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„Laureniu Ulici juca ah ca nimeni altul.
Întindea capcane, ca un vîntor iret care las impresia
victimei c ar putea controla orizontul. Îi ddea trei piese
importante înainte, dup care te btea fcîndu-te s-i dai,
nu tiu cum, mat singur.”

Laureniu Ulici, dup zece ani
un editorial de Adrian Alui Gheorghe
1. Cuttorul de aur. Pe Laureniu Ulici mi-l imaginez acum, la zece
ani de la plecare, drept un cuttor de aur, unul dintre cei care au vînturat,
cîndva, pmînturile i orizonturile Americii. Cuttorul de aur pleca s
caute filonul gros de aur, din mintea i imaginaia sa i se alegea, în final,
cu cîteva firioare de aur strecurate din mii de tone de nisip. Pîn la urm
nu conta, de fapt, cît aur a gsit, ci cît de frumoas era povestea pe care o
dezvolta la un pahar de „ceva tare”, fa în fa cu o mulime de
fremttori aventurieri din aceeai tagm.
Cam asta fcea Laureniu Ulici, în anii ‘80, cu noua literatur român
care se ntea, în prelungirea literaturii române clasicizate cam strîmb,
dar clasicizat. Vîntura zrile i nezrile României descoperind firioare
de talent pe mai toate coclaurile. Era la Sighet, la Tîrgu Neam, la Turnu
Severin, la Cicîrlu, la Bistria Nsud, la Botoani, la Flticeni, la Hui,
la Strunga, la Iai ... ! Dar unde nu era? Ducea vestea despre unul sau
despre altul dintre tinerii poei i prozatori care se iveau din magma
fremttoare a literaturii noastre. Ca un nou i atipic „Badea Câran”
ducea peste muni (care muni? cam toi munii României, de fapt!) nu
crile scrise, ci crile nescrise ale tinerilor autori descoperii, în care
credea. i mare parte dintre crile acelea, imaginate, ateptate, profeite
de Lureniu Ulici, între timp s-au scris.
2. Poeii tineri. În Grecia antic probabil c Ulici ar fi avut soarta lui
Socrate: ar fi fost pus s bea cucut, ca pedeaps pentru pervertirea
sensibilitii tinerilor. Cci acetia, în loc s mearg cu picioarele înfipte
pîn la genunchi în lut, ar fi descîlcit nodurile metaforelor, ca s lase
irealitatea s cotropeasc realitatea. Ulici era pentru poeii tineri ca lampa
pentru fluturi, se adunau ciorchine în jurul lui ca s afle cam pe unde le
era nivelul talentului. i ca la „cotele apelor Dunrii”, o zi în cretere,
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alta în descretere, Laureniu Ulici consulta pe fiecare în parte, iar pe cei
grav bolnavi de poezie îi inea aproape. „Prima verba”, rubrica de
întîmpinare din România literar, era o poart deschis de Ulici
nerbdrii începuturilor poetice i pe cît de strîmt era ca spaiu, pe atît
de generoas era ca spirit. Dac poeii tineri ar fi fost cai de curse, Ulici
s-ar fi îmbogit negreit, pentru c pe ce paria el se alegea în cîtigtor.
3. Politica. Pe un col de mas la o ediie a „Zilelor Eminescu”, de la
Botoani, Laureniu Ulici a scris programul unui nou partid, „Alternativa
României”, la care am aderat pe loc, pe parcursul înaintrii frazelor
optimiste. Cînd a fost aruncat pe piaa politic, partidul nostru prea un
cenaclu literar la care, ca în literatur, din prea mult democraie toat
lumea avea dreptate. i unde are toat lumea dreptate, dreptatea e bine
ascuns pentru toi. De asta a aprut o alternativ la „alternativ”, adic
Uniunea Forelor de Dreapta (UFD) care l-a propulsat pe Laureniu Ulici
în parlament. Oricum, România lui Laureniu Ulici nu se intersecta cu
România neo-comunismului biruitor la orae i sate. În România lui Ulici
e posibil ca binele s fi fost atît de covîritor, încît s devin plictisitor.
De asta poporul nici nu a pus mare pre pe un partid cu o majoritate
intelectual, s-a mers pe ideea c prostia majoritar poate fi reprezentat
exponenial. Sau, vorba lui Ulici: La noi protii nu sînt prea muli, sînt
prea sus.
