autorul nu
este interesat prioritar de valoarea lor morală, ci de aptitudinile
intelectuale, de cultura celor angajaţi în travaliu scriitoricesc, de
combustia interioară care îi legitimează ca scriitori.
Ce-i drept, Adrian Marino foloseşte o grilă extrem de exigentă în
evaluarea contemporanilor săi, pe care i-a supus observaţiei în câteva
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ipostaze esenţiale: în timpul detenţiei, în dezolanta lume a scriitorilor şi
în destructurata lume a exilului românesc. Bineînţeles că tonul critic,
acidulat, exigent şi auster a rămas permanent o constantă a depoziţiilor
sale.
Pe cei din închisorile comuniste i-a cunoscut în anii de penitenţă
politică. In cei 8 ani de lagăr a fost trecut prin nu mai puţin de 11 aresturi
şi închisori (p.67). A avut, aşadar posibilitatea să cunoască bine elita
politică interbelică, drenată de noul regim spre lagărele de exterminare. A
cunoscut-o în condiţii extreme, de foame, umilinţe şi tot felul de mizerii,
când grija pentru salvarea unor minime aparenţe de imagine dispare şi
omul se profilează într-o identitate autentică, netrucată de convenţii sau
de insinuări teatrale.
Ceea ce l-a intrigat cel mai mult pe autor la politicienii români,
colonizaţi prin lungul şi latul Gulagului românesc era felul cum se
raportau la ideea de democraţie. Vechii politicieni–cei mai mulţi
legionari, dar şi ţărănişti, liberali, social-democraţi din aripa Titel
Petrescu–aveau o viziune trunchiată şi limitată asupra democraţiei
occidentale. Democraţi de tip într-adevăr occidental nu ştiu dacă am
întâlnit zece-douăzeci în opt ani de închisoare (p.64).In absenţa unei
serioase culturi politologice, ideea de democraţie era de cele mai multe
ori alterată, poluată şi chiar compromisă. Vechii politicieni, cei mai mulţi
tehnicieni cu înaltă calificare profesională, dar inapţi pentru o dezbatere
ideologică şi doctrinară stenică, erau deja structuraţi în ierarhii şi grupări
închise, greu de penetrat sau contestat.
Deschidem aici o paranteză pentru a reafirma o idee mai veche, dar
trecută neobservată în publicistica noastră mai nouă, că fenomenul
închistării, al închiderii în sine a partidelor istorice era vechi şi că indirect
a dus la proliferarea fenomenului legionar. In condiţiile când uşile
ţărăniştilor şi liberalilor se deschideau greu noului val de aspiranţi la o
afirmare politică (cei mai mulţi proveniţi direct din seminariile lui Nae
Ionescu), au năvălit în cuiburile mişcării legionare, unde erau primiţi cu o
generozitate măgulitoare. Conduse de o gerontocraţie blocată în
suspiciuni şi tendinţe conservatoare, partidele istorice evitau o sporire a
competiţiei interne în propriile lor partide şi se fereau de năvala tinerilor,
care erau, oricum, bine clădiţi spiritualiceşte. Sigur că toată această
situaţie se-ntâmpla în timpul vechiului regim, când deţineau puterea, nu
acum în detenţie, când formau guverne şi se amăgeau într-o necontenită
aşteptare a americanilor.
Nu numai cu vechea elită politică s-a confruntat autorul în timpul
detenţiei, dar şi cu vechea elită intelectuală - academicieni, universitari,
scriitori–încarceraţi la grămadă în acei ani de proletcultism agresiv şi
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inclement. Temniţa îi uniformizase sub aspectul tratamentului tenebros şi
a modului de viaţă infernal, dar fiecare îşi păstrase vanităţile şi
deprinderile înstructurate în ceea ce obişnuim să numim fire omenească.
Nu împărtăşea exaltarea mistico-literară a lui Radu Gyr şi nici
versatilismul lui Nichifor Crainic, dispus la apostazie pentru un polonic
de arpacaş în plus.
Sigur că este indecent să judecăm lucrurile din exterior, din afara
infernului - unde foametea era o obsesie, iar dorinţa de supravieţuire un
coşmar. Ca unul care-a fost alături de ei şi-a îndurat acelaşi regim atroce,
Adrian Marino avea toată îndreptăţirea s-o facă.
Notaţiile despre cărturarii întâlniţi prin închisorile comuniste sunt
scurte, tăiate, reduse la esenţial, deci pline de semnificaţie. La Aiud l-a
întâlnit pe Mircea Vulcănescu, care nu mai era grasul Vulcănescu,
stigmatizat de Eugen Ionescu în vremea bucureşteană a tinereţii sale, ci
un imens schelet, de peste doi metri, învelit în piele care cădea în falduri,
încreţită şi pergamentoasă (p. 75), pe fostul comandant legionar şi
ambasador la Roma, Victor Vojen, despre care se spunea c-ar fi fost
amantul Anei Pauker (p.75-76), pe Nicolae Evoloceanu, nepotul lui
Mircea Vulcănescu, exponent tipic al vechii societăţi româneşti de bun
nivel (p.76), pe George Ivaşcu, cel ce se pregătea de convertire, gest
pentru care se instruia învăţând limba rusă, logodnicul virtual al unei
nepoate a Anei Pauker, pe Radu Cioculescu, fratele cunoscutului critic şi
istoric literar, om subţire, cultivat, critic muzical, traducător al lui
Proust, mare mason (p. 64) şi pe mulţi-alţii intraţi în dizgraţiile noului
regim comunist şi deversaţi nesăţiosului Gulag comunist.
Tot prin tuşe frânte şi uşor îngroşate sunt priviţi şi scriitorii întâlniţi
în anii de după eliberarea sa din detenţie–unii dintre ei chiar bine aşezaţi
în ierarhiile vremii şi în conştiinţa publică. Poetul Ion Gheorghe este
grobian şi patetic, obtuz, agresiv şi dogmatic (p. 123), Eugen Barbu
profitor ,oportunist, ipocri şi cinic (p.124) Marin Sorescu, oltean extrem
de agil şi de abil (p.121), pe Dumitru Micu îl consideră o mediocritate,
pe Aurel Rău, mai mare la revista Familia, poet de mâna a treia (p.113)–
autorul asumându-şi, postum şi prin voie vegheată, rolul de demolator al
ierarhiilor oficializate şi a soclurilor, mult mai înalte decât reclama efigia
celor ce urmau a fi înăţate în vârf.
Nici cu greii epocii n-a avut relaţii mai bune. Mircea Eliade l-a
dezamăgit prin insistenţa cu care se interesa doar de editarea cărţilor sale
în România, iar cu Noica şi, bineînţeles, cu grupul de la Păltiniş s-a aflat
într-o divergenţă ambiguă. Nu a crezut niciodată în ideea rezistenţei prin
cultură–formulă improvizată pentru a masca un conformism apatic şi
lipsit de voinţa unei rezistenţe viguroase, un pretext comod şi inofensiv,
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pentru regim, de a nu fi contestat în mod direct şi cu riscuri evidente.
Când am crezut necesar, într-o altă dispoziţie interioară,mărturiseşte, am
rezistat în mod direct. In plan politic. Si am plătit din plin. (p.128).
De fapt, diaspora românească l-a dezamăgit la fel de evident ca şi
confraţii din ţară. Exilul românesc era marcat de aceleaşi metehne,
observate la vremea sa şi de N. Bălcescu, lipsa de coeziune şi de
solidaritate, conflictele permanente, vocaţia cu totul specială pentru
polemici, bârfeli, fracţionări şi denigrări permanente. Este, de fapt, un
viciu naţional, definitiv şi incurabil (p. 175). Cum putea să împărtăşească
bucuria lui B. Munteanu, care se mândrea efectiv cum a împiedecat, a
sabotat (cum vrem să-i spunem), împreună cu alţii, decernarea premiului
Nobel lui T. Arghezi? Sau jubilaţia lui Cioran când nişte savanţi francezi
au desfiinţat pur şi simplu Tratatul lui Mircea Eliade despre istoria
religiilor şi credinţelor religioase? Cum putea să subscrie la teza lui I.P.
Culianu, care considera că peste viaţa culturală din ţară, sub regimul
comunist, bântuia neantul?
Cât priveşte relaţiile sale cu cuplul radiofonic Monica LovinescuVirgil Ierunca , autorul afirmă că acestea au fost complexe pline de
aspecte admirabile, dar şi negative. Eram mereu ambiguu, de sinceră
admiraţie, dar şi de nemulţumire. In primul rând, autorul clujean contesta
celor doi redactori de la Europa liberă legitimitatea de a face ordine în
cultura şi literatura română. Il nemulţumea, mai ales, prelevarea
criteriului politic în evaluarea scriitorilor. Erau proclamaţi scriitori mari,
importanţi, rezistenţi, doar cei ce făceau curte intensă acestui cuplu
radiofonic (p.187) Or, o cultură, chiar una anticomunistă, se construieşte
în primul rând prin opere. Prin lucrări de referinţă. Construcţii solide,
antitotalitare în esenţă, pe care acest cuplu nu le-a oferit niciodată
(p.187).
Voi reveni cu alte aspecte ale jurnalului postum lăsat moştenire de
ilustrul cărturar clujean, Deocamdată conchidem că ori pe unde l-a purtat
paşii destinului–în închisorile comuniste, printre cărturarii din ţară,
printre românii din diasporă, Adrian Marino a simţit ostilitatea confraţilor
săi. Inţelegem de aici că superioritatea este greu de recunoscut şi de
suportat. Or, Adrian Marino avea conştiinţa omului superior şi, indiferent
de reacţiile celorlalţi, îşi purta menirea cu care-a fost hărăzit. Fără
infatuare, fără aroganţă, dar ferm şi cu dorinţa sinceră de a optimiza
afirmarea spiritului românesc în lume şi în competiţia cu alte culturi.
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“Cartea Vieţi controlate are meritul de a sugera, cu modestie,
un mod alternativ de a privi şi înţelege regimul comunist în
România. Călinescian prin modul în care alege să folosească
arta şi elocvenţa citatului, altminteri un bun mod de a
contracara tehnica parafrazării mincinoase practicate de
inchizitorii (neo)comunişti, Cassian Maria Spiridon e un hotărît
anticălinescian atunci cînd vine vorba de înţelegerea
comunismului, pe care nu îl cauţionează în vreun fel.”

O „destructurare” a comunismului
o cronică literară de Mircea Platon
"Vieţi controlate"
(Iaşi,
Ed. Junimea, 2009), a lui Cassian
Maria Spiridon, e o carte onestă.
Inginer şi poet, Cassian Maria
Spiridon nu a fost niciodată un
"inginer al sufletelor", nu a cîntat
adică, înainte de 1989, după cum ia cerut-o Partidul. Ca atare, această
"mărturie
în
marginea
documentelor
referitoare
la
încercările prin care a trecut
România în intervalul august 1944decembrie 1989" e credibilă. Şi e
credibilă şi pentru că nu are nimic
din fervoarea neostalinistă a
urmaşilor
şi
ciracilor
de
cominternişti şi de stalinişti
convertiţi la "anticomunismul"
sinecură. În esenţă, comunismul a
fost o uriaşă minciună. De aceea,
el nu poate fi combătut prin
jumătăţi de adevăr. Şi nici prin
"adevăruri"
teleghidate,
cu
explozie controlată. Dar sub
controlul
sinecuriştilor
"anticomunişti" s-a purces tocmai

la o astfel de "explozie",
controlată, a comunismului în
România.
"Condamnarea
regimului comunist" a fost, după
cum ar spune personajul lui Peter
O'Toole din filmul "Cum să furi un
milion", "a nice, clean, inside job".
Lucru posibil doar atunci cînd îţi
furi singur căciula.
Lectura regimului comunist
impusă de Vladimir Tismăneanu şi
de cei care i-au rămas alături a
distorsionat trecutul pentru a
reeduca prezentul. În esenţă, nu s-a
condamnat regimul comunist, ci sa folosit pretextul condamnării
regimului comunist pentru a se
vehicula şi legitima anumite valori.
Singura condamnare posibilă a
regimului comunist s-ar putea face
doar de pe poziţiile oamenilor şi
ideilor
strivite
de
regimul
comunist, de pe poziţiile a ceea ce
Virgil Ierunca numea "România
reală", definită prin demnitate,
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suferinţă, responsabilitate şi adevăr
şi opusă României comunizate.
E ilegitim să condamni de
pe poziţiile secularismului şi ale
democraţiei globale neoliberale un
regim preocupat mai ales cu
strivirea conştiinţei naţionale, a
ţăranilor, a elitelor organice
(istorice) şi a religiei şi structurilor
de viaţă tradiţionale. E criminal să
falsifici rupturile şi continuităţile
istorice dintre România monarhică,
România republicii socialiste şi
România republicii neoliberale. Nu
ai voie să proiectezi în trecutul
românilor maladiile sufleteşti care
au
fost
inoculate
ştiinţific
românilor de regimul comunist. Şi
nu ai voie să tratezi otova, fără
nuanţe, naţionalismul românesc,
aşezîndu-l pe Eminescu pe acelaşi
continuum cu un Corneliu Vadim
Tudor. Cu alte cuvinte, nu ai voie
să transformi într-o continuitate
ceea ce a fost, de fapt, o ruptură. Şi
nu ai voie să tratezi ca ruptură ceea
ce de fapt a fost o continuitate.
Pentru că, de exemplu,
ruptura discursivă de "regimul
comunist" e însoţită, dacă nu
subordonată, de o continuitate a
cadrelor, tacticilor şi puterii
economice, politice şi mediatice a
vechii oligarhii de partid şi de stat.
Ascunzînd continuităţile în dosul
frazelor despre ruptura radicală de
trecut a actualului regim, inventînd
permanenţe
patologice
ale
poporului
român,
focusînd
interesul pe răfuieli pemeriste sau
peceriste obscure şi exagerînd

importanţa unor mişcări intestine
minore ale Partidului (rotaţii de
cadre),
ocultînd
sau
instrumentalizînd
suferinţa
anumitor persoane sau grupuri
sociale în scopul vehiculării unor
valori de dată recentă, care nu au
nimic de a face cu motivaţiile
victimelor sau călăilor comunişti,
folosind înfierarea ideologică
energică în locul tragerii la
răspundere penală clară, şi operînd
epurări
politice
în
numele
"anticomunismului",
procesul
comunismului s-a transformat în
simplă operaţiune de reeducare a
poporului român.
Ce e de-a dreptul grotesc e
că, dacă staliniştii i-au reeducat pe
români reproşîndu-le "burghezomoşierilor"
şi
"chiaburilor"
bunăstarea lor, neoliberalii ne
reeducă în temeiul mizeriei
noastre. Comuniştii au venit la
putere arzînd cărţi şi au rămas la
putere citind cărţile pe care nouă ni
le-au ars sau interzis. Cel puţin aşa
îmi sugerează exemplul unui fiu de
securişti care îmi spunea, obraznic,
că el e "mai deştept" ca alţii pentru
că el avea în biblioteca tatălui său
cărţi la care restul românilor nu
avea acces. La sfîrşitul anilor '40,
comuniştii le reproşau claselor de
sus că sunt responsabile pentru
suferinţa claselor de jos. De la
începutul anilor '90, activiştii
neoliberali
şi
sinecuriştii
anticomunismului
caviar
le
reproşează claselor de jos (adică
aproape tuturor românilor nivelaţi
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de sistem) că sunt responsabile
pentru suferinţa clasei de sus, că
nu-şi înţeleg elita.
Între expertul care le
reproşează românilor că din cauza
naţionalismului nu au înţeles
bunele-intenţii ale Anei Pauker, şi
ceauşistul mînios că "ţăranii e
leneşi şi hoţi" la CAP (care le
furase pămîntul) şi că "românii nu
munceşte"
în
fabrici,
e
continuitatea unei nomenclaturi
care a trăit pe baza distrugerii
elitelor
şi
care
acum se
autoperpetuează prin minciună şi
prin elaborarea de false alternative.
Aceste false alternative - de genul
"Vadim sau Iliescu" - sunt
manufacturate
cu
grijă
şi
iresponsabilitate de o presă care nu
trăieşte din vînzări, ci ca apendice
mediatic al marilor oligopoluri
politico-financiare (de la moguli,
la UE) şi care deci nu reprezintă
opiniile publicului românesc, ci
mai
degrabă
interesele
finanţatorilor. Devenit simplu
obiect de răfuială electorală,
cercetarea regimului comunist din
România a fost şi ea supusă acestui
tip de instrumentalizare.
Cartea "Vieţi controlate"
are meritul de a sugera, cu
modestie, un mod alternativ de a
privi şi înţelege regimul comunist
în România. Călinescian prin
modul în care alege să folosească
arta
şi
elocvenţa
citatului,
altminteri un bun mod de a
contracara tehnica parafrazării
mincinoase
practicate
de

inchizitorii
(neo)comunişti,
Cassian Maria Spiridon e un
hotărît anticălinescian atunci cînd
vine
vorba
de
înţelegerea
comunismului, pe care nu îl
cauţionează în vreun fel. Dacă şi
Cassian
Maria
Spiridon
e
teleologic, dacă şi el reface istoria
din perspectiva şi în folosul
prezentului, autorul ieşean face
acest lucru scoţînd la lumină mai
ales lucrurile care ar putea deranja,
nu care ar putea legitima, actualul
discurs
oficial
referitor
la
comunism. În plus, acolo unde
ideologii oficiali ai momentului
practică încă vehemenţa discursivă
menită a ascunde falsitatea
principială,
Cassian
Maria
Spiridon practică remarca ascuţită
a moralistului şi umorul sec al
românului moromeţian. Astfel,
autorul
observă
că
Adrian
Păunescu îl slăvea pe Ceauşescu
"în zeci şi sute de strofe, precum o
uzină care produce pe stoc", că
"obsedantul deceniu încetează să-i
mai obsedeze" pe optzeciştii
formaţi de Ov. S. Crohmălniceanu,
ctitor al obsedantei decade, sau că,
citatul meu favorit în materie de
umor sec, "Jurnalul fericirii" a fost
o carte "finalizată la începutul
anilor '70 şi în scurt timp
confiscată de Securitate, deşi de
existenţa lucrării aflaseră doar
cîţiva prieteni".
Cassian Maria Spiridon se
apleacă atît asupra literaturii
generate de intelectualii închişi sau
la putere, cît şi asupra cărţilor de
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mărturii şi de documente oficiale
referitoare la ţăranii, micii
meseriaşi şi muncitorii prigoniţi de
regimul comunist. Din această
perspectivă, e interesant de
menţionat
că,
în
România
republicii populare, împotrivirea
prin cuvînt a dispărut înainte de
împotrivirea prin faptă. Dacă
mass-media şi sistemul de educaţie
au fost naţionalizate pînă la
sfîrşitul lui 1947, rezistenţa armată,
actele de revoltă colectivă sau
individuală
împotriva
colectivizării,
"sabotajele"
şi
organizarea reţelelor de luptă
împotriva
comunismului
au
continuat pînă în anii '50.
Comunizarea cuvîntului a fost de
fapt necesară comunizării faptei.
Strivirea sau pervertirea ideii a fost
doar un pas către strivirea şi
pervertirea vieţii. Lucrul e
important
de
înţeles
din
perspectiva
liberalizării
postdecembriste
a
discursului
"anticomunist", dar nu şi a faptei
anticomuniste.
În fapt "anticomunismul"
de carton al perioadei IliescuBăsescu e menit să ocrotească
oligarhia comunistă şi urmaşii ei
de o întoarcere a românilor la
normalitate.
Comunismul
s-a
sforţat să ne facă dependenţi,
strîmbi,
laşi,
mincinoşi.
Anticomunismul ar trebui să ne
inspire să fim independenţi, drepţi,
demni, oneşti. Dar nu are acest
rezultat. De ce? Pentru că e un
anticomunism operat la nivelul

cuvîntului socializat, reeducat, e un
"anticomunism" operat la nivelul
care s-a prăbuşit cel dintîi în mîna
comuniştilor. Nu e anticomunismul
cuvîntului-faptă, al cuvîntului care
angajează. E anticomunismuldiscurs născut din viaţa-text, care
poate fi rescrisă oricînd din
perspectiva sloganului zilei. E
anticomunismul "sculelor".
Cine sunt sculele? Sculele
sunt armătura sistemului, a cărui
longevitate
vampirică,
postmortem, a fost asigurată de
două tehnici: 1. încercarea de a-i
compromite pe toţi; 2. încercarea
de a-i racola pe unii, "sculele",
care să-i aibă în grijă pe
compromişi. Spre exemplificare,
iată două citate culese de Cassian
Maria Spiridon în merituoasa lui
sinteză:
1. Zaharia Stancu, presat de
Petru Dumitriu să publice mai
mulţi tineri în paginile revistei
"Viaţa Românească", a răspuns:
"Da, aprobase Stancu nu prea
încîntat, dar să-i puneţi să mînînce
rahat. Dacă vin americanii ne
spînzură pe amîndoi. Cu cît o să
fim însă mai mulţi, o să le fie mai
greu să o facă şi avem şanse să
scăpăm!"
2. În martie 1950, ministrul
adjunct MAI dă directive, într-o
"Şedinţă cu comandanţi de
Regionale
şi
Judeţene
de
Securitate", privitoare la racolarea
informatorilor şi a altor tovarăşi de
nădejde: "Am spus în felul
următor: ce înseamnă tovarăşi,
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fiecare meseriaş, fiecare doctor,
orice om are o sculă şi de scula lui
se îngrijeşte, însă la Securitate care
este scula noastră? Am spus că şi
noi avem o sculă (...) Aşa cum
muncitorul are grijă de scula lui,
aşa avem şi noi de informatori - şi
noi trebuie să avem grijă de scula
noastră mult mai mult."
Ceea ce nu ştia Zaharia
Stancu era că şi după prăbuşirea
regimului comunist vor avea
căutare tot oamenii compromişi şi
manipulabili, nu oamenii curaţi.
Într-adevăr, dacă ne uităm la
oamenii care s-au perindat la
conducerea României în ultimii
douăzeci de ani, ajugem la
concluzia că agenţii de influenţă ai
puterilor
"suzerane"
sau
"protectoare" au avut cîştig de
cauză asupra oamenilor cinstiţi
care au căutat să reprezinte
interesele României. Sculele şi
urmaşii lor, oameni născuţi şi
antrenaţi să funcţioneze în sistem,
la ordin, au eliminat nu doar de la
conducere, ci şi din viaţa naţională,
oamenii oneşti şi independenţi.
Unii dau vina pe români pentru
acest fenomen. Dar, în orice
naţiune, tocmai elitele au rolul de a
descoperi şi de a omologa valori.
Un antrenor de juniori nu aşteaptă
ca tribunele sau echipa adversă să
aplaude valoarea unei tinere
speranţe. Antrenorul recunoaşte şi
afirmă valoarea. În România însă,
sistemul
de
perpetuare
a
nonvalorilor se bazează pe troc:
consacrare contra obedienţă. De

aceea, în România, nimic nu poate
fi lăsat la îndemîna elitei: nici
economia, nici literatura, nici
politica. Pentru că elita ne minte
prin
omisiune
sau
prin
instrumentalizarea
adevărului.
Lucrul acesta, după cum ne arată
cartea lui Cassian Maria Spiridon,
e o moştenire comunistă: "Virgil
Ierunca va constata cu exactitate că
întotdeauna
comuniştii
şi-au
anexat la patrimoniul socialist al
culturii naţionale pe toţi marii
artişti, cu o condiţie: ei au trebuit
mai întîi să moară."
Dacă nu vor să fie lăudaţi
viclean şi postmortem de cei care
i-au băgat în mormînt, dacă nu vor
să supravieţuiască doar ca mîzgă a
istoriei şi ca neam păcătos, românii
trebuie să ducă la bun sfîrşit ceea
ce au început în decembrie 1989.
Ne
trebui
o
autopsie
a
comunismului:
adică
o
deconspirare a întregii structuri de
urmărire-represiune-manipularedeturnare comunistă. Ne trebuie un
şir de procese penale, nu de
rechizitorii politice, împotriva
hoţilor şi criminalilor comunişti şi
neoliberali şi a acelora dintre
urmaşii lor care au continuat
tradiţia de familie. Nu e de ajuns să
schimbăm jucătorii sau regulile
jocului. Trebuie schimbaţi arbitrii.
Deocamdată, degeaba înscriem
goluri dacă jucăm cu arbitri din
Iad.
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“Cimitirul e aşezat în marginea satului, aproape de
ultimele case. E împrejmuit cu un gard de sârmă şi e năpădit
de bălării uriaşe, crescute printre mormintele acoperite de
iarbă, vegheate de cruci ruginite şi circumscrise de gărduţuri
mâncate de ploi. Din curtea lui se văd departe pădurile şi
dealurile tăiate de făşii de pământ multicolore, punctate de
acoperişurile de tablă şi ţiglă ale caselor din satele vecine.”

America
o proză de Adrian G. Romila
Taxiurile galbene, care opresc la un simplu fluierat sau semn cu
mâna; poliţiştii graşi, cu şepci colţuroase, pistoale la şold şi stele
strălucitoare în piept; mulţimea de zgârie nori, cu pereţi strălucitori, din
sticlă, şi magazine uriaşe, cu vitrine, la parter; puzderia de firme
luminoase, semnalând supermarketuri gigant, sedii de corporaţii şi de
companii multinaţionale, cinemauri şi hoteluri; fluvii de oameni şi de
maşini, care curg între artere mărginite de pomi şi clădiri de cărămidă
roşie; claxoane, motoare, strigăte de vânzători ambulanţi şi de homleşi,
cântece de rapperi negri, chelioşi, şi folkişti soioşţi, cu plete, pe la colţuri;
parcuri, arteziene, oaze de verdeaţă, cer ireal de albastru, ocean întins,
foşnitor; toate celulele şi ţesuturile lumii, tot sângele ei vital şi tot
scheletul ei de fier, beton şi sticlă, străbătut de la est la vest şi înapoi de
adn-ul secret al dolarului şi de pulsiunea subconştientă a traiului fără
griji, ăsta era New-Yorkul, asta era America, tărâmul aproape
extraterestru unde trebuia să ajung peste fix o lună. Doamne, cât visasem
la el, în comunism, cât îl dorisem de copil, într-o eră care condamna tot
ce era american, văzând filme, răsfoind reviste, auzind la unul şi la altul,
care fuseseră sau veniseră „de acolo”! Interviul de la Bucureşti fusese o
binecuvântare cerească, împlinirea unei profeţii, şansa mea nesperată. Le
plăcuseră engleza mea, cv-ul, dezinvoltura şi răspunsurile mele pontoase,
dar probabil cel mai tare aveau nevoie de mine ca expert IT, ca de unul
dintre cei mai buni. Şi asta eram, o văzuseră! Urma să ajung acolo pe
cheltuiala mea, cu o cursă aeriană din Frankfurt sau din Londra, trebuia
să aleg, dar „acolo” mă aşteptau o garsonieră cu chirie infimă (într-o
superbă suburbie a Manhattanului), o maşină de serviciu (un Chevrolet
mai mic, dar nou), telefon mobil de ultimă generaţie, net la discreţie,
gratis, şi vacanţe subvenţionate în El Dorado-ul simbolizat de secole de
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steagul alb, cu steluţe în pătratul albastru, vărgat de dungi roşii. Oh, şi
câte mă mai aşteptau, la câte mă gândeam nopţile, înfrigurat de emoţia
plecării, una definitivă, da, definitivă: Statuia Libertăţii, cu flacăra ei de
înger păzitor al Paradisului găsit; înălţimile ameţitoare şi faţadele ciudate
oferite de Empire Sate Building şi de Chrysler Building; parcurile şi
cartierele care mărginesc Hudson River; plimbările pe Wall Street şi în
Central Park şi în Coney Island; plajele imense din Brooklyn şi, de ce nu,
o bursă la Fordham University, care să mă împlânte mai bine în pământul
tuturor posibilităţilor.
Voiam să-mi iau rămas-bun şi de la el, de la satul bunicilor, unde
copilărisem în vacanţele când scăpam acolo de încrengătura urâtă de ţevi
şi blocuri care desena oraşul socialist. Moartea ambilor lăsase casa
pustie, iar eu nu mai călcasem prin satul azvârlit, departe, între dealuri
decât întâmplător, cu mama sau mătuşile care mai cultivau câte ceva în
grădina părăginită sau îngrijeau mormintele din cimitirul indundat de
pace. Nu puteam pleca fără să-l revăd, poate pentru ultima oară, ca să-l
întipăresc defintiv în retina pe care o voi închide cândva, undeva,
acoperit de pământ. Luasem autobuzul de la autogară şi-mi aminteam, a
câta oară, de zilele când luam acelaşi autobuz, din aceeaşi autogară, în
glorioasa eră a „tovarăşului” şi a „tovarăşei”. Aerul devenea, ca de-atâtea
ori, irespirabil. În maşină oamenii dormeau, transpiraţi, cu capul
legănându-se şi pălăriile căzute caraghios, într-o parte, lângă genţile lor
murdare, pline cu ulei, zahăr şi alte roade ale oraşului. Abia mai târziu
aveam să înţeleg că, începând după război, cei care s-au mai întors trăiau
două vieţi. Dimineaţa plecau la muncă prin hardughiile zgomotoase şi
fumegânde din oraş, apoi, la amiază, veneau cu „naveta” acasă, aducând
ceea ce altădată ar fi găsit pe pământurile lor, poate chiar în spatele casei.
Dar asta am înţeles-o când m-am făcut mare şi am văzut că, primite
înapoi, pământurile îşi pierduseră hotarele originare şi aveau dimensiuni
variabile, date de memoria şubredă a foştilor-actualilor proprietari. Ei
uitaseră nu doar hotarele pentru care se certau atât, ci şi îndemânările
acelea ancestrale prin care semănau şi culegeau totul la timp. Acum, cei
din autobuz îşi cumpărau pâinea din locul plin de case suprapuse, de ţevi,
fire şi claxoane, unde nu s-ar fi dus nici morţi altădată, şi veneau acasă,
unde nu le rămâneau multe de făcut. Doar să schimbe vestonul boţit,
pălăria cea bună, ghetele şi să descarce geanta.
Drumul coboară dealul abrupt, sfârşindu-se chiar unde începe
satul, apoi urcă, o dată cu prima casă, înspre răscrucea cu biserica şi
şcoala, lungindu-se ca picioarele unui păianjen de-a lungul caselor şi
terminându-se în toate părţile, lăsând apoi locul altor dealuri, altor case,
altor începuturi. Asta se poate vedea din curtea bunicii, dacă priveşti spre
114

sud, drumul care coboară străjuit de plopi şi mesteceni şi apoi urcă,
transformând ajunsul „la bunica” într-un ritual, cu moarte şi înviere.
Poarta cu forme ciudate (totdeauna m-am întrebat cine o fi avut ideea
ondulărilor de arc perfect, câte trei arcuri perfecte pentru fiecare cat al
porţii), văzută din autobuzul prăfuit, îmi anunţă că trebuie să cobor. După
ce trece de biserică şi de micul magazin universal, altădată cu o firmă
grosolană pe care scria Cooperativă, cu birt improvizat din mese de
scânduri negeluite, fixate pe pari înfipţi în pământ, autobuzul parchează,
în sfârşit, la locul ştiut, lângă una din case. Cobor şi o iau, ca de obicei,
înapoi, la vale. Salut câţiva localnici, care îmi răspund curioşi, uitându-se
în urmă, după mine. Poarta se deschide greu, din cauza ierbii înalte şi a
bălămălilor lăsate. Paşii mei foşnesc plăcut, amortizaţi de covorul verde
al drumuşorului. Deschid şi cealaltă poartă, de la ogradă, şi intru. Casa
pare că doarme, sub umbra aromată a viei şi a uriaşului cireş. Caut cheia
sub unul din geamuri, aceeaşi cheie veche, mare şi pătată de rugină, şi
descui lacătul de la bucătăria de iarnă. Dincolo de uşa care acum stă
închisă cu lunile mă izbeşte mirosul de spaţiu închis şi neaerisit. Deschid
repede geamul, apoi mă aşez pe taburetul mesei rotunde din bucătărie şi
privesc. Lumea copilăriei, cu lucrurile şi poveştile ei: plita, tacâmurile de
cositor, oalele împrăştiate care-ncotro, cănile murdare, borcanul cu sare,
în care stă lingura de lemn, poliţa, ştergarele murdare, hainele aruncate
peste tot, preşurile din cordele multicolore, aparatul de radio — un
Madrigal părăginit, ceasul stricat, cu timpul coclit, încuiat în el. Peste
toate stă grea plapuma mată a pustiului. Cuptorul bucătăriei de vară, o
şandrama de scânduri ridicată direct pe pământ, îmi rânjeşte din gura
ştirbă, cu tencuiala care dezvăluie cărămizile roşcate, roase de vreme.
Am intrat în şură, sub podul mare. Vechea odaie a bunicului
fusese transformată de bunica, după moartea lui, în magazie. Odinioară
dormeam şi eu aici, cu bunicul, şi lui îi plăcea şi-mi păstra de fiecare dată
cuburi de zahăr. Crocantele şi dulcile cuburi albe ale bunicului!
Păianjenii umpluseră acum toate colţurile, legând cu mătasea lor fină
grămada de lucruri nefolositoare, într-o încercare disperată de a le salva
cumva, de a le da vreun rost prin felul de-a le uni într-un tot straniu,
dintr-o altă planetă, dintr-un alt ev cosmic: o lopată pe deplin oxidată, un
cuier de sârmă, o menghină stricată, cercurile rupte ale unui butoi, două
seceri ruginite şi lipsite de mâner, un scaun de paie cu fundul spart, o
ramă de oglindă din lemn, o bucată de piele de oaie, cu ceva urme blană
pe ea, recipientul din sticlă al unei lămpi cu petrol. Pereţii scorojiţi, cu
lutul căzut, lăsau să li se vadă bârnele de dedesubt, ca într-o lecţie de
anatomie murală primitivă. Moartea îşi întinsese şi pe aici umbra şi
parfumul mucegăit. Soarele amiezii străbătea cu greu prin geamul prăfuit
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şi prin împletiturile arahnide care formaseră un strat opac, între canaturi.
Dulapul odinioară maro fusese folosit drept cuibar, aşa că n-am găsit în el
decât paie şi urme de găinaţ pietrificat. M-am întors în mica grădină a
şurii, unde, lângă gard, erau rugii de zmeură altoită, care în timpul verii
colorau aerul cu un parfum greu şi roşu.. Câte căni cu fructe sângerii,
presărate cu zahăr, am mâncat de-a lungul anilor! Am urcat pe scara
podului, cu fuşteii scârţâind ameninţător şi jucând în locaşurile lor. Şi aici
zăceau amestecate obiecte dezafectate, pe care le ştiu în acelaşi loc încă
din copilărie. Pesemne că bunica nu avusese timp să se ocupe de ele ori
pur şi simplu n-a vrut să le mişte, din dorinţa de a nu le strica
aranjamentul şi de a nu tulbura cine ştie ce ordine a universului. Acum
ele îmi aminteau, prin arhitectura lor milenară, de prezenţa ei. Mă
aşteptam să urce scara şi s-o aud strigându-mă. Vântul începuse să adie
uşor, fâşâia prin frunzele galbene ale viei şi-mi mângâia obrazul de copil
curios. Era frig în podul mare al bunicii.
Cimitirul e aşezat în marginea satului, aproape de ultimele case. E
împrejmuit cu un gard de sârmă şi e năpădit de bălării uriaşe, crescute
printre mormintele acoperite de iarbă, vegheate de cruci ruginite şi
circumscrise de gărduţuri mâncate de ploi. Din curtea lui se văd departe
pădurile şi dealurile tăiate de făşii de pământ multicolore, punctate de
acoperişurile de tablă şi ţiglă ale caselor din satele vecine. Am aprins
două lumânări, curăţind felinarul cu sticla spartă în care arseseră vechi
feştile, nemaschimbate de cine ştie când. Le-am spus câteva cuvinte în
gând, m-am recules, cu capul în pământ, cred că puteau ţine loc de
rugăciune.
Timpul să plec a venit mai repede decât îl aşteptam. M-am urcat
iarăşi în autobuz, la ora afişată pe tăblia staţiei. Am trecut în viteză pe
lângă poartă şi m-am văzut dincolo de ea, alergând prin curte, în
pantalonii mei scurţi albaştri, în tenişii maro, în timp ce bunicul îmi striga
să mă liniştesc, iar bunica trebăluia ceva prin bucătărie. Asta au făcut
până la sfârşitul lumii, din câte ştiu, moartea şi trompeţile Apocalispei iau găsit obosiţi. După ce am urcat dealul străjuit de mesteceni şi plopi, cu
huruit greu şi damf înecăcios de motorină, am zărit, în spate, soarele
căzând roşu peste satul care intra încet în împărăţia astrului, în sunetele
triumfătoare ale unei simfonii mute. În faţă, prin parbrizul murdar de praf
al autobuzului deja începuseră să se zărească capul încoronat cu cele
şapte raze şi făclia aurită din mâna cu care Miss Liberty mă saluta la
porţile noului Paradis.
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„Toţi sunt „ profesori de poezie”: îşi ţin versurile
în formol. Pe cărările Nordului nici caii nu
se duc de dârlogi.”

Poeme de George Vulturescu
Ochiul rău, ochiul bun
Nimic nu îmbătrâneşte în Ochiul Orb
Călăreţii plecaţi prin pădurile lui rămân
mereu tineri
aşa spun cei mai bătrâni şi cei mai tineri şerpi1
Iertat să fiu pentru Ochiul Orb
Cei pe care nu i-am văzut cu el îmi sunt cei mai dragi:
nu le-am pus peste umeri linţoliile cavernelor,
nu i-am atins cu solzii gelatinoşi ai nopţii
Umileşte-te Ochiule care Vezi:
vederea nu e vedere până la sfârşitul vieţii
ca Iisus pe cruce ea e în agonie2
„ El are un Ochi Orb” se şoptea în sat
în spatele meu. Treceam pe uliţă lăsându-mă dus
de Ochiul Orb ca de o sanie în care îl luam doar
pe Ioan, vecinul. „ Cât de departe vrei să mergem? ”,
îl întrebam. Iar el îmi cerea: „ Arată-mi cu
Ochiul tău Orb ce face nea Achim în mormânt ...”
Obişnuiam să urc pe Pietrele Nordului şi
să mă rog cu ochii închişi. Dar sub pleoape
simţeam cum Ochiul Orb trecea brusc în
cel bun precum dihorii dintr-o vizuină
1

F. Nietzsche
Pascal: “ Iisus va fi în agonie pînă la sfârşitul lumii: nu trebuie să dormim în tot acest
timp”
2
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în altă vizuină. Îl auzeam cum îi lipăie bulbul
zemos, ca pe-un zer, mieii ...
Aşa spun azi cei mai bătrâni şi cei mai tineri şerpi:
„Ochiul Orb se hrăneşte cu cel care vede.”
(Tu laşi asta, Doamne, tu laşi ca apele lui să
se îmbâcsească precum luciul lacurilor fără
vărsare)
Aşa se întreabă ei:
„ Cine va recunoaşte că există un Ochi Orb care
ne precede? Care ne hăituieşte să ne întoarcem
în el?”
În timpul acesta voi puteţi închide ochii,
voi puteţi dormi.
Ochiul Orb nu doarme: nimic nu îmbătrâneşte
în el. Şi corbii care-i traversează cavernele
oricând pot să aibă penele albe ...
Pietrele şi literatura română
N-am nici o nuia fermecată în mâini.
Vorbesc doar cu Row, orbul:
„ Cimitirul din sat e biblioteca mea
dacă îi dau foc
rămâne pământ de vândut
în curva asta de ţară
Veţi lăuda focul: el îngraşă
pământul
el şterge numele de pe cruci
şterge dinţii din gura poemelor care rod
din curva asta de viaţă”
Ioachim a propus azi la crâşmă
umanizarea cimitirului: „Vom locui
de vii în sicrie, nu mai cheltuim pe case;
strigoiul nu va mai fi demonic,
întoarcerea nu va mai fi o spaimă ...”
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Dar Row i-a zis:
„ Nordul cheltuieşte oare atâta frumuseţe
numai ca s-o ascundă ochilor? ...”
Eu eram ultimul costoboc între
ei–am mai cerut de băut, am plătit pentru toţi:
tocmai îmi vândusem casa părinţilor mei
din Tireac. Gândeam:
„ Tată, tată,
acum sunt uşor precum câmpia după furtună:
grindina a cules totul ...”
Row continua să peroneze:
„ Ce să le spun orbilor că sunt literele?
Iarbă peste care trece vântul?”
N-am nici o nuia fermecată în mâini.
Nimeni nu mai sapă fântâni. Şi literele
izbucnesc singure din albul paginii. Ies
ca şi morţii de sub iarba cimitirelor. Ne lasă
liber locul. Nici o interdicţie:
cârtiţa nu se mai ascunde sub muşuroaie
ci umblă în Miez de Zi şi întreabă:
oare glasul Pytyhei nu îneca în sânge gâtlejul
celor din cor? oare în pădurea de metafore
lupii n-au colţii ascuţiţi? oare în ochiul translucid
al poetului corbul nu vrea să spargă gheaţa
cu ghearele şi să înşface peştii lui coloraţi? ...
Row:
„ ... Când veţi putea desluşi inscripţiile de pe Pietrele Nordului
literatura română se va schimba ...”
Dar cui îi pasă de literatură când treci
printre Pietrele Nordului, îl apostrofă Ioan.
Eu ridic zi de zi câte o piatră de pe cărare:
o ţin în palme ca şi cum Dumnezeu ar
putea sta chiar în miezul ei.
Doamne, îi strig, când îmi vei răsfira cenuşa
printre degete, tu mă vei putea vedea?
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Privirea de peste umăr
Nu vin să aduc pacea pe Pietrele Nordului.
Piatra nu e pentru dialog: în jurul ei
creşte cucuta, şerpii se-adună şi o coc cu
solzii lor. Sunt oameni care nu pot trăi fără
cucută: plătesc bine, ucid pentru ea.
(Et ne nos inducas ...)3
E scris în cărţi, în cărţile bune, că Nordul
e maladiv, oxidează, răspândeşte molime
din luturi şi pietre. Există şi cărţi care nu suflă
o vorbă unde e Nordul ...
Toţi sunt „ profesori de poezie”: îşi ţin versurile
în formol. Pe cărările Nordului nici caii nu
se duc de dârlogi.
Cucuta mea vă aşteaptă: cine vrea să fie acolo,
pe Pietrele Nordului, şi nu pe treptele Academiei?
Privirea mea cade ca un ciocan pe piatră şi-i
trezeşte alămurile de goarnă.
(Ceea ce nu suport în poezie e „privirea de peste
umăr”. Scrii cu ţăruşii ei înfipţi în tine.
Ca un pământ parcelat e textul.
Cum sicriul e rama cadavrului tău.)
Sus, norii Nordului sunt o ecloziune a purităţii.
Oare îi pot privi cu tot noroiul cărnii mele din ochi?
Dacă nu e primejdios să vezi cu ochiul orb,
dacă poţi scrie cu dinţii în locul degetelor
de solzi ale lui Constantin Draxin
cine să-l ţină de mână pe Poet?
cât e de primejdios să-i scrijelezi
versul pe pereţii Academiei?
Numiţi-l mai departe orb
numiţi-l mai departe beţiv
numiţi-l saltimbanc
3

Şi nu ne duce pe noi (în ispită) ...
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speriaţi copiii cu cadavrul lui din debara:
ce e primejdios lângă un cadavru
dacă nu un alt cadavru?
Aleluia! „Privirea de peste umăr” s-a rupt din
ochiul Atotputernicului ca o piatră din Munte–
cum se mai poate opri din rostogolit
dacă nu-i cresc unghii cu care să se agaţe de tine?
Precum în filmele lui Charlot
scrisul lasă spatele descoperit
e o unghie înfiptă direct în creier
un creier care iese din tine
pe labele fricii
şi-o zbugheşte lăsându-te cu propriul tău cadavru
Cine vrea să fie acolo:
Ochiul Orb şi Ochiul care vede
stau în Ochiul Tău, Doamne,
înnoptând peste toate literele ...

Urmele nu pot fi clocite ca ouăle
Smintit, prin Pomerania şi Rügen,
s-ar părea că te-am însoţit toată viaţa,
Caspar David Friedrich.
Smintit şi acum că te întreb:
oare duce mai departe o cărare cu stânci
şi copaci prăbuşiţi, cu găinaţ de vulturi pe
Pietrele Nordului
sau e suficient să închid doar ochii lângă
paharul din crâşma lui Humă?
(Aceeaşi teamă în ochi am văzut-o la tânăra
din Staatliche Gemäldengalerie a Dresdei când
privea Stâncile din Rügen)
Despre asta îmi vorbeşte şi Row, orbul
de lângă mine: „Acolo unde există creier–cât de
121

cât o fleică de creier neputrezit–în orice striaţie a
lui e împăiată frica...”
Smintit cine urcă în Munte cu un orb pentru
care priveliştea e doar văpaie
sau nu s-a înşelat Schlegel spunând că
„hieroglifele sunt esenţa artei?”
Îmi pare că sub coaja pietrelor e împăiată pulberea.
Asta spun stâncile, Caspar David Friedrich?
Privesc pînă îmi cresc gheare din pupile
şi se-nfig în orizont mai tare ca piroanele
cu un ochi orb în care e doar cenuşa fulgerelor,
(„golit de tot ce e esenţă în el”, cum scrie Goethe)
ochi –cuib în care vin să înnopteze vise
şi-apoi pleacă precum păsările răpitoare de lângă hoituri
O alt ochi mă aţinteşte din înalt:
în el eu şi nisipul suntem una: „praf şi pulbere”
Praf şi pulbere este şi în monogramele
Scrijelite pe Pietrele Nordului
goale ca nişte de ou
din care privirea s-a scurs
sau şarpele, sau viermele
urmele nu pot fi clocite ca ouăle
Stau pe stânci, Caspar David Friedrich,
şi prin mine–cu spaima mea–Muntele aude nisipul
vălurindu-se în pietrele care se desprind şi se
rostogolesc în vale.
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„cu palma lipită de pînza mustind de sînge
voiam să aud valurile cum rod
aveam precum în orice copilărie nevoie
de un singur cuvînt ce n-ar veni dinspre gură
Doar să-l aud. Atît.”

Aurel Dumitraşcu - Poeme inedite
(Patrie să spun şi să mă tem de cine rosteşte
cuvîntul acesta în spatele meu)
- Numai o dată mînia rupe din ţărm şi
inundă feţele nelămurite ale nălucii
acel mîl preţios în care zac grădini suspendate
în peşteră viermele a cerut de nevastă o stalactită
- acele fecioare blestemate de pietre
(nu cunoşti nimic despre făclia sfîrşitului)
orgolios ca un măturător din palatul versailles
mor altundeva în fresce-n gravuri
trupul mi se lipeşte de limba şuierătoare a
zării–pur şi simplu mi-e dor de măsurile cerului
ştiu oare că numai cel tînăr este o închipuire
a bolii şi totodată a luminii?
patrie să spun şi să mă tem de cine rosteşte
cuvîntul acesta în spatele meu.
(Paupere femei au orbit privind marea)
- Sirenele au scufundat toate corăbiile
marinarii nu voiau să moară
în marile porturi paupere femei
au orbit privind marea.
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(Drumul acesta duce-n seminţe)
- Voi singuri puteţi şti cine se uită din mări
cine iscodeşte acel pălărier dormind între măşti
numai voi dezmeticiţi din orbire
dacă drumul acesta duce-n seminţe
singur împînzind cerul cu ramurile mele
voi rămîne cu capul întors.

(Memoria va cîştiga porumbei albi)
- Va urma o ruşine o neîncredere
memoria va cîştiga porumbei albi
înţepenit de catargul corabiei
călătorul fi-va inundat
de înţelepciune.

(Despre saci şi despre vedenii)
- Nici o propunere serioasă pentru viaţă
- noi am iertat toţi zeii în minciunile lor –
chiar pe acel care ne-a adunat într-o dimineaţă
în piaţă şi numai nouă ne-a spus:
despre saci şi despre vedenii de cîmpii pe care
grîul seceră oameni
despre perceperea lumii prin ascuţişul ghilotinei
despre realitatea din hărţi despre ordinea lacrimei
în anii de pubertate
- nu ne-a spus nimic despre numele lui despre faptele lui
şi mai ales despre pata de sînge care-i acoperea
mereu gura
şi-n jurul ei alergau zgomotoşi: porumbei
pitulici grauri ciori funigei
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(Nimeni n-a încercat o călătorie cu iahtul prin cărţi)
- În primii ani nimic bun despre noi
nimeni n-a încercat o călătorie cu iahtul prin cărţi
(„ar fi fost o aberaţie pentru acel popor
ghemuit în saci şi închis într-o moară”)
cu palma lipită de pînza mustind de sînge
voiam să aud valurile cum rod
aveam precum în orice copilărie nevoie
de un singur cuvînt ce n-ar veni dinspre gură
Doar să-l aud. Atît.
Mi-i închipuiam pe toţi ceilalţi ghemuiţi luînd felurite
forme ţipînd născînd alte forme batjocorindu-şi
deşertăciunea pe care totuşi atît de mult o iubeau
Un singur păcat: existenţa în sine.
Vor dura mii de ani primele secvenţe
repetarea lor adîncind simţurile apoi numindu-le
Fie aceasta prima amintire deasupra ţărînei.
Mereu trist. un actor ce şi-a ucis din greşeală
partenera în actul întîi în chiar ziua premierei
pierderea tuturor opiniilor despre trup–aşa
încep marile noastre migraţii.
Ochiul făcînd victime. dinţii. şi limba înspăimîntată
dînd altă formă peste capetele celor sfioşi
viitorilor ani
(BLASFEMIA nu a fost un truc: parcă cineva
repetă moartea în după-amiaza fiecărui concept;
după aplauze şi bocete am ştiut
m-am gîndit încotro se întunecă sacul
cine scapă
cine este om
cine este iertat).
(Textele fac parte dintr-un volum de poeme inedite, în pregătire. Unele
texte sînt datate şi fac parte din „laboratorul” de creaţie din anii 19811982, de dinaintea debutului în volum. A.A.G.)
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„Cel mai se seamă eveniment al acestui răstimp e
un fapt trist, moartea, la 31 ianuarie 1933, a preşedintelui
nostru, scriitorul englez John Galsworthy. Presa şi scriitorii
din toată lumea au avut un cuvânt de amintire şi de
apreciere.”

REMEMORĂRI:

Pen Clubul Român, acum 77 de ani
un documentar de Barbu Cioculescu

Se află în posesia noastră, din arhiva Radu Cioculescu, un registru
tip contabilicesc, de dimensiunile 35/20, purtând pe prima filă titlul
PEN Clubul român
Şedinţe de Comitet
Adunări generale
Prima parte a registrului, purtând titlul Şedinţe de comitet a rămas
nescrisă, cea de a doua, intitulată Adunări generale se deschide cu un
Proces vrebal nr.1, din miercuri 8 aprilie 1933. Redăm textul: „La cea de
a doua chemare a secretarului, dl. Em. Bucuţa, răspund următorii membri
ai PEN Clubului român: Em. Bucuţa, Liviu Rebreanu, Jean Bart,
Corneliu Moldovanu, Ştefan Neniţescu, Eugen Filotti, V. Ciocâlteu, Al.
O. Teodoreanu, dr. Voiculescu, Ion Sân-Giorgiu, Ion Minulescu, Victor
Eftimiu, Caton Teodorian, I.M.Sadoveanu, Ion Pillat, Ilarie Voronca,
Camil Petrescu şi Victor Ion Popa.
În lipsa dlui I. Al. Brătescu-Voineşti prezidează dl. Corneliu
Moldovanu, preşedintele Societăţii Scriitorilor Români. Dl. Em. Bucuţa,
secretar, face următoarea dare de seamă: „Asociaţia noastră are ca punct
central de activitate colectivă adunarea generală din fiecare lună mai.
Propriu-zis, anul PEN-Clubului ar fi cuprins între două adunări generale.
Darea noastră de seamă începe astfel din mai 1932 şi ajunge până astăzi.
Cel mai se seamă eveniment al acestui răstimp e un fapt trist,
moartea, la 31 ianuarie 1933, a preşedintelui nostru, scriitorul englez
John Galsworthy. Presa şi scriitorii din toată lumea au avut un cuvânt de
amintire şi de apreciere. Datorită faptului că marele romancier ajunsese
un personaj internaţional, nu numai prin literatura lui de povestiri şi de
teatru, tradusă în multe limbi, dar şi prin Premiul Nobel, acordat în 1932.
Prin calitatea de membru al subcomisiei literelor din Institutul de
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Cooperare Intelectuală şi mai ales prin aceea de preşedinte al PEN
Clubului, pierderea aceasta dureroasă a avut însă şi buna urmare a unei
manifestări de solidaritate a scriitorilor din toate ţările. Chiar plecând
dintre noi strălucitul nostru preşedinte a făcut încă un serviciu
comunităţii scriitorilor pentru care a lucrat cu o nezguduită convingere.
Ca o ultimă dovadă, el a lăsat suma destul de considerabilă rezultată din
Premiul Nobel PEN Clubului din Londra, ca să fie întrebuinţată anual în
scopuri pe care le vom cunoaşte când ni se va comunica regulamentul
acestei Fundaţii. Venitul pus la îndemână înseamnă 250 de lire sterline
anual.”
Referitor la situaţia PEN Clubului român, raportul preciza: „Ca în
toţi anii, la fel şi anul acesta ni s-au adresat numeroase intervenţii, atât de
cerere de lămuriri bibliografice şi biografice, cât şi de introducere şi
călăuzire de oaspeţi scriitori. Le-am împlinit pe toate în măsura putinţei
şi cu expresia mulţumirei celor ce ne-au folosit serviciile. Dau ca pildă
trecerea pe la noi şi contactul cu PEN Clubul român a scriitorului german
Ponten şi foarte de curând a preşedintelui PEN Clubului bulgar
profesorul A. Balabanof de la Sofia. Participările noastre la manifestările
publice, cu mese date în cinstea scriitorilor în trecere prin Bucureşti s-au
făcut după normele obişnuite. Cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani,
am trimis un omagiu stareţului Metodiu Zavoral, de la Praga, marele
prieten al românilor şi membru de onoare al PEN Clubului român.
Răspunsul sărbătoritului, scris în româneşte, a fost mişcător.
Cu prilejul participării noastre la masa dată ministrului Instrucţiei,
Cultelor şi Artelor, Dl. D. Gusti, la care colegul Liviu Rebreanu a vorbit
în numele PEN Clubului, D-sa a fost proclamat membru de onoare. E al
doilea membru de onoare pe care îl avem. În ţară, o problemă nouă a fost
aceea a legăturilor cu scriitorii minoritari, care s-a rezolvat numai în parte
prin înfiinţarea unei secţii a PEN Clubului român pentru scriitorii unguri
din Transilvania. Am luat parte atât la înfiinţarea acestei secţii, cât şi la
adunarea generală anuală a scriitorilor din grupul Malicom de unde s-au
recrutat cei mai mulţi dintre membri şi am discutat chestii de program şi
de activităţi comune...”
Iar în final: „În legătură cu hotărârea luată în conferinţele
balcanice de la Atena, Istanbul şi Bucureşti, ca asociaţiile de scriitori,
mai ales cele cu caracter interbalcanic sau internaţional să lucreze fiecare
pentru o apropiere între creatorii de idei şi de frumuseţe din cele şase ţări,
am înlesnit traducerea deocamdată a unui roman din limba greacă
modernă şi a unui volum de proză din limba bulgară. Acesta din urmă a
apărut zilele acestea şi va fi întâia traducere de acest fel făcută sub egida
PEN Clubului şi cu arătarea chiar pe copertă a acestui fapt.”
Darea de seamă, supusă adunării generale, este aprobată în
umanimitate. Ion Pillat aduce mulţumiri lui Em. Bucuţa pentru activitatea
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depusă şi se dă citire unei scrisori de la Nichifor Crainic. Acesta,
intenţionând să demisioneze, pretinde ca noul comitet să fie alcătuit din
oameni gata de muncă şi de jertfă. Preşedintele propune alegerea unui
nou comitet destinat să rezolve chestiunile curente, cât şi pe cele legate
de congresul anual al PEN Clubului ce urma să se ţină în luna mai la
Raguza, în Iugoslavia. Comitetul se alege pe perioada mai 1933–mai
1934. Scriitorul Liviu Rebreanu propune ca alegerea comitetului să nu se
facă prin vot secret, ci prin aclamaţii... Ion Pillat cere ca, pe lângă un
ungur, să fie ales în comitet şi un român ardelean şi îl propune pe Lucian
Blaga. Camil Petrescu, la rândul său, nu este de acord ca alegerile să se
facă în mod secret... Dnii Bucuţa şi Teodoreanu lămuresc că în cluburi
alegerile se fac pe faţă. Ca urmare: „Dl. Preşedinte propune ca să se
aleagă un comitet în bloc, prin aclamaţii. Propune pe rând pe dl. Victor
Eftimiu, ca preşedinte, dl. Ion Sân-Giorgiu ca secretar, dl. Eugen Filotti
casier, dnii Ion Marin Sadoveanu, Lucian Blaga, şi un membru al filialei
Cluj, membri. D. Corneliu Moldovanu cedează scaunul prezidenţial dlui.
Victor Eftimiu. Dl. Preşedinte Victor Eftimiu mulţumeşte pentru alegere
şi aduce mulţumiri dlui. Em. Bucuţa pentru munca depusă. D-sa spune că
vrea să facă democraţie în PEN Club şi celelalte societăţi de scriitori.
Propune să se reia mesele lunare pentru ca scriitorii să se vadă mai des.
Face elogiul scriitorilor care muncesc şi se sacrifică pentru activitatea lor.
Socoteşte că rostul PEN Clubului e să strângă relaţiile între scriitori.
D-nii Pillat şi Corneliu Moldovan cer să se aleagă noi membri.
Dl. Eugen Filotti cere relaţii asupra banilor ce posedă PEN Clubul. Dl.
Bucuţa spune că nu există fonduri. Se hotărăşte o cotizaţie anuală. După
discuţii se hotărăşte o cotizaţie anuală de 100 (una sută) lei. Se trece la
ordinea de zi. ” În cadrul acesteia, Ion Sân-Giorgiu dă citire unei invitaţii
pentru congresul de la Dubrovnik, unde se decide să participe
preşedintele, dimpreună cu Ion Pillat, Liviu Rebreanu, Corneliu
Moldovanu, Em. Bucuţa, Ion Marin Sadoveanu, N.I.Herescu şi Aron
Cotruş. În încheiere, secretarul PEN Clubului citeşte telegrama centrului
Londra privitoare la situaţia din Germania şi o notă pe aceeaşi temă de la
membrul german Martin. Se discută între membri problema. Dl. Bucuţa
cere noutăţi despre congresul de la Budapesta. Preşedintele propune ca
viitoarea masă să aibă loc pe 10 aprilie, la orele 8 1/2 seara la restaurantul
Elveţia. Propunerea se admite. Procesul verbal este semnat de Victor
Eftimiu, preşedinte şi Ion Sân-Giorgiu, secretar.
În nota de sub semnături citim: „La masa colegială care a avut
loc luni, 10 aprilie 1933, se cooptează următorii noi membri:
N.I.Herescu, Ion Petrovici, Ţigara Samurcaş, D. Caracostea, Paul
Zarifopol, arhitect Gheorghe M. Cantacuzino şi profesor Jean
Cantacuzino.” Să fi fost mese copioase ?
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„cu opt găuri şi arsă în foc, ocarina e-o replică-n miniatură
a trupului stând pe cenuşă–el însuşi
aducându-se ardere, zisă de tot? ştii ce-i spune, când se
întâlnesc, hârbului oala spartă?
răspuns: ocărăşte-L şi mori!”