4. La Sighetul Marmaiei. O poveste polonez de origine evreiasc
spune c într-o comunitate exista, înc din cele mai vechi timpuri, o
ceremonie care avea loc într-o pdure, o dat la treizeci de ani. Un rabin
btrîn i-a lsat altui rabin, mai tînr, întreaga rînduial a ceremoniei, ca s
nu se piard. Cînd a sosit timpul, la treizeci de ani, acesta a chemat
oamenii aezrii la ceremonie, dup care s-au întors cu toii acas. Peste
treizeci de ani, cînd a venit din nou vremea ceremoniei, rabinul murise.
Cei trei, patru credincioi care mai rmseser în via s-au dus în pdure
însoii de cîiva neofii i de alt rabin.
Ajuni în pdure, nu i-au putut aminti locul. "În poiana asta", a spus
unul. "Nici vorb, a zis altul, e mult mai departe!". Au ales pîn la urm
un loc fr s fie siguri c e cel mai bun, au fcut ce trebuia, dup
rînduieli i s-au întors acas. Dup treizeci de ani nu mai erau decît unii
dintre neofiii de odinioar. Cu un nou rabin în frunte, s-au îndreptat spre
pdure însoii de cîiva tineri. De aceast dat, n-au recunoscut nici
mcar o poian. Totul se schimbase, totul se amesteca în mintea lor. Pîn
i rînduiala ceremoniei li se prea tulbure. Au fcut îns cum s-au
priceput mai bine i s-au întors acas.
Dup ali treizeci de ani, un alt grup, avînd în frunte un alt rabin, s-a
dus în pdure. Auziser despre o ceremonie de mare însemntate care
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avea loc de multe veacuri în pdure. În ce zi? Nimeni nu mai tia. În ce
loc i sub ce form? Nu se putea spune. Rabinul i credincioii au rtcit
prin pdure cîteva ceasuri, prin ploaie, fr s celebreze nici un fel de
ceremonie, apoi s-au întors acas…!
Îmi amintesc de povestea asta la Sighetul Marmaiei, la fiecare ediie
a Festivalului de Poezie de dup plecarea lui Laureniu Ulici, cel care a
iniiat aceast “intersecie literar”, “nordul poeziei româneti”, un
“kilometru zero” al literaturii române, alturi de maramureenii
Gheorghe Pârja, Vasile Muste, Echim Vancea (vor mai fi fost i alii,
iertare!) cu vreo patruzeci de ani în urm. La un anumit semnal porneau
din toate cotloanele rii spre Sighet poeii, pentru a încerca tria poeziei,
a prieteniei i a horincii. Dar vremea vremuiete, Laureniu Ulici a plecat
pe sub geana norilor într-o alt toamn, spre un alt Nord, poeii tineri i
entuziati de alt dat nu mai reuesc s prind trenul, autobuzul, nu se
mai prind nici pe ei înii din urm. C, pîn la urm, dup atîta amar de
ani de festival cine o mai ia toamna spre Sighet o face mai mult pentru ai cuta propriile urme pe sub scrumul nostalgiilor
La Sighetul Marmaiei Laureniu Ulici spunea oricui, cu o accentuat
mîndrie, c el e de acolo, de alturi, de la Rona, de parc lucrul acesta ar
conferi vreun titlu nobiliar. Iar la Deseti, acolo unde poezia era uneori
mai tare decît horinca, poeii erau ateptai ca vestitori ai „luminaiei”.
Îmi amintesc, în anul 1980, dup ce o mulime poeticeasc se perindase
pe scena cminului cultural, un domn mai în vîrst tot insista s spun i
el o poezie. Dup ce oamenii locului l-au tot trimis la plimbare, Ulici îi
d voie s-i rosteasc i dînsul oful poetic. Btrînelul urc pe scen i
rostete spre consternarea tuturor: „Decît s scriu despre partid,/ Mai bine
m sinucid”. Ulici nu se pierde cu firea i îi spune cu convingere: „Cam
puin. Promite-mi c pîn la anul mai scrii dou versuri, ca s poi s te
lauzi cu o oper poetic încheiat”.
5. La Piatra Neam. La Piatra Neam Ulici a pus în scen, la Teatrul
Tineretului, în calitate de regizor, „Mutele” de Sartre. Scena era un teren
de tenis, o plas care împrea totul în dou, Oreste i Egist erau pe rînd
la serviciu fiind arbitrai de Jupiter. Clitemnestra era majoret i încuraja
pe protagoniti. Restul personajelor se substituia copiilor de mingi. Se
juca timp de dou ore la tiebreak, fr minge, replicile se rostogoleau
dintr-o parte în alta, zornind înspre sal. E posibil ca meciul, odat
început, ca un perpetuum mobile, s se joace i azi.
6. Confraii. Nu l-am auzit niciodat pe Laureniu Ulici vorbind de ru
pe cineva, mai ales pe confrai. tia absolut totul dspre absolut oricine
dintre autorii români. Era o istorie a literaturii române ambulant. Poate
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c de asta nu a scris o istorie a literaturii care s poarte marca Ulici,
pentru c el o tria.
7. Limba român. Laureniu Ulici spunea, într-o intervenie liber la
festivalul de poezie de la Satu Mare: "Grav e c dumneavoastr chiar
credei c vorbii limba român i nici nu v trece prin cap, poate nici
unuia, c de fapt sîntei vorbii de limba român. Limba român este
mult mai inteligent decît românii" (Revista "Poesis", nr 11-12 nov-dec.
2000). Ceea ce nici nu mai trebuie demonstrat.
8. ahul. Laureniu Ulici juca ah ca nimeni altul. Întindea capcane, ca
un vîntor iret care las impresia victimei c ar putea controla orizontul.
Îi ddea trei piese importante înainte, dup care te btea fcîndu-te s-i
dai, nu tiu cum, mat singur.
9. Moartea ca un joc de bridge. O poveste tulburtoare despre moarte
am gsit-o în « O mie i una de nopi ». Cic un mare vizir s-a prezentat
într-o zi, speriat, la eful su, califul, i a cerut s i se îngduie s
prseasc cetatea. Mirat califul l-a chestionat asupra motivului. "- Azi
diminea, pe cînd eram în pia, am simit o izbitur în umr. Cînd m-am
întors am vzut Moartea uitîndu-se la mine. M caut, de asta sînt
încredinat. Te rog s-mi dai cel mai bun cal, s fug de ea. Pîn seara,
dac m ajut Alah, ajung la Samara". Califul s-a lsat înduplecat i l-a
lsat pe vizir s plece, panicat, spre Samara. Apoi, luat cu treburile, a
ajuns el însui în pia. Aici a vzut, într-adevr, Moartea. Era îmbrcat
în negru i avea un al rou. S-a apropiat de ea i a întrebat-o: "Marele
vizir este un brbat înc tînr, în plin putere, harnic i, dup cîte tiu eu,
cinstit. De ce azi diminea, cînd venea la palat, l-ai împins i l-ai speriat?
De ce te-ai uitat urît la el?". Moartea s-a repliat i i-a spus: "Nu m-am
uitat urît la el. L-am privit doar mirat i atît". "Dar de ce erai mirat?" a
mai întrebat-o califul. "Fiindc, a rspuns Moartea, nu m ateptam s-l
mai vd aici. Am întîlnire cu el disear tocmai la Samara".
În noaptea în care Laureniu Ulici a fost împins s soarb otrvurile
unei case din Fgra, ar fi trebuit s fie la Tîrgovite, de fapt. A cedat
rugminilor unui prieten, care îi lansa o carte. Pentru juctorul de
bridge, care a fost Laureniu Ulici, nu a fost o carte cîtigtoare.
Dimpotriv. Cum s-ar traduce asta în limbajul juctorilor de bridge? Iat:
Patru cupe contrate si recontrate“ ies din „mans“, dar nu devin „slem
mic“. Iar dac „nu ine impasul“, pentru c Nordul are o „inere“ în
plus, pentru c a fentat axa advers licitând o „trefl de precizie“... Din
momentul în care licitaia se încheie, membrul axei câstigtoare care a
licitat primul rmâne cu crile în mân, iar partenerul lui pune crile
pe mas, devenind „mortul“ mesei etc. Pcat!
16 noiembrie 2010
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„Adept al opiunilor clare, Laureniu Ulici nu a
ocolit niciodat spinoasa problem axiologic, fr s o
transforme dintr-un „ru necesar“ într-un „bine util“.
Funcioneaz, în cazul lui, un mecanism de receptare
pragmatic, deloc complezent, prin inseria speculaiei
într-un context al eficienei imediate.”