Poeme de Emilian Galaicu-Păun
iov & vio
1.
ca şampania ţinută la cald–dacă 39.5 nu-i chiar febră! –, acest trup în
spume se umple de bube
dulci, din creştet la tălpi: „la mulţi ani!” (spunând asta, simţi limba în
gură cum ţi se băşică,
iar vorbirea, de unde era bine-ntinsă, se-acoperă toată de plăgi), când în
ceasul al
doisprezecelea nu preşedintele, ultimul om („numai eu am scăpat ca să-ţi
dau de
ştire”)-n loc să-ţi ureze un nou început, îţi vesteşte sfârşitul: „la anul
şi…”
(numai mâine nu-i azi!) în chiar noaptea de revelion. vai de capul meu!
(dop de plută în care tăria ţi se răsuceşte ca un tirbuşon, să ţi-l smulgă din
umeri,
sau împins înăuntru cu coada de lingură, totuna doare.)
dimineaţa de-ntâi se trezeşte-n cămaşa de noapte a lui 31 decembrie
şi când dă să şi-o scoată, primeşte-n schimb o pijama de spital (ce se vede
acolo
unde îmbrăcămintea se cască nu bucură ochiul). „–semnaţi aici (bifă) că
aţi renunţat la
internare”–V iov. „şi dumneavoastră, că vi-l asumaţi”–vio V
2.
să le-o iau înaintea groparilor pe scurtătură, nu trupul la groapă, ci groapa
o dau în trup–şi am scăpat de ea!
(este-o groapă de patruzeci şi de ani pentru-un bărbat de 1.80 m, cu
părinţi încă-n viaţă, la rândul lui tată
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de familie & soţ iubitor–nici o viaţă de om n-o astupă şi-anume cu ea
acum tre’ să te
iei în gură. o groapă a fleur de tete ce s-ar potrivi pe picior ca pantoful
cenuşăresei, doar s-o încerci–nici o moarte de om n-o încape şi-anume pe tine
te-a dat în gât.)
dată-n paşte, nu vrea să se ducă pe gâtiţă şi [Requescat in] pace! şi-atunci
o-mpart, groapa, în gropi mai mici
ca pe-un blister golit de tablete–le iau dimineaţa, la prânz şi pe noapte şi
nu se mai termină.
cum ai da-o prin strecurătoare, o groapă comună, să-i afli pe-ai tăi. cum
le-ai cerne prin sită
de mătase, gropiţele, praful şi pulberea să se aleagă!
de prea plină ce-i, groapa dă pe dinafară–de unde i-am pus la picioare tot
lutul ce sunt.
acum una cu-o pâlnie (nu personajul, obiectul–un fel de clepsidră, dar
ireversibilă), după
cum mă trage la fund, şi pe care în ceasul din urmă-o voi duce la gură ca
pe-un megafon: „de profundis clamavit!”
(detonată cu primul tău mort coborât în ţărână–păzea! nici nu ştii cum te
spulberă undă de şoc.)
primitoare cum moartea doar poate fi. de nu s-ar pune pe trupul meu ca
pe-un cuibar să-şi clocească gropiţele,
de n-ar mai croncăni atât, n-ar mai scurma după râme, nu s-ar mai scăldan praf!
ca un ciur cu grăunţe-acest trup, răsturnat în cenuşă cu pleavă cu tot, să-şi
aleagă sămânţa cea bună
de cea stearpă nevestele tinere. strecurătoare de viermi, cât să-şi mamele
grâul
de făină de cel de colivă
3.
o fi trupul atât de fragil, încât trebuie împachetat ca-ntr-o folie cu alveole
în bule
înainte să fie trimis–post-restant–de pe lumea aceasta pe-ailaltă?
şi acela pe numele căruia este coletul, atunci când va fi să-l primească, să
fie chiar orb
încât are nevoie de brille-ul bubiţelor ca să citească în suflet? şi sufletul
într-atât de fragil, că se poartă în ferecătură de piele şi os presărată cu
perle
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moi ce coc? sau să fi ajuns, fix ca-n Infernul lui Dante, de son vivant
în ceaunul cu smoală şi-atunci când e dat în fiert scoate–S.O.S.–bule de
aer?
dacă spiritul urcă-n tării şi tăria la cap, de ce–boala!–e dat peste cap
trupul ca o tărie ce face mărgele?
răspuns: „să trăim–să-l pomenim”
4.
fiecărei boli trebuie că-i corespunde, de nu un taraf de cântat pe la nunţi
şi înmormântări, un instrument muzical.
diferit şi acela, de la om la om. dumnezeu–tocmai afli–nu bate cu băţul,
abia ciocăneşte în trup ca-n suportul de
partituri cu bagheta lui dirijorală (aceeaşi, în pauza dintre părţi, frică de
moarte: „şi dacă nu-i nimeni
la pupitru?”). cvartetul lui iov era trio: iov & vio. ascultă şi singur
cum durerea transformă organele în instrumente de jale şi fără-a le scoate
din teaca de piele, cu ochii închişi.
vezi şi tu cum, lovită de graţie, carnea se umple de bube ca o partitură de
note. pătrunde-te
în sfârşit cum, atins până-n măduva oaselor, trupul acesta tot mai găunos
este una cu flautul
fermecat, când se tânguie: „adu-ţi aminte că viaţa mea-i doar o suflare!”
ţi-a luat patruzeci şi de ani ca să-ţi intri în mână; din atelierele tale-au
ieşit
coarde, clape, alămuri, percuţie, lemne et cetera (şi omul mândru!) atât
cât să umpli o fosă
orchestra-la-la/ cât să petreci o comună întreagă la groapă în ritmul lui:
dui dui du-i du-i du-i!
până când ţi se-ntoarce, acum la persoana a treia: du-l du-l/ c-o trăit
destul
5.
poţi să te vaccinezi împotriva alămurilor? şi a talgerelor ?!–când te strigă
pe nume aramă
sunătoare/ chimval zângănitor. după ce, ani de zile, ai hrănit-o din palmă
pasărea cântătoare ce s-a înşirat, ca pe sârmele de telegraf un stol de
rândunici, de la clape la coarde,
ai putea să-ţi ghiceşti viitorul–de unde nu-ţi ştii nici trecutul, nici…–în
măruntaiele ei?
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duhul sfânt, care sălăşluieşte în lemne, se teme de carii ca orice suflare de
viermi?
cu opt găuri şi arsă în foc, ocarina e-o replică-n miniatură a trupului stând
pe cenuşă–el însuşi
aducându-se ardere, zisă de tot? ştii ce-i spune, când se întâlnesc,
hârbului oala spartă?
răspuns: „ocărăşte-L şi mori!”
6.
răsucindu-mă-n propria piele ca într-un cearşaf de spital neschimbat la
timp–fiindcă se-aşteaptă ca
pacientul să dea ortul popii –, încât la trezire nu îmi nimeresc trăsăturile,
cum ai transcrie de mână cu
caractere latine un text tipărit cu chirilice: kak mne huiovo!, iar limba din
gură, în loc să-l slăvească
zi şi noapte pe domnul, se-ntrece-n măscări: „să-mi bag pula în ziua în
care
m-am născut!”, „ieba io ti mrtvu matku pod levîm sisom na hladnom
grobe!”–o aristocroată
printre cetele de mojicii –, „muie nopţii în care-a spus: s-a zămislit
un copil de parte bărbătească!”
(înscrisă în carne, greşeala de-a fi fost făcut
din născare-i chiar litera legii;
nu-i corector pe faţa pământului mai abitir decât moartea! 5 litri de sânge,
mereu înnoit–
să-ţi ajungă pe viaţă! –, îţi stau la-ndemână să bagi corectura: „aş fi ca şi
cum n-aş fi fost!”)
şi atunci–acum 24 de ani, şi de-atunci tot aşa–vine vio, cu sângele ei
primenindu-se lună de lună, să-mi scrie
viaţa s krasnoi stroki
(vezi poem kaligrafic)
7.
cum ai pune în cuiburi un sac cu cartofi şi din urma ta ar răsări muşuroaie
de cârtiţă–câtă orbire!
la pământ, arătam ca o ţarină după o ploaie de meteoriţi, înainte să-şi fi
schimbat numele, din
a olarului–ţarina sângelui, tot scărpinându-mă c-un ciob de lut. pe sub
piele îmi umblă
132

un mormânt încă tânăr, plin ochi cu vederi de pe lumea cealaltă, pe care-l
cresc ca pe un vier de prăsilă,
aşteptând învierea din morţi. (şi acelaşi gând, tot răsucindu-se-n creierul
meu ca un şiş de
măcelar: dacă viaţa e o porcărie, mai bine să nu o fi dat niciodată la vier;
viaţa veşnică, dă-ne-o
nouă astăzi, ca pe-o puşculiţă în formă de scroafă–s-o spargem în zile şi
nopţi!)
acum ştiu: cuminţenia pământului dându-se-n dragoste c-un om nebun cu
bube-n cap e dovada cea mai elocventă că, dintre toate, nu cea mai
frumoasă, ci singura
imposibilă este alegerea bună, întocmai cum anul cel bun e anul în care
mori.
nu atât mâncărime de limbă, cât furnicătură-a dorinţei, cuvintele mele-mi
usucă
cerul gurii, -n măsura în care ţi se umezesc ţie buzele (trec sub tăcere,
discret, care-anume),
şi n-am spus încă totul, şi n-am spus nimic.
sau: cum ai dezgropa o comoară şi flăcările ei ar trece la tine–în chip de
arsură? de iluminare?
într-o ţară (uţ) cât un sufix, şi acela diminutival, am trăit patruzeci şi de
ani ca o notă
de subsol dată cu caractere mici, fără să ştiu câte rânduri de text mă
despart de cuvântul la care
fac trimitere–gândul la el m-a ţinut toţi aceşti ani în viaţă; o singură dată
şi-a adus el aminte de mine, şi-atunci m-a pierdut dintr-o simplă
prinsoare!
cât o viaţă de om (1879-1953), acea ţară (1917-1991) compusă printr-o
sufixare perpetuă–trece-o la morţi;
trece-i peste 60.000.000 de vieţi omeneşti păgubite pe nota de plată. no
man’s land.
cine face copii într-o ţară ca asta le sapă pe loc–locus pessimus atque
profundus–mormântul.
acum văd: cuminţenia pământului luând de bărbat un om prost de dă-n
gropi fac perechea
ideală, de unde speranţa de viaţa se-arată propice femeii, căci dragostea
este ca moartea.
despre felul cum se-mperechează cuvintele, -ntreabă-i pe primii o sută–
bărbaţi şi femei–ieşiţi învingători
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la tăiat de păduri, în gulag, şi lăsaţi peste noapte-n aceeaşi baracă–
promişi unii altora.
şi n-am spus încă totul, şi n-am spus nimic.
sau nici una nici alta: cum ai răsădi, cu copaci cu tot, un cimitir şi s-ar
prinde doar crucile (INRI)–halal înviere!
slavă domnului, n-am fost cuminte şi fără prihană–pe pajiştea cărţilor
paşte,-n diverse limbi, “VAcA~ “; copilul
mi-i în viaţă, iar copilăria şi ea mi s-a-ntors, la o vârstă când boala nu
aeriseşte-ncăperile,-n chip de vărsat de vânt
(ca şi cum dinspre eclesiastul ar trage curent: „vântul suflă spre miază-zi
şi se întoarce…”). dator cu o moarte,
nu fug de creditorul meu veşnic la capătul lumii–pământul sarmatic
acopere oasele mele! –, nu fac simpozion pe
patul de suferinţă. decât că mă-ntreb: dacă-n loc să se dea cu părerea, ca
martori ai
acuzării, de unde crezându-se ai apărării, cei trei–elifaz din teman, bildad
din şuah şi ţofar din naama–
ar fi fost mai cu dare de mână şi i-ar fi plătit tratamentul lui iov, tot aşa
cum prietenii
lui nedelciu, cu banii scoşi la licitaţia de la muzeu, l-au ţinut încă 5 ani de
zile în viaţă?
(cum ar fi, juruită pierzaniei, viaţa e răscumpărată la bani mărunţi. chit că
nu face
pielea–dată prin ciur şi dârmon, pân-ajunge ea însăşi o strecurătoare de
viermi–cât dubala.)
epidermică, toată poetica mea este-n mâna lui vio–pe linia vieţii.
am spus totul. şi n-am spus nimic
Ch-ău, 9 mai–5 august, 2010
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"E verdeaţă din belşug în jurul caselor din strada
Şipotelor, nu departe de inima târgului. Grădina cu toate
neamurile de flori se ia la întrecere cu vegetaţia luxuriantă a
livezii. Merii, cireşii şi duzii alcătuiesc un fel de cetate cu umbră
ademenitoare. Între pomi, după dorinţa scriitorului, se va ridica
un chioşc de vară, invadat de plante agăţătoare. /.../
În «tataia», cei mici au un prieten duios, care se bucură de
voioşia lor şi le stimulează isprăvile. Chioşcul din livadă, căruia
Hogaşii îi spun « pavilion », e un umbrar misterios. În zilele
toride, o albie mare de lângă fântâna cu cumpănă devine baie."
Constantin Ciopraga - Calistrat Hogaş (1960)

"Pavilionul" lui Calistrat Hogaş
un documentar de Emil Nicolae
În noiembrie 1869, când tânărul Calistrat Hogaş ajungea la PiatraNeamţ în primul lui an de profesorat, natura nu-i mai putea oferi
priveliştile pe care şi le-ar fi dorit, iarna pregătindu-se deja să ia în
stăpânire oraşul. Abia în primăvara lui 1870, coborând pe fosta Strada
Iordanului (devenită Şipote) către Arinii Bistriţei (unde va deprinde
obiceiul de a se scălda), viitorul scriitor va avea de ce să fie mulţumit la
vederea proprietăţii protopopului Costache Gheorghiu: "Din strada largă
şi curată, cu căsuţe mici, albe şi pline de soare, te opreşti înaintea a două
porţi mari, late şi înalte - de scânduri crăpate pe alocurea, de un cenuşiu
trist şi mohorât, pesemne de soare şi ploi multe - susţinute de bălămăli
răşchirate de fier gros şi ruginit. Deschizi una din porţi şi, cât poţi
cuprinde cu ochii, ai înainte iarba sălbatic crescută şi înflorită; de-abia
prin mijloc dacă poate să şerpuiască şi anevoie, cât ar încăpea <horţiş>
un pas de om, o cărăruie. Peste acest vălmăşag de iarbă şi flori, în fund,
dacă te înalţi şi priveşti atent, vezi - din altă învălmăşeală înaltă de tot, de
copaci, ivindu-se ca o pălărie enormă, sură, lăsată pe ochi - un acoperiş
de casă cam ţuguiat, de draniţă cenuşie, de sub care, peste iarba înaltă şi
înflorită, cată să privească spre porţi câteva ochiuri de ferestre..." (v.
Sidonia C. Hogaş, Tataia. Amintiri din vieaţa lui Calistrat Hogaş, Tip.
Lumina, Piatra-Neamţ, 1940).
Prilejul de a pătrunde în acest "colţ minunat de rai" s-a ivit repede
şi pe neaşteptate, pentru tânărul dascăl, căci părintele Gheorghiu, care
avea trei copii (doi băieţi şi o fată), primea cu regularitate de la fiul
mijlociu, Costachi, student în medicină la Berlin, copii după certificatele
de frecvenţă şi studii scrise în limba latină, pe care nu le putea desluşi.
Cineva i l-a recomandat pe noul director al gimnaziului, drept ajutor de
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încredere. În consecinţă: "Venea Calistrat Hogaş ori de câte ori era
nevoie de tradus certificatele băiatului de la Berlin. Dar mai venea pentru
că faţa casei părintelui Costache avea cerdac larg deschis spre munţi,
pentru că mama Ileana făcea cafele negre fără cusur, pentru că în cadrul
acela era loc prielnic pentru scris versuri; şi mai venea Calistrat Hogaş
pentru că bucheţelele de <Nu-mă-uita> - florile lui favorite, pe care le
aducea regulat şi cărora el singur le împrospăta apa sau, la timp, le
înlocuia cu altele - acolo, pe prichiciul geamului zăbrelit al tăcutului şi
singuraticului salon al părintelui Costache, parcă-şi păstrau mai îndelung
timp gingăşia şi delicata sănătate a sufletelor lor cereşti." (idem).
Din păcate, în
luna noiembrie 1870, a
survenit
moartea
prematură a preotesei
Ecaterina şi, la căpătâiul
catafalcului amenajat în
salonul casei, Calistrat a
găsit momentul să-i
declare
tinerei
şi
frumoase orfane Elena
(avea numai 16 ani): "Să
ştii, duduie, că viitorul
meu îl depun în mâinile
matale!". Aşa că, peste
câteva luni, la 29 ianuarie 1871, s-a făcut nunta şi Calistrat Hogaş a
devenit, dintr-un plăcut (şi "util") musafir, unul dintre stăpânii
proprietăţii. (cf. "Foii Dotale" din 15 ianuarie 1871, de la Arhivele
Naţionale, Direcţia Jud. Neamţ): "În privinţa viitoarei căsătorii ce este a
se celebra între subsemnatul Calistrat Hogaş şi Elena Constantiniu,
domiciliaţi în oraşul Piatra, subsemnatul iconom Costachi Gheorghiu
constitui fiicei mele numită mai sus, în condiţiile regimului dotal,
următoarele: 1) Două rânduri de case cu locul lor din oraşul Piatra,
situate în strada Şipotelor, evaluate prin consimţământul reciproc la
preţul de 500 /galbeni/..." etc.).
După cum se poate observa, în descrierile de mai sus nu e amintit
nici un chioşc sau "pavilion" care să-l fi impresionat pe Calistrat Hogaş.
Şi asta pentru că, pur şi simplu, el nu exista în curtea casei vechi a
socrului, C. Gheorghiu. Chioşcul va apărea însă, lângă fântână, în curtea
casei noi (actualul Muzeu Memorial din Piatra-Neamţ), ridicată de
familie în 1880 pe acelaşi teren. De aici înainte "pavilionul", cum îi
plăcea scriitorului să-l numească, intră în simbioză cu biografia lui
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Calistrat Hogaş, căci acolo îi plăcea lui să se retragă în după-amiezile şi
serile de vară ca să mediteze, să scrie şi chiar să aţipească o vreme. Când
a trebuit să se mute la Roman, ca profesor şi director al gimnaziului
(1891-1899), cu nostalgia "pavilionului" de la Piatra şi dorinţa de a se
afla cât mai "în sânul" îndrăgit al naturii, scriitorul a cerut să i se
construiască o... colibă. Tot fiica sa, Sidonia, povesteşte: "Cât am stat la
Roman, de puţine ori a părăsit tata oraşul. În schimb, în mijlocul grădinii,
departe de zgomotul străzii, sub înaltul verzui al frasinilor şi în linişte de
afund, puse tata şi-i clădi, cu ţăruşi, groase şi parfumate curmeie de iarbă
prospăt cosită în mozaic de flori de câmp - o tupilată, mustăcioasă şi
ţuguiată colibă. " (v. Tataia...). Iar peste decenii, când şi-a revizuit
amintirile în vederea unei noi ediţii, care avea să apară postum,
memorialista lega cele două locuri de refugiu şi odihnă: "... Într-o
dimineaţă când numai pe sub gene, discret, priveau zorile stăpâne încă
spre lume, se trezeşte tata din somn... foşnet discret, abureală caldă
desmierdându-i ceafa, urechile, umerii... Ce e?.. Somnoros se răsuceşte în
pat şi pironiţi îi rămân ochii pe... două corniţe, un bot nespus de umed şi
doi ochi blânzi, blânzi în negreaţa lor, ce nedumeriţi şi buni privesc spre
tata. Ce era? Marţolea, locatara de drept a grădinii, sătulă de iarba verde
din jur, mânca cu multă poftă din peretele din fund al colibei şi se oprise
din ros, nedumerită când îi apăruse patul şi omul. Mai târziu, când
petreceam verile la Piatra, tata - venit de pe la mănăstiri sau din alte
excursii - îşi alcătuia la casa bătrânească, în partea dinspre grădină a
cerdacului, o despărţitură din pânză de sac, ca o odăiţă, sau - de cele mai
multe ori - la chioşc (care şi azi se vede în ogradă), îşi aşeza patul pe
capre, masa de lucru, una din brad mai uşor de transportat, şi scaunul,
acolo petrecându-şi tot timpul citind sau scriind." (v. Tataia..., ediţia
critică, revăzută şi completată după dorinţa autoarei de Alexandrina
Bostan, Ed. Crigarux, Piatra-Neamţ, 2000).
Nu e de mirare, aşadar, că în preambulul amintirilor ei, cu un
patetism justificat, Sidonia C. Hogaş scria: "De atunci (de la moartea
scriitorului) întunericul şi pustiul domnesc peste ceea ce altădată alcătuia
dragul tău pavilion - locuinţa ta liniştită şi singuratică de vară, care
oricând era luminată şi vie, pentru că în ea, fie în odihnă, fie în veghe,
totdeauna sălăşluia sufletul tău; pustie şi întunecată de acum înainte,
chiar prinsă în hora graţioaselor flori primăvăratice, pentru că tu nu mai
eşti." (idem). Adaug aici amănuntul, transmis de Sidonia prietenilor ei, pe
cale orală, că în chioş se aflau, în vremea lui Calistrat Hogaş: un pat din
scândură aşezat pe două capre, o masă pe care stăteau cărţile şi o lampă
cu gaz, o găleată cu apă şi o cană aşezate pe un scăunel.
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De-a lungul anilor, înfăţişarea şi structura chioşcului au suferit
diverse transformări, până să ajungă la forma de astăzi. Tehnic vorbind
(conform proiectului de restaurare din 1966-1968, când se pregătea
deschiderea actualului ansamblu muzeistic), este vorba despre o
construcţie din lemn de brad (în partea de N-E a grădinii - v.), cu laturile
de 3 x 4,25 m şi înălţimea de 2,25 m, având un acoperiş cu învelitoare
din tablă galvanizată în cinci "ape" şi fiind amplasat pe şase suporţi din
piatră cu înălţimea de 0,80 m fiecare (pentru ventilaţie şi protecţie de
umezeală). În stadiul iniţial, chioşcul nu avea decât canaturile /
deschiderile pentru ferestre şi uşă (v. foto). Ulterior, după moartea
scriitorului, Sidonia C. Hogaş a dispus închiderea cu ferestre şi uşă cu
geamuri mate a chioşcului, transformându-l în spaţiu de depozitare. Alte
modificări au apărut de-a lungul timpului, cu ocazia unor reparaţii.

Având statutul memorial pe care l-am definit la început, chioşcul
lui Calistrat Hogaş - grav deteriorat de timp şi de anotimpuri (în primul
rând din pricina umidităţii excesive) - necesită astăzi o reparaţie capitală
prin care să-i fie redată forma originară, spre a-l putea integra în
contextul muzeistic pietrean referitor la marele nostru clasic.

138

Centenar Jacques Hérold
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Tabloul „Siluetă”, cu dedicaţie pentru Lena Constante
(din colecţia Fundaţiei “Vorel”, păstrat în custodie la
Muzeul de Artă Piatra-Neamţ)

Un dosar alcătuit de Emil Nicolae
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Cronologie Jacque Hérold
1910, octombrie 10 - Herold Blumer (mai târziu Jacques) se naşte la
Piatra-Neamţ, penultimul dintr-o familie cu şase copii, al căror tată–
Bernhardt Blumer–e un mic funcţionar care se ocupă şi de comerţ
(ulterior mutându-şi familia la Galaţi, Mărăşeşti, Fălticeni şi Bucureşti);
1925-1927 - urmează cursurile Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti;
1927-1929 - în ciuda opziţiei tatălui său, se
înscrie la Academia de Arte Frumoase din
Bucureşti (bursier), dar părăseşte studiile
academice şi lucrează într-un birou de
arhitectură; ia contact cu mediile avangardiste şi
îi cunoaşte pe T. Arghezi, Ilarie Voronca, Claude
Sernet;

Mircea şi Jacques Hérold

1930 - începe colaborarea cu desene la revista
unu, iar în luna iulie soseşte la Paris;

1931 - pictează tablourile "Le grand silance", "Gulf Stream" şi "Les
oiseaux ont remplacé les fleurs"; trece prin atelierul lui C.Brâncuşi; prin
intermediul lui Claude Sernet, îi întâlneşte pe Arthur Adamov, Benjamin
Fondane (B. Fundoianu) şi pe Victor Brauner;
1932 - îl cunoaşte pe Yves Tanguy, cu care va lega o durabilă prietenie;
1933 - realizează primul desen "cadavre
esquis", împreună cu Victor Brauner,
Yves Tanguy şi André Breton;
1934 - intră în grupul suprarealist,
dominat pe moment de Salvador Dali şi
Max Ernst; colaborează la revista
"Documents 34" (nr. special dedicat
suprarealismului)
şi
pictează
"La
Rencontre", "L’Abreuvoir" şi "Crystal
amoureux"; tema cristalelor - după o
teorie a lui Hegel din "Filosofia naturii va deveni o preocupare constantă pentru
suprarealişti;
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V. Brauner şi J. Hérold la Paris

1936 - desenează sub fascinaţia insectelor şi a animalelor hibride;
1937 - pictează tablourile "L’Autogène", "La Rencontre" şi "Germe de la
nuit"; Oscar Dominguez, Raoul Ubac, Robert Rius şi Sylvain Itkine, noii
săi prieteni, sunt uimiţi de forţa poetică a lucrărilor sale şi cred că el
exprimă cel mai bine gândirea suprarealistă a momentului;
1938 - îi cunoaşte pe Chaim Soutine şi Henry Miller; expune tabloul
"Arsenic" la Salonul Supraindependenţilor, însă (ca şi V. Brauner) nu e
selecţionat pentru Expoziţia Internaţională a Suprarealismului (de la
Galeria Artelor Frumoase) din motive de disidenţă politică; se
împrieteneşte cu Léo Malet, Gilbert Lely dar şi cu psihiatrii Gaston
Ferdière, Henri Ey şi Jacques Lacan (de la Spitalul St-Anne);
1939 - Frédéric Delanglade organizează expoziţia "Le reve dans l‘art et la
littérature" (de la Galeria Contemporană), unde tabloul lui J.H. "Je
t‘raime" e privit cu mare interes; André Breton îi vizitează atelierul şi e
foarte impresionat de lucrările "Les tetes", "Les artères végétales" şi "La
maison de crystal";
1940 - încurajat de A. Breton, lucrează intens şi începe tabloul-manifest
"Au dela de l’horizon"; pleacă la Perpignan (împreună cu V. Brauner,
Remedios Varo, O. Dominguez şi R. Rius), sperând să ajungă în Spania,
dar în final se opreşte la Marsilia, unde se instalase temporar şi A.
Breton; americanul Varian Fry tocmai organiza filiera de salvare a
intelectualilor şi artiştilor ameninţaţi de nazism; aproape zilnic vizitează
vila Air-Bell, unde se întâlneşte cu ceilalţi suprarealişti; aici realizează
cele două cărţi (Lamiel şi Sade) din "Jeu de Marseille", pus la cale de A.
Breton; participă la activităţile cooperativei "Fruit Mordoré", iniţiată de
actorul S. Itkine;
1942 - pe urmele Marchizului
de Sade, face prima călătorie la
ruinele castelului din Lacoste,
unde pictează "Fragment de
liberté", "La liseuse d’aigle" şi
"Femmoiselle";
1943 - se refugiază la Annecy
pentru câteva luni, apoi se
întâlneşte în clandestinitate la

J. Hérold cu mâinile lui J. Arp
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Paris cu R. Rius; participă activ la conceperea revistei suprarealiste "La
main a plume", care va publica poemul "Liberté" de Paul Eluard;
1945 - artistul traversează o perioadă dificilă, după ce războiul i-a răpit
trei prieteni dragi: B. Fondane, S. Itkine şi R. Rius; în România, ambii
părinţi decedează; toamna, realizează frescele murale pentru spitalul StAnne din Paris;
1946 - sculptează "Le grand transparent" pentru expoziţia pe care o
pregătesc A. Breton şi Marcel Duchamp;
1947 - succesul pe care-l obţine la Expoziţia Internaţională a
Suprarealismului de la Galeria Maeght îi deschide calea spre consacrare:
o personală la Cahiers d’Art din Paris şi lucrări în expoziţii organizate la
Tokyo, Munchen, Bruxelles şi Sao Paolo;
1953 - îşi cumpără o casă în Lacoste (Vaucluse), aproape de fostul castel
al lui Sade, unde Max Ernst şi A. Breton îl vizitează frecvent;
1954 - expoziţie personală la Galeria Furstenberg din Paris;
1957 - publică "Le Maltraité de peinture" şi expune la Palatul Artelor
Frumoase din Bruxelles;
1958 - expune la Tate Gallery din Londra şi la Muzeul de Artă Modernă
al oraşului Paris;
1960 - expune la Galeria Parnass din Wuppertal;
1968 - umple pereţii Parisului cu afişe-poem pornind de la texte de
Michel Butor şi Sade;
1972 - expoziţie personală monografică la Abaţia din Royaumont;
1986 - participă la Bienala de la Veneţia;
1987, ianuarie 11 - Jacques Herold moare la Paris şi
e înmormântat în cimitirul Montparnasse, împreună
cu soţia sa Muguette. (E.N.)
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“Dragi prieteni, / Cer iertare că nu v-am scris până
acuma, dar m-au împiedicat anumite cauze, cauze care s-au
combinat şi care au produs această întârziere. Am primit
numărul ultim al revistei şi mulţumesc lui Roll (dacă nu mă înşel
el e autorul) pentru frumoasele rânduri, cred, prea frumoasele
rânduri prin care mă încorporează ca pe încă unu la UNU!”

Jacques Hérold, filiera românească
un documentar de Emil Nicolae
Apariţia lui Herold Blumer (viitorul Jacques Hérold) în lumea
literar-artistică din România – mai exact: în cercurile avangardei – s-a
produs într-un chip oarecum ciudat. Pe adresa redacţiei unu, din str. Gral Angelescu 163 Bucureşti, sosea (la 3 iunie 1930, după stampila
Poştei) o carte poştală adresată „D-lui Director al revistei <UNU>”, cu
următorul conţinut: „domnule director, / un grup de tineri artişti în ale
plasticei, entuziaşti admiratori ai artei lui Amedeo Modigliani, vă roagă
să
binevoiţi
a
comemora 10 ani
de
la
moartea
tuberculoasă
a
genialului artist. /
vă mulţumim şi vă
salutăm cu perfectă
stimă / h. blumer”
(v.
foto).
Semnalarea
comemorii
era
corectă (chiar dacă
depăşită puţin, data
morţii celebrului pictor fiind 24 ianuarie 1920), însă evenimentul nu s-a
înscris printre preocupările celor de la unu. Se poate presupune că aveam
de-a face mai degrabă cu un pretext pentru o primă luare de contact.
Oricum, ulterior, când intra personal în redacţie ca să-şi prezinte
desenele, H. Blumer era ştiut deja ca expeditor al respectivei misive. În
memoriile sale, la însemnările referitoare la anul 1930, scriitorul Saşa
Pană (el era directorul revistei) notează: „La câteva zile interval, au venit
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la lăptăria din Bărăţiei (<La Enache> sau <Secolul>, comandamentul
avangardei bucureştene şi sediul redacţiei unu - n.m.) doi adolescenţi cu
caiete în care aduceau primele lor desene. Unul era un copil de 14-15 ani,
timid şi drăgălaş. Dar desenele atestau o mână de experimentat şi
personal grafician. Am reţinut unul din desene - nişte oameni-maimuţe la
taifas - care a apărut în numărul pe august al revistei. A fost debutul celui
care nu s-a mai despărţit de prietenia şi stima uniştilor. Se numea
Perahim, pentru intimi, Puiu. Celălalt, un adolescent cu un fel de dârzenie
şi oarecare infatuare, dovedea şi el un talent precoce. Am reţinut două din
desenele care le adusese. Ele au apărut în acelaşi număr iscălite B.
Herold. Drumul lui Puiu spre desenul şi pictura demascatoare a unui
regim de opresiune îl ştim cu toţii (aventura proletcultistă a lui Jules
Perahim, desigur! - n.m.). Herold a părăsit curând ţara şi trăieşte şi azi la
Paris, unde e unul din cunoscuţii plasticieni rămaşi credincioşi
suprarealismului.” (cf. Saşa Pană, Născut în ’02. Memorii - file de jurnal
- evocări, Ed. Minerva, Bucureşti, 1973).
De fapt, în nr. 28 din august 1930 al revistei unu, apăreau trei
desene semnate „b. herold”, marcând debutul absolut al artistului (v.
foto). Între timp, până la ieşirea de sub tipar a publicaţiei respective,
acesta emigrase definitv în Franţa, dar fără să întrerupă colaborarea la
unu, unde i-au mai fost reproduse desene în: nr. 29 din septembrie 1930,
nr. 30 din octombrie 1930, nr. 32 din decembrie 1930, nr. 33 din
februarie 1931 şi nr. 34 din martie 1931.
De la Paris, B. Herold (cum încă semna pe plicuri ca expeditor, de
la adresa „Hotel Cronstadt / rue Cronstadt 46 / Paris 15”) le trimitea
veşti celor de la unu: „20. VIII. 930 / Dragi prieteni, / Cer iertare că nu
v-am scris până acuma, dar m-au împiedicat anumite cauze, cauze care
s-au combinat şi care au produs această întârziere. Am primit numărul
ultim al revistei şi mulţumesc lui Roll (dacă nu mă înşel el e autorul)
pentru frumoasele rânduri, cred, prea frumoasele rânduri prin care mă
încorporează ca pe încă unu la UNU! (v. textul în acest „dosar” – n.m.). /
Aici totul e în vacanţă aşa că sunt în aşteptarea reînceperei activităţei; în
acest timp totuşi am putut vizita câteva muzee şi galerii. Am putut să mă
desfăt în faţa unui Mantegna sau la vederea vreunui alt primitiv. Am mai
lucrat aici ceva desene şi ulei dar prea puţin faţă de ce lucrează Victor. /
Mă văd foarte des cu ei (adică Victor şi Margit Brauner, aflaţi atunci la
Paris–n.m.) şi cu Michonze (Grégoire Michonze, 1902-1982, născut la
Chişinău sub numele Grigore Michonznic, fost colaborator al revistei
unu, afirmat ca pictor de avangardă în Franţa – n.m.). Am putut vedea la
Brauner lucruri foarte interesante. / Pentru numărul viitor al revistei,
dacă nu mai aveţi desene, puteţi să cereţi de la Dan, căci i-am trimis de
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aici ceva. Luna viitoare îmi schimb adresa aşa că să nu îmi scrieţi până
când nu o să v-o trimit. / Vă salut frăţeşte Herold” (v. foto).
Într-adevăr, de la o altă adresă (rue de l’Ecole Politechnique nr. 6
bis, Paris V), artistul îi scria lui Saşa Pană în data de 7 decembrie 1930:
„Dragă Saşa cu pană, / Te rog să
mă ierţi că nu ţi-am răspuns la
scrisoarea pe care mi-ai trimis-o.
Motivele sunt: Parisul. Aici totul
e bine. Până acum vreo lună am
dus-o cam prost. Acum mi s-a
mărit bursa şi am început să mă
îndrept. Tot din acelaş motiv
până acum n-am putut lucra în
voie. Astăzi am amenajat un fel
de atelier în care pot să lucrez.
Pe Victor îl văd des. El lucrează
mult, chiar foarte mult. / Cu
Michonze iar sunt foarte des
împreună.
Am
fost
la
<Sanatorium>, o piesă de
Ribemont. Desigur bună pentru
snobi. / Îţi alătur un desen pentru
revistă şi te-aşi ruga dacă se
poate să-mi trimiţi şi mie câte un
număr din revistele care nu mi leai trimis. Îţi mulţumesc. / Cu multă dragoste / te sărută herold / Tot
odată te rog predă tuturor îmbrăţişări frăţeşti. / Rue de l’Ecole
Politechnique No. 6 bis Paris V eme. / Te-aşi mai ruga să-i trimiţi dacă
se poate ultimul volum ieşit de sub pana lui Saşa. Dinainte îţi mulţumesc
mult. b.”.
În acea perioadă dificilă pentru el (nu foarte diferită de parcursul
lui Victor Brauner şi al altor artişti exilaţi), B. Herold îşi schimba des
domiciliul şi trăia din expediente. Aşa se explică faptul că o altă scrisoare
trimisă lui Saşa Pană (la 10 februarie 1931, după data Poştei) poartă o
nouă adresă la expeditor („16 Avenue des Gobelins Paris V-eme / Hotel
Beau-Sejour”). Iat-o: „Dragă Saşa, / Te rog din suflet să mă ierţi că nu
ţi-am mai scris dar m-am mutat de atâtea ori încât nu ştiam care adresă
să-ţi scriu. / În sfârşit m-am stabilit deocamdată Avenue des Gobelins 16
Paris V-eme unde poţi să-mi scrii. Sunt mereu împreună cu Victoreştii
(Tudorică, cum îi spune Brâncuşi) /respectiv Theodor, fratele mai mic al
lui Victor Brauner - n.m./ şi cu Fondaneştii (poetul B. Fondane şi soţia sa
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– n.m.). Lucrez, în ultimul timp am făcut câteva picturele. În curând voi
şti dacă mă întorc în ţară sau rămân să păzesc Eiffelul. Te sărută cu
dragoste herold / Sărutări şi complimente tuturor. h. alătur un desen.”.
Totuşi, în vara acelui an 1931 (mai precis: în luna august), fără să
revină în ţară, B. Herold a avut ocazia să-şi revadă prietenul, deoarece
Saşa Pană, proaspăt căsătorit, a vizitat Parisul împreună cu soţia sa,
Maria-Angela. Evident, a fost un bun prilej de reunire a prietenilor de la
unu. Moment consemnat astfel de scriitor: „În ultima seară pariziană, la
Victor Brauner, unde erau şi Nesty (poetul Claude Sernet, cumnat cu
Ilarie Voronca – n.m.) şi B. Herold, ne-am întreţinut cu amintiri de la
Secol. Multe s-au povestit atunci. Eroii mai trăiau pe uliţa taica Lazăr,
hamali, telali, coşarul <Crinul negru> (cel pe care Roll îl instruise să
arunce fraze sibiline şi libertine de intelectual blazat) /.../ Printre cele câte
s-au evocat în acea seară, a fost şi o vizită de documentare la un bordel,
vizită la care au participat Tristan Tzara, sosit pentru puţin timp în patria
de origină, Vinea cu soţia sa, poeta Tana Qvil, B. Florian, Maxy şi coana
Mela. Un ţigan, în pielea goală, observându-se privit, şi-a tras cu mâna
pălăria lăsată pe pat şi şi-a pus-o pe fese...” (cf. Saşa Pană, idem). În
scurtul său contact din ţară cu grupul de la unu, B. Herold nu apucase să
participe la asemenea aventuri, încât probabil că asculta amuzat şi cu
mult interes relatările prietenilor săi.
În perioada următoare, mai
ales după dispariţia revistei unu
(nr. 50 din decembrie 1932 a fost
ultimul), după emigrarea în Franţa
a multor avangardişti, după
instaurarea dictaturilor succesive
în România (regală, antonesciană)
şi apoi după izbucnirea războiului,
legăturile lui B. Herold cu
prietenii rămaşi în ţară s-au rărit (a
mai corespondat, din când în când,
cu familia).
Peste decenii, devenit celebru sub numele de Jacques Hérold,
artistul a revenit în Bucureşti şi chiar a reluat corespondenţa cu Saşa
Pană, în primul rând, în condiţiile vremelnicei „liberalizări” a regimului
comunist. În 4 martie 1971, îl anunţa (şi) pe fostul editor de la unu că are
o nouă adresă la Paris, expediindu-i o carte de vizită cu următorul text (în
limba franceză): „JQCAUES HEROLD / vous fait part de sa nouvelle
adresse: / 20, PASSAGE RICAUT, PARIS 13e / TEL. 589-54-23”. După
un an şi două luni, artistul era în Bucureşti şi îşi contacta „în direct”
147

prietenii (v. foto: în seara de 13 iulie 1972, pe terasa restaurantului
„Pescăruş”, J.H. între scriitorii Saşa Pană şi Virgil Teodorescu; de
cealaltă parte a mesei, dnele Elena Teodorescu şi
Muguette Hérold, plus
tov. Ilie, şoferul USR).
După încă un an
şi mai bine îi scria din
nou lui Saşa Pană, de
astă dată în limba
franceză (pe o carte
poştală trimisă la 3
septembrie 1973 din
Vaucluse): „De ces lieux sacrés de la révolution sexuelle je te remercie
pour ton beau livre de souvenirs et de devenir. Bravo! Et a bientôt
j’espère de tout coeur / Hérold” (Din aceste locuri sfinte ale revoluţiei
sexuale îţi mulţumesc pentru frumoasa ta carte de amintiri şi de formare.
Bravo! Şi pe curând sper din toată inima / Hérold” – v. foto). Mulţumirile
sunt pentru Născut în ’02, desigur. Iar către sfârşitul aceluiaşi an, pe un
carton imprimat „a secco” cu motive heroldiene, artistul trimitea familiei
Pană urările cuvenite de An Nou, scriind cu tuş negru: „pour Mary et
Sacha Pană / les meilleurs voeux pour / 1974 / de la part de / Muguette
Delphine Jacques Hérold / et lui remerciement pour ses beaux livres /
l’histoire du monde / notre monde” (Pentru Mary şi Saşa Pană cele mai
bune urări pentru 1974 din partea lui Muguette Delphine Jacques Hérold
mulţumindu-i pentru frumoasele sale cărţi istoria lumii lumea noastră–v.
foto).
În sfârşit, o nouă înştiinţare despre schimbarea domiciliului,
trimisă la 7 mai 1974 (data Poştei), pe o carte de vizită de format mare:
„JACQUES HEROLD / vous prie de bien vouloir noter sa nouvelle
adresse / à partir du 15 Mai 1974 / 7, RUE BENARD, 75014 PARIS /
TEL. 734-98-82”; adăugând cu cerneală neagră şi scris de mână: „avec
son amitié”.
Acestea sunt documentele, aflate în arhiva Saşa Pană (şi publicate
acum prin amabilitatea domnului Vladimir Pană), care conturează ceea
ce aş numi „filiera românească” a lui Jacques Hérold, împreună – evident
– cu tablourile răspâdite prin colecţiile prietenilor şi admiratorilor săi.
Sunt aici multe informaţii utile mai ales despre începuturile artistului
născut la Piatra-Neamţ, îndeobşte neglijate sau neştiute de comentatorii
care s-au ocupat în primul rând de cariera lui franceză. Până la un punct,
se repetă povestea lui Victor Brauner (prietenia celor doi reflectându-se,
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secvenţial, şi într-un destin comun). Încât, după efortul de a întregi
biografia artistică (şi nu numai) a lui Victor Brauner cu partea care ţine
de ţara natală, cred că merită făcut acelaşi lucru şi pentru Jacques Hérold.

Pentru întocmirea acestui dosar am beneficiat de un
important sprijin documentar din partea domnului Vladimir
Pană (care mi-a pus la dispoziţie, cu amabilitate, sursele păstrate
în preţioasa arhivă a tatălui său, scriitorul Saşa Pană), de
entuziasmul şi promptitudinea artistului Tudor Banuş (care, deşi
aflat în concediu în Creta, a acceptat să pună pe hârtie amintirile
sale despre Jacques Hérold), de sugestiile primite din partea
criticului şi istoricului literar Geo Şerban şi a colecţionarului
Lucian Georgescu. De asemenea, mi-au fost de mare un ajutor
cercetările întreprinse de regretatul Sarane Alexandrian şi de
Petre Răileanu. Tuturor le rămân îndatorat. (E.N.)
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Michel Butor în dialog cu Jacques Hérold
M.B.: Povesteşte-mi, în România, când a început să te bântuie demonul
picturii?
J.H.: Foarte de timpuriu am început să mă gândesc numai la asta.
M.B.: Dar momentul decisiv?
J.H.: Acela a fost o disperare, mai curând un refuz de a continua să ard la
această flacără. Prima dată când am primit nişte culori, am încercat să fac
ceea ce-mi părea mai dificil: să pictez o sticlă. Nu înţelegeam cum se
poate reprezenta un lucru transparent cu culori opace. Or, ştiam că unii
au ajuns aici. Mi se părea că dacă aş fi reuşit să fac asta, aş fi pus dintrodată mâna pe marele secret al picturii.
M.B.: Şi rezultatul?
J.H.: O catastrofă, desigur. Nu reuşeam, în ciuda încăpăţânării mele, să
dau cea mai mică impresie de transparenţă. Secretul pe care vroiam să-l
răpesc mi se refuza. Am fost cu adevărat îngrozit.
M.B.: Poarta pe care doreai s-o deschizi dintr-o lovitură ţi se închidea
brutal în faţă...
J.H.: Am încetat să mai pictez vreme de un an.
M.B.: Şi cum ai reuşit să înfrângi obstacolele, să depăşeşti interdicţiile?
J.H.: Începând de astă dată cu ceea ce mi s-a părut mai uşor: cu
reproducerea unei imagini deja plane. Aveam treisprezece sau
patrusprezece ani. Imitam cu atenţie cărţile poştale.
M.B.: Probabil că-n ele te-ai întâlnit şi cu obiecte transparente.
J.H.: Erau acolo tot soiul de lucruri, învăţam prin ele să transpun în plan
volumul obiectelor, să compun peisaje.
M.B.: Şi înarmat cu aceste secrete de fabricaţie, cu aceste instrucţiuni în
arta fugii, ai pornit la vânătoare.
J.H.: Am început să caut motive.
M.B.: Şi ce subiecte alegeai?
J.H.: Mă atrăgea un oarecare pitoresc. Dar pitoresc nu e cuvântul
potrivit. Pentru mine, problema nu era să reproduc ceea ce vedem de
obicei, suprafaţa, ci interiorul, spatele lucrurilor.
M.B.: Deja nu te mai mulţumeai cu pictatul obiectelor transparente,
vroiai să produci asemenea obiecte.
J.H.: Totodată, fără să mai ţin seama de asta, căutam momentul în care
ceva să se deschidă sub ochii mei, ca şi cum murmurând un cuvânt ai
impresia că i-ai pătruns secretul.
M.B.: De exemplu?
J.H.: Într-o zi, într-un cartier din Bucureşti, m-am trezit în faţa unei case
care se scufunda în pământ şi ale cărei ferestre erau deja pe jumătate
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îngropate. M-am instalat în faţa ei şi am început s-o pictez. În timp ce
lucram, pictura însăşi s-a îmbrăcat în culoare pentru că mă aşezasem în
plin soare. Atunci, din casa aceea a ieşit o bătrână, urlând. Când mi-a
văzut tabloul, strigătele ei s-au înteţit: „Vor să-mi distrugă casa! Vor să
mă evacueze!” Şi s-a repezit la mine, furioasă. Lumea s-a strâns în jur.
Au încercat să-i explice că nu era ce crede ea, că nu eram decât un pictor,
dar femeia nu a vrut să asculte explicaţiile şi m-a obligat să plec.
M.B.: Nu aflase că i se scufundă casa şi a văzut-o în tabloul tău că se
dărâmă. Brusc, ceea ce se întâmpla cu pietrele a devenit vizibil cu
complicitatea soarelui arzător. Dar nu ai rămas la pietre.
J.H.: Nu, vroiam să pictez chipuri. Când m-am dus să mă înscriu la
academie, am aruncat o privire în sala mare unde elevii aveau ochii
aţintiţi spre o statuie. Şi deodată statuia a început să strănute. Îmi
amintesc cât am fost de surprins. Nu înţelegeam cum poţi să ai aceeaşi
atitudine în faţa unei femei veritabile şi în faţa unei statui.
M.B.: Ei nu desenau decât suprafaţa. Că interiorul era din ghips sau din
carne, nu făceau nici o diferenţă.
J.H.: Dar eu nu puteam. Eram descurajat de o astfel de distanţare.
M.B.: Vroiai să destrami voalul, să o jupoi.
J.H.: Vroiam să privesc în interior, da, să jupoi, în multe tablouri asta se
traduce prin tema ecorşeului. Dar se poate obţine un ecorşeu tandru,
mângâind pielea într-un mod care să o facă transparentă. Cum să crezi că
în aceste femei nu există nimic pentru tine, cum să nu încerci să le faci să
se deschidă?!
M.B.: Şi după ce le-ai pătruns privirea, le-ai auzit vocea, le-ai simţit
respiraţia, pielea şi forma lor îţi reţin atenţia. De aceea îşi acoperă
pântecul sau faţa, pentru a-ţi trezi suficient interesul ca să le desenezi.
J.H.: Mi-am dorit să am un model. Cele de la academie nu-mi ajungeau.
Am găsit o prostituată care a acceptat să-mi pozeze. Plecam să o caut în
fiecare dimineaţă, în afara orelor ei de lucru, când încă nu avea clienţi. Şi
aşa am ajuns să fac parte, într-un fel, din „familia” bordelului.
Cunoşteam copiii, părinţii fetelor, tot ceea ce ascundeau numai în
momentul în care se dezbrăcau pentru comerţ.
M.B.: Pictura îţi permitea să ai cu ea (modelul) o relaţie diferită de aceea
obişnuită. Iar familiaritatea, intimitatea cu ea îţi permitea să pictezi
altceva, să conferi studiului un alt sens al corpului ei decât acela al
majorităţii camarazilor tăi.
J.H.: Eram deja în contact cu revistele de avangardă. Făcusem cunoştinţă
cu marele poet român Arghezi, care m-a sfătuit şi m-a susţinut.
M.B.: Mai trăieşte?
151

J.H.: Trebuie să aibă peste optzeci de ani (suntem în 1964–n.m.). O
vreme a fost ţinut în carantină, dar acum e din nou celebrat. Mereu am
citit multă poezie.
M.B.: Erai la curent cu ce se lucra în străinătate?
J.H.: Nu mă gândeam decât că trebuia să ajung la Paris.
M.B.: Te simţeai izolat în România?
J.H.: Vroiam să aflu. Îi vedeam pe alţii
plecând. Pentru mine era locul
adevărului, Meca! Ca să pot aduna
bani de călătorie am făcut arhitectură
un an sau doi; şi apoi am aplecat pe
Dunăre, pe puntea unui vapor. Mi-au
trebuit cinci zile ca să urc de la
Bucureşti la Viena. Am rămas cu o
amintire minunată.
M.B.: Şi de la Viena?
J.H.: Am luat trenul până la Paris.
M.B.: Când a fost asta?
J.H.:
În
iulie
1930,
aveam
nouăsprezece ani. Gara de Est se afla
în plin întuneric. Un prieten îmi dăduse
o adresă la un hotel de lângă abatoarele
Vaugirard, pe rue de Cronstadt. Am luat un Taxi. Totul era închis. Taxiul
plecase. M-am trezit singur. Trebuie să fi fost ora unu dimineaţa. Am
sunat, am bătut în uşă. În sfârşit, a venit să-mi deschidă un tip îmbrăcat în
cămaşă de noapte, furios: „Ce vreţi?–O cameră.–Nu avem.” A trebuit să
parlamentez, să explic că am fost trimis de cineva, că veneam din
România. S-a mai muiat. M-a lăsat să intru şi mi-a dat o cameră. A închis
uşa după el. Am privit patul. Nu mai văzusem un pat cu baldachin. Mă
întrebam cum să fac să intru înăuntru. Nu vroiam să deranjez nimic.
Ţăran de la Dunăre, nu mă simţeam bine la înălţime. M-am urcat pe pat
şi m-am strecurat în aşternut fără să-l desfac. A doua zi am ieşit în acelaşi
mod, cu mare greutate. Eram la Paris.
M.B.: Şi ai sărbătorit asta!
J.H.: În douăzeci şi patru de ore am băut tot ce-mi rămăsese. A trebuit
să-mi câştig pâinea. Pot să spun că am făcut o sută de meserii. Am fost
spălător de vase într-un restaurant oriental, Semiramis, unde se adunau
negustorii de diamante, apoi am avansat, eram portar în costum turcesc.
Am făcut fotografii şi figuraţie în filme, am reparat aparatură, în sfârşit,
tot felul de expediente pentru a subzista.
M.B.: Şi pictai?
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J.H.: Chiar înainte de a părăsi Bucureştiul, intrasem în legătură cu un
grup de pictori şi poeţi care publicau revista „unu”. Le-am trimis desene
şi ei m-au primit foarte cordial cerându-mi să le trimit şi de la Paris.
Lucram cum puteam în camera mea.
M.B.: Şi cei din Paris?
J.H.: Către 1933, am făcut cunoştinţă cu Tanguy, prin intermediul unui
prieten. Văzusem un tablou de-al lui întro galerie şi am fost foarte impresionat,
era unul dintre acele tablouri care ne
descoperă o lume necunoscută.
M.B.: Cu cine te mai vedeai?
J.H.: Cu Chirico şi, de asemenea, cu
Soutine, dar faţă de Soutine simţeam o
oarecare jenă, îl iubeam în secret, un
secret al meu. Era un pictor cu adevărat
atrăgător, dar ale cărui subiecte–liftieri
tineri, băieţi la comuniune–mă enervau.
Un timp, l-am văzut pe Tanguy în fiecare
zi. Venea la mine dimineaţa şi mă trezea
ca să mergem să ne dregem cu vin alb
mutrele obosite. Nu în fiecare zi, toată
ziua! Nu lucram decât din când în când,
ca
să-mi
acopăr
câteva
nevoi
indispensabile, dar lucram clandestin. În
principiu, nu aveam drept de muncă. Era
o mare mizerie! De fiecare dată era o dramă cu locuinţa. El stătea în rue
du Château, eu în Cité Falguière. Prin Tanguy l-am cunoscut pe Breton.
Avusesem deja câteva contacte cu suprarealiştii. Am frecventat
cafeneaua aproape un an, dar pe urmă au apărut dificultăţile şi am
preferat să rămân deoparte câţiva ani. M-am întors în grup la sfârşitul lui
1938.
M.B.: Se apropia războiul.
J.H.: Acesta m-a prins în vacanţă, la Cagnes. Am luat trenul ca să revin
la Paris şi în compartiment am început să vorbesc cu cineva pe care nu-l
cunoşteam; dar imediat am aflat că aveam prieteni comuni; ne-am
prezentat: era Gaston-Louis Roux. La una dintre opriri ne-am dus la
fereastră şi, văzând afişul cu „Mobilizare Generală”, pe amândoi ne-au
podidit lacrimile. Multă vreme m-am întrebat ce să fac. Când, în sfârşit,
m-am decis să mă înrolez, era prea târziu. Am părăsit Parisul.
M.B.: Pentru Marsilia?
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J.H.: Nu imediat. Întâi am plecat la Perpignan, unde se aflau deja
Dominguez, Brauner şi alţi câţiva. De acolo ne-am dus la Marsilia, unde
erau Breton, Ernst, Masson, Chagall şi mulţi alţii.
M.B.: Cum vă câştigaţi existenţa?
J.H.: Câţiva dintre noi au avut o idee foarte bună: au inventat o societate
care să producă nişte dulciuri numite „croque-fruits”, făcute din curmale
şi migdale. Aproape toţi am lucrat acolo. Pentru o vreme, eu am fost
însărcinat cu publicitatea. Ne întâlneam zilnic, făceam jocuri
suprarealiste. Apoi, unii au plecat spre America, alţii s-au întors la Paris,
ca mine. Cu toate chinurile ocupaţiei: acte false, arestări, rezistenţă. Şi eu
am fost urmărit.
M.B.: Dar pictura, în tot acest timp?
J.H.: Au fost mai întâi „ecorşeuri”, şi după aceea o perioadă de
„muşchi”. Vroiam să pictez mişcarea lucrurilor. M-am străduit să să
explic asta în „Maltraité de Peinture”; iată: „Preocupările mele m-au dus
în continuare la reprezentarea obiectelor în mişcare, a personajelor şi a
atmosferei înconjurătoare. Pentru a le transpune în concret, a trebuit să
dotez fiecare lucru cu o structură musculară, căci numai aceasta era
capabilă, în ochii mei, să exprime mişcarea. Atunci am început să
efectuez un ecorşeu sistematic nu numai al personajelor, ci şi al
obiectelor, al peisajului, al atmosferei. Până la jupuirea pielii de pe cer.”
M.B.: De această perioadă se leagă „germenele nopţii”?
J.H.: Deja în „Les Tetes” (Capetele, 1939) începe cistalizarea. Muşchiul
devine atât de întins încât se împietreşte, devine piatră.
M.B.: Piatră transparentă, piatră scâteietoare. Dar „Liseuse d’Aigle”
(Cititoarea de vulturi)?
J.H.: Ea datează din vremea ocupaţiei. Mă duceam la Oppède şi la
Lacoste, unde m-am instalat apoi. Existau pe atunci vulturi în grotele din
Lubéron. Şi era ca şi cum aceşti vulturi mi-ar fi spus să-i citesc direct, nu
să-i citesc prin descrierea vulturului, ci să citesc chiar vulturul, ceea ce
presupunea să-i prinzi, cu toate riscurile, şi să-i desfaci, să-i descifrezi.
Asta însemna pentru mine o înnoire a legăturii cu obiectele din natură, să
le privesc cu o lupă nouă, şi bineînţeles să mă supun învăţăturii lor aşa
cum nu o făcusem înainte. Această viziune a vulturului a corespuns unei
adevărate răsturnări în pictura mea. Fără îndoială, pentru a putea să
aprofundez această cale nouă m-am fixat la Lacoste, unde îmi petrec
acum aproape jumătate din an.
M.B.: Acolo, încă, se ascunde un secret.
J.H.: De unde mimetismul figurat în operă: cititoarea devine puţin vultur,
iar vulturul puţin cititoare.
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M.B.: Atunci când grupul suprarealist s-a refăcut în jurul lui Breton, tu ai
jucat un rol destul de activ, în special la expoziţia internaţională din
1947.
J.H.: S-a hotărât să existe un labirint cu nişe unde să fie expuse obiecte
votive. Eu am făcut o sculptură reprezentând un „mare transparent”, acest
mit al omului viitor pe care Breton l-a descris în Prolegomenele sale la
cel de-al treilea Manifest. Soarele, luna, în cap o perspectivă de cristale, o
mână arzând, cealaltă ţinând un fir cu plumb întors, semn al
antigravitaţiei, pântecele scobit, cu o oglindă în care toţi se văd mici şi
răsturnaţi, şi alături de el hrana: două emisfere ca ouăle pe un platou.
M.B.: Ai făcut numeroase „obiecte suprarealiste” în această perioadă.
J.H.: Am expus multe: o cravată în iarbă care trebuia udată în fiecare
dimineaţă, un trandafir care făcea tic-tac, o fecioară cu sânul muşcat de
un şarpe ţinut de coadă de Isus-copil, o farfurie pe care o furculiţă stătea
în picioare şi pe care scrisesem: „5 grame de soare”, sculptură fizică: o
sabie cu o halteră ca mâner. Mă distrau mult, dar nu erau importante
pentru mine. Când m-am despărţit de grupul suprarealist nu le-am mai
făcut.
M.B.: Simultan, o schimbare considerabilă se petrecea în pictura ta. În
loc să reprezinţi faţete, ai început să pictezi în faţete, precum în „Entre
moi et moi” (Între mine şi mine).
J.H.: Pasiunea a început să pătrundă chiar mijlocul, materialul. Şi atunci
orice detaliu participa la imagine.
M.B.: Această evoluţie a tuşei s-a dezvoltat cu anii, până la expoziţia din
1959 de la Cour d’Ingres... (care a însemnat, practic, consacrarea lui
Jacques Hérold în Franţa– n.m.).
(cf. Michel Butor, Hérold, Ed. Georges Fall, Paris, 1964; coll. „Le
Musee de poche”)
Traducere de Emil Nicolae
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«Iată de ce era lider André Breton: chiar şi jocul, unul
dintre simbolurile libertăţii clamate de suprarealişti (presupus
"gratuit", prin definiţie), trebuia confruntat cu biblioteca!»