Ultima verba
un comentariu de Vasile Spiridon
Înc de la volumul Recurs (1971) – o revizuire a unor procese
literare deja clasate –, Laureniu Ulici adopt ipostaza insurgentului critic
provocator de situaii dilematice i este partizanul criticii
„temperamentale“, simpatetice, atunci când „literatura se transform
într-un subiect de literatur“. Ulterior, Antologiile de poezie român
dovedesc c autorul jubileaz în clipele în care poate înregistra
contradicii sau falii în unitatea fragil-ideatic a creaiilor. Prin aceeai
tehnic a recursului, Laureniu Ulici propune contracandidai la premiile
Nobel deja acordate, întocmind o antologie a „recuzailor“ i rediscutând
aceste atribuiri din perspectiva temporal actual, acum când operele
majore s-au sedimentat iar cele minore i-au gsit locul cuvenit în
debaraua literaturii (Nobel contra Nobel, 1988). Originala antologie îi
are meritul ei, întrucât lipsa perspectivei istorice face ca opiunile
succesive ale juriilor s nu se înlnuie într-o istorie a literaturii
universale în capodopere. Discuia este condus cu detaare i bun sim,
fr ironie facil, fr resentimente sau cu accente revendicative.
Rechizitoriul, ca i pledoaria nemijlocit pentru valorile noastre naionale
sunt puse în surdin, dei, în ceea ce ne privete, Premiul Nobel a cptat
proporiile unui adevrat „complex al literaturii române“, Totul se
menine sub semnul ipoteticului, al „jocului“ serios, Sub acelai semn va
sta i culegerea Puin, dup exorcism… (1991), în care va fi
radiografiat, sub masc ludic, societatea româneasc post-decembrist.
Biblioteca Babel (1978) ne permite s vedem c scrisul autorului
oscileaz între postura cronicarului de serviciu pentru debutani, aplicat,
prin fora împrejurrilor, pe un strat de maculatur, i elanul înlrii spre
sfera ozonificat a literaturii universale. Aceast condiie a cronicarului
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literar, resimit deopotriv ca libertate i constrângere, este împrtit
în prefaa la Confort Procust (1983): „s fii critic, istoric literar i
ficionar i cu toate acestea s nu tii ce eti – iat splendidul confort
Procust cu care triete, cu care gândete, scrie i viseaz cronicarul
literar“. Unui cronicar literar cu vocaie îi st bine s recepteze, conform
unui sistem de aprecieri valorice, integritatea fenomenului literar la zi, în
curgerea lui continu. Altfel, în aplicarea intermitent a foiletonului
despre apariiile editoriale, guvernat de impulsuri capricioase, contiina
de sine a actului critic sufer de arbitrar din cauza lipsei criteriului
selectiv riguros. Se ajunge astfel la supraestimri i minimalizri eronate,
critica îndeprtându-se de la menirea de a fi o meditaie grav asupra
existenei literaturii. Pentru Laureniu Ulici, cititor atent i sever, cu
spiritul penetrant i onest, recenzia devine o meditaie curent, o reverie
lucid în marginea fenomenului literar. Ochiul su critic s-a educat nu
numai pe pagini clasice, dar i pe scrierile debutanilor, într-o perioad de
mai bine de un deceniu aprând peste o mie de recenzii ale sale la crile
acestora. Or, se tie c dialogul activ al criticului cu contemporaneitatea,
în domeniul ideilor care îi pstreaz caracterul abstract dar i vital, i-a
stimulat întotdeauna pe tinerii dornici de afirmare.
Culegerile de recenzii Prima verba (1975, 1978, 1991) nu
constituie doar un document pedagogic, în sensul înalt al cuvântului, ci
probeaz i seriozitatea, aplicaia i consecvena recenzentului.
Debutanii sunt comentai cu înelegere, fr exaltri sau prudene
excesive, printr-o atitudine destins, cordial, care nu privete doar cartea
dar i pe autorul ei. Este vdit efortul de a stabiliza tectonica peisajului
nostru literar, supus mereu spectacolului schimbrii (de nume, de titluri,
de tendine, de promoii), de a institui un raport i o norm a continuitii
în faa succesivelor valuri de substituiri, de tribulaii seductoare i
descurajante. Se clasicizeaz noul – desigur, foarte rar, în câteva procente
la sut – i se taie drum
printre capriciile, hazardul,
surprizele fatal legate de
ritmul apariiilor i de viaa
literar
de
început
a
condeielor talentate.
Recenzentul
umbl
dezinvolt printre cele mai
diverse cri de poezie i
proz, critic i istorie
literar,
publicistic,
dramaturgie i eseistic,
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nelsându-se vrjit, ca un lucid ce se afla, de simplii versificatori sau
veleitari care au prins dup ureche o tematic oarecare sau mijloacele
„literaturii de succes“.
Începtorii care cedeaz presiunii „istorice“ nu întâmpin o privire
îngduitoare: „Cititorul are de trecut o prob de rbdare: parcurgerea
primelor 25 – 30 de pagini (o treime) acoperite de versuri care, folosind
pastia, locurile comune, vârtejul de vorbe sfârâitoare, vdesc cel puin
lips de consideraie pentru o idee i un sentiment dintre cele mai
scumpe i mai respectabile. Ne-am obinuit cu acest stil, de care se fac
vinovai mai mult editorii decât autorii (dei nici condiia moral a
acestora nu e tocmai strlucit de vreme ce accept) dar, parc, în
ultima vreme se mai rrise. Ca s nu ne pierdem, probabil, obinuina,
din când în când mai apare un exemplu, ca s nu zic exemplar, de
bolboroseal patriotard bizuit pe impertinena de a crede c poezia
poezia patriotic e un permis de intrare în literatur pentru orice
versificator mai mult sau mai puin dotat, un paliativ al talentului poetic,
când dimpotriv, poezia patriotic pretinde mai mult talent, cel puin în
sensul profunzimii i al intensitii tririi, tocmai pentru c ea rspunde
celei mai adânci i mai sensibile fibre a fiinei omului“ (Prima verba, III,
p.120).
Adept al opiunilor clare, Laureniu Ulici nu a ocolit niciodat
spinoasa problem axiologic, fr s o transforme dintr-un „ru necesar“
într-un „bine util“. Funcioneaz, în cazul lui, un mecanism de receptare
pragmatic, deloc complezent, prin inseria speculaiei într-un context al
eficienei imediate. Fermitatea supl vdete prezena iniiatului în
secretele profunde ale scrisului; un scris instructiv, ce spune adevruri
necesare pe un ton potrivit despre demaraje ratate. Departe de a
„desfiina“ printr-o pornire neîncreztoare i superficial, Laureniu Ulici
caut s explice scrierea nedesvârit, socotind c mai interesant decât
negaia, în definitiv previzibil, este dezvluirea substraturilor i
virtualitilor parial exprimate. Criticul trebuie s descifreze rbdtor,
adesea dup pagini întregi de maculatur, limitele unei configuraii
artistice, chipul ascuns i posibil al fiecrui viitor scriitor, precum i
traiectoria unui posibil destin literar. Se pun în eviden, acolo unde este
de ales ceva, fragmentul sau poezia antologic (de multe ori una singur).
Firele pozitive i cele negative sunt împletite cu dexteritate i astfel se
salveaz fragmentele semnificative, neadecvate punerii în funciune a
aparatului critic amplu. Entuziasmul i scepticismul extrem capt
cumptare graie gustului sigur, care duce la aprecieri sobre i evit
exagerrile de orice fel. Din concluzii, ce unesc caracterizrile fulgurante
ale „universului“ operei cu judecata de situare i cu diagnosticul critic,
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lipsesc subtilitile ambigue menite s ascund nehotrârea în aprobare
sau respingere. Debutanii descoper în comentatorul lor un companion
iar nu o cluz impasibil la rscrucea lor de drumuri. Este vizat atât
opera finit – posibil garanie a unui minimum de împlinire artistic –
cât i soarta scriitorului în formare sau deja format.
Diagnosticul se extinde uor de la carte la autorul ei printr-o
atitudine cordial („date fiind fragmentele poetice promitoare i
tinereea celui care le-a scris nu vom spune c paharul e pe trei sferturi
gol ci vom observa c un sfert din el e plin“ – Ibidem, p. 141),
programatic îndreptate înspre surprinderea notelor personale în scopul de
a face pe debutani s mediteze la propria creaie („Mircea Nedelciu e un
prozator în toat puterea cuvântului, un subminator inteligent al
domnului Jourdain“ – p. 26). Contient de pericolul adoptrii unui ton
predicator, criticul utilizeaz o scriitur cu virtui de ordin umoralplasticizant; remarca personalizatoare este atât de calm încât nu-i putem
bnui o sorginte maliioas: „Când nu aeaz în poziii din coad
suntoare idei preluate tale-quale din documente [...] i când nu
compune emfatice notaii exclamativ prozaice, cu gust pentru reportajul
impresiilor [...], autorul reuete s se exprime curat, vdind înclinaii
pentru receptarea liric a peisajului natural care-i solicit i încânt
apetitul contemplativ. Natur liric, autorul e mai puin i o natur
poetic, dar aceast desigur uoar deviaie nu-i de natur s-l
împiedice în a-i exercita libertatea natural a rostirii în versuri.
Deocamdat în sânul naturii (proprii)“ (Ibidem, p. 86).