O aventură suprarealistă:
"Jocul de la Marsilia"
un eseu de Emil Nicolae
Dintotdeauna Marsilia (port francez la Marea Mediterană) a fost
un loc interesant, o aşezare pitorească unde au tras oameni de tot felul, de
la împătimiţi ai vrăjitoriei şi misticismului la briganzi şi piraţi, de la
negustori şi aventurieri la nobili scăpătaţi şi militari fără slujbă. Un
asemenea tablou, inevitabil, camuflează istoria în legendă şi provoacă
imaginaţia. Contrastele extreme (bogaţi / săraci, loiali / trădători, urâţi /
frumoşi, băştinaşi / venetici, turbulenţi / liniştiţi, visători / pragmatici,
curajoşi / fricoşi etc.) caracterizează un eşantion social fracturat:
vizibilitate maximă ori anonimat absolut. Dar categoriile nu sunt etanşe,
poziţiile sunt dictate de împrejurări şi drumul de la succes la decădere,
sau invers, poate fi parcurs într-o clipă. De aici - psihicul labil şi nevoia
de adaptare. Dispariţiile şi apariţiile spectaculoase fac parte din tradiţia
locului.
Declarată "zonă liberă" (adică neocupată de armata nazistă,
situaţie care a durat până la 12 noiembrie 1942) în timpul celui de-al
doilea Război Mondial, Marsilia a devenit gazda / refugiul tuturor celor
ameninţaţi: anarhişti, troţkişti, comunişti, eretici, expulzaţi, delapidatori,
etnici dezavuaţi, homosexuali ş.a.m.d. Starea generală era de nesiguranţă
şi aşteptare, fie a unei posibilităţi de a părăsi Europa (spre Africa şi
America, în primul rând), fie a terminării conflictului armat. În acest
context, prezenţa artiştilor retraşi / ascunşi în oraş era mai puţin
"remarcabilă", încât Marsilia a devenit, pentru un timp, un spaţiu relativ
protector (era nevoie, totuşi, de o viză de şedere - adesea pe acte false,
poliţia făcea controale frecvente la domiciliu, resursele materiale lipseau
etc.) mai ales pentru adepţii mişcării de avangardă (oficial considerată
"degenerată", din perspectiva ideologiei hitleriste). Suprarealiştii au
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început să sosească în zonă odată cu ocuparea Parisului (vara lui 1940) şi
s-au grupat, ca de obicei, în jurul lui André Breton. Simultan, în SUA a
început o acţiunea de "extragere" a intelectualilor stabiliţi în Franţa
(majoritatea artişti, dar şi destui oameni de ştiinţă) care nu erau pe placul
regimului de la Vichy. În acest scop a fost înfiinţat la New York un
Comitet de Salvare (Emergency Rescue Committee) condus de Varian
Fry, care s-a deplasat la faţa locului. Pornind de la o listă iniţială de 200
de nume, până la urmă se estimează că - în perioada 14 august 1940 - 6
septembrie 1941 - Comitetul a reuşit să scoată peste graniţă, cu destinaţia
Mexic şi SUA, aproximativ 2000 de persoane (după expulzarea lui
Varian Fry, Comitetul a fost condus de Daniel Bénedite, din iunie 1942
lucrând în clandestinitate). O
imagine asupra acestei acţiuni
am putut să ne facem
urmărind
filmul
artistic
"Războiul lui Varyan" (2000,
în regia lui Lionel Chetwynd
şi cu William Hurt în rolul
principal).
Pentru
cazarea
sezonieră a refugiaţilor, cu
banii oferiţi de americanca
Mary Jayne Gold (o bogată
colecţionară de artă) şi, mai
târziu, de Peggy Guggenheim,
a fost închiriată vila Air-Bel,
o construcţie cu trei nivele,
înconjurată de un parc uriaş
(proprietatea unui medic pasionat de ornitologie), situată la o jumătate de
oră (cu tramvaiul) de Portul Vechi. Acolo unde, în stilul parizian deja
cunoscut, suprarealiştii se adunau din când în când, împreună cu Andre
Breton, la cafeneaua "Bruleur de loups". Totuşi, placa turnantă a celor
mai importante evenimente rămânea vila Air-Bel. Ca să avem o idee
despre densitatea de talent şi inteligenţă pe care o reunea aşezământul,
menţionez pe câţiva dintre rezidenţi: Arthur Adamov, Victor Brauner,
André Breton, desigur, René Char, René Daumal, Robert Delanglade,
Oscar Dominguez, Marcel Duchamp, Max Ernst, Jacques Hérold,
Sylvain Itkine, Wilfredo Lam, André Masson, Benjamin Péret, Tristan
Tzara. Locul pe care ei îl ocupă azi în istoria picturii, a literaturii sau a
teatrului spune destul.
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Se-nţelege că neastâmpărul specific avangardei nu avea cum să
dispară, chiar în perioada vitregă a războiului şi în condiţiile în care
stăteau artiştii la Marsilia, lipsiţi de materiale de lucru şi de suport
financiar. Iar banii obţinuţi din ceea ce mai reuşeau să vândă din lucrările
lor (Peggy Guggenheim şi Marie Jayne Gold fiind principalele
achizitoare, dar şi intermediare) erau destinaţi în principal obţinerii
vizelor de călătorie şi acoperirii garanţiei solicitate de americani, la
eventuala sosire acolo. Însă tocmai această situaţie dificilă le-a stimulat
imaginaţia şi inventivitatea (e ştiut faptul că în acea perioadă, constrâns
de împrejurări, Victor Brauner a descoperit noua tehnică a picturii în
ceară, care l-a consacrat). Înclinaţia spre ludic şi-o manifestau în moduri
diverse, improvizând spectacole, pictând pereţii interiori de la Air-Bel,
construind "obiecte artistice" din materiale neconvenţionale, apelând la
fotografie etc. Aşa s-a născut şi celebrul "Joc de la Marsilia", adică
varianta suprarealistă a Tarotului local. Şi avem o relatare în acst sens de
la pictorul nemţean Jacques Hérold: "De exemplu, ne jucam făcând
portretul unui personaj real cu obiecte inventate. Ceilalţi trebuiau să-l
ghicească. Totul inventat. Rareori nu-l ghiceau, deşi era <ascuns>,
ocultat. De aici ne-a venit ideea <Jocului de la Marsilia> /.../ Jocul de
portrete desenate a fost transpus în jocul de cărţi, unde trebuiau realizate
personaje cunoscute. Era la începutul lui 1941. Ne jucam tot timpul, toată
ziua, la Air-Bel sau la cafeneaua <Bruleur de loups>, lângă o sticlă de
vin alb. <Deci, jucăm?> spunea Breton şi trebuia să joci. /.../ Ideea a
venit aşa, de la mine, de la altul, nu are importanţă, în timpul unei
discuţii: <Dacă am face un joc de cărţi?>. Breton a acceptat, dar a vrut să
vadă care joc de cărţi, pentru că nu ne hotărâsem. Şi s-a dus la biblioteca
din Marsilia ca să caute originalele, semnificaţiile." (cf. "Les jeux
surréalistes, entretien avec Jacques Hérold" / Jocurile suprarealiste,
interviu cu J.H. / de Alain Jouffroy, în XXe siècle, Le surréalisme, nr.
42, iunie, 1974).
Iată de ce era lider André Breton: chiar şi jocul, unul dintre
simbolurile libertăţii clamate de suprarealişti (presupus "gratuit", prin
definiţie), trebuia confruntat cu biblioteca! Şi la biblioteca din Piaţa
Carli, André Breton a decis că jocul trebuie să fie Tarotul de Marsilia,
deoarece era cel mai "ofertant". Trecuse deja prin mai multe schimbări:
varianta veche, de sorginte italiană, s-a franţuzit în decursul secolului
XVIII (când au fost adoptate Caroul, Trefla, Pica şi Inima); apoi
reprezentările regaliste şi militare au fost înlocuite cu cele revoluţionare
şi populare. O schimbare în plus, aşadar, simplificată şi neoperativă
(privind numai cele 22 de Arcane majore), nu deranja pe nimeni. Şi, pe
deasupra, concentra majoritatea concepţiilor şi surselor suprarealismului:
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Asul, Regele şi Dama sunt substituite de
genii, sirene şi magi; valeţii de Baudelaire,
Novalis, Pancho Villa, Freud şi Hegel;
jokerul de Père Ubu (desenat de A. Jarry);
la care se adaugă flacăra, steaua, roata
însângerată şi încuietoarea, simbolizând
dragostea, visul, revoluţia şi conştiinţa, în
locul tradiţionalelor inimi, trefle ş.c.l.
Participanţii la experiment au folosit
puţinele mijloace pe care le-au avut la
îndemână, respectiv o cutie comună cu
creioane colorate (doar trei culori: galben,
albastru şi roşu), acuarele, tuş negru de
China, suporturi diverse (hârtie Canson,
calc, foile de gardă rupte de la nişte
albume) şi au avut obligaţia să execute câte
2 cărţi / lame ale noului Tarot. Ei au fost: André Breton (care a desenat
încuietoarea şi pe Paracelsus), Jacqueline Lamba (roata însângerată şi
Baudelaire), André Masson (călugăriţa portugheză şi Novalis), Victor
Brauner (Hélène Smith şi Hegel), Jacques Hérold (Lamiel şi Sade),
Wilfredo Lam (Alice şi Lautréamont), Oscar Dominguez (steaua neagră a
visului şi Freud), Max Ernst (flacăra şi Pancho Villa). Cele 2 cărţi ale lui
Fréderic Delanglade nu au fost omologate.
Toate aceste amănunte ar fi trebuit să rămână neştiute, jocul fiind
conceput ca o creaţie colectivă şi anonimă, la fel ca şi cele câteva desene
la mai multe mâini ("cadavres exquis") realizate la Air-Bel (însuşi A.
Breton a publicat un articol despre originile şi concepţia jocului, dând
numele autorilor dar nu şi subiectele pe care le-au avut). Numai că, prin
anii 80 ai secolului trecut, guraliv cum a fost o viaţă întreagă, Jacques
Hérold s-a apucat să comenteze fenomenul în stânga şi-n dreapta, în
calitate de ultim martor al episodului suprarealist de la Marsilia,
identificând autorii. Nu ştiu, însă, dacă e de condamnat, pentru că altfel
nu am mai fi deţinut atâtea informaţii despre aventura cu pricina. Oricum,
proiectele celor 22 de cărţi au rămas iniţial în colecţia privată a lui André
Breton (vândută prin licitaţie în 2003; dar fiica sa Aube a dăruit cele 22
de desene Muzeului Cantini din Marsilia, în memoria lui Varian Fry), lea luat cu el în Mexic şi SUA (când s-a refugiat acolo, la sfârşitul lui
martie 1941) şi le-a tipărit prima dată în revista VVV, nr. 3 / 1943, New
York (red. M. Duchamp, David Hare, M. Ernst, A. Breton), refinisate
tehnic de Fréderic Delanglade. Ulterior au fost expuse şi la MOMA din
New York. Revenit odată cu deţinătorul lui în Europa, aici "Jocul de la
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Marsilia" va apărea după moartea acestuia, abia în 1983, editat de André
Dimanche la Marsilia, după un procedeu artizanal pus la punct de
Maitre-Cartier Grimaud. În sfârşit, în 2003, cu ocazia unei expoziţii care
a avut loc la Muzeul din Marsilia, a apărut şi foarte interesantul catalog
monografic Le Jeu de Marseille. Autour d'André Breton et des
Surréalistes à Marseille en 1940-1941 / Jocul de la Marsilia. În jurul lui
Andre Breton şi a suprarealiştilor la Marsilia în 1940-1941 / de Daniele
Giraudy (Ed. Alors Hors Du Temps, Marseille, 2003; 142 p.).
Cât priveşte implicarea celor doi protagonişti nemţeni în
experiment, în continuare mai precizez câteva lucruri. Jacques Hérold a
locuit temporar la Air-Bel, până s-a mutat la un hotel din cartierul SainteBarbe (cu acte false, în care apărea cu numele de "Herauld", născut la
Aniche, un orăşel din nordul Franţei), aşa că
îşi petrecea majoritatea timpului în compania
grupului din preajma lui André Breton. În
schimb, Victor Brauner, care avea rezidenţă la
Canet-Plage, vizita din când în când Air-Bel
(venind în oraş tot cu o carte de identitate
falsă). Dar în ianuarie 1941 amândoi erau
acolo ca să răspundă provocării lansate de
André Breton. Numai că, în timp ce Jacques
Hérold a lucrat cele două cărţi ale "Jocului de
la Marsilia" împreună cu ceilalţi autori şi în
condiţiile comune descrise mai sus, Victor
Brauner le-a executat pe ale lui la CanetPlage, trimiţându-le apoi prin corespondenţă
la Air-Bel abia în 24 februarie 1941 şi
plângându-se lui André Breton, în scrisoarea însoţitoare, că i s-a terminat
tuşul de China. Diferenţa se vede şi din materialele folosite de fiecare: la
V. Brauner - creion negru şi colorat pe hârtie de calc (27,6 x 17,8 cm)
pentru "Hegel" şi ulei, guaşă, creion colorat, tuş pe hârtie simplă (27,1 x
17 cm) pentru "Hélène Smith"; la J. Hérold - tuş, guaşă, creion colorat pe
hârtie simplă (27,2 x 17 cm) pentru "Sade" şi ulei, guaşă, creion colorat,
tuş pe hârtie simplă (27,1 x 17 cm) pentru "Lamiel". Mai fac menţiunea
că în catalogul Casei de licitaţii Calmels Cohen, care s-a ocupat de
vânzarea colecţiei André Breton în 2003 (la Hotel Drouot din Paris),
evaluarea cărţilor din "Jocul de la Marsilia" pictate de Victor Brauner era
de 5000 euro fiecare, iar a celor pictate de Jacques Hérold era de 2500
euro fiecare...

160

“O dată m-am încumetat să-i arăt nişte desene de-ale
mele. N-a avut nici o reacţie sau, cel mult, ceva de genul: „E
bine, continuă...”. Cam toată lumea răsufla uşurată aflând că
practicam arhitectura, ca şi cum a trăi din artă ar fi fost un
blestem. Din cele povestite de ei şi de alţii, aflam că Jacques şi
Muguette au trăit mult timp în sărăcie sau aproape în mizerie.”

Amintirile lui Tudor Banuş despre Jacques Hérold
Primul episod (1965-1966)
Jacques Hérold, Muguette
şi Delphine apar la Bucureşti la
mijlocul deceniului 60, într-o
perioadă
de
destindere
şi
„liberalizare” a României lui
Ceauşescu, de curând înscăunat.
Motivul profesional al
vizitei era supravegherea şi
transportarea
unor
tapiserii
realizate după tablourile lui Hérold
de către priceputele lucrătoareţesătoare plătite mult mai puţin pe
aceste
meleaguri
decât
în
Occident. Pe de ală parte, Jacques
avea un frate, ... Blumer, care
locuia pe Calea Victoriei şi pe
care-l descopeream şi eu cu
această ocazie. Hérold, un fel de

Buda impozant, cu o faţă puternică
şi o vorbire ponderată, în acord cu
gesturile lente, majestuoase, era
însoţit, ghidat şi drive-at de
Muguette, soţia sa, o „albinuţă” cu
mult simţ practic şi economic.
Delphine, fetiţa lor, o
zvârloagă,
o
veveriţă
fără
astâmpăr, se agita pretutindeni,
turuind într-o franceză împănată de
expresii
de
neînţeles
ca
„vachement chouette!..” (de ce s-o
fi referind la vacă şi la bufniţă!?).
Vizitând Mogoşoaia, n-a putut
nimeni s-o împiedice să se scalde
în lac, dată fiind căldura verii. Un
copil foarte simpatic!

Al doilea episod (1967, la Paris)
Eu aveam 20 de ani. Vizită
la atelierul-locuinţă al lui Hérold.
Vitrină cu obiecte-totem provenind
din schimburi sau cadouri primite
de la alţi suprarealişti, ale căror
nume sunt spuse cu gravitate
religioasă: Breton, Tanguy, Ernst,
Brauner...

În aceeaşi vară, împreunî
cu părinţii mei le-am făcut o vizită
la Lacoste, în Luberon, între Apt şi
Cavaillou, la doi paşi de castelul
Marchizului de Sade. Proprietatea
lor, cumpărată după război, când
nu era scumpă, era formată din
casa principală şi cea a prietenilor.
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Îmi făcea impresia unui paradis pe
pământ! Vedeam–ca o culme a
prosperităţii–cum aceşti oameni
posedau totul „în dublu”: o
gospodărie la Paris şi o alta la
Lacoste. Era cu totul nou pentru
cineva
venit
din
România
comunistă!
Cu atât mai mult cu cât
Hérold şi Muguette arătau un
oarecare dispreţ pentru modul de
viaţă burghez, cel al rudelor
noastre
comune,
doctori,
antreprenori, care trăiau pe picior
mare. Totuşi, aşa „burgheji” cum
erau, aceştia l-au ajutat pe Hérold

în
diverse
momente
grele,
cumpărându-i şi comandându-i
tablouri. Şi tot la un „burghez”,
celebrul doctor Ludmer, venea să
se îngrijească „gracieusement” de
diverse beteşuguri al bătrâneţii...
Masiv şi imobil de
preferinţă, ca un bloc ce are
conştiinţa netă a apartenenţei sale,
încă din viaţă, la Marea Istorie a
Artei Mondiale, l-am întrebat
odată–provocat fără voie–dacă
practică vreun sport. Uimit întâi de
întrebarea ne-la-locul ei, mi-a
răspuns şiret şi sentenţios: „Sportul
meu e... Arta!”.

Al treilea episod (1969)
Între timp, Hérold se
mutase din Paris într-un atelier mai
mare, în banlieue, unde avea acces
la o mare terasă-acoperiş, cu
vedere peste cartierele dimprejur.
(Atelierele
aparţineau
unei
administraţii care le acorda cu
parcimonie, având nişte chirii
convenabile.)
Mi-a arătat somptuoasele
cărţi bibliofile–fiecare exemplar
costând o avere–pe care Hérold le
îmbogăţea cu gravuri splendide,
caracteristicile
„pensulaţii”
dinamice, imprimate în culori şi în

relief de către cei mai vestiţi
gravori din Paris. Aceste cărţiobiect, pe care cred că nu le citea
nimeni, erau colecţionate de
oamenii bogaţi care cultivau
frumosul, asociind de fiecare dată
două
„nume”
răsunătoare:
scriitorul şi pictorul. Celebritatea
zilei era Michel Butor, pronunţat
cu
gravitate:
„Butooor...”–cu
subînţelesul unor profunzimi de
neatins, atât în plan intelectual, cât
şi în cel relaţional, care presupun
afinităţi decantate de-a lungul
anilor, de unii şi de alţii...

Al patrulea episod (1972-1973)
I-am regăsit pe Hérolzi
mutaţi într-un splendid „hotel
particular” (proprietatea lor, de
data asta) cu atelier la ultimul etaj
şi grădină în spate, în al 14-lea

arondisment al Parisului. În
această casă păreau adunate toate
farmecele pe care şi le putea dori
un artist. Lucrările lui Hérold,
sculpturi sau picturi, erau perfect
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puse în valoare pe mai multe
niveluri, printre ele plutind
veşnicele cărţi bibliofile create de
el. Vitrina cu „sfintele moaşte”
suprarealiste, care i-au parvenit lui
Hérold de-a lungul timpului, trona
mai mândră decât oricând, ca o
dovadă–dacă mai era nevoie de aşa
ceva–a apartenenţei stăpânului
casei la marele şi autenticul curent
suprarealist, care a străbătut,
practic, tot secolul XX.
În general, mă invita să
revin la ei cu aceeaşi formulă:
„Reviens! On va casser la croûte
ensemble !..”. La croûte, sau
„coaja” pe care o spărgeam era,
bineînţeles, pregătită de Muguette.
Asta ca să înţeleg că vom cina „à
la bonne franquette”, la bucătărie
sau pe aproape...
O dată m-am încumetat să-i
arăt nişte desene de-ale mele. N-a
avut nici o reacţie sau, cel mult,
ceva de genul: „E bine,
continuă...”. Cam toată lumea
răsufla uşurată aflând că practicam
arhitectura, ca şi cum a trăi din artă
ar fi fost un blestem. Din cele
povestite de ei şi de alţii, aflam că
Jacques şi Muguette au trăit mult
timp în sărăcie sau aproape în
mizerie.
În 73 sau 74 am traversat
Franţa de la Nord la Sud pe
motocicletă şi m-am oprit iar la
Lacoste. M-au găzduit în casa
prietenilor şi am admirat iarăşi
colecţia de bastoane şi cea de

Jacques Hérold în castelul lui Sade

romane poliţiste cu coperţile negre.
Rudele noastre comune,
oameni cu avere, care i-au
comandat şi cumpărat tablouri în
anii de restrişte ai lui Hérold, îi
admirau „cariera” pe care el o
făcuse în anii 60 şi 70, ba chiar lau ajutat la cumpărarea hotelului
particular. Dar nu uitau să
amintească, în treacăt, că Hérold
le-a cerut „cu împrumut” nişte
tablouri (cumpărate de ei în trecut)
pentru nevoile vreunei expoziţii şi
pe care, bineînţeles, nu le-a mai dat
înapoi. Nu i-au luat-o în nume de
rău, cu atât mai mult cu cât nu le
cumpăraseră de dragul artei, ci ca
să-l ajute...
Tudor Banuş
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Maltraité de peinture
Dintr-o stradă foarte circulată izbucneşte, cu mare viteză, o
motocicletă. Conducătorul ei este îmbrăcat cu o scurtă şi un pantalon de
piele. La intersecţie, el intră în coliziune cu un taxi. După şoc, se ridică,
aparent intact, liniştindu-i pe trecătorii care începeau să-şi pună întrebări
în legătură cu starea lui: căderea nu pare să-i fi provocat nici o rană. În
acelaşi moment, din hainele sale pline de mici găuri sângele izbucneşte.
În picioare, în mijlocul bulevardului unde circulaţia continuă,
motociclistul apare ca o fântână din care ţâşnesc mai multe jeturi de
sânge.
/.../
Unele reprezentări directe ale inconştientului m-au dus către
configurarea picturală de personaje total sau parţial écorchés. Caracterul
tulburător al acestei particularităţi m-a incitat să-i caut cauzele.
Se ştie că în manifestările
subconştientului nostru, amintirile
din copilărie joacă un rol
preponderent. Cercetând, în ele am
putut găsi rădăcina acestei obsesii.
Accidentele pe care le-am descris
succint sunt printre cele mai
caracteristice faţă de toate celelalte a
căror
cruzime
explozivă
a
impresionat imaginaţia mea de
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copil. Ele explică prezenţa constantă a ecorşeurilor în primele mele
căutări picturale.
Preocupările mele m-au dus în continuare la reprezentarea în
mişcare a obiectelor, a personajelor şi a atmosferei înconjurătoare. Pentru
a le traduce în concret, a trebuit să dotez fiecare lucru cu o structură
musculară, căci numai aceasta era capabilă, în ochii mei, să exprime
mişcarea. Atunci am început să efectuez un ecorşeu sistematic nu numai
al personajelor, dar şi al obiectelor, al peisajului, al atmosferei. Până la a
smulge pielea de pe cer.
Voinţa de a conduce căutările mele în reprezentarea din ce în ce
mai accentuată a intimităţii materiei şi a formei m-a condus la sublimarea
lor mentală. Fiinţele, obiectele, tot ceea ce există se cristalizează sub
influenţa căldurii, a presiunii şi a timpului, şi cristalul a apărut
întotdeauna, în ochii celor care au gândit lumea, ca expresia perfectă a
realităţii concrete, ca forma ei superioară, cea mai pură şi cea mai exactă
în acelaşi timp. Totul mă face să cred că în orice lucru există în mod
virtual minunata structură a cristalului: „il faut être voyant, se faire
voyant”; trebuie ca ochiul pictorului să exercite asupra devenirii materiei
puterea sa de penetraţie.
Prin transparenţa ferestrelor mişcătoare ale trenului îmi apare
chipul cristalizat al agoniei. Chipul unei femei bătrâne ale cărei riduri
trasează, din ce în ce mai profund în carne, liniile geometrice, tranşante,
ale viitorului cristal. Simbol al morţii,
cristalul aruncă deja în răceala sa toate
flăcările viitorului.
Cristalizarea fiind o rezultantă a
devenirii formei şi materiei, pictura
trebuie să ajungă la cristalizarea
obiectului. Corpul uman în special este o
constelaţie de puncte de foc (points-feu)
din care iradiază cristalele. Acestea
constituie substanţa obiectelor; forţa de
gravitaţie le smulge din atmosferă. Este
necesar, deci, ca obiectele pictate, pentru
a fi reale, să fie sfâşiate în bucăţi, şi,
pentru că vântul le traversează, le biciuie
şi contribuie la destrămarea lor, trebuie
pictat vântul.
165

Omul, imuabil în echilibrul său organic, se detaşează de absurdul
uniform prin scandalul disimetriei sale. Simetric prin corpul său util: cap
împărţit în două etc., piramide ale realităţii ca straturi geologice–dar
disimetric prin dorinţă, obiect al realizării, obiect al luptei, geam de
sânge. Femeie invocată şi gazdă, de asemenea incompletă; femeie şi om,
bărbat şi femeie, fiecare, reflectare a celuilalt, convergenţă şi fuziune a
sexelor.
/.../
Tabloul este un câmp pasional a cărui sursă se află în acelaşi timp
în interiorul artistului şi în afara lui.
Tabloul este spaţiul cuprins între oglinda plasată în interiorul
pictorului şi pictorul însuşi şi joacă în acelaşi timp rolul de oglindă în
relaţia obiect-pictor.
Eu nu preconcep. „Întâlnirea” de care vorbeşte Lautréamont, dacă
ar fi pictată, ar deveni o pierdere de spaţiu sensibil.
Obiectul se impune prin propria sa mişcare structurală.

Obiectele sunt întinse spre înainte. Orice reprezentare reală a unui
obiect se situează în trecut.
Obiectul nu e decât devenire. Or, tocmai pentru a sesiza această
devenire, şi deci pentru a-i accelera mişcarea, intervin poetul, pictorul
A precipita devenirea obiectului în interiorul soluţiei denumite
„durată”.
Durata: acid în care obiectul este dizolvat, devenind, deci,
invizibil.
Dacă am presupune posibilă izolarea clipei, obiectul ar înceta să
mai existe.
Obiectul sfâşiat de propria devenire.
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Interdominarea obiectelor. Atracţia pe care o exercită unele
asupra altora. Curgerea lor în atmosferă.
Punctul focal al fiecărui obiect.
Pictorul s-a lăsat întotdeauna impresionat de către obiectul de
pictat; e timpul să se lase devorat de o pară.
Muşcătura obiectului.
Obiectul nu se vrea pe sine. Nici pictorul. Copulare, împroşcare.
Universul moale, imobil şi plat a încetat să mai existe.
Lumea ia o nouă şi adevărată consistenţă. Eu opun „structurilor
moi” obiectul construit în formă de ac, sticla spartă, lamele tăioase,
cristalul.
O mână tăioasă, o mână-pumnal.
Cristalizarea ucide obiectul, dar
pictorul îi redă viaţa, viaţa lui profundă.
Când obiectul se cristalizează,
antenele sale devin vizibile, eul său
iradiază.
Radiolari. Roata.
Cristalizare: desăvârşirea unui
obiect prin timp.
Cristalizare
provoacă:
supradesăvârşirea unui obiect în timpul
său, adică într-un timp mai propice vieţii
intense a respectivului obiect.
Pictura mea este deci contradicţia mineralizată a timpului şi
convulsia momentană a materiei.
/.../
Mă interesează pielea lucrurilor în măsura în care ea păstrează
urmele conţinutului lor. Totul trece prin om şi face ca în om să se
întâlnească artistul, cel mai bun din ce are el, visul, oricât ar fi acesta de
nemăsurat, şi proiecţia acestui vis pe pânză.
După ce a traversat pictorul, visul devine formă şi realitate, aşa
cum am putea spune, la fel de biine, că omul este formă şi realitate în
propriile sale vise.
Rolul pictorului, după mine, consistă în a da realităţii o
profunzime pe care fiinţa umană, din lipsă de libertate, n-o întrevede.
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În acest sens, sunt pentru ţările în care libertatea de expresie este raţiune
de a fi.

(cf. ed. rom. Maltraité de Peinture, Editura ICARE, Bucureşti, 2001;
traducere din limba franceză, studiu introductiv şi note de Petre
Răileanu)
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Stephan Roll
„B. HEROLD, un pictor blond şi tânăr,
modest şi virgin. Începând din acest număr se adaugă
grupului nostru. Fecundă şi plină de talent, mâna lui
aduce, în creion, deocamdată, un suflet şi o viziune
de transparenţe noi, încât de la primele desene ne-am
străvăzut şi ne-am contopit. B. Herold a sosit cu toată
râvna şi a plecat într-un ţinut printre alţi câţiva
prieteni pictori pentru un an de zile să se cerceteze şi să se desăvârşească
în timp. În spaţiu prezentarea lui pentru noi e integrală şi definitivă.
Desenele lui de aici încolo, dacă va şti să-şi ţină trează tinereţea şi efortul
spre o pictură tot mai pură şi mai vizionară, nu vor face decât colecţiile,
fazele şi punctele lui de ajungere. Optimismul nostru şi găsirea în B.
Herold a unui artist autentic, a unui creator intuitiv, care a ştiut să se
debaraseze în prima zi de o întreagă serie de obsacole şi impurităţi şi să
se releve în cele câteva desene aduse ca un temperament şi un rafinat
interesant, ne face să credem că el va adăuga puţinilor pictori autentici de
la noi încă o personalitate şi încă o forţă.” (în rev. unu nr. 28 / august
1930 / la rubrica „Vestiar”)

Sarane Alexandrian
„Vorbind despre români, am scris o carte şi despre
Jacques Hérold, un pictor extraordinar, cu adevărat
remarcabil, dar care este mai puţin cunoscut între
suprarealişti. Pentru că el a fost mai retras, solitar, nu s-a
arătat peste tot. Opera lui e incomparabil de bogată şi apoi
a avut legături cu scriitori precum Bataille, Julien Gracq,
Francis Ponge, care-l admirau cu o mare înţelegere. Eu
sper ca înainte de sfârşitul acestui secol, Jacques Hérold să reuşeascâ să
se impună aşa cum merită, ca un foarte mare pictor, unul dintre cei mai
mari pictori suprarealişti. Căci dacă Victor Brauner este acum destul de
apreciat, Jacques Hérold nu a avut încă o expoziţie la Muzeul de Artă
Modernă, pe care o merită din plin. Aş fi fericit să se întâmple asta,
pentru că este un pictor de care trebuie avut grijă şi care a avut
dintotdeauna un viitor strălucit.” (într-un interviu cu Petre Răileanu la
R.F.I., publicat în rev. Plural nr. 3 / 1999)
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Petre Răileanu
„Descoperirea suprarealismului, care prezintă
această particularitate de a fi în acelaşi timp o doctrină
şi o estetică, dar şi un mod de viaţă, îi va confirma lui
Hérold valabilitatea căutărilor, temelor şi obsesiilor
sale. În 1933, când Victor Brauner se hotărăşte să intre
în grupul suprarealist, Jacques Hérold îl întâlneşte pe
André Breton, venit din prietenie, dar şi pentru un fel
de vizionare oficială în atelierul lui Brauner, situat
chiar deasupra locuinţei lui Yves Tanguy. Mulţumit de noua cunoştinţă,
Breton îl invită pe Hérold la reuniunile săptămânale ale grupului. Şi
astfel Jacques Hérold devine un obişnuit al faimoaselor Café Radio din
Place Blanche sau Dôme, sediile alternative ale <instituţiei>
suprarealiste, înainte ca aceasta să se stabilească în cartierul Saint
Germaine des Prés, în nu mai puţin faimoasa Café des Deux Magots. El
participă astfel la dezbaterile suprarealiştilor, furtunoase uneori, dar
întotdeauna animate de inteligenţa artistică şi creativă a participanţilor,
canalizate înspre proiecte, acţiuni, strategii de către liderul grupului,
André Breton, creator el însuşi, dar mai ales un excelent cap teoretic,
dublat de un temperament de veritabil dictator al unui <partid poetic
revoluţionar>. Aceste întruniri marchează primii paşi ai lui Herold pe
teritoriul suprarealismului, iniţierea lui în tehnicile şi exigenţele
mişcării.” (în rev. Observator cultural nr. 115 / mai 2002, art. „Mitul
transparenţei”)

Geo Şerban
„Beneficiul imediat al prieteniei cu Brauner s-a
cristalizat în dobândirea relaţiilor multiple din cohorta
suprarealiştilor, începând cu Yves Tanguy, vecin de
atelier, Giacometti, scriitorii René Char, Benjamin
Peret şi, evident, André Breton, deopotrivă entuziasmat
de neliniştile creatoare ale ambilor <aventurieri> pe
drumuri nebătătorite în pictură. Cu Brauner se va
refugia, după 1940, în Sudul Franţei şi se vor salva
împreună de urgia ocupaţiei naziste. Deşi în condiţii materiale precare,
activitatea lor desfăşurată în Marsilia va da fructuoase rezultate, atât pe
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plan uman, cât şi artistic. S-au cimentat relaţiile de strânsă comunicare
între membrii grupului de refugiaţi temporar, astfel că, la un moment dat,
se putea spune că alcătuiesc un falanster, iar nemţenii noştri erau printre
factorii lianţi cei mai activi, recunoscuţi ca atare de Breton. Drept
urmare, creaţia fiecăruia dintre ei a câştigat în consistenţă şi
reprezentativitate pentru evoluţia suprarealismului. Când, în 1947, avea
să se facă un fel de bilanţ al vitalităţii mişcării, Breton i-a desemnat pe
Brauner şi pe Hérold să-şi asume sectoare din expoziţie cu teme dintre
cele mai relevante pentru nivelul limbajului original cucerit de avangarda
istorică.” (în almanahul Calendar 2010-2011 editat de F.C.E.R.)

Aniversarea centenarului naşterii artistului nemţean
Jacques Hérold, în această toamnă, prilejuieşte numeroase
manifestări care-i sunt dedicate în toată lumea. Totuşi, cea mai
importantă cred că poate fi considerată expoziţia „Jacques Hérold
şi suprarealismul”, organizată şi găzduită de Muzeul Jules Cantini
din Marsilia (Franţa), unde – începând chiar din 10 octombrie a.c.
şi până la 17 ianuarie 2011 – vor putea fi văzute aproape o sută de
lucrări ale plasticianului nostru (majoritatea provenind din
colecţia fiicei sale, galerista Thessa Hérold), dar şi documente,
fotografii, scrisori, cărţi ilustrate etc.
De asemenea, la Bucureşti, în Colors Art Gallery – până la
sfârşitul acestui an – vor fi etalate lucrările lui Jacques Hérold
aflate în colecţia d-lui Lucian Georgescu, eveniment remarcabil şi
memorabil pentru piaţa de artă din România.
La Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ poate fi văzută o
singură lucrare semnată de marele artist suprarealist (v. infra),
datorită unei achiziţii inspirate a Fundaţiei „Vorel” de acum
câţiva ani. Totuşi, pentru a-l omagia pe Jacques Hérold, filiala
Uniunii Artiştilor Plastici din oraşul natal îi dedică o expoziţie
colectivă alcătuită din tablourile colegilor săi de azi, în cadrul
căreia este lansat acest număr al revistei Conta, cu paginile care-i
sunt rezervate.
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„Dar locul cel mai căutat din timpul zilei de vară era ştioalna de la Dogăreni, unde
tineretul, de la şcoala primară până la facultate, se bălăcea în apa neaşteptat de
adâncă, născută din izbirea furios-piezişă dintr-o coastă a râului de munte în
apărătoarea, care proteja calea ferată.”

Poveste de pe prundul de sud
o povestire de Constantin Ardeleanu
Între curmătorul fabricii de cherestea şi moara lui Culbece, râul
Tazlăului scăpa din strâmtoarea munţilor şi se lăbărţea dincolo de albie în
tot felul de gârle şi bălţi, străjuite de tufe de arini. Ba chiar un pârău făcea
o buclă pe sub buza dâmbului(pe care se ridicase casele de pe stânga
şoselei ce ducea înspre vad), curgând pe la sudul grădinilor
Veniaminenilor şi Dogărenilor până la gaterul lui Culbece, pentru ca prin
dreptul lui Enea să revină la râul-mamă, parcă regretându-şi devierea. Tot
acest peisagiu, ca o deltă, se întindea deasupra unui văzduh oarecum
străjuit de coroana umbroasă a cireşului negru al lui Nicu lu’ Veniamin şi
bradul, împungând siniliul cerului, cu săgeata-i verde, al pădurarului
Agachi. În acest ţinut al apelor, şerpuia un drum de căruţe, parcă
încovoindu-se de şale în faţa terasamentului drept al şinelor înguste de
cale ferată. Cu excepţia iernii, când cerul, în criză de imaginaţie, arunca
toată vopseaua albă a zăpezii peste prund, în celelalte anotimpuri tabloul
te ameţea cu combinaţiile-i cromatice. Cum chiar lângă fabrica de
cherestea se afla casa surorii mamei, Eugenia lu’ Sârmă, iar între ele
funcţiona un curios troc comercial(„du-te la Iogenia şi spune-i că o rog
să-mi împrumute...”), băteam des acea deltă improvizată a Tazlăului.
Uneori, chiar dis de dimineaţa, ca să pun borcanele cu gârliciul uns cu
mămăligă, spre a prinde o mână de boişteni şi câre, care prăjiţi în ulei,
„amânau”’ foamea înspre prânz. Am în minte totul, ca şi cum faptele s-ar
fi petrecut ieri: erupţia asurzitoare a sondei din grădina mătuşii, când spre
uimirea sătenilor, se aruncau în puţ sute de kilograme de vată şi zahăr,
pentru a potoli lugubrul huiet din măruntaiele pământului; ridicarea de
corturi de către nişte refugiaţi din valea Jiului (transmutare legată de
contrarevoluţia din 1956 din Ungaria); imaginea apocaliptică a
trunchiurilor de cioată, buştenilor, stivelor de dulapi, stâncilor dislocate,
traverselor de cale ferată rostogolite de la vad de cele vreo trei puhoaie
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ale îndeobşte paşnicului Tazlău, ce-ţi ajungea până la glezne în verile
secetoase, iar atunci îl apuca turbarea, ameninţa aşezarea ca şi cum ar fi
fost un fluviu furios. Şi câte nu se mai întâmplau în apele sale limpezi,
când gospodinele veneau să spele ţoalele la baltă, înaintea Paştelui sau a
toamnei, sau câţiva munteni tradiţionalişti zbiceau snopurile de cânepă pe
bolohanii prundului. Apoi tăzlăuanii îşi spălau caii zăpăciţi de căldură,
tatăl Nucuşei prindea clenii cu mâna de sub lespezi albite şi-i arunca pe
mal, cu indiferenţa pescarului meseriaş, câteva babe vădane se înfruptau
din „bogăţia întregului popor”, cocârjindu-se şi mai tare sub greutatea
„schinării de lemne” de foc, riveranii lansau gâştele la apă, cireada de
vaci trecea de două ori pe zi, prin dreptul Slutului, către Cociorvei, flăcăii
lăsaţi la vatră alegeau piatra de râu pentru temelii de casă, câte unul
rămas cu tăfâlca goală căra cu roaba boabe de popuşoi ca să le macine la
moară la Tiţa sau Culbece, iar roţile învârtite de şuvoiul accelerat de apă
se încadrau în nişte simeze exotice de pictori flamanzi şi oameni
flămânzi, beţivii sau cei în haine prea ponosite, care se strecurau pe
cărarea bătătorită ca a treia paralelă pe lângă drumul de fier de mocăniţă,
numai aşa scăpând de privirea iscoditoare şi excesiv de critică a celor ce
tăiau, tacticos, frunze la câini pe zoană. Spre seară, cel puţin o garnitură a
trenului, trăgând un şir de mai multe vagoane încărcate cu butuci, se târa
ca un şarpe, scoţând fum pe nări şi şuierând până la Roznov a triumf
lemnos productiv. Pe la curmător, se auzea un „Prrrsna şi ne boală”, cu
pocnituri furioase de bici ale căruţaşului Ivu, pe la Nichiteni se auzea
tocmai de pe malul drept al Tazlăului cum un dop de bărbat, Mocanu, cu
un trup îndesat, muşchiulos, îşi sudia muierea, o prăjină de femeie,
căreia nici că-i păsa de revărsata lui furie, nu de puţine ori prin dreptul
morii Tiţei, se auzea lălăit de chefliu, fiindcă se îmbătase morăriţa cu
Crăiasa. Da’ nu-ţi spun că astă-iarnă(ţi-ai găsit să scape satului vreo
întâmplare?!) , dom’inginer Aurel Moga, de la mină, o învăţa să schieze
în Poiana Cireşului, pe Gabi, o blondă vaporoasă, ca o divă scandinavă,
în ultimul an la medicină veterinară la Iaşi. „Şi până înveţi, fa, mai
luneci, mai te-nchedici, de l-ar ţine beţele pe domnu’ inginer, că tare-i
slăbit?! Cum i-o fi norocu’ şi îndemânările. Păi, astă vară, o învăţa
canasta şi tare-i mai plăcea jocul ista.”
Dar locul cel mai căutat din timpul zilei de vară era ştioalna de la
Dogăreni, unde tineretul, de la şcoala primară până la facultate, se
bălăcea în apa neaşteptat de adâncă, născută din izbirea furios-piezişă
dintr-o coastă a râului de munte în apărătoarea, care proteja calea ferată.
Chiar adolescenţii, luaţi cu anasâna la adunatul fânului din augustul
dogoritor, al dulceţii absolute a vacanţei cele mari, se repezeau, între
două corlatii de fân descărcate, spre valurile răcoritoare ale ştioalnei,
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sărind demonstrativ, cu salturi improvizate de păstrăv, de pe parapetul de
bârne îmbinate între ele şi umplute cu piatră, întorcându-se, săltând întrun picior, pentru a le ieşi apa din urechi, la locul de supliciu cu furci,
greble şi agasantul stroh de fân, cu aer pitoresc doar în travelingul
jurnalelor cinematografice, ce prezentau entuziasmul muncii pe ogoare,
neconvingându-i nici măcar pe operatorii Titi Isac, apoi pe băiatul
mecanicului de pe „mocăniţă”, Viziteu. Mai era o ştioalnă improvizată,
printre tufele de arini, unde un hăndrălău de-al lu’ Dogaru, în prag de
armată, cu un corp negricios, musculos, se îmbăia, cum l-a făcut mă-sa,
în durligi, spre amuzamentul costeliv al celorlaţi şi uimirea unei mame
cochete venită să-i aducă acasă pe cei doi băieţi gemeni. Pe atunci, să fi
avut 16-17 ani, când, într-o zi fără fân şi cu adusul urzicilor de pe
Măgura cruţat de mama, m-am îndreptat la bulboana Dogărenilor, să
cunosc şi eu deliciul şi delictul de „pierde vară”. Cum trupu-mi scheletin
putea fi obiect de studiu în primul an de medicină generală, neavând ce
etala cu emfază, m-am dus mai la vale cu vreo douăzeci de metri şi m-am
întins pe spate într-o cădere puţin înclinată de valuri, care-mi şuşoteau în
urechi o amăgitoare bârfă a apelor. Aşteptam ca hărmălaia, odată cu
apropierea asfinţitului, să se care pe la casele lor, pentru a parcurge în
voie de două-trei ori ştioalna în sus şi-n jos şi a aştepta miracolul
apariţiei, musai din ape, a Ludovicăi, liceanca aceea din Buhuşi, de care
eram îndrăgostit până peste cap. Dar eu, un timid irecuperabil, nici măcar
nu-i mărturisisem un astfel de sentiment, deşi tot liceul ştia că sunt topit
după ea. Paralizat de un eventual refuz, amânam şi tot amânam declaraţia
de intenţii. Şi asta unde? Într-un târg de provincie, unde cele peste 7000
de femei de la fabrica de postav, ctitorită de Kogălniceanu, făceau şi mai
ales desfăceau legea plăcerii. Să suferi de o dragoste ipotetică
nemărturisită, în aglomeraţia tentaţiei supraofertante, asta numai unui
prostănac i se putea întâmpla, iar eu mă încadram mănuşă în formatul
unui asemenea specimen. Într-una din zilele acelea caniculare, fără obiect
de lucru, într-o vreme de „restrângere a activităţii de bălăcire”, în care
tronam ca un stăpân peste luciu de apă, se aruncă în ştioalnă o fată cu
părul bătând în culoarea fânului uscat, cu trăsături de Marlyn Monroe
rustică, de care ştiam doar că locuieşte „peste baltă”. Şi cum pe atunci se
ştia doar de tananica, un dans ţigănesc, şi de un stat african, Tanganica,
nicicum de tanga sau costum de baie sumar(fetele chiar preferau o scadă
solitară, goale, ca-n ziua aruncării în cristelniţă), ea făcuse saltul nautic
într-o cămaşă albă, lungă până peste genunchi, care i se lipise de corpu-i
nervos, ce parcă se sufoca în strângerea de in ud, la prima ridicare în
picioare. Asistam, oarecum năucit, la procesiunea magică a tinerei fete,
ce-mi aruncase în ridicol singurătatea, şi am dat să înot, fâstâcit, în
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retragere, având intenţia de a ieşi din apă, pentru că de pe dig aş fi avut o
viziune şi mai generoasă asupra imaginii al cărui privilegiat devenisem
într-o neaşteptată exclusivitate, atât de râvnită de bărbaţii tuturor
geloziilor. Desprinzându-şi cutele încăpăţânate ale cămăşii albe, ce ţineau
să se lipească de ea, mă întrebă: „Nu vrei să facem valuri?” „Vrreeeeau”–
ţâşni cuvântul dintr-un gâtlej, ce nu mai era dirijat din creier, dornic de
concurs. Îmi explică regulile turnirului acvatic, dând larg din mâinile
suave, ea venind din sus de punte, în sensul fluxului, eu, cavaler, pornind
din jos, contra valurilor, „să vedem cine pe cine îneacă”. Valurile ei,
ajutate de curent, căpătau o amplitudine mai înaltă, dar beneficiar al
acestei mişcări fusesem tot eu, deoarece apa, adâncindu-şi trăirile, îmi
arătase explicit cam ce-ar fi trebuit să fac eu, dacă mă năşteam cu mai
mult tupeu şi determinare: poala cămăşii, sătulă de tabu-uri, se strecura la
vale mai repede ca genunchii forţând rezistenţa apei şi dezvăluindu-mi
picioarele mândre de coapsele lor, în toată splendida lor nuditate, pe care
aveam să le văd mult mai târziu la expoziţiile de pictură din Veneţia,
Roma sau Paris. Chiar dacă valurile ei dominau întrecerea, la linia
ciocnirii unduirilor provocate, ea îmi arunca din priviri o săgetare tainică,
mai mult decât o ocheadă. „Am fost mai bună!”–şi se agăţase de mine
stoarsă de efort. Eu, stabilopod. Piatră de râu. Îmi mai dăduse şanse în
următoarele două curse. Acelaşi rezultat. Şi cămaşa încăpăţânându-se să
se ia la întrecere cu propriu-i trup. Obosiserăm. Valurile noastre se
îmbrăţişau resemnate, aproape impudic. Poate asta aşteptau să facem şi
noi. S-a ridicat din nou în picioare. Nu s-a mai străduit să tragă de
cămaşa lipicioasă. Se auzea rostogolirea valurilor mai la vale. Ochii ei
verzi, ca apa adâncă, m-au mai privit o singură dată: „Vii?” Aş fi urlat, de
s-ar fi auzit ecoul între Chetronia şi Vad: „Viiiu!”. Dar eu, mai mult
mort. N-a aşteptat răspunsul meu, ieşind din apă, parcă călcând pe ea ca
Moise, îndreptându-se către un pâlc de arini din dreapta Tazlăului.
Privirea mea năucă, de o dorinţă nedefinită, dar atâta de presantă, o
urmărea focalizând-o ca fascicolul de raze al unei lantrene într-o noapte a
dezmăţului sugerat. Ajungând la margine arinişului(ce lucru diavolului,
Ludovica, utopia mea buhuşeană, era alintată Ariniţi–oare dacă ar fi fost
ea la marginea arinişului, tot stană de piatră aş fi rămas, tot bolovan?) şi-a
scos cămaşa, ca să o stoarcă, proiectându-se pe pânza verde a arboretului
ca o statuie orbitor de albă, iar din ultima aruncătură de privire către
mine, înmărmuritul, am desluşit acelaşi „Vii?” Am ieşit din apă, cu
spatele, aşa cum se retrag sportivii jocurilor colective, după un atac eşuat,
spre propriul lor careu. Fata se lăsa mângâiată din cap până în picioare
doar de razele soarelui, după care dispăruse spre casă, aidoma unei iole
ce se pierde în orizontul marin. În acea vară n-am mai trecut pe la
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ştioalnă de frica ispitei. Mai ştii, poate fusese doar o halucinaţie de-a
mea...
Am întâlnit-o peste ani. Eşuase în vreo trei mariaje şi la vreme de
cumetrii, după ce se aghezmuia puţin, susţinea că frumuseţa pentru o
femeie e mai degrabă o povară. Cu sfătoşenia şi vorbitul în dodii al
muntencei, prea trecute prin viaţă, m-a mustrat: „Bine, dom’Ticuţ, n-ai
vrut să mă ajuţi să-mi storc cămaşa, ATUNCI?” „Nu-i târziu niciodată”,
parasem, zâmbind, obiecţiunea femeii. „Nu se mai poate, a dispărut
ştioalna, digul de lemn şi nici cămaşa de in demult nu mai e aşa de albă.
S-a învechit, dom’Ticuţ, am trecut pe furouri de plastic”. Doamne
Dumnezeului, câte nu au dispărut de atunci: clubul muncitoresc, gaterul
lui Culbece, calea ferată, cireşul lui Veniamin, prundul, morile...Au murit
şi destui oameni. A plecat şi ea, rustica mea Marlyn Monroe, pe la vreo
40 de ani, de prea mult trăit(băut, iubit, nenoroc, ce mai contează).
Veneam de pe vale şi din senin o zăpadă bogată, cu fulgi mari, căzuse
peste un cortegiu funerar ce se îndrepta înspre cimitir. Doar eu i-am auzit
vocea: „Vii să facem valuri de pământ?”. Ca în urmă cu un sfert de secol,
n-am dat curs acelui misterios „Vii?”
Deseori mă închipui mergând pe traversele căii ferate, pe unde se
întoarcea, trăgându-şi un picior, Jănoagă, arcuindu-şi
burduful
acordeonului până aproape de pâmânt, după care se redresa într-un fragil
tangaj. Lângă el Costică a’ lui Coţcu, suflând în „claranetul” argintiu, iar
eu, afon şi nătâng, bătând într-o dobă(aşa zic tăzlăuanii la tobă). Ceea ce
se aude aduce a Corăghească, pentru că trecătorul nostru trup nu poate fi
altceva decât o corabie, care oricât ar înfrunta valurile sau s-ar adăposti
într-un port de refugiu, până la urmă eşuează, o înghite abisul. Cred că nu
prea ţin ritmul cu muzicanţii. Pe mine mă învăluie doar o tânguire de jazz
simfonic, într-o orchestrare savant polifonică, venind dinspre locul pe
unde odinioară se întindea prundul de sud. Şi bat în dobă cu o ciudă
feroce, neînţelegând cine a îndrăznit să-mi fure prundul şi vremea...
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„Ideea ’ultimului Culianu’ sintetizează, de fapt,
principalele direcţii din gândirea autorului Arborelui gnozei (...),
aşa cum apar ele în proiectele de lucrări pe care acesta le avea
gata în mai 1991, în momentul neaşteptatului asasinat brutal ce i-a
curmat destinul.”

„Ultimul Culianu” şi ipoteza metafizică
un comentariu critic de Adrian G. Romila
Pasionat de ani buni de epistemologia lui Culianu, după
conferinţe, prefeţe, articole şi studii introductive, H.-R. Patapievici a
scris, în sfârşit, cartea sa despre subiect: Ultimul Culianu (Humanitas,
2010). Dacă nu mă înşel, e a treia dedicată marelui istoric al religiilor de
către un autor român, mai există două, ambele ale universitarului ieşean
Nicu Gavriluţă: Culianu, jocurile minţii şi lumile multidimensionale
(polirom, 2000) şi Ioan Petru Culianu. Memorie şi interpretare (Editura
T, Iaşi, 2002). Traducerea şi editarea operelor culianiene au declanşat, la
noi, după 1990, o mulţime de „aplicaţii” şi de referinţe publice la ideile
discipolului eliadian, atât de fecunde şi de novatoare, în multe privinţe.
Eu însumi, furat bine de subiect, am scris un eseu despre proza lui
Culianu, citită prin propria-i epistemologie, şi i-am cronicat mai toate
traducerile în română, publicându-le, în timp, în varii reviste ─
„Convorbiri literare”, „Idei în dialog”, „Luceafărul”, „Cuvântul” (le-am
reluat pe toate într-un volum recent, cu un capitol dedicat lui Culianu,
De-a dragostea şi drumul. Staţii de lectură, Eikon, Cluj-Napoca, 2010).
Alături de alte două „introduceri” ale lui Sorin Antohi (cea din Jocurile
minţii. Istoria ideilor, teoria culturii, epistemologie, apărută în 2002, şi
cea din antologia „despre” Ioan Petru Culianu. Omul şi opera, din
2003), micul studiu al lui Patapievici îmi pare printre cele mai elocvente
dintre toate textele despre Culianu (inclusiv dintre cele ale autorilor
străini, traduse în antologia amintită mai sus), având ambiţii exhaustive şi
ultimative, într-o formulă destul de concentrată, în ciuda punctului de
pornire oarecum discutabil. Dar să nu anticipez. Rigoarea şi ramificaţia
argumentării, erudiţia bine controlată, claritatea formulărilor şi
îndrăzneala conjecturilor mă trimit la o altă carte remarcabilă a eseistului
aici discutat, Ochii Beatricei. Cum arăta cu adevărat lumea lui Dante
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(2004), care a contrazis pozitiv criticile aduse pentru mult prea digresivul
manifest antimodern din Omul recent (2001).
Ideea „ultimului Culianu” sintetizează, de fapt, principalele
direcţii din gândirea autorului Arborelui gnozei (o să redau titlurile
cărţilor lui Culianu în româneşte), aşa cum apar ele în proiectele de
lucrări pe care acesta le avea gata în mai 1991, în momentul
neaşteptatului asasinat brutal ce i-a curmat destinul. Cu acces, între altele,
şi la documente de familie, după ce, în ultimii ani, s-a exprimat în scris în
mai multe ocazii pe aceeaşi temă, Patapievici îşi reia afirmaţiile şi pune
într-o singură ecuaţie tot ansamblul epistemologic culianian,
demonstrând că se poate observa o cezură între un „prim Culianu”, cel de
până la Gnozele dualiste ale Occidentului (1990), şi un „ultim Culianu”,
cel din Arborele gnozei (1991) şi din proiectele rămase. Cu precizarea că
există intuiţii premergătoare etapei ultime încă din 1986, când terminase
de redactat Gnozele dualiste şi începuse seria de articole cognitiviste în
revista americană de profil pe care o fundase în 1990, Incognita. Pentru
fiecare etapă ar exista câte o „carte-paradigmă”, spune Patapievici, care iar legitima evoluţia ştiinţifică. „Cartea-paradigmă” a „primului Culianu”
e Eros şi magie în Renaştere. 1484, publicată în 1984, iar cea a
„ultimului”, Arborele gnozei, apărută postum, în 1992, o traducere în
engleză a mai vechii lucrări despre gnozele dualiste, dar revizuită total
din punct de vedere metodologic. O nouă lucrare, de fapt, cu altă
perspectivă şi alte concluzii. Întregul eseu al lui Patapievici demontează
atent premisele teoretice ale fiecărei etape, alcătuieşte tablouri ale
principalelor teme, mecanisme şi supoziţii şi le pune faţă în faţă, pentru a
alcătui procesul evolutiv pe care gândirea ştiinţifică a lui Culianu l-a
afişat, de la primele cărţi la ultimele, inclusiv la proiectele nefinalizate
(ale căror titluri şi planuri au rămas, din fericire, cunoscute). „Până la
cezură, Culianu a ilustrat cu strălucire performanţele unui specialist
capabil să mobilizeze referinţele mai multor culturi, cu vădite înclinaţii
filozofice şi cu un evident interes pentru actualitatea metodologică a
ştiinţelor pracicate [...]. Înainte de cezură, performanţele sale vizau, cum
se întâmplă în mod tradiţional în ştiinţele spiritului, identificarea unui
mecanism explicativ, potrivit căruia două sau mai multe serii de fapte pot
fi puse într-un raport de explicaţie neaşteptat (şi neapărat fertil). Cel mai
reuşit exemplu pe care l-a oferit Culianu este explicarea mutaţiei
intelectuale suferite de spiritul european în secolul al XVI-lea (având ca
efect colateral, un secol mai târziu, apariţia ştiinţei moderne a naturii)
prin mecanismul cenzurării tipului de imaginar care făcuse posibile
ştiinţele Renaşterii şi pe care se baza cognitiv eficacitatea magiei. Potrivit
lui Culianu, victoria spiritului cantitativ şi empiric care a dus la naşterea
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fizicii moderne a fost consecinţa distrugerii veracităţii lumii imaginale
(mundus imaginalis), care a antrenat la rândul ei, prin reprimarea şi
discreditarea «fantasticului», desfiinţarea singurei lumi în cuprinsul
căreia [...] omul se poate învecina cu divinitatea. Mai târziu, fără a
dezavua explicaţia descrisă mai sus, Culianu va respinge ca tautologice
«principiile explicative», optând pentru o hermeneutică a clasificărilor
morfodinamice, pe care, cu satisfacţie polemică, le-a declarat mai
familiare matematicienilor decât umaniştilor. [...] Concluzia este că multe
fenomene naturale pot fi obţinute unele din altele prin transformări
reciproce. Dar atunci este imediat evident că «ierarhismul» ori
«progresivismul» implicate de orice «principiu explicativ» trebuie
abandonate, în favoarea unei egalităţi de manifestare pe care am putea-o
numi «ecloziune simultană a similarelor». Mai mult, ideea căutării
invarianţilor, fie ei formali sau de conţinut, trebuie şi ea recuzată, întrucât
e prea rigidă în raport cu fluiditatea plastică a transformărilor şi
debordează în chip imprecis individualitatea obiectelor studiate”.
Am transcris într-adins un pasaj mai lung, pentru elocvenţa
maximală a discursului. Explicaţiile şi consecinţele „de etapă” sunt
reluate de fiecare dată, concentric, aproape didactic, astfel încât, în ciuda
schemelor vizuale şi a aridităţii unora dintre capitole, tezele eseului reies
extrem de clar. Mai pe scurt, în viziunea lui Patapievici, Culianu a trecut,
în urma cezurii postulate, de la o hermeneutică clasică a fenomenelor
religioase, bazată pe principii explicative, la una novatoare, bazată pe
transformări între realităţi similare, transformări ce urmează un set
simplu de reguli de generare şi pot deveni, astfel, un fel de mathesis
universalis pentru toate fenomenele ce ţin de spiritul uman. Avem, astfel,
un „prim Culianu”, cel al cărţilor despre Renaştere, despre ascensiunea
postumă a sufletului, despre extaz şi despre gnosticism. Şi avem un
„ultim Culianu”, al cărţilor despre arborele gnozei, despre călătoriile în
lumea de dincolo, al dicţionarului religios în colaborare cu Eliade, al
articolelor cognitiviste din enciclopedii şi reviste şi mai ales al
proiectelor despre revoluţia nominalistă, arta memoriei la Raymundus
Lullus şi istoria magiei. Între cei doi Culianu diferenţele nu sunt atât de
teme, cât de metodă. Ştiinţa „primului” e specializată pe fenomene
religioase, a „celui de-al doilea” se aplică pe tot ce ţine de gândirea
umană, tinzând să prezinte religia drept paradigmă exemplară de
funcţionare a oricărui produs spiritual. Nu mai intru acum în bucătăria
argumentaţiei lui Patapievici, oricum, destul de stufoasă (dar, repet,
foarte persuasivă, mai ales pentru cei familiarizaţi, cât de cât, cu
subiectul), amintesc doar „cele şapte propoziţii” fundamentale pe care, în
opinia lui, se sprijină ştiinţa universală a „ultimului Culianu”: „1. unitatea
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minţii e absolută; 2. tot ce e mental ─ iar cultura este un obiect ideal care
aparţine spaţiului mental ─ se supune modului de operare al minţii; 3.
toate fenomenele aparţinând unei unităţi oarecare sunt natural integrate
unei structuri complexe, care le generează potrivit unor reguli de opţiune
binară, plecând de la câteva afirmaţii ontologice elementare; 4. în minte,
procesul de generare a diverselor sisteme «diferite» nu este separabil; 5.
orice proces infinit tinde să acopere toate consecinţele care sunt
compatibile cu posibilităţile sale de generare; 6. orice sistem complet
dezvoltat repreintă o «hartă a minţii»; la infinit, toate sistemele (religie,
filozofie, ştiinţă etc.) coincid în mod necesar”. Pentru validitatea acestor
principii de „cunoaştere absolută” culianiană, recomand şi eu, pentru o
edificare rapidă, lectura ultimelor două capitole şi a Epilogului din
Arborele gnozei, plus introducerea cu titlul Religia ca sistem din
Dicţionarul religiilor.
Am ajuns acum la punctul vulnerabil al cărţii lui H.-R.
Patapievici, de care am vorbit mai sus. Ideea cezurii ce împarte destinul
creator al lui Culianu într-un „prim” şi un „ultim” are la bază o ipoteză
metafizică, preluată de autor de la Blaga (cel din Censura
transcendentă): pentru păstrarea unui echilibru existenţial, principiul
metafizic absolut (Dumnezeu, Marele Anonim sau ce alt nume vrem să-i
dăm) nu se lasă cunoscut în totalitate nici pe sine, nici creaţia sa. El pune
o „reţea izolatoare” între lume şi facultăţile cunoaşterii umane, astfel
încât acestea să nu treacă de o anumită limită impusă. În momentul în
care cineva, un cunoscător excepţional, prin metode şi rezultate ieşite din
comun, tinde să facă saltul dincolo de „cenzura transcendentă” ce
protejează marile taine, Marele Anonim se apără curmând existenţa
subiectului cunoscător. Sau, cum afirmă Patapievici jucându-se cu
paradoxuri şi opoziţii, „această fisură în normalitatea inofensivă a
cunoaşterii este cezura cognitivă; iar cezura, cu posibilităţile ei de
cunoaştere nelimitate, atrage după sine cenzura, cu acţiunile ei. Prin
cezură, subiectul cunoscător se dezmărgineşte; prin cenzură, principiul
absolut îl mărgineşte la loc”. Această presupunere blagiană a „cenzurii ce
anulează cezura” e corelată cu principiul jungian de „sincronicitate” sau
„concomitenţă”, conform căruia două evenimente semnificative ce apar
simultan pot fi interpretate drept „coincidenţă plină de înţelesuri”, chiar
dacă între ele nu există o legătură de cauzalitate. Sprijinită pe aceste două
idei, a lui Blaga şi a lui Jung, ipoteza metafizică a lui H.-R. Patapievici
spune, deci, că: pe de o parte, Ioan Petru Culianu a fost o minte
excepţională ce a forţat limitele cunoscute ale cunoaşterii umane înspre
un mecanism care să-i permită „cunoaşterea absolută”, fiind, de aceea,
„pedepsit” prin destinul tragic pe care l-a avut, înainte de vreme; pe de
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altă parte, că între evenimentul întreruperii bruşte a gândirii lui Culianu şi
evenimentul dispariţiei lui fizice (prin abominabila crimă din toaleta
universităţii unde preda) poate fi întrevăzută o legătură de cauzalitate
(sau, mai prudent, că între ele există o „coincidenţă plină de înţelesuri”).
Exemplificarea se face cu alţi doi mari gânditori, Nietzsche şi Heidegger,
în opera cărora s-a putut identifica, analog, câte o ruptură semnificativă
între un „prim” şi un „ultim”. Există un Nietzsche de dinainte de Ecce
homo, spune Patapievici, şi unul de după, aşa cum există un Heidegger
de dinainte de Sein und Zeit, şi unul de apoi. Între culmea apropiată a
perfecţiunii şi cea sigură a morţii ar exista, aşadar, o stranie legătură, al
cărei mecanism ne scapă. Şi pentru Culianu această ipoteză metafizică a
unei intervenţii „de dincolo”, la un anumit timp, a funcţionat.
„Conjectura mea este că”, afirmă autorul, „spre sfârşitul scurtei sale vieţi,
după, să zicem, nel mezzo del camin, Culianu a intrat în posesia unei
scheme universale de cunoaştere. Descoperirea acestui principiu cognitiv
i-a reevaluat într-o manieră radicală toate cunoştinţele anterioare, care
erau deja formidabile, şi l-a aruncat într-o cursă vertiginoasă de
transvaluare a întregii istorii culturale, pe care însă nu a mai apucat decât
să o schiţeze. Dacă, până atunci, creaţia lui Culianu fusese aceea a unui
erudit extrem de talentat, distins de colegii săi numai printr-o înclinaţie
filozofică mai pronunţată şi printr-o neuzuală mobilitate combinatorie de
tip ludic, după cezură, creaţia sa capătă un profil nou, deopotrivă straniu,
fulgurant şi ultimativ. Ceea ce se desprinde din tonul ei este certitudinea
că o nouă cale de acces spre temeiul ultim al unităţii lumii a fost, prin
această creaţie, descoperită. Totul, la ultimul Culianu, devenise urgent şi
trepidant”. După „ridicarea cenzurii şi anularea cezurii”, după moarte,
adică, nu ne mai rămâne, nouă, celor care i-am citit cărţile, decât
contemplarea perfecţiunii mate a unei opere împlinite, rămasă, însă, pe
marginea ultimelor ei cuvinte.
Tentantă şi excelent formulată, ipoteza metafizică a lui
Patapievici nu poate sta în picioare decât ca metaforă a unui destin
excepţional, aşa cum a fost cel al lui Ioan Petru Culianu. Tocmai fiindcă
e „meta-fizică”, ipoteza ar putea fi confirmată, eventual, doar după
trecerea noastră „dincolo”. Până atunci, pentru alte lămuriri, am putea citi
Călătorii în lumea de dincolo, poate cea mai frumoasă şi mai exotică
lucrare a tânărului savant din Chicago, şi, bineînţeles, i-am putea
reevalua şi noi ideile în lumina ei, mai ales că a apărut postum. O utilă şi
explicită grilă de lectură deja avem, în cartea lui H.-R. Patapievici.
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„Poemul, poemul
unde-i poemul?
urlă isterizaţi cetăţenii
de vază
ai bătrînului burg.”

Poeme de Vasile Gogea
Spovedanie
Prea uşoară, Doamne
prea abstractă
crucea.
Durerea n-o simt
remuşcările nu mă cuprind
în măsura cuvenită
iubirea mea e infirmă
şi ura neputincioasă.
Mărturisesc adevărul
şi găzduiesc minciuna
cu aceeaşi uşurinţă.
Pe tatăl meu l-am trădat
iar fiului meu
îi voi lăsa moştenire
dispreţul nerostit
al prietenilor.
Credincios
femeii mele am fost
doar din trufie.
Am fost mereu altul
şi astfel am rătăcit
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de mine.
Pe Tine, Doamne
nu Te-am chemat
mîndru de nesimţirea mea.
De ce mă mir acum
că picioarele mi s-au făcut
de lut
şi în gură am
sare?
Mel(c)opee
Oho, Luceafăr blînd,
de cîte ori am fost flămînd!
Cutreieram pustie străzi
cătînd în lăzi niscaiva prăzi:
un muc, o coajă, un ziar
să pot mai zice-o dată: iar!
Oho, Luceafăr bun
de cîte ori am fost nebun
şi nu m-au pus în sanator
şi n-am putut pentru să mor.
Şi-am bîntuit prin gări pustii
prin abatoare, abaţii…
Ehe, Luceafăr te-nvăţînd
de cîte ori eu mă plimbînd
dădeam de-un stîlp
de-un plop, de-un tîmp
şi nimeni nu sărea din pat
s-audă timpii-ţi cum îi bat.
Ehe, Luceafăr luminos,
de cîte ori am fost frumos.
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Bătut de soare sau de lună,
pierdut în lumea mea nebună
am fost şi sclav am fost stăpîn,
am spus: eu plec! apoi: rămîn!
Pe raza ta cea luminoasă
o am plecat voios la coasă.
Făceam din umbre o căpiţă
pe urmă, Morţii–încă-o fiţă!
Cu şapte degete scriam
ştergeam tot ce dădeam, ce luam.
O, tu, Luceafăr luminos
de cîte ori mi-am rupt un os!
Şi nu l-am pus la loc, lăsînd
uitat, biet trupul meu, zăcînd.
Şi nu mai am, doar un picior
şi pieptu-mi spart, golit de dor.
Luceafăr blînd, Luceafăr blînd
cum te-am iubit eu de bolînd!
Un melc cu cochilia spartă
cerşind o stea din poartă-n poartă…
Scene din biografia fictivă a poetului care nu poate fi înţeles
Se dedică poetului Ion Mureşan
Heralzi întîrziaţi
îl căutau pe Poet.
Nici măcar
ultimul recensămînt al populaţiei
nu l-a găsit acasă.
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*
Poetul care nu poate fi înţeles
tocmai confusionează
cetǎţenii
în centrul oraşului.
Poemul, poemul
unde-i poemul?
urlă isterizaţi cetăţenii
de vază
ai bătrînului burg.
Poemul nu există
răspunde Poetul
care nu poate fi înţeles.
El este dumicatul de pîine
pe care nu-l mai poţi înghiţi
din pricina cerşetorului.
*
Poetul care nu poate fi înţeles
Cetăţean de Onoare
al satului care s-a mutat încet
încet
în cimitirul din deal
stă la rînd, la moară
cu doi saci de porumb
şi trei de ovăz.
Blondă barba Poetului.
neaşteptat şi rece
vîntul rebel.
Pînă la prînz
părul Poetului a albit.
Apoi:
a mai săpat patru rînduri de
cartofi
a adunat, cărat, urcat, coborît
a pierdut
toate
buletinele de ştiri.
A aţipit cinci minute
învelit în Poemul uitat.
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Nici măcar nu avea paşaportul
sub perină.
*
Cum se îmbogăţeşte Poetul
doar cu suferinţe!
Şi, deşi dăruieşte tuturor
din această avere
rămîne, încă, destul
moştenire.
*
Iată
Poetul, cum se mută
dintr-o placă memorială
în alta.
Primeşte o stradă.
Ministrul de externe
îi dezveleşte un bust.
Lumea îl aclamă
în contumacie.
Dar el vrea să ştie
de ce
nu mai înfloresc
magnoliile?
*
Niciodată nu se ştie exact
unde moare Poetul.
Poate că moare unde vrea el.
Sau poate că nu.
Importante sunt actele
ce trebuiesc întocmite
şi numărul de cifre
din codul fiscal.
Niciodată nu se ştie exact
cînd moare Poetul.
Poate că moare cînd vrea el.
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Sau poate că nu.
Importante sunt taxele
ce trebuiesc plătite
şi numărul de litere
de pe piatra de mormînt.
*
Patru sute zece opt sute unu
nu e un număr.
Deşi, dacă îl formezi
cumva, la un telefon
s-ar putea să-ţi răspundă
Poetul.
Sau, dintre ziduri,
Ana.
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„Ghiioame, Ghiioame,
Vinã pân-la mine, Doamne!
Sã tai capu` ãstu-i famãn,
Ce ţi-a luat vorbã şi seamãn!”

Muma lui Ghiiom cel Mare
o precizare de Marian Popa
Iubite Don Luchino!
Interesul meu pentru Bolintineanu prezinta un caracter precar
subsidiar şi ce-i subsidiar trebuie luat pe departe şi-mprejur. De la şapte
ani compun cîte-o poezie pe an, a cărei existenţă devine validă la 1
ianuarie anul următor. Dar în 1964 s-a întîmplat o chestie. Aflat în Aula
mare a Universităţii, de la Drept, cum se mai zicea atunci, într-o
adunare generală cu derbedei din categoria Alexandru Balaci, care ne
justificau Declaraţia din 26 aprilie, considerată una de independenţă
faţă de sovietici, după ce două decenii le fuseseră îndreptar şi
bibliografie (<<Amor, chi muove il Sol ed altre stelle>>, nu?) am
produs cam dintr-o răsuflare o versificare. una care m-a pus într-o
cumpănă dureroasă, în măsura care se va afla în competiţie cu un altul.
Aşadar, Aliscans, subîntitulat Adaptare.
Iatã dar cetatea,
Cu semeţ castel
Şi balta ce-ncinge
Muri, ca-ntr-un inel.
Şi-n castel e - cine-i?
Ie femeea zee,
Junã şi frumoasã,
Ca ş-o orsidee.
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Tot ce suflã, doarme:
Şi ea este-n somn,
Ostenitã foarte,
Dã un dor dã domn.
Doarme şi viseazã
Strãiubitul om,
Pã soţul cel mândru,
Pã, D'Oranj, Ghiiom.
Da'afarã cine-i,
Dincolo dã poartã?
Cine-n noapte strigã,
Blestemat dă soartã?
Strãjii sar din somnuri
Servii sã trezesc;
Aciuiţi pã ziduri,
Pã stãpân zăresc!
Doamna e sculatã!
Şi la zid ea vine!
Sã holbeazã-n beznã!
Ca sã vazã cine!
Cine e pricina
Pentru-aşa deranj!
Şi ce vede-o mirã!
E Ghiiom! D'Oranj!
- Io sunt, tu, iubitã soaţã!
Dã la luptã vin, zorit...
Vin sleit şi fãr-dã vieaţã;
Parcã-s mort ... Parc-am murit ...
Cã hainii Sãrãcinii,
Porcii, cei spurcaţi pãgâni,
Lua-i-ar Diavolul, sã-i aibã,
Ca sã ce sã dea la câni!
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Mi-au bãtut oştirea bravã,
Tocma hãt, la Aliscan.
Îmi perdui chiar şi nepotul,
Pã dragul dã Vivian.
Io mai voi, iubitã soaţã,
Doar pã tine. Şi sã dorm.
Toropit este, dã moarte ...
Ostenit ... Al tãu Ghiiom.
Darã soaţa sã înalţã!
Ca cum o femee zee!
Faţa-i albã strãluceşte!
Ochii capãtã schintee.
Ce îndrugi, acolo, drace!
Cã cumva, Ghiiom-ai fi!
Soţul meu este la luptã
Şi nu ştie a fugi!
Ghiioame, Ghiioame,
Vinã pân-la mine, Doamne!
Sã tai capu` ãstu-i famãn,
Ce ţi-a luat vorbã şi seamãn!
Sã retrage Doamna,
Mândrã şi mãreaţã,
Sã-şi viseze Omul
Şi-armia-i semeaţã!
Iar Ghiiom ...
Inutil sã mai transcriu ultima strofã. A;adar, ca s[ devin plictisitor ca
un student la examen, Aliscans, Chansons de geste, ciclul Guillaume
d`Orange. Învinsul medieval revenit sã-si caute adàpost în cetatea sa
cere sã i se deschidã poarta, dar nevastã-sa se opune, pe drept cuvînt! În
remaniere modernã: "Non, tu n`es pas Guillaume. Jamais Guillaume n`a
été vaincu. Jamais Guillaume n`aurait abandonné son armée. Jamais
Guillaume n'oserait se présenter si piteusement aux portes de sa ville
..."etc.
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Ce mi-am propus atunci n-a fost desconspirarea surselor bolintinene.
Aşa ceva e prea facil şi nu neapãrat onorabil, chiar dacã experţii, de la
Iorga la Vârgolici par sã nu fi avut habar de prototip. Aş fi putut
compune vreo notã pentru o revistã literarã, dar mi-am reprimat
impulsul vindicativ. Coitus reservatus! Drãguţ pentru mine era faptul cã
poezeaua fusese tradusã de I.A. Vaillant sub titlul Etienne le Grand de
Moldavie devant sa forteresse de Niamtz, care o şi introduce în Poésies
de la langue d'or, alte versiuni precocve fiind în engleză şi germanã'...
Totuşi, din cauza evenimentelor politice am decis sã consider
reprezentativ pentru acel an, alt poem. Dar am dat peste text. De unde
mesajul anterior pentru care te rog sã mă scuzi.
Profundamente al tãu, M.P.

(Textul a circulat pe linia Berlin - Focşani - Piatra Neamţ, graţie
domnului Luca–Luchino - Piţu care ni l-a oferit cu îndatoritoare
gentileţe)
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„Când ai lucrat pământul o viaţă întreagă, altfel îţi trăieşti
moartea... ! Ştiau ele ce ştiau, bătrânele. Numai la asta se gândeau...
Cum să le scoţi moartea din cap ? Imposibil... ! Şi erau multe, care
nu se gândeau decât la moarte. Chiar foarte multe ! Poate c-au şi
murit. Cu siguranţă că-au murit... Mă voi ruga pentru ele...”

O rugăciune de prisos
un monolog dramatic de George Astalos
ISTORIC
"O rugăciune de prisos" a
fost scrisă în Franţa (Paris 1986) ●
Premiera mondială a avut loc în
Germania
(Dortmund/ Theatergruppe Dionysos, 1987/1988) ●
Paris Théâtre de Nesle (1990/1991)
● Washington DC (Joy Motion
Center, 1990/1991) ● Bacău
(Centrul Internaţional George
Apostu 1990/1991) ● Lyon
Thèâtre du Forum (lectură 1991) ●
Botoşani (festival 1991) ● Paris
Theâtre La Resserre (1991/1992) ●
Iaşi Teatrul Naţional (Sala Studio
1995/ 1996) ● Bucureşti Teatrul
Radiofonic Naţional (1996) ● Lyon
Espace 44 (1996/ 1997) ● Reşiţa
Teatrul Municipal (1997/1998) ●
Viena Teatrul Pygmalion (1999 şi
2004) ● Iserlhon (Germania/
Parkteater, 2001/2002) ● Vilnius/
(Lituania turneu, Centrul Cultural
German 2002) ● Braga (Portugalia)
Companhia de Teatro (2002/2003)

● Paris Théâtre de Nesle
(2003/2004) ● "O rugăciune de
prisos" a fost tradusă în germană,
americană şi portugheză ● În 2004
textul francez a fost publicat de
Editura Capitol ● Versiunea
română e semnată de scriitoarea
Eva Sârbu.
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Afişul premierei mondiale
cu „Rugăciunea de prisos”, la
Dortmund (Germania), 1989

"O rugăciune de prisos" este un monolog dramatic centrat pe
paradoxul claustrării liber consimţite (claustrarea ca suport al eliberării).
Efectiv, Maica Flavia, călugăriţă hotărâtă să părăsească definitiv
mănăstirea, se confruntă cu ea însăşi în spaţiul unui conflict interior cu
implicaţii de conştiinţă.
În situaţie limită, eroina este răscolită de efectul lipsei de vocaţie
care, în cazul ei, devine sursă energetică de adaptare la viaţa civilă pentru
care optează. Dar, în ciuda rupturii preconizate, Maica Flavia nu
abandonează nici credinţa, nici reflexele comportamentale acumulate de-a
lungul vieţii monahale.
Femeie ispititoare, Flavia nu evocă în monologul ei fapte sau
situaţii cu caracter autobiografic, motivele care au determinat-o să
servească biserica sau rigorile vieţii de mănăstire. Discursul ei este
subordonat proiectului unui alt tip de existenţă posibilă, nu proiecţiei
vieţii anterioare angajamentului său.
Trecutul există în memoria afectivă a protagonistei, dar
evocându-l, Flavia nu-i judecă pe cei care au avut o oarecare influenţă
asupra fenomenelor evocate, ci pe logodnicul tuturor călugăriţelor, Iisus,
pe care îl consideră responsabil de toate nedreptăţile.
Discursul dramatic nu e lipsit nici de întâmplări picante ce
colorează cotidianul efectivelor mănăstirii, nici de răscoliri erotice, stârnite
de dublul femeii şi nici de incursiunile onirice în care visul se substituie
realităţii, scormonind subconştientul eroinei. Dar nu în aceste fluctuaţii
explicabile consistă hotărârea ei de a părăsi definitiv viaţa monahală.
Se intră în viaţa civilă, cum se intră în rândurile oricărui ordin.
Maica Flavia părăseşte mănăstirea, convinsă că în noua ei viaţă îl va
reîntâlni pe logodnicul ei, sub înfăţişarea unui bărbat, pentru că sfânta
creatură se află în toţi şi în toate, în fiecare fiinţă sclipind o scânteie din
ubicuitatea Celui de Sus.
În fine, Maica Flavia se va putea ruga şi pentru ea, neregretând
aventura spirituală pe care a trăit-o în mănăstire, pentru că: "NUMAI
CONSTRÂNGEREA ELIBEREAZĂ"
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DECI
PERSONAJELE
MAICA FLAVIA / călugăriţă care îşi trăieşte ultimele ore de mănăstire
înainte de a părăsi definitiv sutana ● MAICA JUSTINA / stareţa mănăstirii
care o spionează pe Maica Flavia în timp ce aceasta îşi face valiza ●
IISUS HRISTOS / actor sau (din motive economice) volum sculptural de
mari dimensiuni
DISPOZITIV SCENIC: decor unic - chilia Maicii Flavia ● O masă cu
mai multe sertare, un candelabru, o banchetă şi un scaun de rugăciune
constituie singurele elemente de decor ● Dacă regia optează pentru
introducerea unui Iisus viu, atunci interpretul divinei prezenţe va fi
răstignit pe un eşafodaj înclinat (45°) orientat spre public ● În cazul în care
concepţia regizorală are o viziune sintetică asupra montării, un mare
volum sculptural poate înlocui interpretul ● Maica Justina (stareţa
mănăstirii) o spionează pe Maica Flavia din umbră, scrutând cu ochi răutăcioşi pregătirile de plecare ale mai tinerei sale subordonate ● Regia
poate renunţa la personajul Maicii Justina ● Un paravan (ecran) plachează
un colţ al chiliei, în spatele căruia Maica Flavia se retrage din timp în timp
● Mişcările din spatele paravanului apar pe ecranul de pânză al
modulului ca nişte umbre chinezeşti ● În finalul monologului, prin
înlocuirea sutanei cu haina civilă, proiecţia imaginii Maicii Flavia capătă o
dimensiune erotică ● Toată libertatea concepţiei scenografie
LUMINĂ DIFUZĂ
ACŢIUNE: în acordurile discrete ale unui cânt gregorian, Maica Flavia se
roagă, îngenuncheată pe pragul scaunului de rugăciune ● Un cor
îndepărtat murmură Tatăl Nostru (voci de bărbaţi) ● Corul îndepărtat şi
cântul gregorian se pierd treptat ● Maica Flavia continuă să se roage ●
Discursul narativ al protagonistei este monocord ● Pe măsură ce
monologul îşi conturează substanţa, debitarea textului devine nuanţată ●
Întâmplările povestite şi pasajele interogative, îi sunt, în mare parte,
adresate lui Iisus ● Toată libertatea concepţiei regizorale
CÂNT GREGORIAN
MAICA FLAVIA: Suntem în rugăciune şi aşteptare... Ne rugăm şi
aşteptăm (un timp) Aşteptarea e nobilă. Adesea cumplită, dar nobilă.
Greu e când nu mai ai nimic de aşteptat (un timp) Suntem făcuţi să ne
rugăm, şi să aşteptăm. Să aşteptăm şi să ascultăm (un timp) Ce vid când
nu mai ai ce asculta şi câtă goliciune când nu ai pe nimeni care să te
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audă… Nici un cuvânt, nici un ecou, nimic... Ce tristeţe (un timp) Poate
rugăciunea... Cu siguranţă că rugăciunea ! Dorinţa e şi ea o rugăciune. Şi
mocnesc atâtea dorinţe în noi şi atâtea rugăciuni... (un timp) O aşteptare
prea lungă e ca o rugăciune de prisos
STOP ILUSTRAŢIA MUZICALĂ
Femeie... ! Te gândesc şi mă rog pentru tine. Câte femei nu aşteaptă, cu
ţipătul înăbuşit în ele, acel ecou îndepărtat care să le poarte murmurul
rugăciunii până în morganaticul prag al auzului, exorcizând timpul de
ispita lui de a se scurge... ? Şi câte rugăciuni nu se pierd în neantul
aşteptării, golite de germenul ecoului... ? Femeie... Ai simţit tu oare
căldura năvalnică a apropierii, răspândindu-se în tine ? Ai adulmecat
căldura incandescentă a trupului ? Ai cunoscut zbaterea fecundă a
perpetuării, sădind în tine setea de multiplu ? Femeie, te trăiesc şi te cânt.
Mă voi ruga pentru tine.
UN TIMP
Dacă El (despre Iisus) n-ar fi coborât din înaltul speranţei, altcineva ar fi
făcut-o în locul lui... ? Dacă El nu s-ar fi apropiat strecurându-se-n tine,
dacă El nu te-ar fi surprins pătrunzându-ţi fiinţa, altul în locul Lui ar fi
făcut-o ? Şi dacă nimeni n-ar fi venit, dacă nimeni n-ar fi îndrăznit să vină
dacă nimeni n-ar fi putut să vină, fiinţa ta ar fi ştiut să se închidă-n ea
aşteptând supusă miracolul împlinirii... ? (spre Crist) Nu te atinge de mine.
Nu. Nu acum... Nu vreau ! Am învăţat să te cunosc. Mă voi ruga pentru
Tine...

Afişul „Rugăciunii”
montată de Angelo Aybar
pe scena teatrului Forum
din Lyon (Franţa), 1996
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EFECTE SONORE
Mă rog pentru Tine şi visez. Visez bărbatul care puteai fi, bărbatul care ai
fost, bărbatul pur şi simplu... Fără de care nici Maica Fabienne, nici Maica
Cunégonde, nici Maica Mathilde, nici chiar Maica stareţă n-ar fi existat.
Fără de care nici o stareţă, nici o călugăriţă şi nici o novice n-ar fi existat...
Nici mănăstirea Sfânta Tereza, nici mănăstirea Sfânta Monica şi nici
mănăstirea Sfânta Maria n-ar fi existat... Fără de care mănăstirile n-ar fi fost
decât ziduri goale şi triste. Nici femei, nici bărbaţi, nici copii... Nimic nar fi existat (un timp) Tu unde erai... ? Ne-au înăbuşit amintirile, ne-au
profanat mormintele şi Tu n-ai făcut nimic. Ne-au călcat în picioare
morţii, au pângărit cadavrele fraţilor noştri, ale părinţilor noştri, ale
moşilor şi strămoşilor noştri şi nimeni n-a făcut nimic. Nici Tu nici
altcineva, nimeni. înţelegi... ? Nimeni ! Au batjocorit aspiraţiile bărbaţilor
noştri, ale taţilor noştri, ale bunicilor şi străbunicilor noştri fără ca cineva
să-i împiedice... Au zidit orizontul, au veşnicit amurgul, au prăbuşit
zenitul, au adâncit nadirul, au sfârtecat ceaţa ţărmurilor, au risipit rouă
câmpurilor, au sugrumat polenul... Şi Tu... ? Tu unde erai ? Nici un semn nu
ni s-a făcut, nici o şansă nu ni s-a dat. în numele Tatălui şi-al Sfântului Duh,
mă voi ruga pentru Tine...
UN TIMP
Copiii poate... Dar cum ? Între timp au crescut. Cu siguranţă, au crescut...
Poate că sunt bărbaţi acum. Bărbaţi puternici. Cu siguranţă sunt puternici.
Bărbatul este întotdeauna puternic (un timp) Şi când nu mai erau bărbaţi
în ţară, când oameni veniţi de-aiurea făceau legea, făceau focul, făceau
dragoste, Tu unde erai... ? Copiii sunt mari acum. Au crescut... Sunt
bărbaţi. Bărbaţi puternici... Poate că au neveste deja. Nevestele lor... Şi
copii poate. Au sigur copii ! Se recunosc după freamătul trupului, după
asprimea pielii, după miros... E răscolitor mirosul cărnii... ! Se recunosc
după cum lucrează pământul, după cum mănâncă, după cum beau, după
cum cântă, cum iubesc, cum se tem... Şi după cum mor (un timp) Copiii
au crescut cu siguranţă de-atunci. Acum sunt mari (un timp) Eram mulţi,
foarte mulţi. Mai ales femei. Femei, fete de-abia mijite şi chiar fetiţe Şi
copii mici erau. Nu atât de mulţi ca femeile, dar erau. Cât trebuie. În
asemenea împrejurări nici nu e nevoie de prea mulţi copii. Femei, fete,
copii... Şi femei bătrâne. Chiar foarte bătrâne. Mai multe bătrâne decât
copii. Dar bătrânele nu contau pentru că nimeni nu se uita la ele. În fond,
ele nu vorbeau decât de moarte. "Nu moartea noastră ne tulbură, ci morţii
noştri !" Ca să-şi dea importanţă... Adevărul e că nu le lua nimeni în
seamă, chiar dacă se lăudau cu morţii lor. "Ne-am născut ca să murim, navem decât să aşteptăm. Într-o bună zi tot vine, nu vă lamentaţi !" Prostii...
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Când ai lucrat pământul o viaţă întreagă, altfel îţi trăieşti moartea... !
Ştiau ele ce ştiau, bătrânele. Numai la asta se gândeau... Cum să le scoţi
moartea din cap ? Imposibil... ! Şi erau multe, care nu se gândeau decât la
moarte. Chiar foarte multe ! Poate c-au şi murit. Cu siguranţă că-au
murit... Mă voi ruga pentru ele...
CÂNT GREGORIAN
FĂRĂ CUVINTE
Un cor îndepărtat murmură o rugăciune ● Maica Flavia se opreşte în faţa
scrinului ● Deschide sertarele la întâmplare, aparent fără un motiv precis ●
Cotrobăie prin sertare oprindu-se din când în când asupra unui obiect ●
Scoate un teanc de scrisori legate cu panglică ● Comentariile Maicii
Flavia se suprapun ecoului rugăciunii ● Mai mult în şoaptă decât vorbit,
corul murmură rugăciunea fără nici o intonaţie ● Toată libertatea
concepţiei regizorale
RUGĂCIUNE
Năvăleau de pretutindeni. "Nu staţi cu mâinile-n sân, faceţi ceva" ! Erau
asaltaţi din toate părţile, săracii. Unii au căzut sub gloanţe, alţii au fugit şi
duşi au fost şi cei mai şireţi s-au dat cu inamicul, zicând că-i dreptul lor.
"Pentru numele lui Dumnezeu, contam pe voi !" (citeşte) Şi ce falnici erau
ai noştri ! Falnici şi mândri... Ei... "Mândria nu face doi bani dacă nu ştii s-o
foloseşti". Găseau răspuns la toate. Vorbeau ca să n-adoarmă. Timpurile se
pretau la pălăvrăgeli, ăsta-i adevărul. Nu pălăvrăgeala era însă cel mai rău
lucru care ni se întâmpla. "Prea multă vorbă. Poate că ar fi timpul să facem
ceva" ! Doar nu toţi erau dezertori, fugari sau profitori... Erau încă destui
care nu s-au lăsat prinşi în joc. Din fericire ! Numai că cei care au rămas
pe breşe, când au înţeles că nu mai era nimic de făcut şi că nici o speranţă
nu se-ntrezăreşte, s-au închis în biserică şi s-au otrăvit până la ultimul.
Asta le-a fost împărtăşania... ! "De ei, da… O să ne amintim" ! Cu toate că
aducerea aminte nu schimbă mare lucru... "Mai bine mort decât umilit" !
Mofturi. Pe duşman nu-l interesa vitejiile târzii ale bărbaţilor noştri.
Carnea tânără şi femeile-n floare. Le găseau şi în gaură de şarpe.
Bătrânele, copiii, nimeni nu se ocupa (un timp) Preotul s-a otrăvit şi el cu
grosul bărbaţilor. "Preotul" ? Doar Dumnezeu are drept de viaţă şi de
moarte" ! Sacrilegiu. Biserica interzice categoric să-ţi iei viaţa. "Biserica ?
Păi era biserica lui. Omul face ce vrea la el acasă, de ce să-l judecăm" ?
(un timp) I-au descoperit duminecă dimineaţă când s-au dus la slujbă.
Frumoşi... Erau frumoşi morţii noştri, cu feţele înseninate de lumina
refuzului şi cu braţele desfăcute... Foarte frumoşi ! "Toată lumea acasă, azi
nu se ţine slujba" ! Bătrânii însă încăpăţânaţi. Au intrat în biserică şi s-au
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apucat să-i numere... "Lipsesc cam mulţi, totuşi" ! Bineînţeles că lipseau...
Tot ce s-a reţinut din dumineca cu pricina e că bărbaţii noştri au preferat să
moară... Pe fugari cum să-i împiedici...? Şi totuşi lipseau destul de mulţi.
Prea mulţi chiar. Mă voi ruga pentru ei...
UN TIMP
Vorbim... Istoria la ce serveşte ? Da, dar ce facem cu amnezia ? "Nu fiţi
distraţi, amnezia nu-i istorie". Că eşti ori că nu eşti distrat, istoria tot te
trage pe sfoară... "Istoria nu reţine decât ce-i convine, degeaba vă faceţi
iluzii". Sunt teribil de sâcâitori bătrânii... "Bine, bine, dar se spune că
istoria face eroii". Depinde cine-o spune... "Şi dacă-i invers ? Ce, voi i-aţi
numărat pe morţi" ? Parcă poţi să numeri morţii. Şi conjuncturile…?
Aiureli... "Conjuncturi istorice, fără-ndoială" ! Şi Napoleon, atunci ? V-aţi
gândit la Napoleon ? Haida-de ! Sunt hoţi bătrânii... Când nici nu teaştepţi îţi scot câte un Napoleon, că nici nu ştii ce să răspunzi... Cu cât
urci panta istoriei, cu atât conjuncturile sunt tulburi... "Napoleon le-a
creat, nu istoria". Faci colectă-n ţară, aduni parale grele, îţi echipezi oamenii
şi, cu fanfara-n frunte, cum se spune (un timp) Napoleon, uşor de zis.
Aveau exemple recente, dar nimeni nu ţinea să le amintească. Dacă e
destul de îndepărtat ca să se preteze la confuzii, trecutul nu deranjează pe
nimeni. Tăcerea e de aur... "N-am făcut decât să executăm ordinele, ce
rost are să dezgropăm morţii" ? Erau intraţi până-n gât ! "Lăsaţi istoria săşi urmeze cursul şi vedem noi, după". Da, dar după, nu mai vezi nimic, ce
mai ! Lăsaţi-o să se-aşeze, istoria e ca vinul... Cu cât se-nvecheşte, cu atât
e mai ameţitoare (un timp) Poate că nu toţi, dar mulţi dintre ei erau
implicaţi direct şi personal în ceea ce se-ntâmplase. "Implicaţi în ce" ? Se
făceau că nu înţeleg. "Şi ce câştigaţi dacă bateţi toba" ? (un timp) Mulţi
erau implicaţi direct şi personal. Foarte mulţi. Mă voi ruga pentru ei...
FĂRĂ CUVINTE
Muzică ● Maica Flavia pune pachetul de scrisori pe masă şi se roagă ●
După un timp dezleagă panglica şi se joacă cu scrisorile întinzându-le pe
masă ca pe cărţile de joc ● Din când în când scoate o scrisoare din plic
continuându-şi monologul ca şi cum povestirea îi este inspirată de textul
scrisorii ● Maica Justina deschide discret uşa chiliei şi o spionează pe
mezina ei ● După un timp intră în chilie unde va rămâne martor mut şi
invizibil al pregătirilor de plecare ale Maicii Flavia ● Toată libertatea
concepţiei regizorale.
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MAICA FLAVIA ÎNTINDE SCRISORILE PE MASĂ
Regele pe rege, valetul pe valet, dama pe damă şi asul deo-parte. Asul de
cupă, evident. Cupă peste cupă, treflă peste treflă, caro peste caro şi să
vedem ce rămâne... As ! De pică, fireşte (deschide un plic şi scoate
scrisoarea) "Să crească copiii şi mai vorbim noi" (un timp) Teribili mai
sunt oamenii. Nici o toleranţă. Orice, numai orgoliul să le fie gâdilat ! "Eu
iert, dar nu uit !" Aiurea... ! De fapt se fac că uită, dar nu iartă nimic
(pune scrisoarea înapoi în plic). Vorbe... Una spui şi alta faci... Oricum,
copiii tot cresc şi cu răzbunare şi fără. E în legea firii (un timp) "Da, dar
depinde unde cresc şi cum". Când bunicile îşi vâră coada, adio ! Şi din senin,
bătrâna a început să tune şi să fulgere ca şi cum copiii ar trebui să se nască în
Patagonia, nu pe pământul lor.
UN TIMP
Bunicile fac şi ele ce cred şi ce ştiu, nu poţi să le ceri mai mult (deschide
alt plic) "Nici măcar n-aveţi dreptul să vă botezaţi copiii, că dacă vă văd
la biserică s-a terminat cu uzina. Afară ! O, dacă Prea Sfinţia Sa auzea... !
De neînchipuit. În fond, părinţii nu făceau decât să repete ce le spunea
Preşedintele Comitetului de întreprindere. "Ăsta nu-i botez, e politică".
Cam pisăloage bunicile... Când e vorba de nepotul lor, lucrurile iau
proporţii apocaliptice ! Părinţii sunt cu picioarele pe pământ, e altceva.
Mai ales tatăl... "Şi sacoşa, chiria, apa, lumina... ? Cum o să ne descurcăm"
? Se spune că femeile sunt încăpăţânate, dar bărbaţii sunt şi mai şi când e
vorba de chenzină. "Nu-i musai să fie botezat, lăsaţi-l baltă" ! Noroc că
Prea Sfinţia Sa nu era acolo s-audă ! "E interzis, e interzis. Copiii cu
copiii, oamenii mari cu oamenii mari" ! Fiecare face cum crede, le-a spus.
Fiecare face cum crede, dar e mai bine să
urmezi sfaturile dacă vrei să dormi
liniştit. Sunt situaţii în care între ordin şi
sfat graniţa e atât de subţire încât nici
nu se vede. "Copilul a căzut, nu mai
insistaţi. Creşte el şi nebotezat" !
Înseamnă să nu cunoşti bunicile... "Aşa-s
copiii. Vin când te aştepţi mai puţin şi nu
încetează să-ţi dea de furcă". Nostimă
bunica. Nostimă, dar surdă. Surdă până
într-un punct, pentru că atunci când
Afişul piesei „O rugăciune de prisos”
montată pe scena Teatrului de Nesle din
Paris (Franţa)/ 1990 de regizorul Octavian
Greavu
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voia, auzea şi ce nu se spunea... (pune scrisoarea în plic) Voinţa tatălui
trebuie respectată, nimic de făcut. Nimic, cu condiţia să nu fie vreo
bunică prin preajmă.
UN TIMP
(citeşte) "Închipuie-ţi că ducându-mă să fac piaţa..." Piaţa este înainte de
toate, un loc de întâlnire. Oamenii se văd, se opresc, schimbă câte-o
vorbă... Tinerii se duc la lucru, bunicile fac piaţa, gospodăria, se ocupă de
copii... Tot. Toată lumea cunoaşte pe toată lumea. Asta-i piaţa. Când, cum,
unde, cine, cu cine... Şi preotul din cartier face piaţa. Găteşte, se ocupă de
casă... E văduv. "Văduv ? Şi n-a găsit pe nimeni în parohie să se ocupe de
el ?" Asta-i bună ! "Dar în ce ţară vă credeţi" ? Doar n-a fost sfinţit preot
ca să cureţe cartofi. Dacă Prea Sfinţia Sa ar fi auzit-o şi pe asta ! "N-aţi
putea trece mâine dimineaţă pe la noi să-l vedeţi pe-ăla mic, Părinte ? Nu e
nimeni acasă". Bineînţeles că nu era nimeni acasă... "Luaţi ce trebuie şi
veniţi în civil. Vecinii". Asta i-ar fi plăcut Prea Sfinţiei Sale ! Guvernul
porunceşte, poporul hotărăşte ! Oamenii simpli nu se joacă nici de-a
Kremlinul, nici de-a Casa Albă... Fiindcă lumea este dublă, un dolar e cât o
rublă. "Ce nume vreţi să-i daţi copilului" ? Numele îl aleg părinţii, important e ca pruncul să crească în spiritul tradiţiei, oricare ar fi ea. "Alioşa,
Părinte. Alioşa". Dacă e vorba numai de tradiţie, atunci să crească sănătos.
"Începem" ? Eu găsesc că e frumos, Alioşa. "Vă mulţumesc că v-aţi dat
osteneala". Bătrâna se gândea la mobilizare. La război ca la război...
Înainte ! Mobilizări, bătrâna trăise cu toptanul. Şi părinţii cresc, nu numai
copiii. Şi cu cât cresc, cu atât nu se mai sinchisesc de sfaturile Comitetului
de întreprindere. "Şi dacă moare nebotezat ? Războiul nu e o joacă de-a
hoţii şi vardiştii". Cu vârsta, omul se esenţializează. Începe frica de
Dumnezeu. "N-o să aibă nici măcar dreptul la o rugăciune". Părinţii se
temeau pentru progenitura lor. Bunica însă, nu. "Lăsaţi băiatul să se ducă
să se bată. Patria înainte de toate... Am făcut eu ce trebuia, la timp !"
Astea-s bunicile !
UN TIMP
Fie că eşti ucis pe câmpul de luptă, fie că te otrăveşti ca să scapi de
umilinţă, fie că schimbi macazul după-mprejurări, dacă tradiţia-i
respectată e-n regulă. Istoria hotărăşte... Ea reduce incompatibilul la un
compatibil aproximativ care, la rândul lui, a fost redus la ceea ce se
credea că-ar fi compatibil şi aşa mai departe. Toată lumea o ştie, numai
că nu e recomandabil s-o spui. E riscant se pare şi curios. Totuşi. "În
numai doi ani omul învaţă să vorbească şi-ntr-o viaţă-ntreagă nu învaţă să
tacă" ! Înţeleaptă, bunica... Şi gătea..." ! Ţine minte fetiţo... Bucătarul e
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depozitarul tradiţiei şi paharnicul, gardianul istoriei." Cum să nu ţii minte
ce spun bunicile ? În fond asta ne dă curaj. "Trageţi o duşcă şi lăsaţi
lucrurile să se orânduiască singure". Şi zdrang ! O lua de la-nceput. Uneori
e obositor să vorbeşti de-a surda. Şi sunt mulţi care nu ştiu să tacă. Mă voi
ruga pentru ei...
FĂRĂ CUVINTE
Bat clopotele ● Clopotelor li se suprapune un cor de rugăciuni ● Maica
Flavia păstrează un moment de reculegere ● După câteva clipe scoate
sertarele scrinului unul după altul, împrăştiindu-le prin chilie ● Chilia
devine un adevărat bazar ● Maica Justina trece în spatele paravanului şi
scotoceşte prin valiza cadetei sale ● Umbre chinezeşti: Maica Justina
citeşte câteva dintre scrisorile Flaviei.
RUGĂCIUNE
CORUL: Tatăl nostru care-le eşti în ceruri/ Sfinţească-se numele Tău/ Vie
împărăţia Ta/ Facă-se voia Ta/ Precum în cer aşa şi pre pământ/ Pâinea
noastră cea de toate zilele/ Dă-ne-o nouă astăzi/ Şi ne iartă nouă greşelile
noastre/ Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri/ Şi nu ne duce pre noi în
ispită/ Şi ne izbăveşte de cel rău...
UN TIMP
MAICA FLAVIA: Amin (un timp) Vecernia... Ce plăcut e să lipseşti în
fine o dată (zgomot de uşi trântite) Maica Justina, fără-ndoială (un timp).
E întotdeauna prima peste tot ! Ca să se-arate, fireşte... Biblioteca
Arhiepiscopului i s-a urcat la cap... Cărţile-n sus, cărţile-n jos... Ca şi cum
trebuie să descoperi praful de puşcă pentru a aranja o bibliotecă (în
şoaptă) Îi creşte păr pe fund, Maicii Justina... (cu voce şi mai scăzută) Şi
pe sâni... Ca să-i vezi sfârcurile trebuie să pliveşti în jur (îşi pipăie sânii).
Maica Bernadette spune (un timp) Stau în aceeaşi chilie (şoptit la rampă)
Noaptea îşi rade fundul sub pătură... În fiecare marţi, se pare... Aşa spune
Bernadette. E teribilă Bernadette a noastră ! Cum adică... ? Se rade pe
uscat... ? Fără săpun, fără pămătuf, fără nimic... ? "Dacă-ţi spun... Aud
briciul cosindu-i gazonul. Parcă-i violoncel... Face vruun, vruun..." ! Sauzi şi să nu crezi... "Şi dacă o duce în ritmu-ăsta în curând trece la
contrabas" Chiar aşa ? "Îţi jur ! Dacă-l razi des, părul se înăspreşte".
Cinică Bernadette... ! "Ai văzut obrazul portughezului după o zi de
grădinărit" ? Ce comparaţie... "Ei bine, aşa arată şi fundul Justinei înainte
de bărbierit". Imaginaţia Bernadettei... ! "Ca o grădină neîngrijită". De
unde le scoate, nu ştiu, dar numai Bernadette e capabilă să compare fundul
Maicii Justine cu obrajii portughezului. E adorabil portughezul nostru ! Ceea
ce, între noi fie vorba, nu e cazul Maicii Justina, "Te asigur, Flavia dragă.
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Am văzut-o goală". Goală... ? A, dacă Prea Sfinţia Sa ne-ar fi auzit... ? Ce
figură şi Bernadette !
UN TIMP
Şi ce dacă-şi rade fundul... ? Nu e interzis de regulament ! Dacă vrea ea...
! O dată pe săptămână nici nu-i mult. "Fiindcă nu eşti cu ea în chilie ca so auzi" ! E-adevărat "Îţi dai seama ce-ţi poţi imagina în timpul
bărbieritului...." ? (fredonează) Figaro-n sus, Figaro-n jos, tra-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la... ! "Închipuie-ţi că i-am ascuns briciul în ziua bărbieritului
! Trebuia s-o vezi" ! Afurisita de Bernadette ! Auzi, să-i ascundă briciul...
"Nu te îngrijora, că nu i-a crescut barba" ! A, dacă Prea Sfinţia Sa o auzea !
Nu-i uşor să-ţi razi fundul în întuneric sub o pătură... Şi cu părul ce face ?
"Îl adună, îl pune într-un plic şi-l arde în spălător." Ce idee ! "Doar n-ai
vrea să-l pună-n plic şi să-l expedieze la biblioteca Arhiepiscopului pentru
conservare, nu" ? Şi-i dă foc ? "Parcă-ai fi la ţară în ajun de Crăciun.
Miroase a şorici ars în toată chilia, soro Flavia" !
UN TIMP
Auzi ce-a putut să găsească... "La ţară în ajun de Crăciun" ! (cântă un
fragment de colind). Într-un mic sălaş/ Din acel oraş/ S-a născut Mesia
(un timp) Şi de ce se rade tocmai marţea ? "Biblioteca Arhiepiscopului,
Flavia dragă ! În fiecare miercuri aranjează cărţile. Acum înţelegi" ?
Bernadette a spus-o, nu eu ! "Ca să nu-l înţepe pe Arhiepiscop, draga
mea. E neplăcut" ! Aoleu, dacă Prea Sfinţia Sa ne auzea... ! (un timp) Şi
sânii ? Parcă-i creşte păr şi pe sâni... ? "Probabil că sânii merg cum sunt,
altfel ar fi pus briciul şi pe ei". Are tupeu Bernadette... ! "Asta nu-i nimic... În
plus se masturbează" ! Se masturbează... ? O, dacă Prea Sfinţia Sa... Cu
toată biblioteca Arhiepiscopului pe care o aranjează abundent în fiecare
miercuri după masă ? "Biblioteca Arhiepiscopului, scumpa mea Flavia,
nu e o Bibliotecă Naţională ca să te înfrupţi din ea în voie" ! E de-a
dreptul răutăcioasă, Bernadette ! Bine dar cum poţi şti ce se petrece sub o
pătură dacă nu eşti dedesubt ? "Gemetele, draga mea. Gemetele" !
Înseamnă că nu dormi niciodată ? "Aş vrea să te văd în locul meu..." ! (un
timp) Că Maica Justina are păr pe fund, mă rog... Nimeni n-o poate
împiedica să şi-l radă. E fundul ei... Că aranjează biblioteca
Arhiepiscopului, treaba ei. E aranjamentul ei personal. N-o să-i numărăm
paginile... Şi chiar dacă se masturbează... Atunci la ce mai serveşte
spovedania... ? Te spovedeşti, îţi mărturiseşti fapta, spui trei Tatăl Nostru
şi trei Bucură-Te Marie şi eşti izbăvit. Izbăvirea nu cere taxe vamale...
Biata Maică Justina... Şi sunt multe Justine. Multe. Foarte multe. Mă voi
ruga pentru ele...
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EFECTE SONORE
FĂRĂ CUVINTE
Se opreşte în faţa mesei şi aprinde lumânările sfeşnicului ● Se reculege o
clipă ● Fără nici o grabă, începe să transporte obiectele pe care le-a scos
din sertare şi să le aranjeze în valiză ● Din când în când se opreşte în faţa
lui Iisus şi îi adresează fragmente din monologul ei ● Maica Justina o
urmăreşte ca o umbră ● Toată libertatea concepţiei regizorale
UN TIMP
Iartă-mă Doamne ! (priveşte afară) Zilele încep să se scurteze, (aprinde
lumânările sfeşnicului). Sfeşnicul e ca dăruirea... Într-o bună zi nu mai ai
lumânări să-i întreţii flacăra. La început aveam multe. Foarte multe (un
timp) Bernadette ştie ce spune. De ce să dormi când poţi trăi visele altora
? Nici Maica Barbara n-ar spune-o mai bine. "Somnul se învaţă, fiica
mea". Pe toate le ştie Maica Barbara. "Fiica mea" (un timp) Îmi spune
"fiica mea". De fapt, aş fi putut să-i fiu fiică. Fiica ei, sau a Maicii
Madelaine, a Maicii Jacqueline sau a Maicii Philomena... Toate ar fi putut
fi mame. Dealtfel chiar sunt. N-ai decât să le priveşti în timpul slujbei...
Încerc să dorm, dar nu pot, ce să fac ? Nici Maica Angelique nu doarme,
nici Maica Elena, nici Maica Marguerite, nici Maica Clemence... Şi poate
că nici chiar Maica Stareţă ! Deşi... Cu Maica Stareţă nu-i acelaşi lucru
(un timp) A vrut să conducă mănăstirea... A reuşit s-o aibă (un timp)
Puterea provoacă insomnii teribile ! Şi înainte, şi în timp ce, şi după...
Înainte, pentru că vrei să pui mâna pe ea, în timp ce, pentru că vrei s-o
păstrezi şi după, pentru că ai pierdut-o (un timp) Cum să dormi ?
Singurătatea e aceeaşi pentru toţi... Mi-e teamă. Mi-e teamă şi mi-e frig...
Nu vi s-a întâmplat nici o dată să nu închideţi ochii cât e noaptea de lungă
? "Sunt făcută din veghe, fiica mea. Din veghe şi rugăciuni". O, ce bună e
Maica Barbara ! "La vârsta mea ştiu ce înseamnă să nu dormi". E atât de
blândă... "Nu te lăsa prinsă în joc, fiica mea, dormi". Da, dar cum să fac ?
"Somnul e credinţă fiica mea. Un ritual. Te pătrunde purtându-te dincolo
de tine însăţi ca să-ţi regăseşti dublul". Dublul ? "Somnul doarme şi el
fiica mea". Ce frumos vorbeşte Maica Barbara... ! "Coboară înlăuntrul tău,
pândeşte-ţi somnul şi când urcă în tine lasă-l să te cuprindă". Ştie o groază
de lucruri, Maica Barbara... ! "Noi, alesele Domnului, noi avem privilegiul
de-a ne bucura de refugiul interior, spaţiu nepieritor de iubire şi de
adoraţie, ceea ce nu le e dat celorlalte femei". E o sfântă, Maica Barbara...
! (un timp) Dar cum să te refugiezi în tine fără să te loveşti de cealaltă
femeie ce te pândeşte înlăuntrul tău amintindu-ţi necontenit: "Suntem
două, nu putem exista una fără cealaltă ! Scormoneşte-ţi gândurile,
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stârneşte-ţi închipuirile, răscoleşte-ţi măruntaiele... Vei vedea !" (un timp)
Nici nu ştiu ce să-i răspund... "Ba ştii... Ştii demult. De când erai în
pântec, protejată de lichidul viu al femelei, apa animală care te ferea de
spasmele de-afară transmiţându-ţi picătură cu picătură învăţăturile unui
parcurs viitor inevitabil... Şi mama ta ştia, şi mama mamei tale ştia, şi
mama mamei mamei tale ştia, şi tot şirul de femei care te-au precedat
străbătând întinderea nesfârşită a dorinţelor arzătoare ale cărnii" ! Cum să
ignor această altă femeie din mine ? Ce refugiu interior ar putea stăvili
setea mea de resemnare şi dorinţa ei aprigă de evaziune ? Nu există
scăpare. Nici o posibilitate de separare. Îmi vorbeşte, o aud... "Oriunde ai
fi şi oriunde ai încerca să te ascunzi mă vei regăsi pentru că sunt în tine. În
porii tăi, în carnea ta, în oasele tale, în măduvă, în viscere... În tot. Pentru
că eu te-am creat, eu ţi-am dat suflul şi puterea de a exista şi de a te
bucura de viaţă. Nu încerca să ne desparţi. Veghez". E drept... E peste tot
în mine acest dublu. Mă urmăreşte, mă cheamă... Cum să n-o aud şi cum să
nu-i răspund ? Doar Maica Barbara crede într-o separare posibilă. "Tu nu
eşti femeie, scumpa mea Flavia. O femeie este altceva... Tu eşti fiica
Domnului !" (un timp) Dacă sunt fiica Domnului, cum spune Maica Barbara,
şi dacă în fiecare fiică a Domnului moţăie o femeie, atunci înseamnă că
suntem multe femei. Foarte multe. Mă voi ruga pentru toate...
UN TIMP
Prin ce mă deosebesc oare de celelalte femei ? Când mă urc seara în pat
singură, nu sunt ca toate acele femei care, dincolo de zidul mănăstirii,
visează să împartă noaptea lor cu altcineva ? Să împartă visele lor,
dorinţele lor, poftele lor, nălucirile lor... ! Şi când privirea unui bărbat o
întâlneşte pe-a mea, nu sunt eu oare ca toate celelalte femei care visează să
se simtă dorite ? Nu sunt eu oare asemenea acelor femei răscolite de
singurătate, dar lacome de supunere ? "Noi nu trebuie să căutăm altceva sau
să aşteptăm pe cineva, mica mea Flavia, pentru că acel ceva sau acel cineva
există în noi". Poate, dar cealaltă femeie, cea care moţăie în mine... Ea
aşteaptă ceva, speră că cineva va veni... ! Cum să o fac să înţeleagă că doar
adoraţia este durabilă, cum spune maica Barbara, că numai ea e veşnică şi
că doar finalitatea ei e eternă ? "Afară acest sentiment e trecător, draga
mea, pe când la noi, el e continuu". Cum s-o contrazic pe Maica Barbara
? "Dorim din toată fiinţa să ni se întâmple ceva, şi ceva ni se întâmplă,
pentru că se întâmplă întotdeauna ceva. Dar poate că ceea ce ni se
întâmplă nu e tocmai acel ceva care ne-am dorit să ni se întâmple". E
uluitoare, Maica Barbara... ! "Aşteptăm cu sufletul la gură să vină cineva,
şi cineva vine, pentru că vine întotdeauna cineva. Dar poate că acel
cineva nu e tocmai cel pe care-l aşteptăm". A, dacă toate fiicele Dom204

nului ar fi ca Maica Barbara... ! Dar nu toate sunt făcute ca ea, din veghe şi
din rugăciuni. Multe s-au resemnat. Foarte multe. Mă voi ruga pentru
ele...
FĂRĂ CUVINTE
În fundul unui sertar al scrinului, Maica Flavia găseşte o sticlă de
Chartreuse ● Îşi umple distrată un pahar ● Îşi continuă monologul, trăgând
din când în când câte o duşcă ● Băutura îi colorează limbajul ● Maica
Justina, profitând de neatenţia mezinei sale, gustă şi ea băutura ●
Monologul continuă acompaniat de acordurile stranii ale unei muzici cu
vagi sonorităţi religioase ● Toată libertatea concepţiei regizorale.
EFECTE SONORE
Femeile sunt greu de suportat. Bărbaţii sunt altfel... Chiar şi când se urăsc
găsesc o cale onorabilă. Ori se împacă şi uită ce s-a întâmplat, ori îşi întorc
spatele pentru totdeauna, şi gata ! În timp ce noi... Călugării sunt mai puţin
ţâfnoşi. Depinde şi de mănăstire. După maica Artémisa, există mănăstiri
unde călugării trăiesc de-a dreptul în Paradis. Paradisul lor nu e Eldorado,
dar orişicât ! Călugării cântă, beau, se zbenguie... O grămadă de lucruri la
care noi, călugăriţele, nici nu putem visa (găseşte sticla de Chartreuse şi îşi
toarnă un pahar). Vorbeşti de lup şi lupu-n sertar ! Au o parte bună
călugării noştri... Chiar foarte bună ! Chartreuse, Benedictină, şnaps,
alcool de fructe... Mai ales Chartreuse... Trăiesc din ce produc ! Produci
la vedere şi bei pe ascuns... Aşa-i
economia de când lumea (bea o înghiţitură
zdravănă) Lucrează bine călugării noştri !
Chiar foarte bine ! E nevoie de călugări... Şi
de Chartreuse e nevoie (dă paharul peste cap)
Lucrează curat, călugăraşii ! (îşi mai
toarnă un pahar) Lucrează, dar şi beau...
"Lasă-i să bea, ce, doar nu-i de furat !"
Când munceşti cinstit ai dreptul să tragi şi-o
duşcă. Nedrept ar fi să se-ntâmple invers."
Jucau un joc, spunea Maica Artémisa...
Cum Dumnezeu se cheamă jocul despre
care vorbea Artémise... ? (un timp) A, da !
(în şoaptă) Se pare că undeva în munţii
Afişul piesei „O rugăciune de
prisos” montată de Angelo
Aybar în 2004 pe scena
Teatrului de Nesle (Paris)