Citite disparat, în paginile revistelor, articolele atrag atenia asupra
autorului recenzat. Adunate în culegerile Prima verba, ele pun în
eviden profilul criticului. Laureniu Ulici avea o gândire limpede,
temperament echilibrat i statornic, sim judicios al evalurilor, expresie
adecvat inteniei tranzitive a actului critic. Întâmpintorul debutanilor a
impus o critic participativ, pasionant i viabil; a plecat la drum cu
treaba dar nu s-a întâlnit cu zbava i a reuit solitar într-o riscant
aventur,fr s-i ia drept aliai scriitorii contemporani consacrai. I s-a
prut mai firesc s fac prin propria oper pariul cu literatura român
contemporan.
Pe fundalul discuiilor despre re-evaluarea critic a literaturii din
perioada comunist, Laureniu Ulici face un important pas în direcia
clarificrii unei ierarhii înc parazitate, prin publicarea primului tom din
Literatura român contemporan (1995). O astfel de sintez, pe care
autorul s-a încumetat s o înceap, nu poate duce la bun sfârit materia
investigat fr a clarifica din start metoda i terminologia folosite.
Astfel, analiza pe autori are acoperire în epitextele introductive, unde
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libertatea eseistic i speculativ, precum i reflexele cronicreti îi au
contraponderea în rigoarea conceptual a teoreticianului. Progresia
decalogic promoional în interiorul decupajului generaionist este o
teorie a lui Laureniu Ulici îndeobte cunoscut: dinamica unei generaii
nu produce o simpl împrire ternar, ci i o mutaie evident la nivelul
atitudinii, viziunii i tematicii, a imaginarului, sensibilitii i retoricii.
Autorul crii Biblioteca Babel urmrete tendina centripetal spre
coagularea identitii de grup i cea centrifugal disipativ spre
schimbarea de semn, acordând atenie atât sporului existenial adus de un
autor, cât i exponenialitii sau exemplaritii pentru o anume ideologie
literar
O viziune geometrizant asupra
literaturii, chiar cu accente obsesive, ne
întâmpin atunci când se puncteaz
datele debutului i ale consacrrii
autorilor pe cifra 6. S-a spus nu o dat
c Laureniu Ulici opereaz cu concepte
din matematici. Aritmoman sau nu, eu
gsesc c el era nu mai puin un
meloman (alii poate îl vor fi gsit
megaloman prin ambiia proiectului
su). Felul cum i-a aranjat partiturile
pentru cele ase tomuri ale crii m
duce cu gândul la structura unei sonate
rondo. In primul rând, sonata
(generaia)
comport
trei
pri
(promoii) care se completeaz într-o
succesiune logic i unitar; a doua parte – un andante sau un adagio
(promoia de mijloc, imploziv) – este cuprins între un allegro iniial i
un final mictor, ambele având acelai ton (promoiile marginale,
explozive). În al doilea rând, tema principal a rondoului (a generaiilor),
creia i se opun, în mod firesc, diverse motive secundare (printre care i
contextul social-politic), se reproduce de mai multe ori în cursul unei
buci (literaturi), iar ultima revenire a acestei teme aduce i concluzia
(caracterul însumator, recapitulativ al postmodernismului anilor ’80).
Se tie c tectonica genurilor literare este rebel fa de orice
chenar teoretizant i în situaia în care acesta se aplic unor fapte literare
consumate demult. In acelai timp, dorina de individualizare creatoare
tinde s destrame spiritul de grup ce apruse i ca reacie la colectivismul
pompieristic al epocii trecute, impunând o icanare a „drumului
neabtut“, Ins, oricum, este contraindicat s aduni sub aceeai umbrel,
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oricât de încptoare ar fi ea, o jumtate de secol de literatur, cu scriitori
extrem de diveri, în contexte social-politice schimbtoare, de la
momentul suprarealist 1945 – 1947 pân la Direcia 9. In faa acestor
stri de fapt, defalcarea realizat de cel care a scris Confort Procust
impune o anume regularitate, chiar dac se abate uneori de la practica
literaturii. O istorie literar pe momente ar putea favoriza doar etapa afirmrii, îns prezenta sistematizare este permisiv cu marginile dinspre
promoiile învecinate (extremele vârstei biologice pentru promoia ’70
sunt aici, de exemplu, 1930 i 1954, ca ani de natere).
Odat stabilit genul proxim al unei matrici generaioniste, se trece
la analiza diferenei specifice a fiecrei promoii în parte. Primul tom d
seama de varietatea i densitatea literaturii anilor ’70, o promoie
median integratoare i sintetic, dar vitregit de soart, în interiorul
creia s-a format însui autorul crii, nevoit acum s prseasc spaiul
calm al teoretizrilor i s coboare în arena agitat a btliilor
promoionale. Percepia ontologic, de ansamblu, a fenomenului literar
’70, între limitele cruia s-au individualizat i impus nume de marc, a
fost cptat prin plasarea criticului în siajul caravanei de autori încrcai
cu textele lor, de unde s-a raportat prompt, prin comentarii, atât la prima
verba, cât i la evoluia lor ulterioar. In cazul în care receptarea
debutului nu a fost relevant pentru conturul general al promoiei, el este
semnalat fie ca i un accident de sociologie literar.
Ordonat pe genuri, Literatura român contemporan este
redutabil prin curajul ierarhizrilor în relief, cu deschideri orizontale i
verticale facilitate de suficiente contextualizri. Fiecare parte dintre cele
patru seciuni (Poeii, Prozatorii, Dramaturgii, Criticii, istoricii literari,
eseitii) comport câte cinci trepte valorice, ultima fiind doar o anex
bibliografic unde sunt trecui fr ezitare i autori a peste zece cri
(însui Laureniu Ulici se trece, cu cele zece cri ale sale, dintr-o
modestie nefireasc, pe ultima pagin a tomului). Criticul i istoricul
nostru literar nu a fost selectiv, ci hotrât s inventarieze i s judece
totul, convins fiind c i scriitorii de mâna a treia i a patra îi au rolul lor
în profilarea promoiei. Dei inventarierea se vrea exhaustiv, la sfârit
autorul este nevoit s-i recunoasc unele greeli în ordonare, din a cror
cauz a omis unele piese grele ale deceniului, iar alte absene se
datoreaz evoluiei mai greu cantonabile în tiparul prestabilit.
Scriitorii sunt surprini în analize concentrate, unde se vede lucrul
iniial cu fia, îns avem o istorie i o ideologie literar, – iar nu o
îniruire de comentarii – care se leag conform principiilor ordonatoare
supraindividuale enunate la început de cel care a dovedit o viziune clar
asupra literaturii i a esturii ei de relaii. Profilul circumscrie nota
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specific, reprezentativitatea i judecata de valoare fr posibilitate de
recurs, în ciuda faptului c este posibil o schimbare, în timp, la nivelele
piramidei, ierarhiile scriitoriceti fiind în procesualitate continu.
Descriptivismul este evitat prin sugestivitatea formulrilor, iar
improvizaia, prin cunoaterea aprofundat a deceniului respectiv, prin
capacitatea sistematizatoare i prin sigurana terminologic.
Literatura român contemporan contura deja înc de la primul
tom o panoram echilibrat i credibil a micrii literare din ultima
jumtate de veac i am toate motivele s cred c autorul ei ar fi rmas
consecvent principiilor teoretice (dei lucrurile se complic în anii ’80) i
de situare axiologic. Spun aceasta pentru c Laureniu Ulici nu a
revizuit nimic în primul tom din judecile acordate iniial i pentru c, în
general, în ultimul ptrar de veac, critica noastr de prim linie nu a emis
preri revizuite ulterior. Ceea ce trebuie revizuit, folosind un termen din
critica sociologic actual, este canonul, care a fost nevoit s favorizeze
pe unii prin pstrarea tcerii asupra altora.
Într-o pres româneasc în care comentariul politic se limiteaz
deseori la stadiul descriptiv, al observrii, transmiterii i eventual
interpretrii faptelor, Laureniu Ulici s-a plasat pe o poziie superioar
prin mijloacele analitice de care a dispus i prin credina c viaa politic
este o manifestare ce aparine culturii societii. Depasionalizarea i
civilitatea tonului intelectual i-au înlocuit sentimentul cu ironia i
agresivitatea cu tolerana. Laureniu Ulici pare a se întreba din startul
culegerii de articole Puin, dup exorcism… ce tim esenial despre o atât
de frmântat perioad a istoriei noastre contemporane i ne ofer un
document concentrat pentru înelegerea traseului psihologic derutant
(„coridorul“) parcurs între 1990 – 1991 de ctre o întreag
intelectualitate.
Abia dup strîngerea în volum a fost sesizabil importana
anamnezic a acestor editoriale care, depind imediateea unei suite de
evenimente, au dobîndit direcie inteligibil i valoare ordonatoare de
durat. Sunt selectate evenimente semnificative i tendine demne de a fi
urmrite, iar viziunea integratoare include întâmplri „la zi“ printr-un
context amplu, cu o anumit pondere. Actualitatea, surprins în prima
parte a culegerii, este dublat în a doua parte de ptrunderea adevrurilor
generale de ctre un spirit analitic moderat i nuanat, desfurat sub
pretextul refleciilor asupra unor situaii tipice întâlnite în jocul de bridge.