Albaniei există o mănăstire unde, în
lungile nopţi de iarnă, călugării se
distrează jucând... Berbunca ! Ce nume...
Berbunca ! Sigur că Berbunca. Albanezii
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nu lasă nimic la voia întâmplării... Berbunca... Dacă Maica Stareţă auzea
asta ! Afurisită, Artémisa... Să nu-ţi vină să crezi urechilor ! Ducându-se
în pelerinaj la Muntele Athos, a făcut un mic ocol prin Albania unde a
poposit câteva nopţi într-o mănăstire din munţi, renumită tocmai pentru
Berbunca (continuă cu accent rusesc) "Sunt foarte primitori călugării
albanezi, merită ocolul". La urma urmei Muntele Athos nu e Saint
Jacques-de-Compostelle ca să urmezi un itinerar strict ! Îţi poţi îngădui să
te abaţi (bea o înghiţitură) Îndrăzneaţă, Artémisa a noastră ! Să se ducă ea
la Athos, când ştie bine că e interzis femeilor... (confidenţial) Ştiţi ce fac
bravii călugări albanezi seara după rugăciune ? (un timp) Maica Artémisa
spune, eu n-am nici un amestec... (şoptit) După rugăciunea de seară se
adună în jurul unei mese rotunde găurită la mijloc, introduc în gaură tot
atâtea sfori câţi călugări sunt în jurul mesei, fiecare sfoară având la capăt un
laţ în care bravii călugăraşi albanezi îşi introduc... Înţelegeţi ce... Nu
ideile le lipsesc călugărilor ! Vă imaginaţi scena ? Cel mai bătrân din
gaşcă verifică dacă laţurile sunt bine plasate, trece sforile prin gaura mesei,
le amestecă pentru ca nimeni să nu ştie care e legată de... Înţelegeţi ce vreau
să spun... A, dacă Maica Stareţă auzea ! Şi, la un semn, fiecare călugăr
trage vârtos de sfoara pe care o are în faţă (bea o înghiţitură) O la-la ! Vă
imaginaţi măcelul ? Trag de sfoară şi cine ţipă primul dă de băut la toată
lumea. Se pare că au vinuri bune în Albania... Eu prefer vechea noastră
Chartreuse. Cantitate mică, efect mare !
UN TIMP
Năstruşnică mai e şi Maica Artémisa ! Se pare că i-a invitat pe albanezi
la Maglavid... La drept vorbind, pentru jucătorii de Berbunca, un
pelerinaj la Maglavid e mai mult decât indicat. O bună rugăciune la
picioarele lui Petrache Lupu face mai mult decât orice pansament.
Miracolele nu izbucnesc la tot pasul... Dar cum să obţii paşaportul... ?
Albanezii nu sunt chiar atât de darnici cu astfel de documente. A, dacă
Maica Stareţă ar fi făcut o haltă în Albania ! Stupid joc, Berbunca ! Şi sunt
mulţi care joacă Berbunca. Foarte mulţi. Mă voi ruga pentru ei...
UN TIMP
Problema paşapoartelor mă depăşeşte... Mie nu-mi place politica. "Şi se
poate ieşi şi intra în Albania cum vrei ?" Totul e să ai gustul aventurii...
Din nenorocire, în zilele noastre nu mai există aventură. Everestul a fost
făcut, grotele din Tassili cotrobăite, Atlanticul traversat în lung şi-n lat cu
tot felul de mijloace de navigaţie posibile. Polul nord a fost atins şi pe
jos... Totul s-a făcut ! Poate să mergi la Polul Sud de-a-ndaratelea şi legat
la ochi... De ce nu în Albania ? "Du-te şi petrece câteva zile într-una din
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mănăstirile albaneze şi vezi tu !" Maica Artémisa o ţine pe-a ei ! Da, dar
cu toate schimbările petrecute în ultimul timp, nici mănăstirile nu mai sunt
ce-au fost... Turismul şi toate astea... În curând mănăstirile vor deveni
centre culturale dacă se continuă aşa. Nu mi-ar place să trăiesc în
Albania. Nu din pricina mănăstirilor, că la drept vorbind nu-i tocmai trist să
vezi o bandă de călugări albanezi masacrându-şi sexul în aşteptarea unor
timpuri mai bune, ci din pricina politicii. Chiar dacă nu totul e politică, cum
se spune (un timp) Dacă stai să te gândeşti, călugării sunt ultimii aventurieri
ai secolului nostru (bea o duşcă) Şi se spune că nu mai e loc de aventură... !
"Oare sunt mulţi călugări în Albania" ? După Artémisa se pare că nu. "Exact
atâţi cât trebuie ca să garniseşti o masă de Berbuncă". Cândva erau mulţi.
Foarte mulţi. Mă voi ruga pentru ei...
UN TIMP
Şi noi călugăriţele lucrăm. Maicile noastre sunt peste tot. Şcoli, spitale,
aziluri de bătrâni... În Africa, în India, în America de Sud. Peste tot... Fac o
grămadă de lucruri măicuţele noastre. "Suferinţa trebuie alinată acolo unde
se află"... ! Maica Yvonne a făcut campania din Afganistan... "Bărbatul e
făcut pentru război şi femeia pentru odihna războinicului" ! Poate, dar
sunt femei şi femei... "Am fost în primele linii, mica mea Flavia" ! Avanti
popolo ! Yvonne e moartă după uniforme (un timp) Infirmerie, spital, îngrijiri medicale... Mie anatomia nu-mi spune nimic. Prea mulţi inşi de alinat...
Şi în vârtejul suferinţei... "Există alinare şi alinare, scumpa mea Flavia" !
Argint viu nu alta, Maica Yvonne ! (un timp) "Nu faci decât să traversezi
salonul îmbrăcată-n negru şi cu boneta albă pe cap şi trupa înalţă catargul
sub pătură" ! Nu se-ncurcă-n cuvinte, Yvonne a noastră... " Să aduci
mângâierea unui rănit e o faptă bună, draga mea" ! (un timp) Prea multe
fapte bune în astfel de stabilimente... ! Şi nu toţi răniţii sunt schilozi...
Cine poate şti unde se termină fapta bună şi unde începe excesul ? De
soldaţi, nu e tocmai indicat să te ocupi îndeaproape, după ce-au lâncezit
prin tranşee, chiar dacă sunt răniţi. Cei mai mulţi dintre ei au neveste acasă...
"Noi suntem pasagere, nu e nici un pericol să ţi-i atârni de trena sutanei.
Pericolul e în altă parte, draga mea Flavia nu într-un pat trecător de spital".
Are răspuns la toate Maica Yvonne. "Prim ajutor şi uşurare e deviza
noastră" ! Totuşi... "Nu-mi fac decât datoria în faţa neamului şi a
drapelului naţional" ! Datoria, mi se pare cam mult spus... "Asta înseamnă
umanism, drăguţă ! Să intervii când şi unde trebuie". Prea mult umanism în
astfel de stabilimente... Pe mine spitalele mă îngrozesc... Ia răniţii-n
primire, scoate-le pantalonii, urcă-i în pat... "Ai urcat mulţi în pat pânăacum" ? Yvonne, da... Bocancii, cămaşa, izmenele, şliţul... "Şi din şliţ în şliţ
înveţi să îndulceşti suferinţa". Le spune pe şleau, Maica Yvonne. Cât despre
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limbaj. Mai colorat nici că se poate. Se simte că a fost pe front... "Spital,
infirmerie, îngrijiri medicale..." Mă cam zgârie... Ne credem puternici, ne
lăudăm că suntem invulnerabili, dar în fond, undeva înlăuntrul nostru
există o plaje de nesiguranţă care scapă oricărui control. Prea mulţi
suferinzi, în realitate. Sunt mulţi care ar trebui îngrijiţi. Foarte mulţi. Mă
voi ruga pentru ei...
EFECTE SONORE
E ciudat... Când reuşesc în sfârşit să-mi regăsesc somnul, pentru că mi se
întâmplă, visez vrute şi nevrute. Îmi apare însă un vis care se repetă
periodic, revenind imagine cu imagine fără nici o diferenţă. Totul e absolut
identic şi mă întreb dacă această asemănare repetată nu are cumva o
semnificaţie aparte (un timp) Dealtfel, i-am povestit şi Maicii Constance
visul meu... Îi poţi povesti tot Maicii Constance... "E o obsesie, Flavia
dragă, nu-i da atenţie". Se poate, dar e bizar (un timp) Ce curios... ! Mâncăm
aceeaşi mâncare, bem aceeaşi apă, vorbim cu aceleaşi cuvinte, spunem
aceleaşi rugăciuni şi totuşi visăm diferit... I-am povestit şi visul şi
repetarea lui surprinzătoare. "Foarte bine, Flavia dragă, foarte bine !
Repetiţia fixează lucrurile". E adevărat. Nu-ţi poţi aminti mai bine un
vis, decât visându-l de mai multe ori. Mă întreb ce semnificaţie o fi
având visul şi de ce se repetă atât de insistent ? (un timp) Închipuiţi-vă că
inevitabil, visul începe în momentul în care mă trezesc... Mă dau jos din
pat, mă îndrept spre uşă într-un năucitor dangăt de clopote, ies din chilie şi,
ca prin farmec, mă trezesc într-o minunată grădină, năpădită de flori de
toate culorile şi scăldată într-o lumină aurie cum n-am văzut niciodată
altundeva decât în visul meu... Ai crede că-i Paradisul ! E adorabilă
Maica Constance... "E chiar Paradisul, scumpa mea Flavia" ! Probabil.
"Păi unde vrei să fie Paradisul dacă nu în visele noastre" ? Şi are dreptate.
Dacă într-adevăr Paradisul a existat vreodată, atunci el a început în visul
meu. "Şi..." ? Nici nu intru bine în grădină şi dintr-o dată devin pământul
însuşi. Planeta întreagă sunt eu... Recunoaşteţi că e neobişnuit ! În vise, e
ştiut, poţi fi totul în acelaşi timp, dar să devii pământul însuşi fără să fi fost
prevenit dinainte, asta mă tulbură. Cel puţin dacă aş fi avut timp să mă
obişnuiesc cu ideea... ! Există multe idei cu care nu ai timp să te
obişnuieşti şi totuşi le accepţi...
UN TIMP
Lumina mă inundă şi mă simt năpădită de o voluptate imensă. Şi sunt
bogată... Toate bogăţiile lumii sunt în mine ! Am mări, oceane, munţi,
păduri, vulcani şi o grămadă de alte minunăţii la care nu m-aş fi gândit
nici o dată dacă nu era visul (un timp) Şi ca prin farmec, tot uitându-mă
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la soare de-atâta vreme, mă îndrăgostesc de el, fără însă să am curajul săi mărturisesc dragostea. Şi mă rotesc în jurul meu, cuprinsă de o euforie
inexplicabilă... Şi mă rotesc, şi mă rotesc aşteptând... Nu ştiu... Să-mi
spună ceva, să-mi facă un semn... Dar el nimic ! Curios, dar am senzaţia
că mă aflu acolo de la începutul lumii, aşteptând încrezătoare ca să-mi
spună că şi el mă iubeşte. Şi la un moment dat, sătulă de indiferenţa lui,
îmi pierd răbdarea şi, luându-mi inima în dinţi îi strig: "Te iubesc !" Şi iar
aştept şi aştept, poate că se manifestă într-un fel, poate că îmi răspunde sau
că se-ntâmplă ceva... Dar el... Nimic ! (un timp) Atunci, ca şi cum totul sar răsturna, dintr-o dată devin eu însămi soarele, tot rămânând pe undeva
în străfundul meu, pământul care eram până atunci (un timp) Începând
din această clipă nu mai înţeleg nimic. Fiind soarele, încep să judec ca un
bărbat... Şi urmăresc cu privirea pământul, îl încălzesc, mă uit cum se învârteşte în jurul meu în speranţa că îmi va mărturisi iubirea lui... Dar el
nimic ! În realitate, eu ca soare, n-am primit încă mesajul terestru ca să am
la ce răspunde. Distanţa... În vise însă nu îţi dai seama de distanţe... Şi cum
declaraţia pământului nu-mi parvine, exasperată îi trântesc în obraz:
"Târfă !" Şi aici e momentul cel mai extraordinar al visului... Pentru că,
fiind şi pământ şi soare în acelaşi timp eu ştiu că i-am spus "Te iubesc" !
Şi totuşi, aştept răspunsul lui ca şi cum nu l-aş cunoaşte dinainte, deşi eu
însămi i l-am dat... Vă închipuiţi ce şocant este pentru mine când după
atâta amar de vreme aud Târfă" ? (un timp) Îmi spun atunci că n-ar fi
trebuit niciodată să-i mărturisesc iubirea mea, că ar fi fost mai bine să tac şi
să mă prefac că nici măcar nu l-am observat... Din păcate, nu ne dăm
seama spre ce ne împing visele. Şi sunt mulţi care iau visele drept
realităţi. Foarte mulţi. Mă voi ruga pentru ei...
EFECTE SONORE
Cel mai îngrijorător lucru însă e continuarea visului... Pentru că, dintr-o
dată, mă aflu chiar în faţa Maicii Stareţe care mă priveşte sever, ca şi cum ar
fi auzit totul. "Trebuie să consulţi un fizician, Maică Flavia". Un fizician ?
"Eşti victima vitezei sunetului" (un timp) Vă daţi seama... ? Să fii victima
vitezei sunetului ! Şi Maica Stareţă asta ! Apare când nu te aştepţi şi unde
nici nu crezi că s-ar putea afla... Pesemne că ni se arată în visele noastre ale
tuturor, altfel remarca ei nu s-ar explica ! Sunt foarte curioasă să ştiu ce e cu
viteza asta a sunetului a cărei victimă sunt, şi cum se face că Maica Stareţă
e la curent" ? Da, Maică Flavia, eşti victima vitezei sunetului. Urmeazămă" ! Şi mă ia de mână şi mă duce într-un fel de laborator, sau cam aşa
ceva, unde suntem primite de un fel de Guru care ne invită să luăm loc pe
două butoaie goale de praf de puşcă. Maica Stareţă mă pune să-i povestesc
întâmplarea şi nenorocirea care m-a lovit. El mă ascultă atent, se ridică
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din fotoliul în care stătea, îmi arată un ochean şi-mi face semn să mapropii. "Sunteţi într-adevăr victima vitezei sunetului" (un timp) Cum să
contrazici un fizician ? Şi eu care speram că Maica Stareţă s-a înşelat..." !
Nu pot face nimic pentru dumneata, mesajele s-au încrucişat pe drum".
Asta m-a tulburat şi mai şi... Vă imaginaţi ce se poate întâmpla când două
mesaje se încrucişează pe drum ? Din fericire nu e decât un vis ! Totuşi,
deruta e aceeaşi... În chip firesc soarele ar fi trebuit să aştepte mesajul meu
înainte de a mă face "târfă". Şi acum intră în joc ocheanul fizicianului.
"Pământul a fost o nebuloasă care prin învârtire s-a răcit". "Lipiţi urechea
şi aşteptaţi". Era un ochean de ascultat, nu de văzut ! Şi exact în
momentul în care ocheanul începe să-mi vorbească, mă trezesc ! Îmi vin
în fire, dar visând de nenumărate ori acelaşi lucru, nici nu mai ştiu dacă
am visat că sunt pământul, sau eram într-adevăr. Credeţi că cineva poate
fi cu adevărat pământul sau că poate visa să devină ? (un timp) Să fie sau
să devină, nu, dar să-l cucerească poate... Sunt sigură că există unii care
visează să-l cucerească. Nu mulţi, dar există... De altfel, nici nu e nevoie
de prea mulţi ! Câţiva ajung ca să suportăm consecinţele... Câţiva ajung
din belşug. Din belşug. Mă voi ruga pentru ei.
UN TIMP
FĂRĂ CUVINTE
Maica Flavia trece în spatele paravanului ● Se dezbracă aranjându-şi cu
grijă hainele bisericeşti ● Prin transparenţa paravanului Maica Flavia
apare goală ● Dacă regia consideră oportun, Maica Flavia poate face un
duş ● Călugăriţa se îmbracă în haine civile ● Toată libertatea concepţiei
regizorale.
MAICA FLAVIA STINGE LUMÂNĂRILE
Sunt ultimele lumânări... Erau multe la început. Multe (un timp) Suntem
făcuţi din rugăciuni, dar şi din aşteptare... La urma urmei suntem făcuţi din
de toate (stinge ultima lumânare a sfeşnicului) Erau multe la început.
Multe... Suntem făcuţi din lumină şi aşteptare (un timp) Ce tristeţe când
nu mai ai nimic de aşteptat şi ce păinjeniş când nu mai ai lumină ! Nu mai
e adâncime, nu mai e distanţă, nu mai e hotar... Mai cu seamă hotar... Ce
ciudat ! Te simţi mult mai aproape de lucruri când nu le vezi. Mai aproape sau mai departe... Depinde de lucruri. Ce tristeţe când nu mai ai
nimic de aşteptat !
MAICA FLAVIA TRECE IN SPATELE PARAVANULUI
(Prin paravan se zăresc Maica Justina şi Maica Flavia cu valiza între ele).
Nu ştiu ce are în ea Maica Stareţă, dar simpla ei prezenţă e de ajuns ca să mă
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pierd. Până şi în vise mă intimidează. Şi asta din prima zi în care am văzuto... "Ce v-a determinat să intraţi în rândurile noastre, fiica mea ?" Neclintită
ca un sfinx ! Nici o trăsătură a chipului nu lăsa să se întrevadă gravitatea
întrebării... "Credinţa în Domnul nostru Iisus Cristos, Maică". Ca şi cum
n-aş fi spus nimic... ! (un timp) Mă întreb ce-i povestea cu viteza
sunetului care face ca mesajele să se încrucişeze ? "Dacă socotiţi că
întrebările mele v-ar putea afecta unitatea personală, aveţi dreptul să nu
răspundeţi" (un timp) De ce să nu răspund, dacă nu am nimic de ascuns ?
"Nu vă voi lua în nume de rău tăcerea" (un timp) De-asta ni se pun întrebări... Ca să răspundem. "Numele, fiica mea ! Trebuie schimbat. Alegeţi-vă
o sfântă care vă inspiră, învăţaţi-i viaţa pe de rost şi luaţi-o drept model de
conduită". Flavia. Am ales-o pe Sfânta Flavia... "Din ce ţară veniţi, fiica
mea". Ce-i aia din ce ţară ? Oare împărăţia lui Dumnezeu are graniţe ? Nam de ce să roşesc de originile mele... Cum din ce ţară ? Aţi reflectat bine
înainte de a trece pragul acestui lăcaş ? Bineînţeles că am reflectat. O
hotărâre atât de gravă nu se ia pe negândite... Se poate întâmpla ca
hotărârile iniţiale să sufere modificări pe parcurs, dar nu poţi s-o ştii
dinainte ! "Intraţi în rândurile noastre cu intenţia de a destabiliza căminul
Domnului" ? Ce întrebare ? Cum să destabilizezi căminul Domnului ? Doar
gândindu-mă şi mi se părea de neconceput !
UN TIMP
(Maica Flavia începe să se dezbrace) Când
eşti în fruntea unei comunităţi, trebuie să ai
personalitate... Şi personalitatea nu-i lipseşte
Maicii Stareţă, slavă Domnului ! Are, să dea
şi la alţii... "Aţi mai întreprins demersuri
asemănătoare în ţară sau în afara graniţelor,
fără să vi se aprobat cererea... ?" N-am întreprins nimic... ! Nici aici nici în altă parte. Şi
dacă aş fi întreprins, de ce să fi fost respinsă ?
(un timp) "Sunteţi gata să sacrificaţi totul pe
altarul cauzei noastre" ? Bineînţeles că eram
gata să sacrific totul... De-asta venisem ! Iisus
m-a chemat, cum să nu răspund apelului ?
(un timp) Şi întrebările au continuat şi mai
Afişul piesei „O rugăciune de
prisos” de George Astaloş
montată de Rui Madeira pe
scena Teatrului de Braga din
Portugalia în anul 2002

năprasnic, ca şi cum chemarea lui Iisus nu
era suficientă... Un interogatoriu marchează.
Trebuie să ai nervi de oţel ca să rezişti...
Marchează, dar e plin de învăţăminte. Din
211

tot ce trăim, din tot ce întreprindem şi din tot ce ni se-ntâmplă, ieşim noi
înşine şi chiar ceva mai mult... Ceva mai mult, chiar dacă până la urmă
suntem trădaţi de propriul nostru crez. Şi sunt mulţi care au fost trădaţi de
propriul lor crez. Foarte mulţi. Mă voi ruga pentru ei...
MAICA FLAVIA APARE ÎN CIVIL
(în faţa crucifixului) Eşti peste tot şi în toate. Te voi regăsi ! Te voi regăsi
pentru că am nevoie... Şi am atâta nevoie... Pentru că mi-e frică şi mi-e frig...
Te voi regăsi în altcineva. Cu siguranţă te voi regăsi, fiindcă în orice fiinţă şi
în orice bărbat există puţin din tine... Dorinţa e şi ea o rugăciune. Şi există
atâţia bărbaţi şi sunt atâtea rugăciuni pe lume... Prea multe dorinţe şi prea
multe rugăciuni, poate. Doar constrângerea eliberează. Şi constrângerile, le
cunosc prea bine ! (un timp) O aşteptare prea îndelungată e o rugăciune de
prisos şi am aşteptat atât de mult şi am atâta dorinţă în mine. Multă, foarte
multă. Mă voi ruga pentru mine.
FĂRĂ CUVINTE
Cânt gregorian ● Maica Flavia îşi ia valiza şi se îndreaptă spre uşă în
acordurile muzicii gregoriene ● Cu pas şovăielnic, Maica Justina o
urmează la distanţă ● Un cor de rugăciuni se suprapune cântului
gregorian ● Ajunsă în pragul uşii, Maica Flavia se opreşte câteva clipe cu
spatele spre public, după care părăseşte chilia ● Maica Justina închide
uşa în urma ei ● Toată libertatea concepţiei regizorale

„Rugăciunea” lui Astaloş
montată pe scena teatrului din
Washington DC în 1991,
spectacolul global însumând
două piese miniatură ale lui
Eugen Ionescu şi monologul lui
Astaloş–spectacol
care
a
excitat toată presa din SUA

212

Paul Goma - 75

Scriitorul de alături
un eseu de Magda Ursache
Beleaua asta numită Paul Goma mereu reîncepe lupta. Sub steagul
romanului sau al docu-romanului, sub oriflama publicisticii şi–iată–sub
flamura jurnalului: trei feluri de scrísuri sau de scrisúri, toate à bout de
souffle. Nu-i odihnitor Goma, nu ocoleşte subiectele dificile, sensibile,
dimpotrivă; pentru că lupta o duce nu cu îngerul, ci cu fiara. Şi cine
altcineva i-ar fi propus lui Ceauşescu, forţînd limita, să susţină Cartha
cehă din '77? O probă de curaj mai exemplar, mai desperant cunoaşteţi?
Într-un „Argeş” (de aprilie, 2010), Theodor Codreanu opina că
jurnalul e „ultima redută a d-lui Paul Goma în bătălia pentru adevărul
istoriei româneşti”. Aşa este. Jurnalele lui Goma (optsprezece) înseamnă
război dus cu luciditate politică, război pentru un proiect de renovare
morală, război „frăţesc” cu cobreslaşii nedemni. Goma e fundamental de
neîmblînzit; incontrolabil, aşadar autonom. Nu-i e frică să rămînă singur
împotriva lor. seul et envers tous. N-are spaima că adevărurile lui îl fac
antipatic ori agasant. Unii spun rigid (în loc de ferm), chiar abuziv în
atac, iar cei care l-ar castra (măcar l-ar amorţi niţel cu aconitină) nu-s
puţini.
Goma n-a fost şi nu este adeptul naraţiunii reci, detaşate; nici al
dublei conştiinţe, nici al disimulării, ca Pessoa. Jocul de-a literatura
înseamnă şi joc al măştilor. Or, Goma refuză travestiul, nu joacă în fals.
Mărturisesc: nu l-am urmat de la început. Cum? Să nu-l mai
intereseze vieţile imaginare, die Welt als ob? Am înţeles, însă, că, pentru
Goma, a scrie roman e ca un fel de a folosi jumătate de cuvînt, poate şi
de adevăr.
În roman, poţi orice: să scrii cu rea credinţă, ca stalinistul Mihai
Beniuc, trecîndu-l pe Blaga pe muchie de cuţit, ca să-l anihileze. Peatunci, arta angajată era zdrobitoare la propriu, artiştii angajaţi avînd
condeiul focusat pe neangajaţi. Poţi (model Saul Bellow, Ravelstein) să
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încurci voit ficţia cu realitatea istorică, dînd nume reale unor personaje de
ficţiune sau invers. Poţi să minţi.
Raportul corect ficţiune-istorie e bulversat, realul, autenticul fiind
amestecat nepermis cu imaginarul, în numele logicii ficţiunii, foarte
îngăduitoare cu rescrierile curriculare. Fictorii au descoperit plăcerea de a
dezinforma în proză, cînd la Secu nu se mai poate.
Goma n-are nevoie de altă viaţă (de personaj), sub protecţia
imunităţii ficţionale, de refugiu în lumi închipuite. Oglinda literară
purtată de-a lungul etc., etc. poate deforma imaginea lumii în care trăim.
Omul din Belleville nu mai vrea o imagine aburită, pătată, crăpată, spartă
chiar. Cît priveşte imaginea din dosarele Secu, în Culoarea curcubeului
'77, ne-a atras atenţia că este „mutilantă, negatoare”.
A optat pentru calea jurnalului publicat/ postat antum, pentru a
intra în priză directă cu cititorii. E o călimară spaţiul social şi Goma îl
foloseşte astfel. Cine mai crede că autorul sporeşte realul, cînd ce trăim
bate orice ficţie, e de-a dreptul FABULO?
Destinul său are, cu un cuvînt enorm, o trăsătură hristică, dar nu în
latură ascetică. E dureros, e tragic, fiind vorba de ofensivă, cu uitare de
sine responsabilă.
Eşti ceea ce ţi se întîmplă? Da. Şi-i bine de rememorat: prima dată,
l-au arestat pe holurile Facultăţii de Filologie, în 22 noiembrie '56, după
ce citise în „seminarul de creaţie”, condus de Mihai Gafiţa, proza despre
UTM-istul care, ca protest, a vrut să-şi predea carnetul. Civilul Paul
Goma a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la doi ani de
închisoare corecţională, pentru delict de agitaţie publică. Martorul
apărării, profesorul Gafiţa, a lipsit: îşi făcuse rost de-o călătorie de
plăcere în URSS. Aşa că Goma n-a fost „redat societăţii”, rămînînd
„contrarevoluţionar agitator”. La 1 aprilie '77, cînd a fost, după 4
cincinale re-arestat şi dus la organul de anchetă din calea Rahovei, a lăsat
în spate „soţia, copilul, casa, cărţile, cărţile mele scrise, cele nescrise,
semnatarii...”
Încerca să creeze o mişcare pentru respectarea Drepturilor Omului.
L-au vizitat/ căutat telefonic, atunci, 431 de persoane.
A fost torturat şi trimis acolo unde spune Pleşiţă:
„– Şez’ ăn pezda mă-ti, nu mai face pă Cristuăs”.
L-au acuzat că-i „corist” şi „jădan”, că-i trădător de patrie, că
atentează la ordinea socială, că nu-i lasă liniştiţi pe români să
construiască multilateral-socialismul. Şi l-au construit!
Ce-i rămîne anchetatului? Scrisul. „Te ţin eu minte, te scriu, te pun
într-o carte”; „cu ţinutul-minte mă apăr–şi atac... ” Singura armă e
memoria: „să-i neuit, să-i netac”.
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Putea să accepte prostituţia ideologică şi să se lase folosit de
Putere, cu cinism. N-a capitulat. Evadarea din lagăr ca singura scăpare?
Mai era una: tăcerea autoimpusă. Numai că greva tăcerii este, pentru un
scriitor, automutilare. Mai ales că a tăcea poate însemna şi a fi de acord.
A ales poziţia „reacţionară”, cînd numai Ceauşescu nu striga „Trăiască
Nicolae Ceauşescu!” şi a ajuns pe lista de lichidare a Securităţii.
Goma e mereu pe cîte o listă de lichidare. Scrisul îi e negat ciclic
(ah, ştiuta noastră incertitudine în aprecieri!), inspiră animozităţi. Îl
aprobă mulţi, dar mai mulţi se ambalează contra lui şi a jurnalelor lui. Ei
şi? Nici Baudelaire, nici Céline, nici Sartre n-au fost iubiţi de
contemporanii lor. Goma e şi el taxat nerezonabil, nedisciplinat, nedrept
cu A-B (mai şi este, în tensiunea confruntărilor), nemilos cu C –D,
„pişcăcios” cu T-Ţ, face dese trimiteri în M-P. Într-un cuvînt,
neduslabiserică. „Scrisul ca sinucidere socială” e sintagma lui Emil
Botta. O preiau.
Invidioşi pe imaginea sa în vest, construită cu risc vital, au fost
destui. Legea H/C/M 957/1966 nu permitea să-ţi publici cărţile în
străinătate. Goma nu s-a supus. Ostinato a apărut (l-au ajutat Dieter
Schlesak şi D. Ţepeneag) la Suhrkamp; La cellule des liberables, la
Gallimard.
S-a decretat că politica e asfixiantă în romanele sale. Ba îl salvează
curajul şi stilul sau, cum ar spune Caragiale, cinstea şi gramatica. Stilul
Goma e precis ca un acord subiect-predicat.
Îmi aduc aminte că jurnalul lui Mihail Sebastian a apărut în acelaşi
timp cu jurnalul gomic (I, II, III–'97). Sebastian a fost declarat pe dată
model de moralitate intelectuală, în timp ce Goma a avut parte de reacţii
repulsiv-violente. Nu diferite de cele din 1977, cînd, pentru Eugen Barbu,
era „un zero”: „nu înseamnă nimic pentru conştiinţa românească”. N-a
pomenit mai nimeni că Sebastian era şi autor al broşurii clandestine
Armata roşie vine, circulînd în aprilie '44. După Marian Popa, Vin ruşii!,
broşură apărută după acel 23 august majusculizat, unde M. Sebastian
saluta comunismul exportat cu tancul de URSS.
Cu exigenţă inflexibilă, în numele aceleiaşi opţiuni politico-etice,
Goma se manifestă dur contra celor care nu cuvîntă. Are raporturi proaste
cu amnezicii şi cu oportuniştii. Călcîiul lui Ahile al scriitorului român
este pohta de celebritate cu preţul compromisului. Nenorocitul calcul
conjunctural e mereu refăcut. Le-a intrat vechilor slujnicari în vene. Nu
se mai vindecă de trişerie ideologică, de duplicitate. Au dovedit-o şi
piticii de grădină, din Grădina Puterii şi-a Plăcerii preşedintelui Traian
Băsescu.
215

Care Putere are darul ei de a compromite marile idei, marile teme:
consensul, sub mandat Iliescu; existenţa normală, sub mandat Băsescu. Şi
este o graniţă morală (nu numai geografică) între eternul Odisseu rămas
fără Ithaca şi profitorii de partide, foşti profitori de partid. Din care motiv
nu-l văd pe Goma nici medaliat, nici academizat, nici indemnizat, nici
repus în drepturile civice fireşti. A luptat pentru drepturile omului, dar
drepturi nu are; s-a privat de libertate, ca să nu mai fim noi privaţi de
libertate.
Personajul principal al jurnalelor fiind România Întreagă (nu Mare,
cuvînt demonetizat de politichie), Goma nu poate fi calm, egal, milostiv.
Sigur că are resentimente (Gide: „Literatura bună nu se face cu bune
sentimente”), sigur că e tensionat, pasional, pătimaş, că nu-şi temperează
„moarea”. Nu este un diarist atemporal, cum îşi doreşte Andrei Pleşu (în
Note, stări, zile, Humanitas, 2010): „A ieşi din timp e a reuşi să
contempli lumea din punct de vedere al lui Dumnezeu”. Îl vedeţi pe
Goma fără dram de participare la viaţa publică? Are alte urgenţe decît
Pleşu, alte stări şi nici n-ar face compromisuri–declaraţii din politeţe ori
în oarece beneficiu. Exasperanţele lui Goma sînt foarte diferite de
exasperanţele lui Pleşu. Altceva îi disperă.
În corespondenţa cu Bernard Henry-Lévy, Michel Houellebecq
spunea că preşul discuţiei e rotund, are cîte colţuri vrei, îl ridici de
oriunde. E şi strategia lui Goma: nu uită nimic vîrît sub preş. Nu scapă
nici un 'veniment; nici un gestem, nici un biografem ori lexem, de la
protogînditorii marxist-stalinişti pînă la postgînditorii recenţi; de la falsul
„Marii Rivuluţii din Decembrie” la erorile iliescane, emiliene,
băsescane...; de la „ostaşu’ Cosaşu” la transcrierea Baconsky în
Baconschi şi de acolo la soacra lui Geoană, revoluţionară rănită, cu
carnet.
Întregul proces al comunismului l-a luat pe cont propriu. Ce ne cere
repetat Goma e să nu uităm, să nu-i uităm. Îndemn vital cînd trăim o
altfel de „piteştizare”, de „re-educare”, de manevrare a gîndirii. Un
Piteşti II, fără Nürenberg II, dar cu Rolleri mulţi. Antidotul acestui nou
control al minţii e memoria corectă şi Goma ştie bine ce nu trebuie uitat.
E mai aproape de noi decît dacă ar fi locuit la vechea adresă din
Bucureşti, de pe strada Compozitorilor. Anulează, din Franţa, distanţa,
înţelege din interior, din România, ce (ni) se întîmplă. E scriitorul de
alături.
Goma nu face parte dintre cei care îşi pun sub lacăt jurnalele sau
memoriile, ca să fie publicate după 50 de ani sau după 5. N-a vrut să le
tipărească „de dincolo de mormînt”. Laşilor le cam vine de hac. „Eu nu
sunt disident. Sunt scriitor. Punct”. Aşa a ripostat Marianei Sipoş în
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cartea-interviu intitulată chiar Destinul unui disident: Paul Goma,
Universal Dalsi, 2005, interviu luat într-un fevruar 1998. Nu disident, ci
inamic public al comunismului. Nici eu nu cred că poţi fi scriitor pur şi
simplu, după cum nu cred că a fi opozantul lui Ceauşescu face rău
calităţii sale de prozator. Cu spusa lui, „fiecare pasăre scriitoare pe hîrtia
sa piere”. Dacă sinceritatea e păguboasă, minciuna, pe termen lung, e şi
mai păguboasă.
„Îi convine lui Goma să vorbească despre frica la scriitorul român!,
s-a rostit un iritat. Au fost mari presiuni morale”. Au fost, dar unii au
rezistat şi alţii nu. Să-i tratăm la hurtă? Ce-i drept, altfel ar fi arătat
procesul comunismului făcut de ne-cumintele Goma decît de un expert în
comunism, reciclat. Altfel ar fi stat lucrurile cu Goma în fruntea comisiei
prezidenţiale, sprijinit de părintele Iustin Pârvu, de Grigore Caraza, de
Ion Gavrilă Ogoranu, de Marcel Petrişor, de Vasile Paraschiv, de Dorin
Tudoran, de dr. Florin Mătrescu (v. Holocaustul roşu, ed. a III-a, 2008,
Bucureşti, ed. Recson) de Andrei Vartic... Acţiunea „decomunizatoare”
Băsescu n-ar fi rămas formală după Raportul final. Vedeţi vreo coerenţă
în decizii cînd preşedintele numeşte regimul comunist „ilegitim şi
criminal”, fără a-i pedepsi pe criminali?
De descoperit, Goma se lasă descoperit din toate flancurile: şi
dinspre excelenţele intelectuale GDS, şi dinspre mai puţin excelenţele
intelectuale peceriste (nu că unii, ca Pavel Câmpeanu, n-are figura în
ambele tabere). Goma îi detestă şi pe Roller şi pe Ilie Ceauşescu; pe
Croh, în tustrele ipostaze: înainte de Ceau, în timpul lui Ceau, după Ceau.
Desantismul a fost „pistă aplicativă”, cum ziceau propagandiştii, falsă.
Cred, ca şi Radu Mareş, că sîntem condamnaţi la realism; aşa–căci–deci,
cum spune ironic Goma, paraliteratura să mai aştepte!
Goma a trecut prin închisori, a şomat, a „trăit pe unghie”, cum nu
se sfieşte s-o recunoască într-un Dialog (ed. Vremea, 2008). Cu toate
astea, Andrei Pleşu deplînge puţinătatea disidenţei româneşti, numindu-i
doar pe Doina Cornea, protestatară din 1982 şi pe Radu Filipescu. Pe
Goma, nu. Să-şi fi dat foc, ca Jan Palach, în ianuarie '69, la Praga? Întrun fel şi-a şi dat: a fost interzis în Rumânia, cum pronunţa Ceauşescu, din
'70 pînă-n '89, pus la popreală amar de ani. În alt fel, a făcut mai mult
decît să-şi dea foc: Le Mouvement Goma. Ne plîngem că n-avem un
Soljeniţîn cînd avem un Goma, că n-avem un Havel cînd avem un Goma,
că n-avem un Michnik cînd avem un Goma. Însuşi Adrian Marino,
contestatarul tuturor, recunoaşte în scandalizantele memorii: „Meritele
sale ideologico-politice sînt indiscutabile. De valoare istorică. El este
rezistentul comunist «arhetipic»”, chiar dacă îl acuză de „enormităţi şi
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extravaganţe”, „în forme maladive”. Marino se consideră chiar „suporter
secret” Goma. De ce secret, poate ştiţi domniile voastre, cititorii.
Postdecembrist, vai, a intrat în inappropriate relationship cu ebreii.
A fost acuzat pentru păcatul greu al antisemitismului, pe varii corzi:
coarda Ancel, coarda Radu Ioanid, coarda Shafir, coarda Andrei
Oişteanu, coarda Al. Florian (director executiv al INSHR „Elie Wiesel”),
coarda Boris Mehr, coarda Lavastine, coarda Carmen Muşat, M.D.
Gheorghiu, în care Goma vede sentinela pariziană la antisemitism, s-a
arătat gata să sucească gîtul elocvenţei şi elocinţei Săptămînii roşii. Un
argument pe... numărate: Goma a folosit de 126 de ori cuvîntul evreu.
Aha. Cum îl ştiu, va scoate altă variantă a cărţii-document, a eseuluimemoranda, unde va uza de vocabula incriminată şi a 127-a oară. Pe
Ovidiu Şimonca îl deranjează „evreii cu 2 de i”, altfel spus,
generalizările. Dar generalizările cu 2 i (corect gramatical) à propos de
români nu-l deranjează? Un anonimeni, autor de sentinţe neargumentate,
care vede iudeofobi peste tot, şuieră de indignare ca un ventil la afirmaţia
că evreii (cu 2 i) au fost în fruntea bucatelor. În fruntea bucatelor literare
au prea fost. Prima secţie de critică a USR a fost formată din Vitner, Vicu
Mândra, Nistor Ignat, Mihail Cosma, Silvian Iosifescu, Crohmălniceanu,
plus 2 neevrei, Paul Georgescu şi Geo Dumitrescu. Discuţi despre
vremea aceea, apare suspiciunea că îi vizezi pe evrei şi eşti clasat drept
ce nu eşti: antisemit. Există mulţi arbitri specializaţi în „antisemitizare”.
Chiar cînd afirmi că românii n-au fost mai puţin fanatici în aplicarea
metodei realist-socialiste, tot te citesc ca neonazi, cu derivatul
legionaroid. Şi cine a diriguit manu forte cultura decît Iosif Chişinevschi
cu liceu neterminat, Leonte Răutu Oigenstein, Iulea Şafran (nume literar
N. Moraru)? Etnicizăm ororile dacă dăm numele real al torţionarilor? Şi
încă: au fost românii menajaţi în totalitarism faţă de evrei? Măcar puteau
pleca (pe taxă), după cum pot să revină, conform noului diasporism:
repatrierea în ţările Europei de Est.
Lui Goma nu i s-a restituit nici azi cetăţenia, răpită (ca Basarabia)
în 1977, nici carnetul de scriitor.
Dacă dispare Goma, „România va deveni liberă, democrată şi la cur
curată?”. Numai că Paul Goma, prezent în toate zonele de impact cu o
realitate cum n-ar trebui să fie, nu moare. Nu cred că a intrat în Zodia
Bolii, a Morţii, cum notează în 26 ianuarie 2010. Nu-i vreme de murit
cînd procesul de ştergerea memoriei continuă. Categoric, temelia e
şubrezită rău dacă ne propunem să construim în dispreţul valorilor care
nu pot fi dispreţuite, iar Goma are parte, cu calamburul lui Corneliu
Regman, de „un pios ciomagiu”.
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Îmi place să-mi închipui–ipoteză de lucru–cum ar fi fost dacă ar fi
ocupat locul prim în stat. Ce reacţie îngrozită ar fi avut alde Pleşiţă şi alte
stele mari; prosovieticii (deşi nu mai există, de facto, URSS, prosovieticii
au rămas prosovietici), dar şi ştefangheorghiştii ceauşişti, deveniţi
analişti politici; politicienii plini de semenitate, adică de dragoste pentru
aproapele din partid, să trăiască bine.
Nu ştiu dacă Paul Goma o să revină la roman; eu mi-o doresc, dar
asta s-ar întîmpla doar în cazul normalizării, ceea ce-i destul de
improbabil. Ce trebuie spus limpede e că nu se va scrie acest segment de
istorie, dar şi de istorie literară, fără jurnalul lui Paul Goma, deopotrivă
document şi reprezentare artistică de clasă. Iar de documentat, privind
universul concentraţionar, s-a „documentat” chiar la gherlă. Cînd a aflat
întîia oară, de la Ştefan Davidescu despre „fenomenul Piteşti”, era la
Jilava, în celula 36. S-a „documentat” apoi în Lăteşti–DO. Deţine cu
prisosinţă experienţa închisorilor, cu tot ce implică ea. Al. Paleologu
vorbea despre puşcărie ca despre o aventură biografică. Haida de, în care
puşcărie?
„Am integrat (citez o însemnare din 25 ian. 2000) în jurnal texte
impure, străine: eseuri, scrisori, articole, invenţii tehnice (nu chiar
tehnice...);
Prin asta am făcut din Jurnal(ul meu–precizez) genul total, romanul
integral. La urma urmei eu, autor (m-)am retrogradat în poziţia
povestitorului care povesteşte povestea poveştii (vieţii) sale”.
Iată o reuşită venită de unde nu te aştepţi: „jurnal-roman-total”, dar
şi roman-fluviu, un haos... controlat, un hibrid roditor.
N-am evitat să eşuez în laudatio, aşa cum nu dorea Flori Bălănescu
să se întîmple. N-o fac des, detest critica piaristică a găşcarilor puşi pe
encomii nesăbuite. Dar prea sînt mi(s)tificaţi tot felul de „tenori ai
opiniei publice”, de „elitarzi intelectualiceşti”, aşa cum le zice Goma, în
timp ce primus inter pares, model formativ prin excelenţă, e taxat de
ponegritor şi cusurgiu, contaminant şi otrăvicios. Şi-mi aduc aminte că
Nietzsche cerea stabilirea scării valorilor în funcţie de capacitatea de a
suferi. Reformulat–în funcţie de capacitatea de a te sacrifica. Goma are
vocaţia rară a jertfei de sine, principiu de moralia nu minima, ci maxima.
Atitudinea sa nedilematică, tranşantă, care e a(l)titudine,
complexează, ce-i drept, dar Goma e un reper moral care (ne) salvează
obrazul.
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„Parabola Dimineţii în Sîmbăta Omului:
Oare de ce
cîinii
nu se văd
din cînd în cînd, la şapte ani măcar
să-şi latre stăpînii?”

Poeme de Laurenţiu Dumitraşc
S-a tras cortina
Pentru mine toamna
nu mai erai nici tu nici liliac
doar ghidul încerca a-mi spune
printre cerceafuri c-a trecut un veac
casa de lemn, decor la veşnicie
mă întreba dacă mai vreau s-o văd
era datată anul una mie ...
Vorbeam cu apa şi-o certam în gînd
că s-a vîndut pe gratis, ani la rînd
acum se vrea fecioară de izvor
vittelamor, vittel amor

Fragmente din scrisoarea mea catre Killer
Cîini cu nume de sfinţi. Cîini.
Oameni cu nume de sfinţi:
Enciclopedii.
Delon avocatul cîinilor maltrataţi
bardot-l ille des chiens.
E. Munch strigătul lumii,
Tu, Adrian Visconti
Ghepardul
crab, unicul cîine din
doi domni din Verona-lui Shakespeare,
cîinele colonial /maidanezi/ cîini poeţi/ cîini cîini/
prietene, mai e ceva, dincolo de autocar, avion mai e ceva
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fii atent:
Tu, ai stat atîta timp cu mine?
M-ai suportat?
Şi-atunci cînd te-nşelam lipsind de-acasă vieţi şi zile?
De ce nu m-ai muşcat atunci
definitiv?
Signor Francisc, mare păcat că n-ai văzut Rusia!
Parabola Dimineţii în Sîmbăta Omului:
Oare de ce
cîinii
nu se văd
din cînd în cînd, la şapte ani măcar
să-şi latre stăpînii?
Versificaţie la mîini
Mîinile mele mîngîie moartele
mîinile mele mîngîie şoaptele
şoaptele moartele
la Schimbarea la Faţă
sîngerează
mîinile mele n-au moarte
mîinile mele au mîini
dac-ar avea cin` să le lacrime
mîinile mele
mîini
Fii bun cu Maria
Mi-e dor de Ardeal, de Avrig
de Sfînta - ntre Sfinte, Rohia.
Ioane, fii bun cu Maria.
... de strada cu piatră din Cluj
pe care o rază de lună
coboară din Blaga, discret
trecînd prin ferestre
postumă.
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... pe strada cu piatră din Cluj
himere cu Tosca în minte
aşteaptă cortina de pluş cortina Măniuţiu ...!
Mi - e dor de Ardeal, de Avrig
de Sfînta-ntre Sfinte
Rohia.
Ioane, fii bun cu Maria.
Phedra
Eu, pînă ce nu văd, nu cred!
zise Thezeus.
Eu, pînă ce văd, nu mai cred!
zise Hyppolytus
Eu, pînă ce nu cred, nu văd!
zise Femeia
Atunci, maestre Elytis,
de ce este bigamie
să iubeşti şi să visezi ?
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“Dincolo de atributele clamate ori comentate (melosul de
sorginte biblică, lexicul de natură argotică, trimiterile culturale
frecvente, repetiţiile şi uneori topica neconvenţională ş.a.), cele
mai interesante interpretări ale poemelor lui Allen Ginsberg sunt
acelea bazate pe un background biografic.”

"Eu, Allen Ginsberg..."
un eveniment editorial comentat de Emil Nicolae
Autoportret sulfuros
Descendent al unei mame demente (comunistă radicală şi adeptă
înverşunată a nudismului), el însuşi cu frecvente accese delirante, în
adolescenţă şi chiar la maturitate exersând felurite delicvenţe,
homosexual, narcoman şi traficant de droguri, beţiv, implicat în
asasinarea lui David Kammerer (împreună cu Lucien Carr şi Jack
Kerouak), simpatizant de stânga şi anarhist "îndosariat" de FBI ca
potenţial destabilizator al ordinii de drept, turbulent de profesie în
aproape toate împrejurările publice din Vest sau din Est (expulzat din
Cuba şi din fosta Cehoslovacie), oponent al războiului din Vietnam şi
militant pentru pace în general, călător în cele mai ciudate locuri exotice
(din Africa, Asia şi America de Sud), adept al meditaţiei budiste,
exhibiţionist, bântuit uneori de gândul sinuciderii, moare în urma unui
cancer hepatic... Acesta a fost omul Irwin Allen Ginsberg (3 iun. 1926,
Newark - New Jersey - 5 apr. 1997, New York City), în acelaşi timp,
poet, muzician, artist fotograf, actor de film, profesor de literatură la
câteva univesităţi, membru al Academiei Americane şi al Institutului de
Arte şi Litere, deţinător al National Book Award (pentru vol. The Fall of
America, 1974), finalist al Premiului Pulitzer (cu vol. Cosmopolitan
Greetings. Poems, 1986-1992, 1994), laureat al mai multor festivaluri de
poezie din toată lumea etc. Aşadar, avem de ales şi la oricare dintre
aceste extreme ne-am duce, am greşi.
Pentru că "petele de culoare" din biografia celebrului beatnik - ca
şi din aceea a congenerilor - nu sunt simple accidente din parcursul
existenţial al unui artist, ci componentele de bază ale unei "atitudini"
(modus vivendi) care se va exprima, deopotrivă, şi literar sau altfel. Iar
asta se vede imediat în texte, care nu pot fi înţelese deplin fără
investigarea biografiei: "Am văzut cele mai strălucite spirite ale
generaţiei mele distruse de nebunie, pierind de foame isteric nude, /
târându-se în zori prin străzile negre în căutarea unei <doze> aspre /.../
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cei care au reapărut pe Coasta de Vest investigând F.B.I.-ul în bărbi şi
chiloţi cu ochi mari pacifişti senzuali în pielea lor închisă la culoare
distribund broşuri ininteligibile /.../ cei care şi-au pierdut tinerii amanţi la
cele trei ursitoare ale destinului, scorpia chioară a heterosexualului dolar
care-şi arată într-o sclipire de ochi pântecele şi scorpia chioară ce nu face
nimic altceva decât să-şi stea pe cur şi să taie din ghergheful artistului
firele intelectuale de aur / cei care copulează în delir şi nesăţios cu o
sticlă de bere un cartuş de ţigări o lumânare cad din pat şi continuă
lungiţi pe podea şi apoi pe culoar sfârşind sleiţi lângă perete cu o viziune
a celui din urmă vagin şi a orgasmului evitând ultima ejaculare a
conştiinţei..." (cf. "Howl" / Urletul, 1955-1956).
Un sabotor cultural
Pentru acest fel de a scrie, fără pudibonderii ipocrite în faţa
cuvintelor şi a vieţii reale, prima carte a lui Allen Ginsberg (Howl and
Other Poems, City Lights Books, 1956), editată de Lawrence
Ferlinghetti, a fost iniţial interzisă de la difuzare şi, ulterior, vândută cu
mare succes. Un "zgomot" care s-a repetat şi la apariţia altor cărţi de-ale
sale: Kaddish and Other Poems (1961), Reality Sandwiches (1963), The
Fall of America. Poems of These States (1973), Plutonian Ode. Poems
1977-1980 (1982) etc. Cu timpul, însă, după ce scriitorii beat au fost
înţeleşi şi acceptaţi de establishment-ul literar (pe care l-au înfruntat la
început), lucrurile au intrat oarecum în normal. În acel moment, Allen
Ginsberg - după suita de "reprezentaţii" publice la care s-a dedat - deja
era recunoscut ca lider al "Generaţiei Beat". Numai că trebuie să vedem
în acest "tablou colectiv" ceva mai mult decât o simplă promoţie de
scriitori rebeli: în realitate, a fost manifestarea unei stări de revoltă care a
depăşit cercurile artistice (alături de scriitori, merită amintiţi plasticienii
Elaine de Kooning, Jackson Pollock, Mark Rothko, eseistul Harold
Rosenberg, dar şi numeroşi interpreţi de jazz sau pop-rock, precum
Charlie Parker şi Bob Dylan). Serge Fauchereau a descris destul de exact
"gregaritatea" fenomenului: "Dat fiind că modul de viaţă <beat> părea să
preconizeze sărăcia, aspectul mizerabil şi murdar, barbă şi păr neîngrijit,
încăierare, alcool, stupefiante, hoţie şi restul pe aceeaşi măsură - a făcut
pe numeroşi golani să se proclame <beatnici> şi cuvântul a făcut carieră.
Acest lucru nu e nou: în Franţa de după război, orice fată de aspect mizer
şi cu păr neîngrijit se denumea <existenţialistă>. Publicitatea şi
snobismul, ziarele de mare tiraj, televiziunea - toţi folosesc cuvântul
<beat> - şi, în final, poeţii profită văzându-şi tirajele în creştere. /.../ Dat
fiind că suntem în SUA, poeţii se împacă foarte bine cu această
publicitate, acordând interviuri cu plăcere, în care adesea exhibiţionismul
e în competiţie cu demagogia..." (cf. Lecture de la poésie américaine,
Ed. de Minuit, Paris, 1968).
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Poate că aici ar trebui explicată şi originea numelui mişcării,
învăluită şi ea în fel de fel de legende: după unii, "beat" ar avea sensul de
"învins" (condiţie socială umilă), după alţii pe acela de "bătaie" / tempo
(aluzie la relaţia cu jazzul) sau de "beatitudine" (de influenţă budistă). În
orice caz, toată lumea pare de acord că sufixul atributului "beatnik"
provine de la satelitul sovietic Sputnik! (marcând înclinaţia populiststângistă a adepţilor). Astfel, nu e de mirare că perspectiva academică
asupra literaturii beat a rămas una distantă, sceptică şi ironică: "Un
sabotor cultural mai important decât Kesey (Ken - autorul celebrului
roman <Zbor deasupra unui cuib de cuci> / One Flew Over the Cuckoo's
Nest, 1962 - n.m.), poetul Allen Ginsberg a mimat pe rând păcatele
politicii şi sexualităţii moderne cu ajutorul unei retorici bombastice
studiate, denunţând idolii burghezi ai economiei de piaţă şi bunele
maniere cu zelul apocaliptic al unui profet în deşert. /.../ Exprimată întrun vocabular de un populism mistic, estetica <beat> s-a împotmolit când
a fost vorba să emită judecăţi de valoare şi pe alte baze decât cele ale
adevărului experienţelor personale." (v. Peter Cohn, Literature in
America. An Illustrated History, Cambridge University Press, 1989).
Regele "buzerant"
Adevărul este că - strict literar vorbind (adică aplicat pe
consistenţa discursului şi pe valoarea înnoirilor expresiei) - Allen
Ginsberg nu se clasează înaintea scriitorilor mai vechi / experimentaţi
care au virat-o spre <beat>, ca Lawrence Ferlinghetti sau William S.
Burroughs, şi nici a companionilor Jack Kerouac (romanul acestuia On
the Road / Pe drum, apărut în 1957, fiind în mod curent considerat
"Biblia generaţiei beat") sau Gregory Corso. Doar că, în mentalul public,
imaginea unui beatnik "exemplar" trebuind să exceadă textul,
argumentele lui Allen Ginsberg (prezenţă provocatoare, atitudine
neconvenţională, intervenţii gălăgioase, biografie impregnată de
ciudăţenii ş.a.m.d.) au fost mai puternice, încât <persona> lui a ajuns să
ilustreze într-un fel enunţul literar. Aşa se explică faptul că "Howl" /
Urlet a avut impactul unui manifest mai degrabă social, deşi "Kaddish"
(inspirat de moartea mamei autorului) era, organic, mai ataşat literaturii.
Din acest punct de vedere, dincolo de atributele clamate ori comentate
(melosul de sorginte biblică, lexicul de natură argotică, trimiterile
culturale frecvente, repetiţiile şi uneori topica neconvenţională ş.a.), cele
mai interesante interpretări ale poemelor lui Allen Ginsberg sunt acelea
bazate pe un background biografic.
De pildă, poemul "Kraj Majales" / Regele Mai (în lb. cehă) se
leagă de o întâmplare din 1965. Poemul debutează ofensiv, cu o
imprecaţie precis orientată: "Şi comuniştii nu au nimic de oferit în afară
de obraji umflaţi, ochelari de vedere şi poliţişti mincinoşi / şi capitaliştii
oferă napalm şi bani în valize verzi Celor Despuiaţi, / şi comuniştii
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creează industria grea, însă şi inima e grea / şi frumoşii ingineri sunt
morţi cu toţii, tehnicienii secreţi conspiră pentru propriul look glamour /
din Viitor, din Viitor, acum însă beau vodcă şi se plâng de Forţele de
Securitate, / iar capitaliştii toarnă în ei gin şi whisky la bordul avioanelor,
lăsând milioane de indieni cu pielea măslinie să moară de foame / şi când
dobitocii de comunişti şi capitalişti se combină Omul Drept este arestat
sau jefuit sau i se taie capul...". Şi urmează relatarea împrejurării /
motivaţiei care a declanşat revolta cu pricina: "Fiindcă am fost arestat de
trei ori la Praga, o dată pentru că am cântat beat pe strada Narodni, / o
dată bătut măr pe trotuar în toiul nopţii de un agent mustăcios care zbiera
BOUZERANT, / o dată pentru că mi-am pierdut caietele cu opinii
neobişnuite despre sex, politică şi vise, / şi am fost trimis din Havana cu
avionul de nişte ofiţeri în uniforme verzi, / şi am fost trimis din Praga cu
avionul de nişte ofiţeri în ţinute business cehoslovace..." (poemul a fost
scris în avionul cu destinaţia Londra şi datat: "May 7, 1965").
Dacă nu te mulţumeşti cu notele laconice din ediţiile standard (v.
Selected Poems / 1947-1995, ed. 1996), cu puţin efort documentar poţi
afla originea stranie a textului. Iat-o, în relatarea scriitorului ceh Josef
Skvorecky (instalat în Canada, la Toronto, din 1969): "La Praga, eram
singura persoană căreia Ginsberg îi cunoştea numărul de telefon. La
mijlocul anilor '60, unul dintre prietenii mei apropiaţi, regretatul Jan
Zabrana, începuse să traducă una dintre operele lui, Howl. Zabrana însuşi
era un poet excelent, dar din motive politice (părinţii săi ispăşiseră lungi
pedepse în lagărele de concentrare), el nu a fost publicat până pe la
mijlocul anilor '60. Cum engleza lui era sumară, mi-a cerut să-i fac eu
mai întâi o traducere literală a textului lui Ginsberg, pe care să-l
prelucreze apoi în spirit poetic. Poemul era plin de capcane fiindcă miza
mult pe cuvinte argotice pe care mi-a fost greu să le găsesc în bătrânul
meu dicţionar Webster. De aceea i-am scris de mai multe ori lui
Ginsberg, cerându-i lămuriri. Şi, într-o seară, sună telefonul, Ginsberg
fiind la celălalt capăt al firului. Credeam că mă cheamă de la New York
dar, spre marea mea surpriză, el se afla pe aeroportul din Praga. Tocmai
fusese expulzat din Cuba unde criticase politica sexuală a lui Fidel (întrun discurs, la Universitatea din Havana, Castro atacase homosexualitatea
- n.m.) şi, cum nu existau zboruri directe între Cuba şi SUA, poliţiştii
cubanezi l-au îmbarcat într-un avion cu destinaţia Praga. L-am condus,
aşadar, la Zabrana, unde am stat de vorbă toată noaptea. A doua zi, l-am
condus la un club al fanilor de poezie şi jazz, de felul celor pe care le
găseşti în San Francisco. Atunci când am intrat, poeta Vladimira
Zerepkova îi spune vecinei sale de masă: <Astăzi, care mai de care îşi dă
aere de Ginsberg!>, la care Ginsberg a intervenit: <Ba sunt chiar eu!>. În
consecinţă, i-am propus, dacă-l interesează, să participe la concursul
Regele Mai organizat de Universitatea Carol. El a acceptat şi, evident,
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studenţii l-au ales. Mai târziu a scris un poem intitulat <Kraj Majales>,
adică <Regele Mai> în cehă. La câteva săptămâni după această
întâmplare, Ginsberg se afla în apartamentul meu şi îmi spunea că nu se
simte în siguranţă la Praga. În noaptea precedentă fusese agresat pe
stradă de un necunoscut care i-a strigat <Buzerant! Buzerant!>, adică
<poponar> în argoul ceh. A decis să părăsească ţara în următoarele două
zile. La câteva minute după plecarea lui, cineva mi-a bătut în geam locuiam la parter -, erau doi agenţi ai poliţiei secrete. M-au întrebat dacă
poetul american <Ginstein> era la mine. Le-am răspuns că tocmai a
plecat şi au dispărut. A doua zi, un prieten, care lucra la aeroport, mi-a
telefonat şi mi-a spus că a văzut doi agenţi ai poliţiei secrete escortându-l
pe Ginsberg până la un avion al British Airways cu destinaţia Londra.
Aşa s-a sfârşit aventura pragheză a lui Ginsberg, pe care l-am revăzut
când eu şi soţia mea ne-am instalat în Canada. Ne-am dus să-i facem o
vizită la ferma din Cherry Valley, apoi în apartamentul său din New York
şi ne-am întâlnit de mai multe ori la Toronto. Era un bărbat plăcut, afabil,
şi îşi cânta frumos propriile compoziţii..." (interviu acordat lui Martin
Kristenson pentru La son du grisli. Jazz, musique expérimentales et
autres).
Rezervat iniţiaţilor?
Asemenea completări / "povestiri" / explicaţii ajutătoare pot fi
găsite pentru destule dintre poemele lui Allen Ginsberg, netezindu-le
receptarea măcar la modul tranzitiv. (În particular, pornind chiar de la
"Kraj Majales", se pot discuta multe şi despre raportul dintre poetul beat
şi literatura noastră: de ce la Praga, la Varşovia sau Moscova era bine
cunoscut prin anii '60 iar la Bucureşti nu, de ce Valery Oişteanu şi Andrei
Codrescu au trebuit să plece în SUA ca să-l contacteze, de ce abia
optzeciştii au descoperit şi au asimilat mişcarea beat etc.). Încât, pe de o
parte, e lăudabilă iniţiativa Editurii Polirom de a scoate o selecţie din
opera lui Allen Ginsberg (v. Howl şi alte poeme: antologie 1947-1997,
Ed. Polirom, Iaşi, 2010; 338 p.), fie şi foarte târziu (din ea am preluat
versurile citatele anterior). Pe de altă parte, însă, aşa cum e alcătuit,
volumul îi vizează pe "connaisseurs", căci nu are un aparat critic din care
cititorul obişnuit să-şi extragă informaţia necesară (cu excepţia unor note
scurte pe manşetele supracoperţii şi în subsolul câtorva pagini). Iar dacă
ar fi să mă refer şi la traducere (Domnica Drumea şi Petru Ilieşu), se
observă imediat că, în varianta românească, expresivitatea originalului
argotic se restrânge în favoarea "corectitudinii" literare. Faptul acesta se
datorează numai într-o oarecare măsură traducătorilor, în rest el fiind
rezultatul unei probleme nerezolvate în dinamica istorică a limbii noastre:
raportul dintre termenii argotici şi cei asimilaţi ca "literari", mai ales în
aria denotativelor sexuale (fenomen sesizat şi de Antoaneta Ralian când
l-a tradus pe Henry Miller).
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„Dacă vrem să citim o carte despre un subiect (lăsând la o
parte detaliul acum banalizat al lui Escarpit că am auzit de
subiect) asta înseamnă că avem deja o perspectivă asupra
subiectului - una personală, subiectivă, configurată din
informaţii secunde şi disparate dar în raport cu care ne simţim
oricum foarte confortabili.”

Despre intenţionalitate şi grilele lecturii
un eseu de Horia Dulvac
Acum aproape patru decenii, conceptul de snobism pozitiv al lui
Robert Escarpit avea propria sa notorietate şi modernitate. Era vorba de
ideea că actul de lectură are unele motivaţii paradoxale ce-l pun în
mişcare, schiţate conform următorului raţionament: dacă cititorul nu ştie
ce urmează să citească, atunci ce ar putea alimenta resursele lecturii?
Răspunsul este că, într-un fel sau altul, avem dinainte anumite aşteptări
care vor recepta deja cu o anume subiectivitate ceea ce urmează. Iar în
primă instanţă, unul dintre mobilurile comune dar eficace ale lecturii este
legat de ceea ce s-ar numi „snobism”.
Acest soi de imitatio îşi găseşte energiile într-un impuls burghez:
vrem să avem opera respectivă, ca pe un obiect. Nu numai în opera
plastică, dar şi în literatură, cititorul a auzit de opera artistică în cauză şi
vrea o achiziţie directă, fără intermediere. Asimilând-o, este ca şi cum ar
fi anexat-o, ca şi cum ar fi devenit a lui personală, iar subiectul a devenit
prin această achiziţie mai legitim, mai bogat şi interesant.
Se poate observa că mecanismul acesta presupune că, sub o formă
sau alta, „receptorul”(după o sintagmă sociologică deja comună) fusese
convins. Convingerea, mai puţin hermenutizată atunci , era presupusă,
firească, aproape implicită. Ea era de fapt cea care furniza cititorului
energiile să se deschidă spre o nouă achiziţie.
În fine, snobismul estetic de care vorbea Escarpit era „pozitiv”,
adică avea o finalitate benefică, chiar dacă mecanismele sale sugerau în
primă instanţă un soi de ilegitimitate sau impostură a cititorului, schema
sociologică a lecturii era totuşi corectă.
Astăzi însă, aşa cum „frivolităţile” trecutului devin nostalgice şi
inocente, lucrurile au ajuns mult mai departe: incipiensul acesta numit
snobism pozitiv, care conţinea, dacă privim cu atenţie, germenii
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conceptului de intenţionalitate („snobismul” ca variabilă de condiţionare
a lecturii) a fost înlocuit de termeni şi ecuaţii mult mai de forţă.
Inainte de toate, să observăm că, oricum le-am numi, mobilurile
lecturii constituie un factor de intervenţie în sistem. (Este vorba de
sistemul sociologic complex format din formele şi expresiile artistice,
mintea omului, modul cum ele sunt reflectate, ori chiar o anumită
legitimitate ontologică a expresiei (dacă vrem să abordăm lucrurile aşa)).
Raţionamentul este următorul: dacă dorim să accedem la o anume
formă de expresie (să citim o carte, să privim şi să reflectăm la o operă de
artă plastică), înseamnă că exista cel puţin voinţa pe suportul căreia se
clădeşte lectura. Acest imbold elementar ordonează ceea ce citim după o
anume construcţie mentală: fenomenul nu seamănă cu îmbinarea pieselor
într-un puzzle, ci cu stratificarea formelor viului organic după o anumită
logică conţinută în codurile genetice, ceea ce se traduce prin
exteriorizarea unei anume geometrii fractale.
Dacă vrem să citim o carte despre un subiect (lăsând la o parte
detaliul acum banalizat al lui Escarpit că am auzit de subiect) asta
înseamnă că avem deja o perspectivă asupra subiectului - una personală,
subiectivă, configurată din informaţii secunde şi disparate dar în raport cu
care ne simţim oricum foarte confortabili. Perspectiva aceasta primă
poate să nu aibă mare legătură cu subiectul (şi de cele mai multe ori aşa
se întâmplă), dar trebuie să aibă o coerenţă în raport cu propria identitate.
Dar oricum, acestea grevează fatalmente încă din debut asupra felului în
care asimilăm noutatea, cu alte cuvinte toate aceste condiţionări initiale
contribuie la configurarea grilei de lectură.
De cele mai multe ori inconştient, criteriul initial se ascunde cu
atâta subversivitate în canoanele şi criteriile lecturii, încât deseori le şi
refuzăm.
Am ajuns aşadar în punctul a ceea ce Daniel Dennet denumea
intenţionalitate –cunoaşterea este determinată de o subiectivitate
înnăscută, care prelucrează elementele de noutate într-o formă dictată de
grila unei anteriorităţi a gândirii. (Văzută aşa, cunoaşterea dezvoltată dea lungul intenţionalităţii este susceptibilă a fi tautologică, înşelând mintea
cu informaţii prelucrate într-o manieră dictată de propriile ipoteze
conţinute în germenii teoriei)
Dar să vedem care sunt coordonatele conceptului de
intenţionalitate la Daniel Dennet şi cât de potrivită poate fi aplicarea
acestuia la nivelul codurilor de lectură.
Deşi un concept inventat de filosofii medievali, intenţionalitatea
(văzută ca“starea de a fi orientat spre ceva(1)) este reabilitată de filosofie
mai întâi dinspre biologie, ca un soi de stupefacţie la adresa capacităţii de
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orientare spre multiplicare a celulei. “Comportamentul” (dacă se poate
vorbi de aşa ceva–al unor entităţi celulare este de asemenea natură ca şi
cum ele ar avea un cod încifrat care le ghidează cea mai bună cale spre
multiplicare şi supravieţuire, astfel încât filosofiei i s-a părut legitimă
întrebarea: “macro-molecula doreşte ea cu adevărat să se reproducă?”
(2).
Un element definitoriu al atitudinii intenţionale la Daniel Dennet
este atitudinea proiectului, adică o metodă de predicţie a
comportamentului unei entităţi luând în considerare proiecţia sa
comportamentală de-a lungul timpului: Dennett dă exemplul unui nou
ceas electronic deşteptător - îi putem pune să sune soneria la o anumită
oră, luând în considerare relaţia cauzală proiectivă dintre acţionarea
butoanelor şi ceea ce presupunem că se va întîmpla - va suna la ora
setată.
Prezicerile pe baza atitudinii proiectului sunt încărcate de un
oarecare risc dar relaţia noastră cu acest tip de atitudine e aproape
cotidiană: de exemplu, modul cum ne raportăm la folosirea
instrumentelor tehnologice casnice–nu trebuie să învăţăm fizică pentru a
exploata un televizor, etc.
Predicţiile întemeiate pe atitudinea proiectului funcţionează în
cazul artefactelor–chiar şi acelora confecţionate de “mama natură”–de
exemplu, plantarea unei seminţe se face proiectându-i acesteia
potenţialitatea creşterii.
Atitudinea intenţională este cu atât mai actuală cu cât ea poate fi
făcută răspunzătoare de pildă, de una din cele mai notorii, după părerea
mea, relaţii ale omului modern cu lucrurile ce-l înconjoară: este vorba de
intenţionalitate şi antropomorfizare.
Operăm o antropomorfizare a relaţiei noastre cu diversele entităţi,
mai ales în comportamentul cotidian, când avem tendinţa să atribuim
obiectelor nu doar tendinţe, ci emoţii şi sentimente (cel mai frecvent caz,
personalizarea telefoanelor mobile, atribuirea autoturismelor de nume sau
calităţi, afecte, etc.). Nu este nevoie să învăţăm legile fizicii pentru a
exploata obiectele electrocasnice, computerele sau să conducem maşinile,
este suficient să le accedem ca pe nişte entităţi articulate care intră cu noi
într-o relaţie funcţională ce poate fi personalizată.
De asemenea, atitudinea intenţională se aplică déjà aproape
obligatoriu entităţilor compuse, care de la un anumit grad de segmentare
chiar dacă sunt nevii, prin divizibilitatea lor avansată se pretează la a fi
înzestrate cu intenţionalitate, antropomorfizate, etc. Dennett dă ceea ce el
numeşte “exemplul său favorit”–jocul de şah cu un computer, când este
lipsit de sens să îi atribuim computerului un comportament fizic, sau
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chiar de atitudine a proiectului, ci este mai uşor să îl învingem dacă îi
atribuim atitudinea intenţională a victoriei, să îl antropomorfizăm în
persoană umană care vrea să câştige.
Dar modul în care intenţionalitatea este motivaţie şi determinaţie
a citirii, constituind o adevărată “grilă de lectură” se găseşte în
consideraţiile pe care Dennet le făcea asupra raportului dintre
intenţionalitate şi gândire.
Consecventă ideii de “antropomorfizare”, intenţionalitatea aşează
cumva sediul gîndirii în entitate, căreia îi atribuim un mod de gîndire şi
anume acela al nostru, al subiectului conştient. “Orice sistem intenţional
depinde de modurile sale speciale de a gândi la orice se află în gândurile
sale”(3).
Aici apar o mulţime de probleme care ţin de proiecţia
conştientului în afara sa –lucrurile seamănă extrem de mult cu o
reîntoarcere la gândirea simbolică a omului primitiv. Chiar aşa se petrec
lucrurile, omul modern se comportă deseori ca un barbar care
exploatează obiecte sofisticate, încărcate de tehnologie, a căror
funcţionare ascunsă va ajunge din ce în ce mai greu să o înţeleagă.
Deşi prima aplicaţie la care ne gândim este una a artelor plastice,
intenţionalitatea gândirii devenind flagrant vizibilă în antropomorfizarea
intensă a unor obiecte în funcţiunea lor simbolică, este cât se poate de
evident că toate acestea se regăsesc cu deasupra de măsură şi în zona
codurilor conţinute mentalului, ale grilelelor de lectură.
Iată de pildă cât de binevenită poate fi evocarea în acest context a
tezei “realismului intenţional” a lui Jerry Fodor (4) potrivit căreia
reprezentările mentalului sunt “propoziţionale”, vorbindu-se de un
“limbaj al gândirii”. Ori dacă reprezentările mentalului sunt
propoziţionale, rezultă că este recunoscută supraordonarea unei gramatici
în procesul adăugării informaţiilor cunoaşterii.
După Jerry Fodor (4) problema este a interacţiunii dintre minte şi
lucruri. “”Când se afirmă că există stări mentale,obiectele pe care le
cuantificăm sunt stări precuzm gândurile, opiniile, temerile,
dorinţele.Fiecare stare are un conţinut propoziţional sau o semnificaţie.
Acesta este motivul pentru care ne referim la astfel de stări ca la atitudini
proroziţionale: fiecare stare este o atitudine distinctă faţă de o propoziţie
(conţinut propoziţional sau judecată în sens logic.)” (5)
Inevitabilitatea lecturilor codate este susţinută de premisele
recunoaşterii în intenţionalitatea gândirii: lectura nu operează în gol, ea
demarează prin recunoaşterea textului , ceea ce presupune o întreagă
suită de operaţii ale mentalului. Limbajul gândirii la rândul său nu se
dezvoltă în gol, ci pe terenul unei logici preexistente care veghează la
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recunoaşterea informaţiei, moment în care s-a şi produs de fapt dicteul
lecturilor codate.
Intenţionalitatea conţine o recunoaştere implicită, întrucât “scara
ta perceptivă” (Dennett) a acţionat ca atare atunci cînd recunoaşterea s-a
produs.
Vorbind de scara perceptivă, Dennett déjà a introdus ca pe un cal
troian intenţionalitatea modelelor mentale. Acestea acţionează precum
modelul unei chei asupra broaştei, precum tiparele genetice ale diferitelor
prose moleculare, precum elemenetele de memeorie asupra unor reacţii
comportamentale, etc, exemple pe care Dennett le-a folosit în teza sa.
Mai mult decât atât, cunoaşterea nu ar fi posibilă în afara acestor
tipare mentale care acţionează vectorial ca intenţionalitate cognitivă.
Importanţa recunoaşterii, profunda ei legătură cu intenţionalitatea
perceptivă precum şi simbolistica limbajului asociat cunoaşterii le-am
constatat prin următorul experiment personal: am explicat unei nepoate
preşcolare care este funcţionalitatea linguriţei cu care mânca- un mâner
de care apucăm şi un căuş în care se pune mâncarea. Apoi, i-am arătat
obiectul din profil, astfel însât el se vedea ca o linie curbă şi i-am cerut să
îl deseneze; rezultatul a fost desenarea linguriţei aşa cum a fost ea
furnizată prin explicaţie, ca structură mentalului, adică un mâner şi căuş
şi nu ca linie curbă. În această situaţie subiectul a desenat ceva
preexistent în mintea sa, dezvoltându-i obiectului o intenţionalitate care
s-a regăsit ca limbaj, semn.
În fine, fără a dezvolta această direcţie, trebuie observat că, deşi
este un concept crescut pe fundamentele raţionalităţii, intenţionalitatea
poate căpăta o încărcătură ontologică proprie şi paradoxală.
Simpla ridicare a problemelor de realitate a cunoaşterii sau de
identitate a subiectului cunoaşterii fac din intenţionalitate un concept cu
paradoxală vocaţie metafizică.
Vechile întrebări dacă realitatea poate fi luată în discuţie în afara
reprezentării, marcate de observaţia că intenţionalitatea s-a definit ca
ingredient indispensabil la reprezentarea lumii, fac din ea şi din codurile
sale de recunoaştere termeni ontologici redutabili.
Pentru clarificare, putem argumenta cu binecunoscutul exemplu
al camerei goale: mânate de obsesia de a nu perturba sistemul observat,
ştiinţele pozitive generează experimente din care conştiinţa pretinde că e
retrasă cu desăvârşire. Să presupunem că o retragem atît de mult, pînă la
a nu mai avea contact direct, ci doar intermediat, prin felurite
instrumente. Cine ne garantează că instrumentul intermediant nu perturbă
sistemul pînă la limita de măsură (vezi principiul incertitudinii al lui
Heisenberg)? Cine garantează că obiectul studiat (camera goală) nu
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dispare cînd conştiinţa a plecat? Ori conştiinţa “pleacă” cu codurile sale
de recunoaştere şi interpretare cu tot, astfel că putem să ne imaginăm că
lumea întreagă se disoluţionează în afara acestor matrici de gândire.
În fine, dincolo de maniera de abordare potrivit căreia obiectul
cunoaşterii poate fi “real” în flagranta lui materialitate, sau realitatea sa
perceptivă aparţine mentalului, întrebarea este deja depăşită de
importanţa tipurilor de structuri ce preexistă în mental, pentru că de
matricea acestora depinde felul în care va arăta lumea.
Mult mai fertilă pare a fi perspectiva pragmatică din care aceste
coduri de “lectură” a lumii participă la reconstrucţia spaţiului public.
Dincolo de disputele filosofice, problema intenţionalităţii grilei de
lectură, a propoziţionalităţii gândiirii, rămâne actuală pentru aplicaţia sa
în psihologie, politică, media şi comunicare, unde modul de percepţie a
spaţiului public şi a evenimentelor publice este clar determinat de
structurile preexistente şi adoptate de public, un soi de nuclee de
cristalizare în jurul cărora se va structura reconstrucţia din informaţii a
modelului unei realităţi sociale, configuraţie în funcţie de care se vor
secreta şi intenţiile, atitudinile şi acţiunile.

Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Robert Escarpit–„De la sociologia literaturii la teoria
comunicarii”; ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1980
D. Dennett, “Tipuri mentale”, ed. Humanitas, 2008, pag. 43
D. Dennett, op cit, pag. 44
Daniel Dennett , op. cit., pag. 48
Jerry Fodor, “A theory of Content and Other Essays”, Cambridge,
MIT press, 1990
Mircea Dumitru, “Reprezentarea, conţinut, sintaxă. Remarci
asupra realismului intenţional al lui Jerry Fodor”, in “Filosofia
conştiinţei şi ştiinţele cognitive”, Angela Botez, Bogdan M. Popescu, ed.
Cartea Româneasca, Buc., 2002
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„Asurziţi de limbajul experţilor, al asistentelor sociale, al
psihiatrilor, al avocaţilor desemnaţi din oficiu. Pentru o clipă
smulşi din umbră, duşi în faţa ei, Doamna Judecător de copii, apoi
întorşi spre celule, împiedicaţi, încătuşaţi, cu capul plecat,
ruşinaţi, retrimişi în tăcere.”

Doamna Judecător
un fragment de roman de J.M.G. Le Clézio
Doamna Judecător e în biroul ei. Aerul e fierbinte şi apăsător, în
pofida aparatului de aer condiţionat care bâzâie în apropierea ferestrei.
Totul e cenuşiu afară, cerul, străzile, marea. Şi pereţii biroului sunt
cenuşii, n-au mai fost văruiţi de ani întregi, poate de secole. Biroul e o
cameră înaltă cu stucaturi pe tavanul verde pal, într-un loc zugrăveala a
căzut iar Clémence distinge urmele fostului decor pictat al fresco, un
buchet de trandafiri strâns cu o panglică. Când s-a instalat în primul ei
birou de judecător, i-a plăcut din prima această cameră veche cu uşi
înalte, cu capitel şi peristil, cu lambriuri vopsite, cu cele două ferestre cu
ochiuri vechi de geam prin care lumina străluceşte ca printr-o perdea de
bule.
Un zid de dosare se înalţă pe masă, Doamna Judecător are de
muncă până la sfârşitul zilei. N-are vreme să simtă cum alunecă arşiţa
soarelui peste zidurile palatului.
Se deschide uşa, intră un tinerel cu cătuşe la mâini, flancat de doi
poliţişti în uniformă.
Litania întrebărilor, dintre care unele îşi au deja răspunsul în filele
dosarului: Nume, prenume, data naşterii, naţionalitate, ultimul domiciliu.
Studii? Profesia tatălui, a mamei. Tâlhărie, furtul unui scuter sub
ameninţarea cu cuţitul. Raport, mărturia sorei mai mari a victimei: un
băieţandru de cincisprezece-şaisprezece ani, tip mediteranean. Ce e aia
„tip mediteranean“? Italian, grec, egiptean, israelian? Salvador Dalí
aparţine tipului mediteranean? Nu, în sfârşit, înţelegeţi ce vreau să spun.
Nu, nu tocmai. Vreţi să spuneţi arab? Algerian, marocan, pe-acolo,
Doamna Judecător. Clémence scrutează chipul băiatului. O figură
drăguţă, cu trăsăturile încă blânde ale copilăriei. Ochi negri, frumoşi,
strălucitori ca două agate. O cicatrice mică la colţul buzei de jos, în
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dreapta. Peste trunchiul lui înalt bluzonul îi stă aiurea, puţin sucit, a fost
înşfăcat zdravăn de agenţi la ieşirea din dubă, poate că s-a smucit.
Lectura raportului de poliţie: „...i-am cerut de mai multe ori bani
şi scuterul, şi, pentru că m-a refuzat, m-am înfuriat, deoarece băusem
mult în seara aceea şi nu mai eram stăpân pe mine, am scos cuţitul cu
lamă pliabilă şi l-am lovit puternic, de jos în sus, în burtă.“ Băiatul are o
privire deschisă, fără nimic ascuns. Genele lungi care-i tivesc pleoapele îi
dau o expresie blândă, uşor catifelată, o seducţie naturală care face
cruzimea şi mai evidentă, implacabilă. „Apoi, când victima a căzut pe
trotuar şi începea să strige după ajutor, i-am înfipt cuţitul în piept la
nivelul inimii, de două ori, şi după ce am şters cuţitul de tricoul lui am
luat scuterul şi am plecat la taică-miu. Pe drum, am aruncat cuţitul într-o
pubelă. Mi-am petrecut noaptea acasă la tata unde am dormit până ce a
venit poliţia să mă aresteze. Nu am căutat să fug. Nu am opus rezistenţă
şi am recunoscut de bunăvoie cele făptuite, atât că, pentru că am acţionat
în stare de ebrietate, nu-mi mai amintesc foarte bine amănuntele.“
Urmează semnătura acuzatului şi cea a comisarului de poliţie.
Doamna Judecător nu-şi poate desprinde mintea de ceea ce vede,
de ceea ce aude. Toate acestea rămân întipărite în ea, zi şi noapte, toate
pot reveni în orice clipă, ca un vis care tot revine, ca o amintire. Paul,
Jacques, Marwan, Aguirré, fiecare cu mărturia, cu gravitatea, fiecare cu
vorbele, cu privirea lui. Ieşiţi din noapte, din neant, asudaţi leoarcă,
mânjiţi de sânge, de spermă, de moarte, înveşmântaţi în soartă, ca într-o
sudoare rea ce le scaldă pielea, orbiţi de lumina crudă a justiţiei,
incapabili să vorbească, repetând ceea ce li se suflă, atârnându-se de
privirea oricui, poliţai, portărel, avocat, căutând un căpeţel de pai de care
să se agaţe, pentru a nu se scufunda, pentru a se salva de la înec. Asurziţi
de limbajul experţilor, al asistentelor sociale, al psihiatrilor, al avocaţilor
desemnaţi din oficiu. Pentru o clipă smulşi din umbră, duşi în faţa ei,
Doamna Judecător de copii, apoi întorşi spre celule, împiedicaţi,
încătuşaţi, cu capul plecat, ruşinaţi, retrimişi în tăcere.
Nu a uitat prima dată, când era încă studentă. Ouarda, prostituată
de la vârsta de cincisprezece ani, drogată, bătută de prieten, cu tenul
consumat de nopţile petrecute la puşcărie, îmbrăcată cu un trening maro,
încălţată cu tenişi albi mult prea noi, cu părul creţ tuns scurt, cu găuri în
urechi, dar i-au fost reţinuţi cerceii de aur din motive de securitate, i s-a
confiscat brăţara pe care era numele ei şi al amantului ei, i s-a luat şi
colierul cu opal, nu i-a mai rămas decât corpul, slab şi firav, strivit pe
scaunul din faţa biroului masiv de stejar, iar poliţista a rămas în picioare,
cu cătuşele deschise, puţin în spate, lângă uşă, gata să intervină dacă va fi
cazul.
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„...numitul Éric mi-a dat întâlnire şi cu toată gaşca am mers cu
maşina până sus pe deal, în cartierul crematoriului, într-un loc ferit de
lângă drum. Când a sosit maşina lui, el nu i-a remarcat pe ceilalţi, din
cauza farurilor pe care ei le stinseseră, iar eu am mers la maşina lui ca şi
când aş fi fost singură. El m-a întrebat dacă venisem singură iar eu am
spus că omul care mă adusese plecase înapoi deoarece nu voia să fie
martor. Atunci el m-a înşfăcat de păr şi m-a lovit cu mâna iar verigheta
lui mi-a spart un dinte din faţă. Apoi m-a târât spre hăţiş şi a spus că mă
omoară. Când au văzut asta, cei care erau cu prietenul meu Gérard au
aprins farurile şi au ieşit din maşină şi au alergat, şi au şi început să
tragă, iar numitul Éric a vrut să-şi ia pistolul, dar un glonţ l-a atins în
burtă şi a ţipat şi a căzut în genunchi. Apoi ceilalţi i-au tras mai multe
gloanţe în cap şi când a căzut pe spate am văzut că faţa lui era chiseli ă.
Era deja mort în clipa aceea, dar prietenul meu Gérard şi o parte din
ceilalţi au continuat să tragă în el până ce n-au mai avut gloanţe. Apoi lau stropit cu benzină şi au încercat să-i dea foc, dar focul n-a vrut să se
aprindă, iar eu am plecat cu maşina, cu prietenul meu Gérard. Iar altceva
nu mai ştiu în această privinţă.“
Clémence a mers la proces, nu ca să judece, ci pentru că avea
nevoie să afle ce urma să se întâmple. Ouarda, în boxa acuzaţilor.
Mărunţică de tot, cu chipul foarte palid, ca de fetiţă bolnavă. La
nouăsprezece ani, încă pare de cincisprezece, îmbrăcată într-o rochie
cenuşie pe care maică-sa ei i-a făcut-o special pentru proces. Alături de
ea, gaşca de neisprăviţi, proxeneţi mărunţi, între douăzeci şi treizeci de
ani, cu capul plecat, evită să privească înspre juraţi. Şi avocatul părţii
civile care tună şi fulgeră, ameninţă, latră, îşi joacă tragedia, comedia.
Avocatul lui Ouarda, de data aceasta nu cel desemnat din oficiu, ci un
altul, plătit de familie, vocea lui blândă, muzică de vioară, cuvinte
blajine, pentru a atenua, pentru a seduce. Vorbeşte despre copilăria
fetiţei, despre cartierele fierbinţi ale Marsiliei, despre părinţii care au
scăpat-o din mână, nu mai există repere, nu mai există valori, până şi
religia e neputincioasă. Vorbeşte despre influenţa bărbaţilor, despre
dictatura lor, despre puterea lor de convingere în a face rău, iar micuţa nu
a avut niciodată cu adevărat de ales, n-a îndrăznit niciodată, nici măcar
nu i-a trecut prin minte să reziste, ea nu e altceva decât o păpuşă de carne
în mâinile lor. Şi, după toate acestea, sentinţa care a căzut, grea, tragică,
strivitoare, cincisprezece ani de puşcărie pentru Ouarda, douăzeci de ani
pentru ucigaşi, zece ani pentru ceilalţi. Mai întâi tăcerea din sală, apoi
ţipătul lui Ouarda când o duc, se întoarce, nu a priceput din prima, abia
acum realizează că totul s-a sfârşit, n-a suflat o vorbuliţă măcar, a făcut
tot ce i s-a spus, ba chiar a plâns când Domnul Avocat vorbea despre
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copilăria ei, şi dint-o dată se întoarce şi ţipă ascuţit, un singur ţipăt, ce
răsună în sala cea mare a Curţii cu juri şi-i străbate pe toţi ca un fior.
La aceste lucruri încă se mai gândeşte Doamna Judecător, singură
în biroul ei masiv de dinapoia meterezelor de dosare şnuruite, ca la o
lungă secvenţă ce revine necontenit, cu aceleaşi chipuri, aceleaşi imagini,
aceleaşi cuvinte, aceleaşi dureri.
Stéphane, cinci ani de puşcărie, Christophe, cinci ani, furt prin
efracţie în timpul nopţii, tăinuire, port ilegal de armă, ultraj împotriva
forţelor autorităţii, delict de fugă de la locul faptei. Sylvie, Rita,
Yasmine, Barbara, Mélodie, lovituri cauzatoare de vătămări corporale,
furt din rulotă, deţinere de droguri, ameninţări cu moartea, racket,
tentativă de extorcare, tâlhărie. Când a plecat Pervenche, Clémence doar
ce ieşise din Şcoala de magistratură. Nu ştia că va avea, într-o zi, tocmai
meseria aceea, nu-şi închipuise niciodată ce înseamnă să fie judecător
pentru copii. Să fie de cealaltă parte a baricadei, de partea celor care îi
bagă la închisoare, îi închid în centre. De partea celor care privesc,
hotărăsc, pedepsesc. Era ca şi cum i s-ar fi spus, într-o zi, vei fi comisar
de poliţie. Apoi lucrul s-a înfăptuit, aproape împotriva voinţei ei.
Deoarece era înzestrată pentru concursuri, deoarece erau posturi
disponibile.
Traducere din limba franceză de Mădălin Roşioru.

„Cetăţean înţelept al vastului univers“, Jean-Marie Gustave Le
Clézio este laureatul Premiului Nobel pentru literatură din 2008.
Fragmentul de mai jos (cu un titlu ales de traducător) face parte dintr-un
volum în curs de apariţie la Editura Art, care i-a dedicat exoticului
scriitor francez o întreagă serie de autor.
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LECTURI

Postúri în Vinerea singuratică
De curând, Radu Cange a tipărit la editura
SemnE un volum de versuri, „Vinerea
singuratică”, dedicat „Aceloraşi revoluţionari care
în decembrie 1989 ne-au redat LIBERTATEA”.
Departe de a cuprinde versuri incendiare, mustind
de revolta împotriva a tot ce a devenit realitatea
postdecembristă, cele trei cicluri–„Vinerea
singuratică”, „Antichităţi” şi „Vreme de beţie...”
nu se îndepărtează prea mult de ceea ce l-a definit
întotdeauna pe poetul bucureştean: expresia
concentrată a abisului lăuntric, în manieră declarat
bacoviană, precum şi meditaţia gravă asupra adevărurilor fundamentale.
Nu putem vorbi despre o poezie a căutărilor, ci de situarea într-un regat
al înţelepciunii, de unde privirea înapoi nu implică mânie şi nici mirare,
ci doar o resemnare a constatării: „Stau în ficţiunea aceasta / care se
numeşte viaţă, / confruntându-mă, neîncetat, / cu disperarea şi
ambiguitatea, / confruntându-mă cu nesperanţa. // Locuiesc în nesperanţă
/ asemenea unui rege / condamnat la abdicare // Şi nu văd decât orizontul
/ tronului meu / care dădea sentinţe” („Într-o dimineaţă”). Radu Cange nu
este un poeta vates, ci un detaşat locuitor al cetăţii, împăcat cu eşecul, cu
tristeţea de moarte a lumii, cu lipsa de speranţă. Prezenţa ficţiunii şi a
antinomiilor pare o constantă ce trebuie acceptată, atâta timp cât poezia
însăşi, pierzându-şi funcţiile cathartice, departe de a mai constitui o
modalitate de evadare / purificare, devine o banală travestire. Îmbraci un
nud şi apoi te minţi că sub hainele confecţionate se ascunde frumuseţea:
„Poezia este un nud, / îmi spunea cineva / căruia / îi descoperi frumuseţea
/ de abia / după ce l-ai îmbrăcat. // - Mi-a rămas totuşi / în memorie
pictura / unde o fecioară cu sfială / îşi acoperă ruşinea” („Antinomie”).
Un poet care vede altceva decât esenţa genuin-sacră a artei sale seamănă
destul de bine cu un pictor care-şi recrutează modelele pentru icoane din
cârciumi şi apoi le drapează în straie de sfinţi şi de martiri. Şi totuşi, în
ciuda „nesperanţei”, a „dimineţilor scrâşnite”, a nopţilor de „beţie
neagră”, poetul este mai mult decât un artizan, mai mult decât un pictor
ateu, mai mult decât un împovărat cu toate dezamăgirile lumii. El încă
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mai aude vocea îngerului şi e destul pentru a-şi salva spiritul şi pentru a
intra calm în noaptea fără de sfârşit: „A doua noapte / după beţia neagră...
/ Vezi tu, îmi spunea îngerul, / e atât de uşor să fii / cuminte–ca o
rugăciune. / Ca o rugăciune ce te sufocă / monotonă, chiar înaintea
morţii” („Chiar înaintea ei”).
Câteva poeme din grupajul final, „Vreme de beţie...” cutremură
prin sinceritate. E mult de când n-am mai simţit vibraţia pură,
necosmetizată, a versurilor din volumele pe care le citesc, aşa că un poem
cum este cel intitulat „Domnul”, de-o limpezime aproape neverosimilă
pentru modul actual de scrie versuri, nu mi s-a părut anacronic, ci numai
nesfârşit de trist: „...Să ai şi tu curajul / de a te expune gol, cu /
sentimente pe care, / oricum, numai ghicindu-le, / lumea te va scuipa,
sau, / te va aplauda. Riscă! / Să ai şi tu această putere, / nu fi laş, căci nu
vei ajunge / niciodată mare poet ori să te / citească ăla de la aprozar. /
Arată-ţi şi tu cele necuviincioase. / Nu, nu fi naiv, nu poţi şoca nici / prin
tăcere şi nici măcar / prin decenţă. / sunt vremuri trecute, / domnule
anacronic” („Domnul”).
Beţiile crâncene („negre”), ades pomenite în volum, sunt, ca şi la
Bacovia, lucide, lipsite de veselie, căci nu dezleagă limba şi inima, ci
descătuşează doar demonii şi sarcasmul râsului în hi, în ha... „Mulţumesc
beţiilor mele / care m-au adus în starea de poet” („Mulţumire”), spune
poetul, neuitând apoi să-i amintească pe Bacovia şi pe Poe, pe T.S. Eliot,
pe Eminescu şi pe Lautréamont, pentru ca, fireşte, să-şi iasă apoi din fire
în pseudomulţumiri cu ironia la vedere: „nu uit jegurile / de prieteni care
m-au trădat, / neamurile care m-au urât / şi m-au invidiat–unora / nu le-a /
trecut nici acum–şi stelei / ce m-a lovit în cap, de am / ajuns la balamuc”.
De fapt, agresivitatea nu-l prinde prea bine pe Radu Cange, după cum nul prinde nici postura de epigon bacovian („Cum să vă spun... / L-am iubit
pe acest maestru / al tristeţii [...] / Dar şi mai ciudat mă simţeam, uneori, /
în compania lui, de parcă i-aş fi / îmbrăcat propria-i haină, dar când / mam uitat mai bine, era doar hăinuţa / mea cu tristeţea lui aşezată pe ea”
(„Maestrul”). Sigur, frumos şi emoţionant spus, numai că Radu Cange
este mai mult decât un fan bacovian care confundă admiraţia cu nevoia
acută de a-şi proba nobleţea apelând la rangul unor rude îndepărtate.
Radu Cange este un poet care nu trebuie să se legitimeze prin ascendenţa
bacoviană şi e de mirare că, în ciuda inteligenţei şi a sensibilităţii sale, na înţeles aceasta până acum.
Poate că ar trebui să-şi recitească nişte poeme. Din acest volum, iaş recomanda, de exemplu, „În această stare”: „Între mâna mea / şi ochiul
meu lacrima / care nu mă lasă să dorm. / Sub picioarele mele / neliniştea
pământului. // Într-un parc neştiut, / poetul îşi trage, cu fereală, / aura de
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pe faţă - / un giulgiu, ca o împăcare; / Cum neîmpăcare este şi ziua / de
mâine, nesigură de naşterea ei. // Acum, noaptea scapă / ceasornicul din
mână”. Sau, de ce nu, poemul „Dar tot nu scap”: „Pădurea îşi ascundea /
zâmbetul după copaci. // Prietenul meu chiar a căzut / împuşcat de-o
frunză / în toamna trecută. // O voce străină încearcă / o abatere înspre
zgomot. // Tânjesc după / filozoful tăcerii. // dar tot nu mai scap. /
Moartea, din ceruri, / presară rumeguşu-i de platină.”. Acest lirism, deloc
bacovian, îi este propriu poetului Radu Cange şi aş zice că este exact
ceea ce trebuie recuperat / valorificat.
Valeria Manta Tăicuţu

Umanitate
Diagnostic de Mirel Cană este o carte pe care nu
se dau autografe (cum m-a atenţionat autorul), despre care
nu se pot scrie recenzii, cronici, ceea ce nici nu
intenţionez să fac în aceste rânduri. Chiar dacă e trecut în
colecţia Memorii/ Jurnale, pe 2010, a Editurii Humanitas,
volumul parcă nu ar intra în tolba largă a literaturii, pentru
că demersul e indiferent faţă de intenţia artistică (deşi arta
scriiturii este evidentă, reflectare a unui spirit de fină
erudiţie şi discernere a lucrurilor), suferinţa nu e folosită pentru a fi
sublimată în artă. Viaţa însăşi e zidită în alveolele acestui text cu unicul
scop de A AJUTA cititorul, nu de a-l înfricoşa sau desfăta sau instrui.
Este o carte despre umanism care ajunge la stadiul desăvârşit al
umanismului. Dar de ce mă înfăşor în atâtea foi de varză, până să spun
despre ce este vorba?! Pentru că iniţial mi-a venit să o arunc din mână
când am luat-o la citit şi pe cât de greu mi-a fost să mă apuc de ea, la fel
de greu mi-e să şi scriu despre ea. În plus, aş vrea să spun mai multe
despre autor, chiar dacă această carte este expresia fidelă a omului care a
scris-o. Să luăm lucrurile pe rând, căci toate au importanţa lor într-o
întâlnire revelatorie.
În oraşul nostru venise un important intelectual să-şi lanseze
cartea. Lume multă, puhoi, care la sfârşitul evenimentului s-a repezit
ciorchine să obţină autografe de la magnificul exemplar intelectual care
le stătea în faţă. La ieşire, lângă cărţile sale, se aflau şi altele, de la
aceeaşi editură. Printre ele, găsesc cu surprindere un volumaş semnat
Mirel Cană. Pe autor l-am cunoscut în 2002, când venisem în Iaşi la un
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colocviu „Ioan Petru Culianu“. Persoana care mă adusese să scriu în
revista Tomis despre acest colocviu, îi citise romanele (semnate cu
pseudonimul Şerban Alexandru) şi era foarte interesată să-l cunoască
personal. L-am întâlnit la „Casa Dosoftei“. M-a fascinat imediat acest om
care parcă împrumutase ceva din misterul cărţilor vechi ce se odihnesc în
acel lăcaş. Am schimbat câteva vorbe despre Culianu, şi deci, implicit,
despre ezoterism. Am plecat de acolo cu impresia că stătusem în preajma
unui maestru, pentru că Mirel Cană deţine arta dialogului, iar atunci când
are în faţă tineri le dă toată atenţia şi are un stil maeutic de a-ţi explica
lucruri complicate. Apoi impresia mi-a fost întărită de câţiva colegi de
generaţie, azi nume cunoscute pe piaţa literelor româneşti, care îi
stătuseră în prejmă pe la vestitul cenaclu „OuTopos“ din Iaşi, moderat
ani buni de Mirel Cană, şi care susţin că îi datorează enorm în formarea
lor ca scriitori sau în calitate de critici literari. Atunci, când l-am
cunoscut, îmi promisesem să-i citesc şi eu cărţile, dar n-am făcut-o. L-am
revăzut abia după 7 ani, la un târg de carte. M-a recunoscut imediat,
amintindu-şi împrejurarea în care făcusem cunoştinţă. La plecarea din
spaţiul expoziţional, un amic care combătuse şi el prin numitul cenaclu
mi-a şoptit: „Da, un mare om Mirel. Păcat că are cancer. Şi nici nu şi-a
terminat tetralogia.“
La un an de la târgul cu pricina, i-am văzut cartea la lansarea
pomenită mai sus şi m-am repezit să o iau, entuziasmată că, în sfârşit,
puteam începe să-i citesc cărţile. În drum spre casă m-am uitat curioasă
pe coperta IV. Era acolo un fragment din Cuvântul înainte semnat de
medicul emerit Ionel C. Sinescu despre starea de panică paroxistică pe
care ţi-o provoacă anunţul că ai o boală gravă. Deschizând cartea, mi-am
dat repede seama că era jurnalul bolii lui Mirel Cană. Era ca şi cum aş fi
asistat la tăierea pe viu a unui om. Cu toată reticenţa egoistă pe care o are
un om sănătos faţă de mărturisirile traumatizante ale bolnavului deasupra
căruia fâlfâie aripa morţii, m-am hotărât, într-un târziu, să n-o las din
mână până n-o termin, chiar dacă după prima pagină cititorului sănătos i
se cerea să închidă cartea. Eram dintre aceia care nu puteau avea decât „o
compasiune de circumstanţă“, fapt adevărat pentru că nu trecusem prin
experienţa lui, a celui care, iată, avusese puterea şi geniul să scrie calm,
cu luciditate şi exactitate, despre ceva de nepovestit, în speranţa că
mărturisirea lui va fi o mână întinsă spre cineva care experimentează
acelaşi iad.
Au urmat o sută şi ceva de pagini despre cum se poate supravieţui
(nu scrie, adică să faci literatură) pe culmile disperării, despre cum pot fi
îmblânziţi taurii furioşi ai spaimei şi ai bolii, care ameninţă să te sfârtece
clipă de clipă, în lungul travaliu al compensării medicale, în care te poţi
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pierde sau te poţi naşte din nou. De-a lungul paginilor, autorul nu uită să
se adreseze cititorului–confrate întru suferinţă. De multe ori, apare în
poziţia de antrenor sufletesc: „Noi avem un singur imperativ: să facem
reconstrucţia de sine! Să realcătuim corpul fizic, înfricoşat acum, în
contracţie, în recul violent în faţa morţii anunţate, dar şi corporalitatea
sufletească, selectând cu grijă sentimentele, refăcându-i cu migală
circuitele de lumină şi iubire, deschizând vad speranţei şi voinţei de a
trăi.“ Momentul zero de la care începe reconstrucţia înseamnă verdictul
nemilos al analizelor şi acesta focalizează conştiinţa asupra acelei părţi
umane considerate inferioare: corpul. „Aş fi încuiat uşa, dacă ar fi existat
o cheie. Aveam treabă şi voiam să mă protejez. Să rămân numai cu el,
corpul meu. O istorie întreagă, deşi comună, fuseserăm diferiţi. Iar cel
rău fusesem eu. Călău intolerant, arogant, guraliv, trădător, în timp ce el
era modest, plin de umilinţă, răbdător, mut, fidel ca un cal. (…) Fidel ca
un cal. Venise momentul ca trufaşul călăreţ să-şi poarte calul în spinare.
Sosise momentul respectului şi al iubirii. Cu cea mai mare duioşie, miam botezat corpul: l-am numit Calu. De multe ori am fost surprinşi pe
alei, vorbind unul cu altul. Calule, cum îţi mai merge astăzi? Şi oamenii
ne priveau şocaţi. Cum poate un om să se adreseze propriului corp aşa:
Calule?! Uite că se poate.“ Spiritul critic care amendează prostia şi alte
tare nu se pierde nici acum, când e ameninţat de extincţie. Felul în care
intră în jocul celor vizaţi provoacă un umor involuntar, absolut savuros.
Dar astfel de momente, în care gândul la boală nu e atot stăpânitor, sunt
rare. Spaţiile cele mai întinse sunt destinate bătăliilor duse cu curajul
nebunesc al unui erou. Bătălii pierdute, bătălii victorioase, care însumate
înseamnă un război câştigat, pentru că în urma operaţiei capitale, din care
era foarte posibil să nu se mai trezească, eroul deschide ochii la o nouă
viaţă. Medicii care au făcut posibilă minunea au şi ei paginile lor, în care
Mirel Cană încearcă să ne facă să înţelegem de ce sunt speciali: au
„vocaţia superioară a omenescului“. Pentru că altfel nu s-ar explica de ce
nişte oameni extrem de prost plătiţi, dacă vorbim de stagiari, sau
extraordinar de bine recompensaţi cum sunt marii chirurgi, depun zi şi
noapte un efort inuman pentru a salva vieţile unor oameni pentru care
boala e o bombă cu ceas.
Dintre bolnavii de cancer puţini reuşesc să se mobilizeze în faţa
disperării şi să lupte pentru viaţa lor. Dintre aceştia, şi mai puţini reuşesc
să învingă boala. Dar încă nu ştiu pe nimeni care să fi fost în stare să
fixeze în text această experienţă, în aşa fel încât să dea din forţa celui
care a învins şi altor captivi în arena morţii. Fireşte, literatura abundă în
scrieri despre boală, ca să vorbim doar de exemplul celebru al lui Proust,
sau la noi, de Blecher. Însă în Diagnostic, Mirel Cană nu a vrut să-şi
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distileze suferinţa în artă, ci a vrut pur şi simplu să ajute şi el, cu darul
său literar, pe cei care trăiesc disperarea de a fi diagnosticaţi cu o boală
gravă. Textul său este un minunat bandaj sufletesc.
Raluca Şerban-Naclad

Supremaţia sonetului
În principiu, atitudinea poetului Mihai
Merticaru este lăudabilă: când majoritatea
autorilor de azi se străduiesc să-şi modeleze
discursul
după
ipoteticul
"format"
al
postmodernismului
(discursivitate
/
deconstructivism / fragmentarism), el întoarce cu
180 de grade cârma şi recuperează tiparele
tradiţionale, consacrate. Asta a făcut cel puţin în
cartea de haiku-uri (Împărăţia clipei, 2007), apoi
în volumul de sonete Arca lui Petrarca (2008) şi
continuă acum în Geometrie lirică. 66 de sonete
(Edit. Limes, Cluj, 2010; 95 p.). Spun că e lăudabilă această atitudine
pentru că ea conţine o provocare asumată / programată (cf. prefeţei
"Sonetul - regele poeziei"), în contextul general al poeziei actuale. Pe de
altă parte, recurgând la o specie literară notorie, Mihai Merticaru vine în
întâmpinarea cititorilor de poezie (oricât de puţini ar fi ei, pe moment),
familiarizaţi mai degrabă cu formele clasice de expresie decât cu
experimentele extreme la modă (rezervate, se pare, competiţiei dintre
scriitori).
De altfel, în toate cărţile poetului nemţean - adică şi în cele cu o
"versificaţie liberă" (de la Vânătoare princiară, 1992, la Împărăţia
frigului, 2009) - descoperim, mai mult sau mai puţin disimulată, o
nostalgie a rostirii transparente, articulate, echilibrate, indiferent de
încărcătura fantasmatică a imaginarului lor. Încât, până la urmă, rezultă
că retragerea voită în "cofrajul" precis dimensionat al sonetului este
conformă cu structura, formaţia şi vocaţia autorului. De aceea, volumul
"Geometrie lirică" are aspectul unei aplicaţii, în care experienţele şi
trăirile personale sunt distribuite în cele două teme (teze?) majore ale
sonetului italian: iubirea, prietenia (cap. "Sonete violete" - exp.: "Cu mers
evlavios de vestală, / Şi s-a strecurat şerpeşte-n gând, / A adăugat
poemului un rând / Şi a deschis o eră boreală.") şi reflecţia minimală,
243

cotidiană, uneori cu accente polemice (cap. "Sonete cu scaiete" - exp.:
"Ne spune-o vorbă veche din sanscrită / Nu devii campion doar stând pe
tuşă / Şi nici miliardar fără-o mătuşă, / C-aşa-i în lumea asta troglodită.").
Totuşi, dacă nu i se poate reproşa lui Mihai Merticaru că se ţine
prea aproape de rigorile modelului ales (pentru că, în fond, asta şi-a
propus), în schimb el poate fi amendat pentru absenţa "spiritului
modern". Nu e nici o contradicţie aici: avem destule exemple, chiar în
literatura română, de autori care au abordat specia din unghiul poeziei
contemporane (Şt. Aug Doinaş, Tudor George, ca să nu mai spun de
oniricul Leonid Dimov), conservând prozodia şi certificând o vârstă
modernă a sonetului. Or, poetul nemţean, cu câteva inovaţii ("vidologie",
"nimicologie") şi neologisme în lexic (asociate, uneori inspirat,
arhaismelor, pentru "coloratură"), plus un referenţial cultural limitat,
actualizează mesajul fără să se alinieze deplin gândirii literare moderne,
lăsând impresia de anacronic. (O bună demonstraţie a modului în care
poate fi folosit, cu succes, artificiul "arhaicizării" poetice după o reţetă
modernă găsim în opera lui Şerban Foarţă.) (E.N.)

Cărei culturi aparţine Herta Müller?
Deşi un top-carte, publicat într-un prestigios
săptămânal cultural, pe frontispiciul căruia se poate citi
primul magazin cultural din România, aşază pe locul al
doilea, după tipăritura Nişte răspunsuri, semnată de
Mihaela Rădulescu (?), romanul Hertei Müller, Animalul
din inimă (ed. a II-a, traducere Nora Iuga, Iaşi, Editura
Polirom, 2006) şi deşi a trecut cam mult timp de când
autoarea germană de origine română, a uimit lumea
literară prin faptul că este cea mai recentă deţinătoare a celui mai râvnit
premiu literar–Premiul Nobel pentru Literatură (2009), acordat de mai
bine de o sută de ani (din 1901) de către Academia Suedeză sau, poate,
tocmai din aceste motive, m-am hotărât acum, când apele s-au mai
liniştit, să-mi exprim şi eu punctul de vedere asupra acestei întâmplări
care a stârnit multe controverse în lumea literară, şi nu numai, deşi,
mărturisesc, am fost tentat să-mi dau cu părerea imediat. Aveniţi şi
neaveniţi, cu toţii s-au repezit asupra chestiunii, abordând-o, curios,
dintr-o perspectivă mai puţin estetică, insistând mai ales pe apartenenţa
autoarei la o ţară sau alta, calculând cât la sută aparţine României şi cât
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Germaniei, dându-şi cu părerea, aşa cum spunea cineva, ca despre fotbal
şi despre cultură, ca să nu mai vorbim de politică, domenii în care toată
lumea se pricepe. Desigur, în această campanie, cei mai gălăgioşi au
fost–şi încă nu s-au stins toate ecourile–nu specialiştii, ci mai ales cei
care îşi dau cu părerea, de obicei, în necunoştinţă de cauză. S-ar putea ca
punctul meu de vedere să împrăştie unele nedumeriri ale acestora din
urmă.
Chestiunea cea mai discutată s-a oprit asupra apartenenţei
scriitoarei la cultura română sau/şi la cultura germană, mergând până
acolo încât, să se vadă dacă acest premiu, în cazul când nu ar putea fi
trecut în totalitate în contul României, să fie considerat ca aparţinând, în
egală măsură, României şi Germaniei. Argumente invocate? Aproape e
inutil să le mai amintim: Herta Müller s-a născut (1953), a studiat
(Universitatea din Timişoara) şi a lucrat ca traducător şi profesor în
România, până în 1987, când a emigrat în Germania.
Părerea noastră este că, încă o dată, comentatorii de ocazie au
căzut în capcana născută din frustrarea noastră de nedeţinători ai Premiul
Nobel, chiar dacă au mai fost unele cazuri de români laureaţi (GeorgeEmil Palde, 1974, pentru medicină). Discuţia aceasta, asemănătoare cu
cea din Poiana lui Iocan, se poartă de peste jumătate de secol, dacă avem
în vedere numele scriitorilor români nedreptăţiţi, ca neincluşi în lista
înnobilaţilor. Nume precum Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, Marin Preda, Gellu Naum ş. a. au fost mult pomenite în această
dezbatere. Şi o întrebare: Ce-ar fi, în anii următori, să auzim că a fost
înnobilat Norman Manea, şi el un nume vehiculat nu de puţine ori? Cu
cine ni-l vom disputa?
Considerăm că, înainte de toate, nu numai în cazul pus în discuţie,
ci şi al altor ierarhizări (deşi noi nu împărtăşim acest mod de evaluare), ar
trebui să preocupe în ce măsură valoarea îi îndreptăţeşte pe unii sau pe
alţii să fie încoronaţi cu laurii Premiului Nobel, şi numai după aceea să se
stabilească (dacă mai este nevoie) cărei etnii, cărei culturi sau cărui stat
revin meritele.
Aşadar, pentru cine nu ştie, de la vârsta de 34 de ani, Herta Müler
trăieşte la Berlin, fiind una dintre cele mai apreciate voci din spaţiul de
limbă germană, precum şi în alte ţări europene (cărţile sale sunt traduse
în peste douăzeci de limbi, iar revistele literare i-au acordat, în acest
interval de două decenii de când a părăsit România, numeroase articole.
Revista Text+Kritik, i-a dedicat Caietul 155/2002). Tot aici, în Germania,
după o primă carte publicată în România (Niedrunggen–Ţinuturile joase,
1982), au fost editate: Călători pe un picior (1989), Încă de pe atunci
vulpea era vânătorul (1992), Paznicul îşi ia pieptenele (1993), Animalul
245

inimii (1994), Foame şi mătase (1995), Mai bine nu mi-aşi fi ieşit astăzi
în cale (1997), Privirea Străină (1999), Regele se-nclină şi ucide (2003,
Viena), iar, mai recent, în 2009, romanul Atemschaukel, considerat, de
critici şi de cititori, o capodoperă. În România, Editura Polirom a
publicat, în 2005, două cărţi: Regele se-nclină şi ucide şi Este sau nu este
Ion, iar în 2006, Animalul inimii, traduse de cunoscuta scriitoare Nora
Iuga.
Şi încă ceva: presa germană a vehiculat mai mulţi ani, consecutiv,
numele Hertei Müller, incluzând-o aproape obsesiv pe lista candidaţilor
pentru râvnitul premiu. Chiar cu ceva timp înainte de comunicatul
Academiei Suedeze, presa era de părere că Herta Müller are şanse mari
să câştige Premiul Nobel pentru Literatură în acest an (2009, n. n.)
Nu este exclus, ca printre aprecierile ce s-au făcut asupra
scrierilor autoarei, venite din estul comunist, să nu fi atârnat şi o oarecare
doză de subiectivism, datorat exotismului pe care l-a reprezentat lumea
de după cortina de fier pentru cititorul din Vest.
Ceea ce putem afirma, însă, cu certitudine, este că ne aflăm în faţa
unei scriitoare de absolută valoare, atât prin tematică, prin realizarea din
punct de vedere stilistic şi, nu în ultimul rând, prin originalitatea care o
caracterizează.
Editarea în România a romanului Animalul inimii (două ediţii),
înainte ca autoarea să fie laureată a Premiului Nobel, demonstrează cu
prisosinţă aprecierea de care se bucură din partea cititorilor de la noi.
Această carte, realizată din secvenţe ca un veritabil puzzle, densă, dacă
avem în vedere că într-un număr redus de pagini (puţin peste două sute)
conţine o imagine complexă, apocaliptică, halucinantă a societăţii
româneşti din perioada când autoarea a trăit în România. Totul este
realizat în culori închise, imaginile născându-se din starea de teroare pe
care a trăit-o în primii 34 de ani ai vieţii sale, stare pusă în seama celor
trei personaje Georg, Kurt, Edgar şi împărtăşită cu naratoarea. În aceeaşi
atmosferă tensionată îşi duc viaţa fadă celelalte personaje, români sau de
alte etnii, toţi supravegheaţi atent de miliţieni şi de securişti. Cartea nu
este aşa cum am fost obişnuiţi cu literatura despre viaţa în timpul
dictaturii comuniste, scrisă înainte sau după 1989, literatură pe care Herta
Müller o etichetează trasă la indigo. De altfel, scriitoarea Nora Iuga,
traducătoarea, atrage atenţia că ne aflăm în faţa unei cărţi (Animalul
inimii) pe care o consideră cea mai complexă şi mai completă carte a
Hertei Müller [...], o carte care te învaţă să rezişti, să te salvezi, să
trăieşti.
Poate nu este lipsit de interes să spunem, pentru cine nu ştie, că,
după 1989 şi înainte de a fi primit Marele Premiu, autoarea a revenit de
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mai multe ori în ţara în care s-a născut, şi că tot ea a iniţiat în 2007,
Festivalul Internaţional de Poezie „Oskar Pastior”, ce se desfăşoară anual
la Sibiu. De fiecare dată, în interviurile acordate, a ţinut să precizeze:
Când am ajuns la oraş, am început să învăţ româna (în satul unde a
copilărit, erau doar doi români, n. n.) [...] M-a frapat atunci să descopăr
că limba română are atâtea straturi de exprimare şi am fost practic
înfometată să o învăţ sau: Cea mai bună prietenă a mea a fost româncă,
probabil că şi din cauza apropierii noastre am învăţat limba asta de
parcă ar fi fost a mea. Merită reţinută şi o anumită atitudine a sa faţă de
cei care îi reproşează, solicitându-i să scrie ceva şi despre Germania: Eu
scriu doar despre ce mă preocupă şi am observat că, plecând din
România, am avut, cel puţin în ultimii cinci-şase ani, senzaţia că resimt
ţara. [...] Aşadar, cât timp voi fi influenţată de cele ce s-au întâmplat în
România, voi scrie despre asta.
Consider că aceste afirmaţii şi altele pe care le-a făcut de mai
multe ori pot constitui un răspuns pe care scriitoare de origine germană,
născută în România şi domiciliată, în prezent la Berlin l-a dat la diversele
întrebări pe care şi le-au pus, şi le pun cei care nu ştiu cărei culturi
aparţine laureata Premiului Nobel pentru Literatură pentru anul 2009.
Dacă ar fi să dăm un răspuns întrebării noastre din titlu, acesta ar
fi, fără ezitare, Herta Müler aparţine culturii universale.
Constantin Tomşa
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Nicolae Sava propune şapte poeţi tineri
Cu resemnarea-n sîn
resemnarea mea este o mansardă
cu vedere liberă înspre golforicine îi poate atinge pereţii, uşa e casantă
spaţiul fidel, atât cât îi trebuie omului pentru sine
şi pentru altul.
o invidiez într-un fel pe Bica Raveca
avea o ladă în podul casei cu ,,hainele de moarte’’
(nişte pantofi cu zimţi, costumul naţional şi o bucată mare de pânză)
astea erau motivele ei de a trăile curăţa o dată la două săptămâni
cu un fel de mândrie în gesturi.
câteodată mă tulbură modu’ ăsta barbar
de a încălţa zilele ca pe nişte ghete de unică folosinţă,
unde ma grăbesc?
timpul devine o cadă ciobită în care
sambătă de sambătă îmi spăl trupul
de povara adâncă a tinereţii.
Roxana BALTARU
Să le zicem dorinţe
În seara asta se poate întâmpla orice
ar putea începe să mă doară capul
mi-aş putea aminti cum
de când a murit
bunica mea nu mai spală vinerea
aş putea trage duşul pe mine ca pe o plapumă
din oră în oră
până ce apa se va infiltra în pereţi
şi aceştia se vor face de nisip
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unii oameni pot ghici într-un pumn de pastile
cum le va fi
eu aş putea crede
că sunt fachir şi m-aş întinde în pat
visând că merg prin lume
cu steaguri de pirat fluturând din umeri
în seara asta se poate întâmpla orice
se poate arde chiar
becul din faţa blocului
care pâlpâie de atâtea nopţi
Ştefan CIOBANU
Constatare de toamnă
ia uite! crapă toamna-n mere
şi strugurii urzesc a vin,
ne vindem sufletul pe pere
noi, doi vînduţi pe prea puţin
sîntem străini de-atîta toamnă
cocorii trec zburînd vulgar
şi-mi povestesc de tine, doamnă,
c-ai desfrunzit iubiri amar...
Adrian BEZNA
6. (În fiecare noapte)
În fiecare noapte
strângeam în pumn somnul
ca pe-un ambalaj de ciocolată ieftină,
şi gustam din bezna împachetată cu atenţie
în vocile rupte din alte coşmaruri.
Ţânţarii îmi ţineau companie
şi mă antrenau în discuţii filosofice.
Un păianjen, frate de cruce, mă păzea
cu stoicism de trecut.
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Parcă timpul s-a născut din cei patru pereţi
şi le seamănă întru totul.
Pereţii au înghiţit toate ceasurile...
şi toate becurile
pe care le-aş fi putut aprinde.
Un singur prizonier
în mai multe dimensiuni:
în mine, în dormitor,
pe Pământ, în Univers.
Şi totul în jur
făcea trafic de lumină cu somnul meu,
când eu mă aflam în mijloc,
fără gravitaţie.
În fiecare noaptea
mă gândesc la ziuă
şi la soarele
plecat
să vândă speranţă la negru.
Ionut POPA
Fum
nu-mi fura momentul acesta
vreau să-l modelez după asemănarea ta
să-i dau foc şi să păşesc în fumul
ce-a îndrăznit să te cuprindă
cenuşa o voi înmuia
în balta ajunsă până la genunchi
cu pensula îţi voi aranja
sprâncenele pe o plachetă de lut–să le poţi
purta în buzunarul gol de la piept
cu fiecare bătaie a inimii
particule fine vor pătrunde prin porii pielii
vor da naştere câte unui tatuaj în relief
ce te va purta
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încet
încet
înspre moarte
Marius SURLEAC
Masca
Am intrat în primul anticariat
şi mi-am cumpărat o mască de fericire;
am şters-o ca s-o refac lucioasă şi nouă
ca în ziua în care a fost creată;
mi-am pus-o pe chipul impersonal
şi am surâs iradiind bucurii provocatoare,
apoi mi-am reluat drumul
în pace cu propria-mi conştiinţă
şi la adăpost de privirea lumii
am savurat nespusa desfătare
de a fi devenit în sfârşit eu însumi.
Paul BACOŞCĂ
Pasărea
la noapte
trebuie să sculptez
pasărea din lemn.
am îmbrăcat în haine
copacul
ecoul să-l curm.
oamenii
scuipau în palme
înfigând creanga
în tăişul de secure.
nu mi-a mai rămas nici un capăt de os
să înţepenesc balansoarul din piept.
nici pic de vânt
să refac segmentul ţipătului
între gât şi plămân.
nici un capăt de sfoară
să agăţ zmeul în pumn.
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dimineţile rătăceam în pădure
cu oasele alandala-n schelet.
nu găseam formă
ce se desprinde
de la pământ.
„hei, nebunule!
acest arbore
va elibera o mulţime de cruci
una o să-ţi fie deasupra
pasărea pe care-o ciopleşti
nu o să zboare, nici n-o să cânte
cocoţată pe umărul numelui tău
o să ne înjure”.
Virgil COŞTIUC
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« Deschid Cartea Vieţii şi nu mi se-arată decît
Moartea. Moartea, fie a clipei din eternitatea pustie, fie a
literei pe hîrtie, fie, în intervalul dintre ceea ce nu a murit
încă şi ceea ce va fi fost să fie: prezentul perpetuu, însoţire
solitară a sufletului, concomitenţa şi coincidenţa, tărîmuri
între care se desfată imprudenţa … »

Jurnalul unei asceze
Gheorghe Simon
Încercarea, ratată, de a fi mai profund decît textul transparent,
inocent, face imposibil comentariul, şi oricît de oportună ţi s-ar părea
parafraza, vei sucomba, în cele ce urmează, victimă a incongruenţelor
nonşalante, cînd mai degrabă ai rămîne însoţitorul fericit, preîntîmpinînd
avalanşele subversive sau alunecările seducătoare.
Cîtă amărăciune şi cîtă abdicare, din parte-mi, citind André
Scrima, cu sufletul în mînecare, uimindu-mă de entropia impunătoare,
sustrasă vicleniei ispititoare, salvată de la previzibilul cenuşiu al
îngînării, severă, prin anticipări salvatoare, integră, prin înlănţuirea
eliberatoare, înfiripată, Figura, scripturală a Duhului, care pogoară
săvîrşind împlinirea, în aceeaşi clipă şi cu aceeaşi săbuinţă a intelecţiei,
în apogeul posibilei înscenări, cînd fascinaţia fictivă face imposibilă
tentativa oricărei scanări a Harului, imprevizibil: Harul dimpreunei
întîmpinări, cînd ceea ce nu mai este acum se transferă, transfigurat, în
virtualul nicicum, nicidecum, de neconceput, răspicat.
§
Mărturisesc întru adevărul clipei de a fi fost departe de mine, cel
statornicit locului, liber de constrîngeri temporale, înveşnicit prin
eliberare de sine, în pornire pe calea şerpuitoare, neîntortocheată şi
nesprîncenată, pe care freamătă încă urmele proaspete ale unei prezenţe,
pe care o bănuiesc doar, însoţindu-mă.
Sunt cel ce va urma, şi pentru a nu lăsa locul gol, neocupat,
pentru a nu fi doar un impostor, în intervalul golit de orice semnificaţie,
mă surprind, inocent, că nu mă pot părăsi, lăsîndu-mă pradă unei
înlănţuiri, mărturisitoare.
Şi pentru a nu întrerupe figurarea unei prezenţe, îmi ocup timpul,
destrămînd pînza maya-ei, prin neliniştea/neliniştirea interioară, de a nu
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cădea în abisul uimirii, ci de a rămîne în lucrare, precum alergarea
Duhului, în registrul rostirii, aşa cum, înşiruind acum litere, ele nu se
poticnesc, ţintuite, ci se eliberează, întrupate, în zbor epifanic, înălţător,
graţie cititorului cucerit/cuceritor.
§
În zadar mă hărnicisem să ajung primul, urma urmează pe cel de
mai înainte, deloc întîmplător, timpul fiind dinainte stătător, nu-ţi mai
rămîne decît să fii statornic, pe cale umblător, în ocolul cel împrejmuitor,
dar îndelung lămuritor, răsfăţîndu-te hotărnicit, fără a fi îngrădit, eliberat,
urmînd chemarea spre ceea ce ne fascinează, înstrăinîndu-ne pînă la
uitarea ultimă a numelui, atît de absent pentru ceilalţi, încît la apogeu, în
empireu, în culmea care împacă versanţii, înjumătăţindu-le puterea, dar
nesubstituindu-i, ineluctabili şi ireductibili, în chiar clipa supremei
închipuiri, cînd nimeni nu ar mai avea puterea de a rosti: EU, întrucît,
fiind deja pierdut/însumat, în creştetul nimicului, fără a fi nimicit ori
anihilat, ci doar Viul întrupat, Duhul personificat, Sufletul înaripat,
Proniator focalizat, fiind doar urmă de zbor, în clipa în care încetezi de a
mai fi urmat, şi nici următorul, rămînînd din părerea de sine doar ceea ce
se vede pe sine, şi nu se răsfaţă, ci doar se răsfrînge, adică, ceea ce ni se
pare a fi doar grăbire/ascundere/ispăşire nu-i decît veşnicie, iar noi,
confirmînd-o, prin a sa sălăşluire, fără de smintire, atît cît să-ţi vezi
sufletul, aşa cum urma te trădează, doar dacă un altul te urmează, în
duhul nestrămutat al iubirii.
§
Surpat în sine, fără nici un proiect interior, mă înfioară doar ceea
ce am pierdut, regăsindu-mă, cînd, înaintea mea, veşnicia agonizînd, mi
se părea neîntreruptă. Înlănţuit eram fără să o ştiu că nu cuvintele fac
dintr-un suflet să semene a ceva viu, ci doar clipa, care, trecînd, sporeşte
pustiul de gînd, alterînd şi ceea ce se iveşte fără umbra unei mărturisiri.
E o încercare de a fi mai mult decît ai avea puterea de a-ţi aminti.
Trăieşti deodată viaţa întreagă, însumată, într-o literă moartă. Şi dacă nici
acum cînd scrii, nu vezi că te citeşte cineva, surprins vei fi, însufleţind,
litera imaginată a lui Pessoa, în persoana cititorului de acum, prefigurînd
abisul abstract de atunci, ca o desassosego, imaginar secund, dar fecund,
prin peisajul care se înfiripă, doar citind, doar văzînd.
§
Nici inocent, precum e Verbul răstignit în prezent, nici adumbrit,
cînd lumina în suflet ţi se pare că, pe neaşteptate, s-a ivit, dar nici
învechit, precum adoarme în amintire gîndul ofilit.
Eram doar uimire, asfinţit îndurerat, rugăciune a izvorului într-o
pădure, unde nu-i nici o cărare şi nu se zăreşte încă Nimeni. Eram copilul
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pierdut în migrare de sine, copilărie zburdalnică, rătăcind pe coline
sublime. Eram fără de mine, iar acum privesc în suflet ca în vitrine şi mie dat să-l văd pe etern nedezminţitul Nimeni.
§
Deschid Cartea Vieţii şi nu mi se-arată decît Moartea. Moartea,
fie a clipei din eternitatea pustie, fie a literei pe hîrtie, fie, în intervalul
dintre ceea ce nu a murit încă şi ceea ce va fi fost să fie: prezentul
perpetuu, însoţire solitară a sufletului, concomitenţa şi coincidenţa,
tărîmuri între care se desfată imprudenţa; firescul, neveştejit, pîrguit doar
în ceea ce-i mai pregnant şi năpăstuit; fruct necules, viermuit, căzînd
gratuit din pomul cunoaşterii înfiorate; împreunare în crugul luminii
neînserate, solemnă precum moartea, neîntinată, precum ne este dat să
vedem, în sufletul nostru, ca şi cum ne-ar privi cineva de pe lumea
cealaltă.
Şi iată cum ne apare moartea clipei, subminată de moartea literei:
« Mă aşez la scris din ce în ce cu mai multă greutate. În tinereţe, eram
fericit cînd scriam. De orice mă apropiam astfel, oameni, lucruri sau zei,
deveneau poezie şi bucurie. Universul părea că nu cunoaşte tragedie, căci
moartea era pentru mine o simplă idee, de neconceput ca realitate în ceea
ce mă privea. La bătrîneţe, de orice mă apropii devine tragedie, chiar
lucrurile care nu mă privesc, păţaniile altora. Moartea îmi face semn, se
foloseşte de cei care mă înconjoară ca să se manifeste în orice clipă,
pentru ca totul în jurul meu să alcătuiască o lume peste care domneşte
umbra. Scrisul îmi devine, astfel din ce în ce mai trist. Fiecare literă
înseamnă aşadar încă un pas spre ea, o clipă mai puţin. » (Vintilă Horia,
Dumnezeu s-a născut în exil) Şi cum am putea să nu amintim de proiectul
creativ al lui Gala Galaction, menţionat atît de clar şi de lapidar, în
Jurnalul său, de la Agapia: Moartea, viitoarea mea operă !
§
Negreşit se vor fi năpustit asupra bietului Vincent flăcările
biciuitoare ale verbelor ameninţătoare, la Amsterdam, sub îndrumarea
rabinului Mendes da Costa, (« care-i dădea lecţii de greacă şi latină »),
supliciu înăbuşitor, care îl va urmări ca o teroare, pînă la suprema
eliberare, din tablourile de mai tîrziu: « Dar lecţiile de greacă luate în
inima Amsterdamului, în centrul cartierului evreiesc, într-o foarte
călduroasă şi apăsătoare după-amiază de vară, cu impresia că un număr
mare de examene grele, cu nişte profesori foarte învăţaţi şi foarte şireţi,
atîrnă deasupra capetelor noastre, lecţiile de greacă adică, sunt mai
înăbuşitoare decît lanurile de grîu din Brabant, care trebuie să fie foarte
frumoase acum, într-o zi ca asta. » . Şi numai aşa Moartea poate fi privită
ca o eliberare din vîltoarea clipelor strivitoare, mortificatoare.
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§
Ascet pînă dincolo de marginile firii nepîngărite, Fernando Pessoa
e creatorul prin excelenţă al unui spaţiu în care mă simt ca acasă, liber de
constrîngeri, privind doar prin fereastra sufletului său, apărat de orice
prezenţă stînjenitoare, însoţindu-mă pe calea cea adevărată a unei gîndiri
atît de profunde, încît, inducerea tainică spre alte înţelesuri, mă
nelinişteşte cu lăcomia începutului spornic, fără ocolişuri sau bîlbîieli
secunde, pînă în pînzele albe ale neaşteptatului întrezărit, pînă în matca
înfiorată a lămuririi de sine, asceză neînrobitoare, ca proiect de
identificare prin sfînta alteritate.
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“Cam la vârsta de 14-15 ani s-a oprit pasiunea mea
pentru Creangă, alte lecturi făcute pe cont propriu i-au luat
locul. Din anii de liceu nu am rămas cu nimic, orele de română
fiind de o platitudine desăvârşită. Creangă devenise un autor de
manual bun de învăţat pentru note, pentru bacalaureat şi
facultate, chiar dacă profesoara de română care dormea cu
capul pe catedră, dumnezeu s-o ierte, revenea în învăţământ
după 17 ani de propovăduire la UTM şi UTC.”

Ion Creangă. Întîlnire în oglindă
un memorial de Ion Pecie
Ion Creangă este mai bătrân decât mine cu vreo 114 ani, că nici el
nu s-a hotărât când s-a născut. Nu ştiu dacă e un interval suficient pentru
o reîncarnare.
Nici nu i-aş fi dorit-o, nici nu mi-aş fi dorit-o. Însă ceva din duhul
lui a trecut în mine, destinul meu a fost mereu marcat şi mascat pentru
totdeauna de al lui. E greu să explic ceea ce este, până la urmă,
inexplicabil, dar am să încerc. Citindu-l, aveam senzaţia unui déjà vu,
déjà vécu. Vinovată că ne-a făcut cunoştinţa a fost chiar mama, ţărancă
isteaţă cu cinci clase primare, care mi-l povestea cu intenţii adormitoare
şi o făcea cu atâta har că m-a trezit din pruncie. Rezumatele şi
comentariile ei, cu o intonaţie fără pereche, cu detalii şi adăugiri care
făceau din textele cunoscute aproape nişte variante, m-au pregătit pentru
o întâlnire cu Ion Creangă.
Ştiu şi când s-a produs întâlnirea în oglindă cu el. Venind de la
şcoală, într-o zi de toamnă galbenă arămie, cu păsuire pentru verde pal,
un coleg pe care nu l-am mai văzut din studenţie, Florian Ana, mi-a arătat
o carte cu Amintirile... lui Creangă. Am citit câteva pagini pe drum,
lenevoasă întoarcere spre casă unde ne aşteptau atâtea treburi,
interminabile care cu porumb de urcat în pătule şi dovleci de pus la
adăpost, apoi am citit altele pe marginea şanţului şi am rămas cuceriţi de
carte. Primul impuls a fost să i-o fur şi să fug cu ea. Ne-am înţeles până
la urmă să-i arăt colegului un joc de aritmetică în schimbul unui
împrumut pentru câteva zile al volumului.
Am citit şi am chiulit o săptămână întreagă, chiuleam şi citeam,
citeam şi mă minunam. Era vremea culesului la porumb, toamnă dulce
amăruie în care lumina curgea orizontal din gutui, şi eu fugeam de la
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şcoală ca să mă ascund într-un spaţiu privilegiat pe care îl visez şi azi şi
unde puteam citi netulburat. Preotul satului era închis din motive politice.
Lucrurile erau încurcate, oamenii se temeau de agenţii secreţi recrutaţi
chiar dintre ei. Se vorbea în şoaptă despre un cuib de foşti legionari în
frunte cu popa, hotărâţi să-i aştepte pe americani ca să lichideze
colectivul abia înfiinţat, şi de aceea casa părintelui era supravegheată ca
un spaţiu damnat, locuit de necuratul. În casa văruită în alb, zidită în stil
colonial, desprinsă parcă din romanele faulkneriene inspirate din istoria
sudului american, şi care acum aveau ziare puse în geam în loc de
perdele şi draperii, nu stăteau decât stafiile anchetatorilor care arestau
noaptea oamenii şi îi duceau în dube la puşcărie. Atmosfera tensionată şi
plină de suspiciune era simţită şi de noi, copiii. Pentru mine însă, casa
părăsită a părintelui Voicescu era locul de refugiu, biblioteca mea în
natură, paradis în destrămare luat în stăpânire de buruienile lacome. În
toamna blândă şi crispată a lui 1963 - era primul an, cred, când recoltele
mergeau în magaziile colectivei - , curtea cu statuete şi arboret exotic,
cam excentrică pentru vatra unui sat de ţărani, a părintelui a fost locul
potrivit pentru lectură. Dispăream de la ore cu Amintirile ... sub braţ, mă
strecuram pe uliţa înfundată în imensa curte căzută în paragină, intram
prin poarta căzută şi ascunsă de boscheţi de liliac sălbăticit, mă instalam
pe scara din dos a casei lucrată în marmură albă şi citeam în voie. Tufe
de crizanteme galbene cu inflorescenţe sângerii mă protejau de privirile
curioşilor şi câte o gutuie aurie, cât un pepene, îmi cădea în cap şi din cap
pe carte în tăcerea complice a toamnei. Şi eu citeam până uitam de mine
în cea mai îmbietoare şi mai confortabilă bibliotecă din lume. Trecea nea
Gheorghe al Rozichii şi eu mă ascundeam sub tufănicile lăţoase, galbene,
roşii, liliachii. Amicul Aurică Vintilescu, repetent înrăit, un fel de
Trăsnea din Trăsnitu, mă semnala cu un fluierat scurt din apropiere. Nea
Gheorghe cosea otava grasă încă neatinsă de brumă şi dă cu ochii de
mine. Îşi dă pălăria pe spate, gest reflex la el. „Ce faci tu, nene, aicea?" şi
eu, cu aerul cel mai firesc din lume zic: „Citesc, nene". Stupoare. „Ce să
citeşti, nene, că aici nu e azil de repetenţi". I-am spus că e o carte de Ion
Creangă, Amintiri din copilărie. Nea Gheorghe se uită la mine ca la un
meteorit căzut în curtea popii, cu un fel de milă sinceră. Scoate gresia din
toc, ascute coasa tacticos, îşi dă pălăria pe spate şi recapitulează pentru
el, citeşte. Apoi îmi dă aprobarea. Păi citeşte nene, du-te-n în p.. mă-ti,
pleacă acasă. Dar de ce chiuleşti de la şcoală? „Păi citesc aici, că acasă nam timp, mă pune tata la treabă". Pleacă nelămurit şi apoi continuă fără
zor, fâş, fâş printre tufişuri. Când face o pauză se întoarce iar spre mine
întrebându-mă al cui sunt. Păi sunt al lui Tudor... Aa!, atunci citeşte taică,
dă-o dracului de şcoală, că uite, eu cosesc p-acilea, s-a făcut iarba mare şi
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trebuie pusă jos. Şi dacă vine directorul, te-anunţ eu, dă-l în mă-sa pe ăsta
al lui Ţârlică. Nesperată complicitate. Eu citeam năzdrăvăniile lui
Creangă cu o bucurie indescriptibilă, imposibil de egalat de atunci, iar
nea Gheorghe, tatăl frumoasei mele colege de bancă, Ioana Gâlcă, mă
păzea şi mă certa într-o superbă, imensă curte dărăpănată pe unde nu
treceau în inspecţie decât agenţii coborâţi din dube. Citeam şi râdeam
singur, în total dispreţ pentru regulile şcolii. Mă întreba de ce râd mereu,
apoi ştergea coasa cu iarbă umedă, mai cădea înfundat câte un măr sau
gutuie marcând orele, iar eu îi povesteam de Trăsnea sau de Smărăndiţa
popii. „Şi ăla se ducea cu pupăza la târg? Hm! Mă nene, ia o carte
serioasă din care să prinzi ceva, ia uite domnule ce lume, făcea nea
Gheorghe, asta-i şcoală?" Mai trăgea un polog în timp ce eu eram cititor,
actor şi interpret al lui Creangă în faţa unui om singur care se mira şi de
mine, şi de el, şi de cărţi, şi de şcoală, şi de prostia părintelui care zăcea
în puşcărie fiindcă se opusese regimului. Şi ne înjura pe toţi cu plăcere şi
cu un soi de admiraţie ascunsă în timp ce îşi bătea coasa speriind stafiile
crescute în ierburi. Dialogurile cu nea Gheorghe erau mai aromate decât
gutuile şi perele pergamute. Măi nene, mă lua iar la rost, ce nu înţeleg eu.
Păi dacă-ţi place să citeşti, fă citanie la şcoală şi nu aici, pe scară! I-auzi
părinte, ce zici de ăsta. Şi se uita lung spre Bucureşti, unde se auzea că
este închis popa Nicu. Că şi ţie, părinte, d-aicea ţi s-a tras, de la citanie.
Îmi aducea mere şi nuci în pălărie ca unui condamnat ascuns de lume.
Încercase să mă alunge cu blândeţe, dar a doua zi mă căuta cu un aer
protector. Niciodată nu m-a bruscat, mai mult din respect pentru tatăl
meu, bărbat temut, decât pentru citanie. El culca bălăriile, iar eu citeam
mai departe, râdeam singur şi nu-l mai auzeam. Râdea şi el de râsul meu.
Îl convinsesem pe jumătate. Taică, ăştia cu carte înnebuneşte, să ştii de
la mine. Ăştia n-ajunge bine, şi arăta cu capul spre casa parohului.
Lipsurile mele de la ore nu puteau fi tolerate la infinit, aşa că în a
doua săptămână de frecvenţă redusă ascunzătoarea mea în curtea părăsită
a fost descoperită. M-am trezit că domnul director şi doamna învăţătoare
se aflau lângă mine pe când eu eram cu Nică la scăldat, deşi era cam
târziu toamna, sau plecasem singur... Se uitau la chiulangiul mic ca la un
bolnav contagios izolat de lume, mi-au examinat fruntea şi cartea, apoi pe
un ton aspru: treci la şcoală, derbedeule, şi lasă omul să muncească!
Nea Gheorghe sta lângă mine cu un aer vinovat, îmi adusese poame
noi dintr-un măr nedescoperit încă, stă aici şi citeşte, domn' director, nu
scap de el, dar nu face alte prostii. După ore am revenit de câteva ori,
până să cadă bruma, în grădina cu citanie pe furate, adevărat locus
amoenus, hotărât să-l întrec pe Nică în drăcii. Competiţia se născuse.
Este prima oară când am trăit sentimentul invidiei ascunse şi al rivalităţii
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declarate. Trebuia să comit cât mai multe năzdrăvănii ca să am ce
povesti. Totul scris într-o carte groasă, eventual în două volume, nu
subţire ca Amintirile... , convins că numărul paginilor asigură faima. Şi
am început să adun păţanii şi să mă comport ca un personaj de carte în
curs de scriere, să caut partea plină de haz şi de baladă a întâmplărilor
cotidiene. Episoade de genul celor cu scăldatul, cu uratul sau cu furatul
de fructe în grădinile semenilor se regăseau din abundenţă în copilăria
mea. Şi unde lipseau, le inventam pe loc, fără teamă, pentru că
Amintirile... îmi dădeau dezlegare la mici ştrengării sau la trăsnăi mai
mari. Mărturisesc însă că pupeze n-am dus la târg. Cred că la un moment
dat eram un drac de copil care făcea numai boacăne, spre disperarea
tatălui meu care nu ştia de unde mi se trage. Aproape totul era permis,
exagerez desigur, pentru că era scris în carte şi eu mă aflam în legitimă
apărare de gura lumii la gândul că voi scrie o carte care să îmi legalizeze
„aventurile". Personajul din mine avea nevoie de umbra unui scriitor în
devenire care să-i ierte toate păcatele. N-am fost deloc un copil cuminte,
dar nici un copil rău, „un copil problemă". Un smintit nu putea creşte în
curtea tatălui meu. Sminteala mea, câtă era, venise din citanie. Eram
victima cărţilor, precum Don Quijote, personajul romanului omonim
primit drept premiu în clasa a cincea. Devenisem ceea ce se cheamă „o
figură", fiindcă citeam mai mult decât alţii şi mă lăsam inspirat, mă
inventam în spiritul cărţilor devorate şi pe care tata era mereu gata să le
arunce pe foc. Livresc eram doar în punctul de pornire, în principiu;
altminteri, copilăria petrecută la ţară îţi oferă larg şansa originalităţii. Lam purtat pe Creangă în traista mea de elev până l-am făcut ferfeniţă. El a
făcut la fel cu mine. Cele două tomuri masive de Amintiri... proiectate
atunci la Trasnitu nu au fost scrise nici până azi. Ca să scap de
Amintirile... şi de Poveştile humuleşteanului, trebuia să scriu o carte
despre Carte, ca să mă justific şi să mă răscumpăr. Musai. Am publicat-o
şi am reluat-o. Scriind despre el, trăiesc o cură de dezintoxicare. De el şi
de mine.
Cam la vârsta de 14-15 ani s-a oprit pasiunea mea pentru Creangă,
alte lecturi făcute pe cont propriu i-au luat locul. Din anii de liceu nu am
rămas cu nimic, orele de română fiind de o platitudine desăvârşită.
Creangă devenise un autor de manual bun de învăţat pentru note, pentru
bacalaureat şi facultate, chiar dacă profesoara de română care dormea cu
capul pe catedră, dumnezeu s-o ierte, revenea în învăţământ după 17 ani
de propovăduire la UTM şi UTC. Pentru ea, Arghezi bunăoară, „era un
poet scârbos" care făcea poezie din bube, mucegaiuri şi noroi iar nu din
lucruri frumoase. Manualul îţi arăta cuminte sursele umorului la Creangă
iar pentru admiterea la facultate, dacă te interesa, studiile citite îţi puteau
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asigura succesul. Cei patru evanghelişti, G. Călinescu, G. Ibrăileanu, Al
Piru şi Vladimir Streinu, erau suficienţi, cu tot aerul lor suficient,
superior, de oameni citiţi şi spilcuiţi faţă de scriitorul popular, gurmand,
ţăran, grosier, instinctual. Mai ales Călinescu şi Streinu. Anii de facultate
aproape că l-au îngropat în memoria mea pe hâtrul, vârtosul povestitor
moldovean care nu şi-a găsit loc în niciunul din cursurile despre literatura
veche. Dintre junimişti, îl studiam doar pe Eminescu timp de un an: trei
ore pe săptămână pline de toate poncifele adunate din prefeţe (Eminescu
format la filosofia budistă şi la idealismul filosofic german, influenţat de
Kant, Hegel şi Shopenhauer, etc. etc.), fără trimitere la studiile temeinice,
câte erau, şi erau destule, despre Eminescu; şi alte şase ore tot
săptămânale cu doamna Ioana Em. Petrescu, obiectul adoraţiei noastre
intelectuale. Începeai seminarul cu poemele de debut şi încheiai seria
temelor cu Odă. Ceea ce era o încântare spirituală continuă timp de un an
se încheia în ultimele ore Eminescu într-o stare de boală sufletească, de
Weltschmertz. Era prea mult Eminescu iar dăscăliţa noastră ne dusese
prea departe. După ce comentai Scrisorile, Luceafărul, Împărat şi
proletar, Sarmis, Gemenii, Andrei Mureşanu, Povestea magului călător în
stele, Panorama deşertăciunilor şi proza - Cezara, Archaeus, Sărmanul
Dionis -, aveai sentimentul că ai înţeles ceva din ceea ce era mai intim în
gândirea şi în fantezia lui creatoare. Tristeţea de pe alte lumi din paginile
lui coborâse în mintea noastră tânără, moment în care am simţit nevoia să
fugim pentru o vreme de poet. Dar despre Creangă niciun cuvânt de la
dascălii ardeleni, şi asta în timp ce doamna Protase încerca să ne
convingă la seminar că Ghe. Asachi este poet iar domnul Pervain, la curs,
că studierea bibliotecii Carcalechi este zăbavă de folos şi plăcută
sufletului. Reîntâlnirea cu Ion Creangă s-a produs în iarna lui 1978, când
programa şcolară mi-a cerut să îl „predau" pe autorul Poveştii lui HarapAlb. L-am recitit integral cu alţi ochi, cu altă experienţă de viaţă şi de
lectură şi, în loc de notiţe pentru două ore de curs, m-am trezit scriind cu
cerneală verde, parcă stoarsă din cucuta crescută în curtea părintelui
Voicescu, un caiet studenţesc de dictando într-o vacanţă de iarnă. Mă
întreb dacă lectura de atunci şi de azi mai păstrează ceva din inocenţa
citaniei dintâi.
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„Pesemne cea mai copleşitoare lucrare a lui Steve
Reich până astăzi este Different Trains – Trenuri diferite, a
cărei premieră a avut loc în 1988, susţinută de cvartetul
Kronos. A fost prima lucrare în care compozitorul a folosit
vocea înregistrată pentru a crea linii melodice.”

Portretul unui compozitor american:
Steve Reich
un studiu de Anamaria Jumanca
Remarcat drept „unul dintre puţinii compozitori care au schimbat
direcţia istoriei muzicii” (The Guardian), „cel mai original gânditor
muzical al timpurilor noastre” (The New Yorker), „unul dintre cei mai
mari compozitori ai secolului” (The New York Times) , „cel mai mare
compozitor în viaţă al Americii” (The Village Voice), Steve Reich este
considerat în lumea muzicală drept principalul exponent al şcolii
componistice americane de azi.
Născut în New York în data de 3 octombrie 1936, Steve Reich a
primit lecţii de pian în copilărie, dar abia la vârsta de 14 ani începe cu
adevărat studiul muzicii. Între anii 1953-1957, la Universitatea Cornell,
studiază filosofia, cu precădere opera lui Wittgenstein, din ale cărui texte
va pune pe muzică în lucrările Proverb (1955) şi You Are (Variations)
(2006). În următorii doi ani, a studiat compoziţia cu Hall Overton, iar
între anii 1958-1961 la Şcoala de Muzică Juilliard cu William Bergsma şi
Vincent Persichetti. Şi-a obţinut masteratul în muzică de la Mills College
în 1963, unde a lucrat cu Luciano Berio şi Darius Milhaud.
Vara anului 1970, Steve Reich şi-a petrecut-o studiind percuţia la
Institutul pentru Studii Africane de la Ghana University în Accra. În
1973 şi 1974 a urmat cursuri de specializare în gamelanul balinez4 în
cadrul Societăţii Americane pentru Artele din Est în Seattle şi Berkeley,
California, iar din 1976 până în 1977 a studiat, la New York şi Ierusalim,
formele tradiţionale ale incantaţiei scripturilor ebraice.
Anul 1966 este cel în care Steve Reich a fondat un ansamblu de 3
muzicieni, care a crescut rapid până la 18 membri. Din 1971, Steve Reich
and Musicians (Steve Reich şi muzicienii) au făcut turnee în întreaga

4

ansamblu muzical de instrumente de percuţie din Bali (sud-estul Asiei)
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lume, având privilegiul de a interpreta în săli prestigioase de concert, la
fel de diverse precum Carnegie Hall şi Bottom Line Cabaret.
Într-un stil profund original, Steve Reich a reuşit să coaguleze întrun limbaj perfect unitar structuri armonice, polifonice şi ritmice extrase
din clasicismul occidental, din folclorul oriental şi din tradiţia americană
- în special din cea de factura jazzistică. Factorul comun al acestor surse
aparent disjuncte este reprezentat de elementul pulsatoriu, ce este
dezvoltat în spiritul normelor specifice aşa-numitului Phase Music iniţiat
de Reich. Promotor al minimalismului în muzică, el este totodată autorul
mai multor inovaţii în muzică, ce includ folosirea buclelor de bandă5 şi
utilizarea proceselor acustice simple pentru a explora conceptele
muzicale.
Influenţat de colegul său minimalist Terry Riley, a cărui lucrare In
C (În do) combină simple tipare muzicale, defazări de timp pentru a crea
un întreg uşor schimbător, Reich a adoptat această abordare când a
compus prima sa lucrare importantă, It’s Gonna Rain. Scrisă în 1965,
piesa utilizează înregistrări juxtapuse ale unor segmente tăiate şi
rearanjate ale unei predici. Come Out, în care apare vocea lui Daniel
Hamm, unul dintre cei şase afro-americani bătuţi de către poliţia din
Harlem în 1964, se bazează pe acelaşi principiu. Reich a reînregistrat
fragmentul “come out and show them” pe două canale, care sunt difuzate
iniţial la unison. Rapid, ele se desincronizează, discrepanţa dintre ele
lărgindu-se gradat, devenind o reverberaţie. Cele două voci se divid apoi
în patru, reluate continuu, apoi în opt, şi continuă să se dividă până ce
vocile de la început devin neinteligibile, lăsându-i ascultătorului doar
tiparele ritmice şi tonale ale discursului.
Prima încercare a lui Reich de a transpune această tehnică a fazării
de pe banda înregistrată în interpretarea live a fost lucrarea Piano Phase
pentru două piane din 1967. Aceasta foloseşte un tipar repetitiv alcătuit
din primele şase note ale gamei majore. Pe măsură ce primul pianist
păstrează tempo-ul cu o precizie robotică, celălalt îl grăbeşte foarte
gradat, până când cele două părţi se realiniază, dar cu o şaisprezecime
deoparte. Al doilea pianist revine apoi la tempoul precedent. Acest ciclu
al accelerării şi al revenirii continuă de-a lungul piesei, desfăşurând un fir
narativ surprinzător de colorat, abundând de modulaţii, tranziţii şi
climaxuri. În această lucrare şi cele care vor urma, marcate de acelaşi
proces de pionierat (cum va fi Violin Phase, compusă de asemenea în
1967, construită pe acelaşi principiu) se iveşte o personalitate distinctă –
simplă ca formă, detaşată ca stare, logică în mişcare, şi cu toate acestea
marcată de un amestec nedesluşit de frumuseţe şi tristeţe. Muzica are un
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tape loops = bucle de bandă magnetică preînregistrată
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suflet al său, care ne poate fascina şi transforma atât pe noi, cât şi pe
compozitor.
Ceea ce se va denumi minimalism va fi forţa dezlănţuită din Four
Organs (Patru orgi). Concepută în august 1969, luna asasinatelor lui
Charlie Manson şi a uciderii unui spectator la un concert Rolling Stones,
lucrarea s-a încărcat cu noi energii cauzate de ştirea asasinărilor lui
Robert Kennedy şi a lui Martin Luther King, Jr., şi a revoltelor din
campusurile universitare, reprezentând, în felul său, o lucrare
apocaliptică ascultată la volum maxim, sunetul de orgă electrică căpătând
caracterul unui asalt devastator. Interpretată ca parte din programul
Orchestrei Simfonice din Boston, a fost prima compoziţie a lui Reich
executată într-un amplu cadru tradiţional.
Acelaşi efect al fazării a fost încercat de Reich într-o lucrare “care
nu ar avea nevoie de niciun instrument înafară de corpul omenesc”. Aşa
s-a născut, în 1972, Clapping Music, piesă minimalistă scrisă pentru doi
interpreţi, executată în întregime din aplauze.
Din experienţa sa africană, compozitorul a fost inspirat pentru
crearea piesei de 90 de minute Drumming. Compusă pentru un ansamblu
de nouă instrumente de percuţie cu voci de femeie şi piculină, lucrarea a
marcat începutul unei noi etape în cariera sa, întrucât în acea vreme
Reich şi-a format ansamblul Steve Reich and Musicians, care pentru
mulţi ani a rămas singurul grup care i-a interpretat lucrările.
În 1974, Reich a început să scrie ceea ce mulţi numesc capodopera
sa, Music for 18 Musicians (Muzică pentru 18 muzicieni), totodată prima
sa încercare de a scrie pentru ansambluri mari. Această lucrare aproape
simfonică în arcul său narativ, mergând din lumină spre întuneric şi
înapoi spre lumină, este construită pe un ciclu de 11 acorduri introduse la
început (numite „Pulsuri”), urmate de o mică secţiune de muzică bazată
pe fiecare acord (Secţiunile I-IX), la sfârşit revenind la ciclul original.
Compozitorul însuşi a remarcat că această lucrare conţine mai multă
mişcare armonică în primele cinci minute decât orice altă lucrare pe care
a compus-o.
Tot în 1974, Reich a publicat Writings about Music (Scrieri despre
muzică), ce cuprinde eseuri despre filosofie, estetică şi proiectele sale
muzicale scrise între 1963 şi 1974. O colecţie actualizată şi mult mai
extinsă, Writings on Music (1965-2000) a fost publicată în anul 2002.
Vocea umană va juca un rol deosebit de important în muzica lui
Reich începând cu Music for a Large Ensemble - Muzică pentru un
ansamblu mare), din 1978, şi Octet (1979). În prima sa operă orchestrală,
Variations for Winds, Strings and Keyboards – Variaţiuni pentru
instrumente de suflat, instrumente cu coarde şi claviatură, din 1979, se
simte influenţa incantaţiilor biblice, pe care compozitorul le-a studiat în
Israel din vara anului 1977.
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Începând cu anii ’80, operele lui Steve Reich capătă un caracter
mai solemn, odată cu introducerea temelor istorice, precum şi a temelor
din moştenirea sa evreiască. Tehillim – sau Psalmi, în limba ebraică, din
1981, este prima din lucrările lui Reich inspirată explicit din fondul său
evreiesc.
Pesemne cea mai copleşitoare lucrare a lui Steve Reich până astăzi
este Different Trains – Trenuri diferite, a cărei premieră a avut loc în
1988, susţinută de cvartetul Kronos. A fost prima lucrare în care
compozitorul a folosit vocea înregistrată pentru a crea linii melodice. Ea
îşi trage rădăcinile din acele lungi călătorii cu trenul din copilărie, pe care
Reich le făcea între New York şi California, în contrast cu foarte
diferitele trenuri care transportau copiii Europei spre moartea lor sub
cotropirea nazistă. În 1990, înregistrarea lucrării a fost decernată cu
Premiul Grammy pentru cea mai bună compoziţie clasică contemporană.
Descrisă drept „unicul răspuns muzical potrivit pentru Holocaust”,
lucrarea i-a câştigat lui Steve Reich un binemeritat loc printre cei mai
mari compozitori ai secolului XX.
În încercarea de a anula graniţa dintre vorbire şi muzică, în anii ’90,
compozitorul şi-a aplecat atenţia spre un alt proiect: crearea unor opere
video cu acompaniament live. Prima, realizată împreună cu soţia sa,
artista video Beryl Korot, se numeşte The Cave (Peştera), şi explorează
rădăcinile iudaismului, creştinismului şi islamismului prin cuvintele
izraeliţilor, palestinienilor şi americanilor, acompaniate muzical de către
ansamblu, căpătând caracterul unui documentar muzical. Ziarul Time a
aclamat-o atunci ca pe „o întrezărire fascinantă a ceea ce ar putea fi opera
secolului XXI.” Cei doi soţi au colaborat apoi la realizarea operei Three
Tales (Trei poveşti), trei parabole ale tehnologiei catastrofice moderne.
Alături de piese ce utilizează tehnici ale colajului, precum Three
Tales şi City Life (1994), Reich s-a reîntors spre lucrările pur
instrumentale pentru sala de concert, începând cu Triple Quartet (1998)
şi continuând cu Dance Patterns (2002), Cello Counterpoint (2003) şi o
serie de lucrări centrate pe ideea de Variaţiuni: You Are (Variations)
(2004), Variations for Vibes, Pianos, and Strings (2005) şi Daniel
Variations (2006). În acestea, clasicul minimalism este îmbogăţit cu noi
aventuri şi diversiuni armonice.
Lucrarea Double Sextet – compusă pentru două sextete identice de
instrumente, fiecare alcătuit din flaut, clarinet, vioară, violoncel, vibrafon
şi pian – a fost compusă în 2007, şi i-a adus lui Steve Reich, Premiul
Pulitzer pentru Muzică, decernat în 20 aprilie 2009.
Muzica lui Steve Reich a fost interpretată de orchestre şi
ansambluri celebre din întreaga lume, printre care se numără Orchestra
Simfonică din Londra, dirijată de Michael Tilson Thomas, Orchestra
Filarmonică din New York, dirijată de Zubin Mehta, Orchestrele
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Simfonice din San Francisco, Brooklyn, Boston, Los Angeles,
Ansamblul Schoenberg, The London Sinfonietta.
Stilul său de compoziţie a influenţat nenumăraţi compozitori şi
grupuri muzicale, precum: John Adams, trupa de rock progresiv King
Crimson, chitaristul new-age Michael Hedges, ansamblurile
instrumentale Tortoise, The Mercury Program, So Many Dynamos, Do
Make Say Think, fiind o sursă de inspiraţie recunoscută şi pentru creatorii
de muzică ambientală şi tehno. Creaţia sa a inspirat totodată pe artiştii
vizuali precum Bruce Nauman şi pe coregrafi, precum Anne Teresa De
Keermaeker, care a utilizat piese de Reich în dansurile sale.
Despre muzica sa, Paul Griffiths, critic muzical britanic, scria:
“Reformulând constant structura de bătăi dintr-o măsură, sau
lungimile unui lanţ rotativ de armonii, ori sunetele unei fraze melodice
recurente, această muzică aparţine erei digitale. Şi totuşi, muzica pare a
fi, de asemenea, la fel de veche precum umanitatea însăşi, implicată în
modurile în care gândim şi simţim şi ne mişcăm. Punând instrumentele
de percuţie în centru - fie singure, fie ca parte a unei orchestre, sau pentru
a susţine grupuri de voci şi instrumente cu coarde -, muzica include
ritmuri de pulsaţii care vin natural din trup. Realizată din nenumărate
elemente asemănătoare, transmiţând astfel informaţii şi experienţă prin
acumularea infinitezimalului, muzica devine astfel în acord cu ceea ce
ştiinţa şi pătrunderea lăuntricului ne pot spune despre cum s-au format
ideile şi emoţiile în noi. (…) Muzica îşi poate exercita o imensă putere
prin arhitecturile sale vibrante de sunet în mişcare, nu atât de mult
exprimând cât generând efecte de emoţie şi eliberare, de progres şi
desăvârşire, de bucurie, şi uneori de umor. Această muzică se poate
încărca din sunetele lumii înconjurătoare, inclusiv ale vocilor omeneşti.
Ea poate observa şi relata. Ea poate avertiza.”
Membru al reputatei Academii Americane a Artelor şi Literelor, al
Academiei Bavareze de Arte, Comandor al celebrului „Ordre des Arts et
Lettres“, Doctor Honoris Causa al cunoscutului Institut al Artelor din
California, laureat a nenumărate premii, Steve Reich este unanim
recunoscut drept Marele Maestru al muzicii americane contemporane.
Atât de importanta sa contribuţie la evoluţia artei sunetelor poate fi
elocvent sugerată prin trei versuri din poemul Orchestra de William
Carlos Williams, ce au stat şi la baza piesei The Desert Music:
„Principiul muzicii/ constă în repetarea temei. Repetă/ şi repetă
mereu…“.
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Scurtă ochire prin revistele altora

Sistemul de difuzare a cărţilor, haotic şi improductiv
La ancheta revistei DISCOBOLUL, nr. 1-3/2010, « Despre
puterile şi slăbiciunile cititorului actual, eseistul Basarab Nicolescu
sugerează constituirea unui site naţional pe internet (genul Amazon)
pentru difuzarea cărţilor, propunere deloc lipsită de inters: « Mi se pare
că literatura suferă, în ciuda aparenţelor, de o diminuare a numărului
cititorilor ei, şi cantitativă şi calitativă. Cauza esenţială acestei situaţii
paradoxale (când ne gândim la extraordinară diversificare a ofertei de
carte de după 1989) este absenţa unei reţele naţionale de difuzare. În
orice ţară din lume, destinul unei cărţi depinde de difuzarea sa. În
România, fiecare editură îşi constituie propriul sistem de difuzare.
Bineînţeles, micile edituri, care publică totuşi cărţi interesante, nu pot
rezista acestei maniere aberante de difuzare şi fac faliment. În cele din
urmă, cititorul este cel care suferă. El nu ştie ce cărţi apar, nu găseşte
cărţile pe care le doreşte iar când le găseşte pe un oarecare site Internet,
maniera de plată a cărţii este extrem de greoaie. Nu este de mirare că, în
acest sistem haotic, 3-4 edituri acaparează întreaga piaţă de carte. Este
deci un sistem improductiv şi din punct de vedere economic şi din punct
de vedere cultural şi educaţional. Soluţia este evidentă, dar ea jenează,
desigur, interese meschine financiare care nu au nimic de-a face cu grija
pentru cititor: constituirea unei reţele naţionale de difuzare şi constituirea
unui site Internet naţional (de genul Amazon) unde toate cărţile care apar
în România să fie accesibile cititorului din ţară şi din străinătate »
Probabil că cei de la Editura Virtual, care au înfiinţat deja portalul virtual
BIG BANG, au citit cu atenţie zicerile bătrînului eseist.
Viaţa literar-artistică, o junglă intelectuală
Un artist moldovean,, Roman Tolici, pictor şi scriitor
bucureştean, într-un dialog avut cu poetul Mihail Vakulovki, în
OBSERVATOR CULTURAL nr. 277/2010, afirmă despre viaţa culturalartistică din România: “Viaţa literar-artistică (şi nu cred că doar cea
românească) e o junglă intelectuală. Avînd în vedere faptul că orice
creator are în el bănuiala sau speranţa genialităţii, avem de-a face cu
„animale“ extrem de orgolioase şi egocentrice, care se aliază în funcţie
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de interese pentru a supravieţui în această junglă. Vedem astfel grupuri
formate pe criterii de generaţii, de idei, de şcoli sau pur şi simplu de
prietenie. Cred că toate acestea fac oarecum parte din normalitate, dar
cred, în acelaşi timp, că orice creator care se respectă, dincolo de
supravieţuirea sa trebuie să urmărească nemurirea operei sale. Iar viaţa
artistică reală este viaţa creatorului în singurătatea şi singularitatea lui.
Mă abţin de obicei să nominalizez preferinţele mele în rîndul creatorilor
de pe ambele maluri ale Prutului, sau de pe alte meleaguri. Sînt foarte
mulţi şi sigur aş omite din greşeală pe cineva. Mă raportez la fiecare şi
învăţ de la fiecare”.
Un poet îndrăgostit de domnişoara Timişoara
La rubrica « Tema lunii: locuri şi oameni » din ROMANIA
LITERARĂ nr. 30/2010, Poetul Robert Şerban închină o adevărată odă
oraşului său drag: « Nu m-aş muta niciodată din Timişoara. E locul în
care mă simt ca într-un cocon: răsfăţat, sigur, acasă. Vechile rădăcini
(vechile prietenii, adică, ce împlinesc, unele, deja 20 de ani) mi s-au
adâncit cu trecerea timpului, altele noi au apărut. Cea mai puternică
dintre ele - Crina-Maria, fiica mea născută aici. Din mamă bănăţeancă!
Niciunde altundeva n-aş întâlni pe stradă atâţia necunoscuţi care să-mi
zâmbească ori să-mi arunce priviri aşa de calde, încât să simt imediat
bucuria să-i salut, să le întorc zâmbetul, ba chiar să mă opresc din drum
ca să schimbăm o vorbă, două. Timişoara înseamnă pentru mine, în
primul şi-n primul rând, oamenii ei. Iar pe mulţi îi cunosc ca pe propria
palmă”–Pentru atît de mult patriotism local, edilii oraşului de pe Bega ar
trebui să-i acorde poetului cel puţin titlul de « Cetăţean de onoare ». O
propunere de la Piatra Neamţ pentru primarul Ciuhandru.
Amurgul unei culturi ?
Răspunzînd unei anchete din VIAŢA ROMANEASCĂ (nr. 78/2010) despre proiectele scriitorilor, poetul şi criticul Gheorghe
Grigurcu afirmă: « Ne aflăm într-un timp în care viaţa lăuntrică bate în
retragere în favoarea celei exterioare, stăpînite de mirajul unei civilizaţii
în ofensivă, care poate semnifica, după cum s-a spus, amurgul unei
culturi. Destrămarea acesteia prin confort, prin ritualurile rutinei. În faţa
ciberneticii, a informaticii, a aşa ziselor lumi virtuale, introvertirea face
figura unui moft psihanalitic, iar produsul artistic, cînd nu e tratat ca un
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obiect al unei disecţii scientizante e acceptat ca un număr de
entertainement. Tentacule tot mai nesăţioase ne înşfacă făptura din toate
părţile. Ne împiedică a ne regăsi în ceea ce suntem cu adevărat. Despiritualizarea ne transformă într-o masă amorfă. Bunurile terestre sunt
acaparante. Pragmatismul devine un cuvînt de ordine. Galopanta
industrializare, tehnicizare, robotizare nu conturează un epos al unui soi
de obiectivitate searbădă ce ia locul dimensiunii subiective a fiinţei? Cred
că se cuvine a opune acestei copleşitoare naraţiuni a ambiţiilor umane dea cuceri, rafina, complica materialităţile, id est universul dinafara fiinţei,
o reacţie a identităţii noastre sufleteşti, inconvertibile în altceva decît la
strădania propriei sale expresii » Cine reuşeşte...
Cum arată o zi din viaţa poetului
Întrebat de poeta Angela Baciu, printre altele, cum arată o zi din
viaţa sa, poetul Constantin Abăluţă răspunde printr-un poem în proză.
Interviul este publicat în numărul 7/2010 al revistei CONVORBIRI
LITERARE. Iată care sînt „îndeletinicirile” cotidiene ale acestui poet
care impresionează dintotdeauna prin discreţia sa: „Sculat, bicicletă
erogometrică, consultat e-mail-ul, ceaiul de dimineată, lucru la computer
(traduceri, originale, proză ori poezie), eventual ieşit după mici ori mari
cumpărături, plătit hangaralele, dus vreo carte la postă, masa de prînz,
dormit ori nu o oră, reluat ritualul la computer, seara văzut vreun film la
TV ori uitat putin la stiri, dat telefoane, vorbit cu prieteni, cu editori, cînd
şi cînd ieşit cu soţia la restaurant. Diverse si neprevăzute: în zile ploioase
inundaţie în beci; copac înalt ameninţînd să cadă deasupra casei noastre:
trei zile colindat autorităţile care-şi pasau responsabilitatea una alteia;
drumul furnicilor reapărînd de-adevăratelea în baia mea: veniseră
pesemne să-mi aducă aminte că lor le aparţine copyrightul volumului
meu omonim...”
Modestia şi-a găsit Bacăul, biata de ea
Graţie lui Aurel Pop, de la Satu Mare am primit ultimul număr al
revistei CITADELA (nr. 5-8/2010). Din foarte bogatul ei sumar am
reţinut convorbirea scriitorului Aurel Pop cu un coleg de breaslă din
Bacău, Calistrat Costin. La întrebarea lui A.P. despre geografiile literare
şi dacă Bacăul poate fi considerat un punct distinct al momentului în
geografia literară românească sau europeană, CC răspunde prompt: « Da,
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în geografia literară românească, Bacăul înseamnă şi el ceva. Lăsându-i
pe clasici deoparte, în pururea lor strălucire, există la Bacău „condeie” de
primă mărime. Nu dau nume aici, vorba unuia, că suntem mai mulţi…
Cât priveşte „geografia Europei”–promovarea în acest spaţiu ţine de
„politică”, de generozitatea celor care ţin frâiele naţiei băştinaşe în mâini,
dar şi de iluzoria iniţiativă individuală a fiecărui aspirant la celebritate, de
farmecul personal, de „relaţii”, de câte şi mai câte omeneşti
„dedesubturi”! Şi o necesară menţiune: e nevoie şi de puţin talent, dacă
nu chiar de mai mult… » - Chestia cu talentul o mai ştiam şi de la alţii. E
nevoie, într-adevăr, de talent. N-am înţeles, în schimb, de ce
interlocutorul a fost nevoit să apeleze la persoana întîia plural a verbului
cînd a venit vorba de cei cu condeie de primă mînă...
Şase chestii cu optzecişti
Un atent analist al generaţiei din care face parte se arată a fi
poetul Liviu Ioan Stoiciu în numărul din iulie al revistei APOSTROF.
Cîtă dreptate are poetul rămîne la aprecierea fiecăruia, dar mai ales a
celor în cauză: « Din ce n-am spus până azi despre fenomenul optzecist
(la 30 de ani împliniţi): 1. „Optzeciştii marginali“ şi „optzeciştii
întârziaţi“ (termeni auziţi de la Nicolae Oprea) au preluat controlul
fenomenului optzecist, fiind mândri de el şi de ei înşişi. Optzeciştii
bucureşteni au fost eclipsaţi, în timp, de optzeciştii „provinciei“. 2.
Optzeciştii vor să fie toţi în prima linie, să fie prezenţi în dicţionare,
istorii literare şi antologii sau manuale şcolare, au dat de gustul puterii,
conduc reviste şi edituri (chiar şi posturi de radio sau de televiziune, în
ţară), fac politică (au funcţii publice-cheie), au discipolii şi gaşca lor, au
devenit exclusivişti, îşi conservă prestigiul apelând şi la acest ascendent
administrativ. 3. Optzeciştii profită de poziţiile câştigate şi la vârful
instituţionalizat al usr, se traduc în fel şi chip, stau tot mai mult în
străinătate, îşi cultivă cultul personal. 4. Optzeciştii domină literatura
română prin valoarea estetică perpetuată după Revoluţie (contestată
degeaba de douămiişti). Nu mai departe anul acesta, toţi premiaţii usr
pentru cărţi apărute anul trecut sunt optzecişti (Al. Muşina, Cristian
Teodorescu, Mircea Mihăieş, G. Ardeleanu), profitând şi de faptul că
juriile sunt majoritar optzeciste. 5. Douămiiştii au fost crescuţi în
cenacluri şi educaţi la facultate de optzecişti–ce a ieşit? O enormă
frustrare literară, reciproc împărtăşită. 6. Optzeciştii sunt şi publicişti
remarcabili (inclusiv în audiovizual), unii îşi eclipsează prin autoritatea
lor publică opera literară. De fapt, câţi dintre optzecişti au cu adevărat o
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operă literară? Câţi îşi văd numele pe o ediţie de „opere“? Opera
optzeciştilor morţi are şi ea un statut incert”–Cred ca singura “chestie”
care ar trebui să dea de gîndit optzeciştilor rămîne întrebarea de la urmă,
cea în legătură cu opera literară.
Revista „Hyperion” (7-9, 2010) ne provoacă la taifas
Revista „Hyperion” (director Gellu Dorian), prin numărul triplu
apărut recent (excelent, citibil în proporţie de 99 la sută!), ne provoacă la
un prelung taifas. Se confruntă Ovidiu Genaru cu Dan Bogdan Hanu,
Ioana Pârvulescu cu Angela Baciu, Andra Rotaru cu Stelian Ţurlea,
Tudorel Urian şi Ioana Bradea, Florentina Toniţă cu Marius Ianuş, plus
anchetele revistei (despre canon) cu Ion Zubaşcu şi (scriitorul-destin şi
opţiune) cu Dumitru Augustin Doman. Reţinem „povestea” lui Marius
Ianuş care în urma unor revelaţii personale s-a convertit la credinţă,
negîndu-şi revoltele anterioare: „Marius Ianuş s-a născut în anul 1975, la
Braşov, numele său real fiind Drăjan Marius-Christian. Este
întemeietorul curentului literar fracturist, alături de Dumitru Crudu. În
2010, pe neasteptate, şi-a renegat toate scrierile necreştine, anunţul fiind
făcut public în ziua de 20 aprilie, pe blogul său: «De astăzi, 20 aprilie
2010, îmi reneg toate scrierile pe care le-am publicat pînă azi, cu excepţia
celor pe care le-am postat sau le voi posta pe acest blog. Îmi cer iertare
tuturor celor cărora versurile mele de pînă acum le-au fost prilej de
sminteală şi iau păcatele la care i-au împins vorbele mele scrise şi spuse
pe alţi oameni asupra mea. Nu voi continua nici povestea blogului literar
colectiv pe care l-am iniţiat, hyperliteratura, pentru un motiv simplu: e o
poveste necreştină. Şi aşa a spus Domnul nostru Iisus Hristos: «Cine nu
este cu Mine este împotriva mea. Şi cine nu adună cu Mine, risipeşte». Îi
avertizez pe toţi cei care scriu acolo că sînt pe calea pierzaniei. Îi
avertizez pe toţi cei care au trecut prin cenaclurile mele sau care m-au
citit că, în afară de sinceritate, i-am împins numai la drăcovenii. Îi
avertizez că există Iad. Îi chem pe toti pe drumul către Iisus Hristos, sa
înfrunte prigoana satanei şi să-şi salveze sufletele».
Ochelarist
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Litera - Tura - Vura
Topul cărţilor proaste
Apelul nostru către autori, acela de a ne pune la dispoziţie şi
cărţile proaste pentru a fi recenzate, nu a rămas fără ecou. Şi aşa cum o
nucă seacă o spargi cu speranţă, ca pe o nucă bună, tot aşa şi o carte,
oricare ar fi ea, o deschizi cu speranţă. Cum nu ne interesează, în acest
context, cărţile bune, sîntem bucuroşi cu fiecare rebut pe care îl primim,
aşa cum căutătorii de fier vechi tresar la orice captură de tinichele de la
tomberon. Şi dacă te-ai apucat de căutat cărţi proaste, la o aşa piaţă de
carte din România care pare răvăşită de apele de la inundaţii, sigur că te
trezeşti cu raftul bibliotecii plin. Sau, dacă e să apelăm la vorbele
clasicilor, atunci o să spunem ca Parpangel, preluat de Budai Deleanu:
„Avem din gros, măria ta !”. Din gros avem, din gros comentăm!
(Alaric)
Carte proastă, proastă.
Poezia ca bomboană pe colivă
Ionela Flood, Ţărmurile iubirii, în chip firesc, odată cu dezvoltarea
Editura Nicora, Bucureşti, 2009. ei modernă, creaţia lor avînd o
Cartea Ionelei Flood este la ediţia a pondere importantă, ca de altfel şi
doua, prima epuizîndu-se din în alte culturi...”. Nene Crăciune, e
motive naturale. Şi ca o carte de limpede! Ca să-ţi facem plăcerea,
poezie să fie şi mai vizibil iaca un citat din noua Veronica
mediocră are nevoie de mai multe Micle, varianta promovată de
„cuvinte înainte” plus o mulţime matale: „Ţi-e dor şi ţie de-o Marie/
de „cuvinte înapoi”, adică postfeţe. Cum altora de-o pălărie// Dar ce te
După ce autoarea îşi scrie (ea faci Bădie/ Cînd miezul nopţii
însăşi) cîteva „cuvinte înainte”, bate/ Peste cîmpii de aşteptări
urmează un „cuvînt de început” al uitate/ În care doar Cenuşăreasa/
lui Victor Crăciun care o situează Cu pasul rar şi şchiopătînd/
pe „poeta noastră” în linia Ana de Răzbate// Îţi vei lăsa tu dorul/ Să
Noailles, Iulia Haşdeu, Veronica cauţi printre văi odorul?”. Mai
Micle, Maria Banuş: „A ales să departe, tot la prefeţe, se înghesuie
debuteze în poezie, adăugînd şi şi George G. Daragiu care leşină
numele său la lista lungă a scriind pe pagină ca limaxul pe
poeteselor din literatura română, a frunză: „Cu o experienţă de
căror prezenţă s-a făcut remarcată, invidiat, Ionela Flood îşi pune
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trăirile şi amintirile în versuri
emoţionante ce trezesc în cititori
întrebări şi reflecţii existenţiale”.
Ca să-i dau o satisfacţie d-lui
Daragiu, iaca îi pun o bomboană
pe coliva cuvintelor domniei sale
sub formă de citat din poeta
prefaţată: „Mi-am amintit/ că te
cunosc/ căci bucla ta/ rebelă/ s-a
întipărit adînc/ în soarta efemeră//
doar pentru o clipă/ chipul tău
străluminat/ mie/ pe mine m-a
redat”. La „postfeţe” şi-au tăiat
parte din coliva cuvîntului şi mai
mulţi. În primul rînd Melfior Ra
(?) din Deva: „Am convingerea că
după o asemenea lecturare a
acestui volum, fiecare cititor va
accesa o altă frecvenţă vibraţională
şi altfel va vedea şi simţi Lumina”.
Apoi Ioan Astalus (?): „Poemele
recentului volum sunt înainte de
toate o lecţie de demnitate a
frumosului, un bilet pentru
eternitate...”. Apoi Doru Ciucescu
(?): „Poeziile sînt răvăşitoare, fac
să vibreze fiecare fibră de carne şi
suflet”. Dar nici Barbu Popescu (?)

nu se lasă mai prejos: „O poezie
redutabilă, frumoasă şi originală”.
Tuturor „nehaliţilor” de poezie
numiţi mai sus, iaca o poemă
semnată
de
preferata
lor:
„Ţărăncuţă înflorată/ Peste grîuri
aplecată/
Legănat-ai
legănat/
ulciorul ce-l ai de dat?/ Te-aştep
însetată/ de apa cea vie a neamului/
meu/ să vii la fîntîna secată a
speranţei/ ce-şi scutură-n vînt
neputinţa.// Te-apropii de mine
zîmbind/ Şi-mi transformi povara
cea scumpă/ Mă tem că n-am să
pot duce ulciorul cel negru/
înflorat cu însemne albe de daci./
Ulciorul e simplu şi plin/ Şi-am săl curg din munţii/ cei mari ai cetăţii
... ”. Şi ca paharul să dea peste
margini, mai cităm din Victor
Crăciun (?), de pe coperta a patra
(şi ultima), (şi) tot despre Ionela
Flood care e o „ ... viguroasă
acţionară a propulsării culturii
naţionale”. Măi, băieţi, eu cred că
mă ţineţi de vorbă cu poeta voastră
doar ca să-mi furaţi portofelul...!

Carte jenantă.
De la Buda, la buda din fundu` curţii
Ion Românul–Libertate prin
cunoaştere. Yoga şi idealismul
german, Editura Solteris, 2009.
Cartea nu e neapărat proastă, dar
nu are cu nimic de a face cu tema
din titlu. Autodidacţii care lasă
plugul în brazdă ca să vadă pe
unde se prelinge ideea dintr-un

tratat de filosofie în momentul în
care este „foiletat”, nu fac rău
altora, dar se pun pe ei înşişi în
dificultate. O carte cu un asemenea
titlu pare atragătoare, dar dacă ai
simţul penibilului şi al limbii şi dai
peste citate de genul celui de mai
jos, iaca arunci cartea şi îl trimiţi
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pe autor la alfabetizare şi la
absolvirea claselor de liceu în mod
licit: „Concluzia noastră a fost că
voinţa liberă prin actul său îşi
depăşeşte condiţionarea faţă de o
anumită
structură
materială
particulară, are loc modificarea
conţinutului perceptiv al lumii,
astfel încît lumea însăşi–ca
ansamblu de relaţii între subiectele
umane între ele, cît şi între aceste
subiecte şi ambianţa lor imediată–
devine din ce în ce mai mult

adecvată conceptului...” (p.123).
Cartea este citabilă aproape în
întregime la „topul nostru”, adică
mai bine de 370 de pagini de
inepţii spuse pe un ton doctoral, cu
multe referiri la filosofii care nu
mai au cum să se apere în faţa
agresivităţii semidocţilor sau chiar
a proştilor sadea care confundă
„definirea
întru
Buda”
cu
frecventarea zilnică a budei din
fundu` curţii.

Carte degeaba.
Fie-vă milă de un Valery de pripas ... !
Martin Abramovici–Viaţa mea
fără mine, Editura Deşteptarea,
Bacău, 2008. Martin Abramovici
este membru al USR, de asta e
greu să spui despre el că scrie cărţi
proaste, nu-i aşa? Scriitorii
„profesionişti” din „uniune” nu-şi
permit acest lucru, la ei pana şi
inspiraţia merg mînă în mînă,
duduind, ca stativele de pe Ozana,
vorba lui Creangă sau ca economia
României în pre-criză, vorba lui
Tăriceanu (?). Cartea lui M.
Abramovici este una dintr-un lung
şir de cărţi, vreo cinsprezece,
şaisprezece scrise şi tipărite în
ultimii şase, şapte ani de către
autorul pomenit, fiecare dintre ele
avînd peste trei sute de pagini. Din
noianul de cărţi primite la redacţie
de la autor am tras la întîmplare
una, despre care vom vorbi mai
departe. Moţul de pe carte, adică

prefaţa, este semnat-semnată de
către Mariana Criş care nu se
jenează să-l compare pe bardul
nostru cu Paul Valery, numai că „
(...) ... dacă la Paul Valery poetica
sa este conceptuală, la Martin
Abramovici ea are şi o dimensiune
umană”. Măi, măi ...! Iată,
deschizînd cartea la întîmplare, ce
îi susură la ureche Marianei Criş
noul
Valery
al
României
(omenirii): „pumni zboară dar nu
mai au forţă/ boul bătrîn este iertat
de-a munci/ femeia aprigă nu te
lasă nici mort/ crîncene şăgalnice
cu acră/ bătaie de joc îţi şterge
clipă de clipă trecutul/ te îndeamnă
mai repede spre/ marele masacru al
morţii/ pretinde că aşa au vrut-o
sorţii/ te pune pe gînduri nu
cumva/ am murit şi doar ni se pare
că trăim/ nu cumva noi cei căzuţi
în/ năpastă ne înălbim rufele în/
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ziare şi scriem concertul de adio/
luînd drept viaţă un vis/ sau poate
noi trăim iar moartea/ e viaţă cînd
cîntăm chinuiţi în sălbatic delir/ a

la ripu ripu a murit Dumitru”. Băi
Valery, băi Valery, nu credeam cai să mai scri` …!

O propunere pentru Cartea Recordurilor: cel mai vîrstnic debutant
din literatura lumii
Recent a apărut de sub tipar
cartea celui mai vîrstnic debutant
(credem noi!) din literatura română
(şi a lumii?). Este vorba de
volumul „Mărturisiri” scris de
Adelina Kugler Fodorac, apărut la
Editura „Vremi” din Cluj Napoca.
Doamna Adelina Kugler Fodorac
s-a născut la 5 decembrie 1914 la
Roznov-Neamţ şi este descendentă
a familie Cantemir-Kugler din care
provine şi celebrul Grigore
Cugler–Apunake, al cărui „dosar
literar” l-am realizat altă dată.
Cartea „Mărturisiri” este povestea
vieţii
autoarei,
a
familiei,
consideraţii extrem de exacte şi

lucide despre epocile parcurse,
anecdote, istorie, portrete, amintiri,
cu referire mai ales la copilăria de
la Roznov, a anilor de şcoală de la
Piatra Neamţ, a războiului şi a
vieţii din perioada comunistă.
Doamna Adelina Kugler Fodorac a
fost ucenică a lui Dimitrie Gusti o
perioadă, apoi a lucrat ca
cercetător
la
Biblioteca
Universitară din Timişoara. În
prezent locuieşte la Timişoara. La
cei 96 de ani ai domniei sale
continuă să scrie frînturi de
amintiri
pentru
completarea
volumului recent apărut. (AAG)

Corespondenţă din America, par mail, de la Romulus Candea.
Un text atribuit lui Dan Puric
Într-o zi, vecinul nostru de
bloc şi-a luat un aparat de aer
condiţionat.
Era
un
zăduf
îngrozitor, dar noi n-aveam aparat
de aer condiţionat şi nici bani ca
să ne cumpăram unul. Sufeream de
căldură şi de invidie. Aveam insă o
bibliotecă. Ne-am uitat în ea şi am
scos cugetările lui Seneca. Am citit

de acolo o pagină-două despre
bine şi sensul vieţii şi, deşi cald tot
ne era, nu l-am mai invidiat pe
vecin. Ceva mai tîrziu, vecinul şi-a
deschis un butic şi a început să
umble îmbracat la costum la patru
ace. Noi - tot cu blugi. Nu-i nimic ne-am zis liniştiţi, citind un capitol
din Etica lui Spinoza. Apoi vecinul
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a apărut deodată într-un Megane
argintiu. Noi n-aveam nici
bicicletă, dar l-am dispreţuit citind
din Phaidon al lui Platon. Mai
tîrziu, vecinul a schimbat Meganul
pe Merţan. Nu ne-a păsat, căci şi
noi îl schimbaseram deja pe
Platon cu Aristotel. Şi-a luat şi un
4x4, cel mai mare de pe stradă.
Noi l-am luat pe Marcus Aurelius,
care ne-a făcut să zîmbim
împăcaţi. A mai trecut o vreme şi
vecinul şi-a luat nevastă nouă:
blondă, frumoasă, tînără. Noi - tot
cu cea veche, dar am luat
Evanghelia după Ioan. Vecinul şia îmbrăcat soaţa cu o garderobă
întreagă şi cu blănuri, başca
bijuteriile. Noi ne-am îmbrăcat
spiritul citind din Eclesiast. În fine,
vecinul s-a mutat într-o vilă la
şosea cu gard mare, bodigarzi şi
piscină. Am rezistat şi de data
aceasta eroic, citind Richard III. A
urmat o a doua vilă - la munte.
După ce am văzut-o, ne-am
consolat cu Macbeth. O a treia - la
mare: am recurs la Învierea lui
Tolstoi, al cărei efect l-am
consolidat cu Ghilgameş, Ghandi
şi Declaraţia de iubire a lui

Liiceanu. Ne-am simţit cu mult mai
bine. L-au dat la televizor la o
emisiune foarte populară. Ne-am
stăpînit emoţia cu o porţie de
Caragiale. L-au dat a doua oară
cu mare succes: am fi suferit dacă
nu ne-ar fi ajutat Ananda
Coomaraswamy, Cartea lui Iov şi
Cazul Wagner al lui Nietzsche. Aşa
a trecut ceva mai mult timp...
Vecinul îşi lua case, maşini,
iahturi, femei. Noi răspundeam cu
Balzac, Thomas Mann, Hegel,
Berdiaev. Lupta era strînsă, dar
echilibrată. În sfîrşit, într-o zi l-au
arătat cu cătuşe la mîini, umflat de
PNA. Am răsfoit atunci fericiţi
Apocalipsa. Dar peste vreo două
săptămîni, vecinul nostru era
eliberat şi chiar şi-a anunţat
candidatura pe listele unui partid
majoritar. Scîrbiti, ne-am uitat in
bibliotecă. N-am mai văzut nimic.
Ne-am uitat pentru a doua oară.
Nu ne-a venit să credem. Pentru a
treia oara ne-am uitat cu atenţie.
Acelaşi rezultat: citiseram toate
cărţile. Şi atunci ne-a cuprins
invidia ...! Popor român, nu te-ai
săturat să stai pe locul mortului şi
să fii condus de toţi tîmpiţii?

Musil sau Kafka?
Integrarea noastră, ca naţie,
în Europa, încă “se joacă”. Italienii
îşi apără, cică, cu tulumbele de la
pompierie, după cum am văzut la
televizor, oraşele lor în faţa
invaziei rromilor noştri. Le-au

plîns de milă cînd eram în afara
UE? Să plîngă de emoţie acum
cînd îi au în propria tindă, să
scoată pîinea şi sarea adecvate
momentului...! Unii ne analizează
din avion şi dau verdicte. Alţii ne
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văd de aproape şi strîmbă din nas.
Unii zic că Europa fără noi nu era
întreagă. Alţii zic că, dimpotrivă,
Europa fără noi arăta bine, că
sîntem mărul atins de putreziciune
care le strică şi pe celelalte prin
contaminare. Unii compatrioţi deai noştri s-au integrat “la bucată”,
trăiesc bine (mersi!) în Italia, în
Franţa, în Spania şi pe unde au mai
găsit “fisuri” în “orizontul de
căutare”. Îmi povestea un amic
scriitor, care a participat anul
acesta, la Geneva, la un “tîrg de
carte”, în delegaţia României. Întrun metrou, în timp ce discuta
aprins cu un coleg, au apărut două

brunete rromânce (scuzaţi!) care
cerşeau. După ce “au făcut” un
rînd de pasageri, acestea au ajuns
la cei doi care se certau pe o
chestiune extrem de importantă:
dacă proza lui Musil e mai mare
decît cea a lui Kafka…! Cele două
femei i-au privit pe cei doi cu
oarece plictiseală, după care i-au
întrebat:”- Români?” “– Da!” au
răspuns surprinşi cei doi polemişti.
“- După cum arătaţi nu sînteţi la
cerşit, voi sînteţi la ciordit. Să aveţi
baftă!”.
“Ciordeală”
sau
“cerşeală”, că altă treabă prin
Europa părem să nu prea avem,
nu-i aşa? (Alaric)

„Serile de poezie de la Brădiceni”, ediţia a XIV-a
La Târgu Jiu şi Brădiceni,
în
atmosfera
impusă
de
capodoperele brâncuşiene, s-a
desfăşurat, în perioada 6-8
septembrie 2010, cea de a XIV-a
ediţie a ceea ce are titlu generic de
„Serile de poezie de la Brădiceni”.
Manifestarea
coordonată
de
scriitorii Ion Popescu Brădiceni şi
Olimpia
Bratu,
girată
de
autoritatea literară a lui Gheorghe
Grigurcu, a avut de toate: scriitori
invitaţi din toată ţara (Mircea
Petean, Ioana Dinulescu, Paul
Aretzu, Ion Maria, Minerva Chira),
lansări de carte, recitaluri de
poezie. În ziua de Sfînta Maria, pe

8 septembrie, în biserica din
Brădiceni, cu hramul Sfînta Maria,
au
fost
decernate
premiile
tradiţionale
ale
manifestării
poetului Adrian Alui Gheorghe şi
criticului literar Mircea A.
Diaconu care se adaugă, astfel,
unei liste consistente de premiaţi,
din 1996 încoace, între care se
numără Şerban Foarţă, Gabriel
Chifu, Mircea Petean, Paul Aretzu,
Alex Ştefănescu, Marian Drăghici,
Ion Vartic, Gabriel Dimisianu,
Nichita
Danilov,
Gheorghe
Grigurcu, Adrian Dinu Rachieru,
Ilie Constantin, Mircea Bârsilă sau
Valentin Taşcu.
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Ştefan Zeletin–un precursor al cătrănirilor lui Cioran
Degeaba a-ncercat Cioran
să-şi
convingă
cititorii
că
Schimbarea la faţă a României a
fost un simplu pamflet fără obiect,
că n-a fost nici pe departe, nici
evazivă şi nici fără destinatar.
Subiectul cărţii era realitatea
românească, aşa cum îi apărea
scepticului şi firea românului, cu
defectele sale originare, cronice şi
arhetipale, ceea ce nu era chiar o
noutate pentru climatul spiritual al
epocii. Scepticul răşinărean se
încolona unei direcţii exegetice
care pornea de la Cantemir, trecea
prin Pompiliu Eliade, Dimitrie
Drăghicescu,
C.
RădulescuMotruşi încă mulţi-alţii, care
priveau realitatea românească cu
ochi extrem de severi şi
inventariau, cu o acreală de multe
ori agresivă beteşugurile cărăuşite
de firea românească prin istorie şi
prin lume şi de care nu s-a putut
vindeca nici în pragul modernizării
sale. Au insistat aşa de stăruitor
asupra metehnelor firii româneşti
şi a modului românesc de fiinţare
că aproape n-a mai lăsat loc şi
pentru
sublinierea
calităţilor
evidente pe care le-a arătat poporul
român în istorie şi pe care le-a
ignorat ostentativ şi cu bună
ştiinţă.
Dacă observăm bine, Emil
Cioran, cumulând şi deficienţele
remarcate de antecesorii săi,
întocmea un adevărat decalog al
defectelor
firii
româneşti.

Zeflemeaua, ironia [autoironia],
pasivitatea,
scepticismul,
autodispreţul,
contemplaţia
domoală, religiozitatea minoră,
anistorismul
[defetismul şi
acceptarea vieţuirii în subistorie],
înţelepciunea [ca evadare din
condiţia raţionalizării realului],
pasiunea pentru o altă lume,
resemnarea [inerţia la schimbare şi
autoamăgirea că se poate şi mai
rău] erau considerate de Cioran
păcate de moarte de care românul
trebuie să se elibereze, dacă vrea
cu adevărat să-şi croiască o altă
soartă şi o altă recunoaştere printre
naţiunile lumii.
Ştefan Zeletin poate fi
încadrat şi el în această serie de
dezabuzaţi
ai
specificului
românesc. Cu peste două decenii
înaintea lui Cioran, filosofulpamfletar se arăta
la fel de
consternat de insolenţele spiritului
românesc. Nu făcea, e drept, o
radiografie atotcuprinzătoare a
defectelor firii româneşti, dar
insista,
cu
o
consternare
nedisimulată, asupra unui viciu
caricatural din firea şi din
comportamentul
românesc.–şi
anume
măgăria,
neruşinarea,
insolenţa, necuviinţa, mitocănia multe din ele regăsindu-se frecvent
în literatura noastră satirică şi
pamfletară.
Să precizăm însă: Ştefan
Zeletin
decupa din mulţimea
posibilă a defectelor româneşti o
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singură trăsătură, nu pentru că i se
părea cea mai evidentă, ci pentru
că se preta cel mai bine genului
pamfletar, iar exacerbarea ei se
certifica tot din nevoia optimizării
mijloacelor pamfletare
Mai este ceva. Deşi Ştefan
Zeletin era un gânditor profund,
cu aptitudini evidente
de a
pătrunde în esenţa lucrurilor până
la înjghebarea unei viziuni
sistemice chiar,
în pamfletul
despre care vorbim nu intră în
adâncimea fenomenbului şi nu-şi
extrapolează discursul asupra altor
calităţi sau defecte ale firii
româneşti, pe care putem bănui că
le intuia. Işi menţine demersul
pamfletar la suprafaţa problemei,
din care caută să extragă maximum
de efecte moralizatoare deşi,
paradoxal, măgăria ca fenomen
este în afara oricărei morale. Redus
la această unică însuşire negativă,
realitatea românească este foarte
aproape de ceea ce Emil Cioran va
sintetiza, două decenii mai târziu,
sub sintagma neantului valah –o
realitate marcată de profunde
goluri psihologice şi istorice care,
neavând nimic de conservat din
trecutul ei, se află în faţa unui
adamism inexorabil în care totul
trebuie luat de la început. Indărătul
nostru, va mai preciza năbădăiosul
răşinărean, nu există nimic după
care să regretăm. Cu excepţia
insolenţei şi a neruşinării măgăreşti
nici Stefan Zeletin nu lasă prea
multe oportunităţi demne de a fi

luate în seamă din urdinişul
trecutului românesc.
Ştefan Zeletin ridică viciul
măgăriei la rang de viziune şi de
bonus paradigmatic în stare să dea
seama de realitatea românească în
toată complexitatea ei endemică.
Nu rămâne în afara discursului său
cătrănit nimic din ceea ce
constituie instituţiile, autorităţile şi
rânduielile realităţii pe care o
subîntinde.
Armata,
biserica,
naţionalismul
de
paradă,
patriotismul improvizat, justiţia,
morala şi cultura sunt supuse unui
rechizitoriu fără precedent, ceea ce
a şi determinat reacţii destul de
acide în publicistica vremii. N-au
fost, e drept, prea multe, dar
explicaţia trebuie căutată în
apropiata intrare a României în
Războiul reîntergirii, care a
confiscat integral opinia publică şia lăsat în inoportunitate celălalte
probleme,
inclusiv
cartea
filosofului Stefan Zeletin.
Totuşi, cartea a fost primită
ca o insultă şi o sfidare la adresa
idilicei societăţi româneşti, încă
nedeprinsă
cu
asemenea
poziţionări
corosive
şi
stânjenitoare pentru orgoliul nostru
- obişnuit să garrnisească firea
românului cu tot felul de însuşiri
şi caltăţi curcubeice.Nici această
carte, cum nici lucrarea lui
Pompiliu
Eliade
[Influienţa
franceză asupra spiritului public în
România]sau cea a lui Dimitrie
Drăghicescu
[Din
psihologia
poporului român - 1907] nu s-a
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bucurat de reacţiile aşteptate.
Cultura românească, se vede de
departe, nu era pregătită pentru a
reacţiona la asemenea partituri
iritante şi, oarecum, în răspăr faţă
de imaginea curentă asupra firii
româneşti.
Îşi va răscumpăra apatia
[despre
intelectualitatea
românească vorbesc], două decenii
mai târziu, în 1937, când va apare
Schimbarea la faţă a lui Cioran,
care va cunoaşte nu mai puţin de15
cronici publicate în principalele
publicaţii ale timpului. Fără să facă
vreo trimitere la predecesori,
tânărul răşinărean va radicalza aşa
de oţios discursul despre firea
românească şi despre modul
românesc de fiinţare că va
consterna multă lume, obişnuită cu
o viziune patriarhală şi idilică
despre specificul şi rostul nostru în

lume. O făcea elaborat şi dintr-o
perspectivă filosofică, dar atât de
cătrănit şi de consternant, că şi-a
ridicat în cap o întreagă pleiadă de
intelectuali
scandalizată de
glacialitatea verbului cioranian.
Oricum, Ştefan Zeletin poate fi
considerat un precursor al lui
Cioran,deşi nu şi-a prelungit
gândul până la împlinirea lui într-o
viziune metafizică, aşa cum şi-l
proiectase într-o schiţă extrem de
generoasă
purtând
genericul
Metafizica dosului .Moartea
timpurie l-a împiedecat să-şi
împlinească gândul în toată
desfăşurarea lui epistemică, dar
putea fi mulţumit. A avut un
continuator strălucit care nu s-a
inhibat să-i repună deprimările
într-un alt portativ la fel de oţărât,
dar cu o octavă mai ridicată.
(Ionel Necula)

Restituire. Un articol de Mircea Eliade, "Piloţii orbi",
publicat în ziarul Vremea, 1937
<<Imoralitatea
clasei
conducãtoare româneşti, care
deţine “puterea” politicã de la
1918 încoace, nu este cea mai
gravã crimã a ei. Cã s-a furat ca în
codru, cã s-a distrus burghezia
naţionalã în folosul elementelor
alogene,
cã
s-a
nãpãstuit
ţãrãnimea,
cã
s-a
introdus
politicianismul în administraţie şi
învãţãmânt, cã s-au desnaţionalizat
profesiunile libere–toate aceste
crime împotriva siguranţei statului

şi toate aceste atentate contra
fiinţei neamului nostru, ar putea–
dupã marea victorie finalã–sã fie
iertate.
Memoria
generaţiilor
viitoare va pãstra, cum se cuvine,
eforturile şi eroismul anilor
cumpliţi 1916- 1918–lãsând sã se
astearnã uitarea asupra întunecatei
epoci care a urmat unirii tuturor
românilor.
Dar cred cã este o crimã
care nu va putea fi niciodatã uitatã:
aceşti aproape douãzeci de ani care
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s-au scurs de la unire. Ani pe care
nu numai cã i-am pierdut (şi când
vom mai avea înaintea noastrã o
epocã sigurã de pace atât de
îndelungatã?!)–dar i-am folosit cu
statornicã voluptate la surparea
lentã a statului românesc modern.
Clasa noastrã conducãtoare, care a
avut frânele destinului românesc
de la întregire încoace, s-a fãcut
vinovatã de cea mai gravã trãdare
care poate înfiera o elitã politicã în
fata contemporanilor şi în faţa
istoriei: pierderea instinctului
statal, totala incapacitate politicã.
Nu e vorba de o simplã gãinãrie
politicianistã, de un milion sau o
sutã de milioane furate, de
corupţie, bacşişuri, demagogie şi
şantaje. Este ceva infinit mai grav,
care poate primejdui însãşi
existenţa istoricã a neamului
românesc: oamenii care ne-au
condus şi ne conduc nu mai vãd.
Într-una din cele mai
tragice, mai furtunoase şi mai
primejdioase epoci pe care le-a
cunoscut mult încercata Europã–
luntrea statului nstru este condusã
de niste piloţi orbi. Acum, când se
pregãteşte marea luptã dupã care
se va şti cine meritã sã
supravieţuiascã şi cine îşi meritã
soarta de rob–elita noastrã
conducãtoare îşi continuã micile
sau marile afaceri, micile sau
marile bãtãlii electorale, micile sau
marile reforme moarte.
Nici nu mai gãsesti cuvinte
de revoltã. Critica, insulta,
ameninţarea–toate acestea sunt

zădarnice. Oamenii aceştia sunt
invalizi: nu mai vãd, nu mai aud,
nu mai simt. Instinctul de
cãpetenie al elitelor politice,
instinctul statal, s-a stins.
Istoria cunoaşte unele
exemple
tragice
de
state
înfloritoare şi puternice care au
pierit în mai puţin de o sutã de ani
fãrã ca nimeni sã înteleagã de ce.
Oamenii erau tot atât de
cumsecade, soldatii tot atât de
viteji, femeile tot atât de roditoare,
holdele tot atât de bogate. Nu s-a
întâmplat nici un cataclism între
timp. Şi deodatã, statele acestea
pier, dispar din istorie. În câteva
sute de ani dupã aceea, cetãţenii
fostelor state glorioase îşi pierd
limba, credinţele, obiceiurile–şi
sunt înghiţiţi de popoare vecine.
Luntrea condusã de piloţii orbi
se lovise de stânca finalã. Nimeni
n-a înţeles ce se întâmplã,
dregãtorii
fãceau
politicã,
neguţãtorii îşi vedeau de afaceri,
tinerii de dragoste şi ţãranii de
ogorul lor. Numai istoria ştia cã nu
va mai duce multã vreme povara
acestui stârv în descompunere,
neamul acesta care are toate
însuşirile în afarã de cea capitalã:
instinctul statal.
Crima elitelor conducãtoare
româneşti constã în pierderea
acestui instinct şi în înfiorãtoarea
lor inconştientã, în încãpãţânarea
cu care îşi apãrã “puterea”. Au fost
elite românesti care s-au sacrificat
de bunã voie, şi-au semnat cu
mâna lor actul de deces numai
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pentru a nu se împotrivi istoriei,
numai pentru a nu se pune în calea
destinului acestui neam. Clasa
conducãtorilor noştri politici,
departe de a dovedi aceastã
resemnare, într-un ceas atât de
tragic pentru istoria lumii–face tot
ce-i stã în putinţã ca sã-şi
prelungeascã puterea. Ei nu
gândesc la altceva decât la
milioanele pe care le mai pot
agonisi, la ambiţiile pe care şi le
mai pot satisface, la orgiile pe care
le mai pot repeta. Şi nu în aceste
câteva miliarde risipite şi câteva
mii de conştiinţe ucise stã marea
lor crimã, ci în faptul cã mãcar
acum, când încã mai este timp, nu
înţeleg sã se resemneze. […]
Sunt unii, buni “patrioţi”,
care se bat cu pumnul în piept şi-ţi
amintesc cã românul în veci nu
piere, cã au trecut pe aici neamuri
barbare etc. Uitând, sãracii cã în
Evul Mediu românii se hrãneau cu
grâu şi peşte şi nu cunoşteau nici
pelagra,
nici
sifilisul,
nici
alcoolismul. Uitând cã blestemul a
început sã apese neamul nostru
odatã cu introducerea secarei (la
sfârsitul Evului Mediu), care a luat
pretutindeni locul grâului. Au venit
apoi fanarioţii care au introdus
porumbul–slãbind
considerabil
rezistenţa ţãranilor. Blestemele sau ţinut apoi lanţ. Mãlaiul a adus
pelagra, evreii au adus alcoolismul
(în Moldova se bea pânã în secolul
XVI bere), austriecii în Ardeal şi
“cultura” în Pricipate au adus
sifilisul. Piloţii orbi au intervenit şi

aici, cu imensa lor putere politicã
şi administrativã.
Toatã Muntenia şi Moldova
de jos se hrãneau iarna cu peşte
sãrat; cãruţele începeau sã colinde
Bãrãganul îndatã ce se culegea
porumbul şi peştele acela sãrat,
uscat cum era, alcãtuia totuşi o
hranã substanţialã. Piloţii orbi au
creat, însã, trustul peştelui. Nu e
atât de grav faptul cã la Brãila
costã 60-100 lei kilogramul de
peşte (în loc sã coste 5 lei), cã
putrezesc vagoane întregi cu peşte
ca sã nu scadã preţul, cã în loc sã
se recolteze 80 de vagoane pe zi
din lacurile din jurul Brãilei se
recolteazã numai 5 vagoane şi se
vinde
numai
unul
(restul
putrezeşte), grav e cã ţãranul nu
mai mãnâncã, de vreo 10 ani, peşte
sãrat. Şi acum, când populaţia de
pe malul Dunãrii e seceratã de
malarie,
guvernul
cheltuieşte
(vorba vine) zeci de milioane cu
medicamente, uitând cã un neam
nu se regenereazã cu chininã şi
aspirinã,
ci
printr-o
hranã
substanţialã.
Nu mai vorbiţi, deci, de
cele şapte inimi în pieptul de
aramã al românului. Sãrmanul
român, luptã ca sã-şi pãstreze
mãcar o inimã obositã care bate tot
mai rar şi tot mai stins. Adevãrul e
acesta: neamul românesc nu mai
are rezistenţa sa legendarã de acum
câteva veacuri. În Moldova şi în
Basarabia cad chiar de la cele
dintâi lupte cu un element etnic
bine hrãnit, care mãnâncã grâu,
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peşte, fructe şi care bea vin în loc
de ţuicã. Noi n-am înţeles nici
astãzi cã românul nu rezistã
bãuturilor alcoolice, ca francezul
sau rusul bunãoarã. Ne lãudãm cã
“ţinem la bãuturã”, iar gloria
aceasta nu numai cã e ridiculã, dar
e în acelaşi timp falsã. Alcoolismul
sterilizeazã regiuni întregi şi ne

imbecilizeazã cu o rapiditate care
ar trebui sã ne dea de gândit... (....).
Cã piloţii orbi s-au fãcut
sau nu unelte în mâna strãinilor–
puţin intereseazã deocamdatã.
Singurul lucru care intereseazã este
faptul cã nici un om politic român,
de la 1918 încoace, n-a ştiut şi nu
ştie ce înseamnã un stat. Şi asta e
destul ca sã începi sã plângi.>>

Piaţa de idoli
Iarăşi a izbucnit o polemică
pe care o credeam uitată: cea dintre
aşa-zişii „idoli ai forului” sau
„boieri ai minţii” şi intelectualii
„liberali”, cică neînregimentaţi. Cu
alte variante de perechi belicoase
(„enciclopedişti”
vs.
„specialişti”). Nu cumva totul se
reduce la o injustă soluţionare a
unei probleme de percepţie publică
a valorilor, pe de o parte, şi a uneia
de funcţionare a lor pe o anume
piaţă culturală, de cealaltă? Pur şi
simplu acuzatorii, reformaţi bine în
spaţiul occidental sau american,
unde
diversitatea
uriaşă,
hiperspecializarea şi policentrismul
nu lasă loc constituirii de „idoli”

culturali, nu mai pot înţelege
mecanismele de selecţie (eadevărat, interpretabilă!) ale unui
areal mic, imprevizibil şi încă
retrograd-resentimentar. Cu deloc
notabile excepţii, intelectualii
publici autohtoni sunt mai degrabă
absenţi din opţiunile congenerilor
(la putere sau nu) decât preferaţi cu
obstinaţie, în ultima vreme.
Valorizăm ceea ce iese în evidenţă,
ceea ce e încă spectaculos,
impresionant, de succes. Fără ca
cei valorizaţi să facă neapărat ceva
pentru asta. Problemă nici politică,
nici complotist-editorială, ci de
orizont valoric modern. Unul pur
românesc, încă! (AGR)

Mircea Cărtărescu şi politica românească de azi.
Dintr-un interviu acordat „Observatorului cultural”
“Până foarte târziu am fost
un om neatent la realitate, cu totul
scufundat în sine însuşi. Nu am
avut nici o relaţie cu lumea

exterioară. Trăiam în interiorul
literaturii, ca viermele în măr. Am
intrat din întâmplare în lumea
comentatorilor politici: acum vreo
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şapte sau opt ani mi s-a oferit o
rubrică în Jurnalul naţional.
Rubrica era iniţial mai curând
culturală. Scriam despre cărţi, dar
încetul cu încetul a început să mă
intereseze ce se întâmplă în viaţa
politică. De atunci, am scris
săptămână de săptămână editorial
politic propriu-zis. Am simţit că
fac lucrul ăsta cu o pasiune din ce
în ce mai mare, care se justifica
prin dorinţa de-a împinge lucrurile
înainte, în direcţia pe care eu o
credeam bună, cea a despărţirii
noastre de trecut şi a orientării
către lumea democratică şi
civilizată. Am crezut în liberalism,
am crezut mult şi în Emil
Constantinescu, şi în Traian
Băsescu, adică în forţele care se
opuneau restauraţiei PSD-iste.
După cîţiva ani, Jurnalul naţional a
devenit nefrecventabil şi am plecat
la Evenimentul zilei. Aici l-am
sprijinit cît de mult am putut pe
Băsescu, care îl învinsese pe
Năstase (răul absolut, pentru mine)
în alegeri, care instituise CNSASul, care revigorase o vreme, prin
Monica Macovei, justiţia, care
condamnase comunismul. Divorţul

dintre el şi Tăriceanu–recte dintre
PD şi PNL –, adică destrămarea
alianţei DA, este păcatul originar
al epocii politice actuale, şi e la
originea marasmului de acum.
După cum interpretăm ce s-a
întîmplat atunci, vinovaţi sînt
liberalii sau vinovat e Băsescu.
Oricum am lua-o şi oricine ar fi
avut dreptate, am mai spus-o:
epoca Băsescu mi se pare
terminată, cu bunele şi relele ei. Ca
şi Emil Constantinescu, actualul
preşedinte e azi un prizonier
neputincios al sistemului politic
românesc, corupt şi nenorocit. De
cînd nu mai cred că Băsescu poate
schimba ceva în România, n-am
mai putut să scriu cu siguranţa cu
care-o făceam înainte. Căci azi nu
mai cred în nici o direcţie şi în nici
o persoană de pe eşichierul politic.
În momentul ăsta, cauza pierdută
în politica românească mi se pare
că este chiar România. Dar eu nu
sînt un negativist, nu sunt un om
care să jubileze cînd lucrurile merg
prost. Aş vrea sincer ca lumea
politică românească să iasă din
fundătura deprimantă în care se
află acum”.

Vodka cu gogonele
M-am uitat, zilele trecute,
într-o „istorie a Americii”, curios
să văd cam cum de au ajuns
yankeii să tulbure minţile omenirii
cu „visul american”. La începutul
secolului XX, pe cînd lumea mijea

ochii spre o înviorare a economiei
mondiale, în America era haos. Nu
se mai înţelegeau frate cu soră, tată
cu fiu, negru cu alb, politicienii
făceau doar politica familiuţelor
lor, corupţia se cuibărise peste
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tot...! Ce mai, era curată Românie
de acum! Cîţiva mai mari de-ai lor,
sătui să li se tot spună, zilnic, că nu
fac nimic, că sînt hoţi, şmecheri
etc. au decis că aşa nu mai merge,
s-au scărpinat în cap, şi-au aprins
cîte un trabuc şi au evaluat răul din
societate. Concluzia au tras-o
rapid: societatea mergea prost
pentru că mai toate tărtăcuţele de
american erau alcoolizate la
maximum şi un popor mahmur se
scoală a doua zi doar ca să se
dreagă, nu să treacă la treabă.
Unde mai pui că mafia alcoolului
submina autoritatea statului, banii
negri circulau prin subterană mai
ceva ca apa caldă. De aceea, pe la
1920, după amiaza, mai marii
Americii au decis interzicerea
producerii
şi
comercializării
alcoolului pe teritoriul yankeu, fapt
cunoscut sub denumirea de "marea

prohibiţie". Minunea a ţinut zece
ani. Consumul de alcool, cam
ilegal, a ajuns cam la cinci la sută
din cît era înainte. Ei, e altă treabă.
Altfel pleci la lucru dimineaţa cu
nouăzeci şi cinci de oameni teferi
dintr-o sută, nu-i aşa? După 1930
s-a dat drumul din nou la alcool.
Dar
cura
de
dezintoxicare
naţională fusese făcută. Oamenii
dezmeticiţi învăţaseră că mintea
limpede nu-i chiar o pedeapsă.
Oare cum ar arăta România dacă nar mai umbla tehuie şi mahmură
prin Europa vreo zece ani? Să o
oprească, de exemplu, Bulgaria, ca
vecină, să o invite la o vodka cu
gogonele murate şi România să
răspundă afectată: "Mersi, soro, nu
pot să servesc, că iau antibiotic…!
Poate altă dată!". (A.A.G. După
Bucovina literară, serie nouă)

Dilema
La o emisiune televizată,
recent, Gigi Becali (cum, care Gigi
Becali?) a spus uitîndu-se tîmp
(inteligent) la camera de filmat:
“Eu nu citesc niciodată, mă
plictisesc să citesc…!”. Îl înţeleg!
După vreo săptămînă însă, o altă
televiziune a transmis un filmuleţ
cu o maimuţă din SUA care se
străduia să înveţe să citească, asta
pentru a-şi depăşi condiţia de
dobitoc…! O salvă de întrebări e
de pus: Cititul, în vremurile
noastre, dăunează înavuţirii? Dacă
va continua să citească, ce va păţi

maimuţa din povestea de mai sus?
Va mai avea ea parte de banane…?
Dacă Gigi Becali ar fi pus mîna pe
carte, ar mai fi ajuns “miliardarul
din Pipera”? Părintele, care are pe
mînă dirijarea destinelor copiilor
săi, stă în cumpănă la cum trebuie
să reacţioneze: dacă să-i pună să
citească, sau nu!? Dacă vor citi,
vor ajunge să se legene creangabalanga în societate; dacă nu vor
citi, “ca să nu se plictisească”, vor
ajunge, probabil, în Parlament.
Cum să-şi motiveze discursul
educatorul la şcoală, în faţa
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copiilor: arătîndu-le ignoranţa
umană înfloritoare sau strădania
perseverentă
a
dobitocului
(maimuţei) care rămîne, după
aventura cunoaşterii, tot cu fundul
gol? Dilema pare să o rezolve,
totuşi, scriitorul I. D. Sârbu, care

zice, la un moment dat: “Prostia e
de două feluri: cea care vine de la
oi şi tîrlă şi cea care derivă din
prea multe cărţi citite. Prima se
mai vindecă, a doua, aleluia, sapa
şi lopata…!”.
(Alaric)
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Emil Nicolae. Născut la Bacău, trăieşte în Piatra-Neamţ, este poet, eseist,
traducător, ziarist, realizator tv, muzeograf, expert în bibliofilie, membru al
USR şi UZP. A publicat opt volume de versuri, albumul monografic Victor
Brauner – la izvoarele operei, eseurile Femeia şi femela. Recurs la erogenia
textului şi Patimile după Victor Brauner. A primit Premiul pentru poezie al USR
– Filiala Iaşi în 1999 şi 2005. Publicat în antologii şi reviste literare din
Germania, Italia, Austria, SUA, Franţa, Israel.
Irina Petraş (n. 27 noiembrie 1947, Chirpăr, județul Sibiu) este critic
literar, eseistă, traducătoare şi editor român. Absolventă a Facultății de Filologie
a Universității Babeș-Bolyai din Cluj (1970). Doctor în litere (1980). Redactorşef al Editurii Casa Cărții de Ştiință din Cluj. Preşedinta Filialei din Cluj a
Uniunii Scriitorilor din România. Cărţi, selectiv: Proza lui Camil Petrescu, eseu,
1981, Un veac de nemurire: Mihai Eminescu, Veronica Micle, Ion Creangă,
eseu, 1989, Ion Creangă, povestitorul, eseu, 1992; ediția a doua, 2004, Ştiința
morţii, eseu, vol. I, II, 1995, 2001, Limba, stăpâna noastră. Încercare asupra
feminității limbii române, eseu, 1999, Panorama criticii literare românești.
Dicționar ilustrat (1950-2000), 2001, Literatura română contemporană. O
panoramă, 2008.
Luca Piţu este un scriitor, eseist şi disident român contemporan. Este
absolvent al facultăţii de Filologie a Universităţii din Iaşi, profesor la aceeaşi
universitate A făcut parte dintr-un grup din jurul revistelor studenţeşti din Iaşi
("Dialog" și "Opinia studenţească"), fiind supravegheat discret la început, apoi
tot mai drastic şi făţiş de Securitate. Este poate cel mai incomod partener de
dialog dintre scriitorii contemporani, un redutabil polemist sau pamfletar, un
stilist desăvîrşit al limbii române care a transformat jocurile de cuvinte şi
intertextualitatea postmodernă într-o estetică aparte.
Paulina Popa s-a născut la 29 august 1953 în satul Vălani, judeţul Arad.
Trăieşte la Deva. Conduce casele de editură Emia şi Paula şi revista SEMNE-
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EMIA. Volume publicate, selectiv: Cu mâinile în flăcări (1991), Aură amară
(1996), Cuvinte sărutate de îngeri (1997), Bărbaţii secolului (2002), Cartea
IORDANIA (2008).
Ion Pecie (născut în anul 1951 la Slobozia-Argeş) este unul dintre
fondatorii Echinoxului. Este eseist, autor al multor studii dedicate operei lui Ion
Creangă. Un volum de eseuri „Falusiada”, în care surprinde mesajul subliminal
al operei lui Ion Creangă se află sub tipar la Editura Academiei. Alte cărţi:
Romancierul în faţa oglinzii (1989), Meşterul Manole (2001).
Adrian Dinu Rachieru este critic literar, eseist şi prozator, născut la 15
septembrie 1949, în localitatea Soloneţ, judeţul Suceava. În prezent este decanul
Facultăţii de Jurnalistică de la Universitatea Tibiscus din Timişoara. Cărţi
publicate, selectiv: Vocația sintezei. Eseuri asupra spiritualității românești
(1985), Pe urmele lui Liviu Rebreanu (1986), Marin Preda. Omul utopic,
(1996), Alternativa Marino (2002), Vina (primul volum din trilogia romanescă,
Legea conservării scaunului – 2002), Globalizare şi cultură media (2003).
Petre Răileanu. Scriitor şi jurnalist român (n. 1955 la Brăila), locuieşte
la Paris din 1992 şi este redactor la Radio France International. Colaborează la
numeroase reviste culturale din România şi a publicat, între altele, o monografie
dedicată poetului suprarealist Gherasim Luca.
Stephan Roll (Gheorghe Dinu). Poet şi publicist român (1903-1974),
animator al avangardei interbelice, a publicat Poeme în aer liber (1929, cu 4
desene de Victor Brauner), Manifestaţie (1945, cu desene de Medi W. Dinu şi
Jules Perahim) ş.a.
Adrian G. Romila. Născut la 29 septembrie 1974, Piatra-Neamţ. Doctor
în filologie din anul 2005. Cărţi apărute: Imaginea Raiului în cultura populară
(2008) şi De-a dragostea şi drumul (2010). Premiul pentru debut al Filialei USR
pentru volumul Imaginea Raiului în cultura populară. Trăieşte la Piatra Neamţ.
Nicolae Sava. S-a născut la 23 oct. 1950, Vânători, Neamţ. În prezent
este redactor la ziarul Ceahlăul din Piatra Neamţ. Cărţi publicate, selectiv:
Fericit precum mirele, 1983; Privighetoarea, 1989; Viaţă publică, 1995; Proză,
domnilor, proză!, 1997; Insolenţa nopţilor, 2004. Premiul pentru poezie al
Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor, în anul 2004.
Cassian Maria Spiridon. Născut la 9 aprilie 1950 la Iaşi. Poet şi eseist.
În decembrie ’89 a fost arestat deoarece a organizat şi condus o mişcare
împotriva dictaturii comuniste. În ianuarie 1990 a fondat revista „Timpul” (care
a apărut, sub conducerea sa, pînă la sfîrşitul lui octombrie 1991). Director al
editurii Timpul. Redactor-şef al revistei „Convorbiri literare”. Tradus în
franceză, engleză, germană, spaniolă, suedeză, rusă, chineză, finlandeză,
maghiară, poloneză, cehă, slovacă etc.
Vasile Spiridon. Născut la 14.02.1958 în Girov, Neamț. Prof. univ dr. la
Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău. Membru al
USR. Autor al cărților Cuprinderi (1993), Nichita Stănescu. Monografie (2003),
Viziunile „învinsului de profesie“ Nichita (2003), Perna cu ace (2004), Gellu
Naum. Monografie (2005), Înscrierea pe orbită (2008); Apărarea şi ilustrarea
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poeziei (2009). A obținut numeroase premii pentru critică și istorie literară.
Trăieşte la Piatra Neamţ.
Geo Şerban. Important critic şi istoric literar (n. 1930), a publicat
numeroase studii (între care o monografie despre Z. Ornea), a îngrijit ediţii
critice exemplare, fiind un cercetător asiduu al avangardei literare şi artistice
(pregăteşte un album monografic Marcel Iancu).
Raluca Şerban-Naclad. Născută la 9 septembrie 1977, Constanţa.
Doctor în filologie. Volum publicat: Pelerin la schiturile şi mănăstirile
dobrogene (Editura Tomis, 2004). Redactor şef al revistei Tomis pînă în anul
2009. Stabilită la Piatra Neamţ.
Valeria Manta Tăicuţu (n. 20 ianuarie 1956, Comănești, Bacău) este
poetă, prozatoare și critic literar, membră a Uniunii Scriitorilor din România.
Redactor-șef al revistei Spații culturale care apare la Râmnicu Sărat. Cărţi,
selectiv: Slalom sentimental (proză), Zece la puterea infinit ( proză), Regatul
baroc (versuri), Basmul cult - antologie de basme pentru elevi, Romanul
Inorogului (critică literară)
Nicolae Turtureanu. Născut la 25 noiembrie 1941, în Iacobeni-Dângeni,
Botoşani. Senior editor la ”Revista Română”, Iaşi. Poet, prozator, publicist.
Creaţia sa a fost comentată în reviste, în panorame critice, în dicţionarele
apărute în ultimele decenii şi a fost încununată, de-a lungul timpului, cu mai
multe premii ale Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi.
Magda Ursache. Născută la Bucureşti. Prozatoare şi eseistă de mare
anvergură. A fost redactor al revistei „Cronica” şi profesor la Universitatea „Al.
I Cuza” din Iaşi. Volume, selectiv: A patra dimensiune - 1973, Universitatea
care ucide - 1995, Strigă acum...- 2000, Conversaţie pe Titanic - 2003, Rău de
România - 2003, Bursa de iluzii - 2005, Bolile Spiritului Critic - 2006, Să citiţi
bine - 2010.
Radu Ulmeanu. Născut la 25 ianuarie 1946, Ulmeni, Maramureş. Poet,
prozator, redactor şef al revistei „Acolada”. Mmbru al USR. Cărţi, selectiv:
Patinoar (1979), Un domeniu al meu, (1982), Astrele negre (1983), Sintagmele
nopţii (1987), Sonete din Nord (1990), Ce mai e nou cu Apocalipsa (1997),
Climatul fulgerului (2001), Laptele negru (2008), Prăpastia numelui (2009),
Chermeza sinucigaşilor, roman (2009). Trăieşte la Satu Mare.
Petru Ursache (n. 15 mai 1931, Popeşti, Iaşi). Etnolog, estetician şi
istoric literar. Profesor emerit al Universităţii Al.I. Cuza. Volume publicate,
selectiv: Titu Maiorescu. Esteticianul (1987), Camera Sambô. Introducere în
opera lui Mircea Eliade (1993), Sadovenizînd, sadovenizînd. Studiu estetic şi
stilistic (1994), Etnoestetica (1998); Cazul Mărie. Sau despre frumos în folclor
(2001), Mic tratat de estetică teologică, (2009).
Echim Vancea. Născut la 19 octombrie 1951, în Năneşti, Maramureş.
Licenţiat în Ştiinţe ale Comunicării, este poet şi director al Bibliotecii
Municipale "Laurenţiu Ulici" din Sighetul Marmaţiei. Are in "portofoliu" 16
volume de versuri. Este coautor la volumele: "Portret de grup cu Laurenţiu
Ulici" (mărturii, evocări, amintiri; în colaborare cu Gheorghe Pârja şi Ioana
Petreuş - 2002) şi "Umbra noastră, cuvîntul”.
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Lucian Vasiliu. Poet, prozator, eseist. Născut la data de 8 ianuarie 1954,
în Puieşti, Vaslui. Fondator al Societăţii Culturale „JUNIMEA '90“ (Iaşi, 1990),
precum şi al seriei noi a revistei „Dacia literară” (din 1990). Cărţi publicate
(selectiv): Mona-Monada 1981, Fiul Omului 1986; Lucianograme 1999,
Grenade şi îngeri 2001.
Ion Zubaşcu. Poet, cîntăreţ, ziarist, născut în 18 iunie, 1948, în
Dragomireşti, Maramureş. Membru al USR. Redactor la Viaţa Românească,
după 25 de ani de presă de informaţie, la principalele publicaţii ale ţării. A
publicat volumele de versuri Gesturi şi personaje (1982), Omul de Cuvânt
(1991), Întoarcerea la Dumnezeu (1995), Omul disponibil (1999), Omul
disponibil (II, 2009), Moarte de om. O poveste de viaţă, (2010). Are numeroase
premii pentru poezie, muzică şi jurnalism. Trăieşte la Bucureşti.
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