Se simte mereu în Bridge… politic raportarea la sistemul democratic, cu
aluzii la strategii individuale i colective; la echilibrul de fore i
formarea de coaliii bazate pe transparen i complementaritate
psihologic între parteneri; la rolul liderului i al flancului (al aripei) la
13

manevre de culise i cacialmale. Dei întreaga construcie este alegoric,
ne cuceresc simplitatea argumentaiei, fineea desfurrii ideatice i
onestitatea cugetului. Încadrarea întâmplrii cu rezonan politic într-o
reea de asocieri i de reguli specifice jocului de bridge smulge textul din
spaiul conjuctural în care iniial se plaseaz. Sigurana judecii îi
permitea lui Laureniu Ulici s abordeze pe un ton egal orice subtext, iar
nou ne prilejuiete satisfacia demascrii, pe fondul atâtor demisii
morale i al contopirii gesturilor politice cu cele duplicitare.
Se diagnosticheaz clar maladiile de caracter ale juctoriloe de
bridge: ego- centrism, arogan, mentalitate de pocherist, impostur,
amatorism (juctori neavenii de „eptic“ i de „popa-prostu“).
Subsecvent disponibilitii spre dialog cu cititorul, concluzia ivit din
desfurarea logic deschide i un canal de reflecie cititorului;
ponderaia i fermitatea atitudinii câtig i pe moderai, i pe radicali.
Realitatea exprimat se comunic i se impune prin supleea mesajului
instructiv, fr team, scrâniri din dini sau fraze patetice, ideologicul
putând fi suportat, discutat i asumat prin limbajul firescului. Putem
configura un decalog al juctorului de bridge… politic i nu numai:
important nu este s câtigi, ci s joci bine, dei competena este
echivalent cu eficacitatea; s dai dovad de fair-play; s faci impresie
artistic; s nu crezi în hazard i s nu te apuci s teoretizezi dup ce ai
avut o dat noroc; s învei din greelile trecutului; s tii când trebuie s
vorbeti sau s taci; s te poi pune în pielea altora; s licitezi cartea pe
care o ai, fr a subaprecia crile de mijloc; s renuni la cartea aparent
important îns contextual ambigu; în fine, s nu fii cartofor.
Acestea au fost i principiile care l-au cluzit în via pe Laureniu
Ulici. Inteligena i
formaia intelectual,
precum i autoritatea
moral pe care a
câtigat-o în faa breslei
scriitoriceti au fcut
din opera sa un
îndreptar etic pentru
reflecie pe marginea
fenomenului
literar
românesc.
Laureniu Ulici cu Valentin Ciuc i Coca Bloos,
la Piatra Neam
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“de sus, spre mine, coboar un imens baston de orb.
e bastonul cu care se-ajut la mers Dumnezeu.
m va lovi, m va doborî, m va strivi ca pe un vierme.
nu. deocamdat nu m nimerete.”

Poeme de Gabriel Chifu
Bastonul de orb
nu vd nimic, e cea. în schimb aud: inima
cum se surp-ncet ca o bisericu ubred
toamna, prsit-n câmpie.
ce harababur e-n creierul meu. satiri, îngeri eronai, torionari
i clovni care se hrnesc hmesii cu literele din aceste
cuvinte. fiecare
url în alt limb, fiecare susine altceva i îl lovete pe cellalt
în plin figur. i fiecare are exact mutra mea caraghioas.
tot ce-am fcut am greit. fiecare drum pe care am pornit
a dus în acelai loc - un fel de nicieri: pe marginea unei prpstii.
(de fapt un simulacru de prpastie. n-are adâncime.
nu te poi sinucide în ea. cel mult
poi s-i rupi un picior...). de tine am voit s m apropii
s ne amestecm atomii ineluctabil, definitiv,
ca legumele în supa care fierbe armonios pe aragaz
i n-am izbutit. sunt mai departe de tine
decât e zpada de mireasma leandrului.
decât e rcnetul leului de auzul gazelei surde i nenscute.
am dat pagin cu pagin iubirea, insomnia, spaima,
plictiseala, delirul, zdrnicia, pe toate le-am încercat
le-am scris, le-am citit, le-am trit.
e clar: locul meu nu-i aici. dar unde?
e undeva?
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s fug înapoi spre mintea tatlui meu ca vis al su
înc neivit? nu pot, destinaia nu mai exist:
i el i mama sunt de mult dou grmjoare de materie adormit i
strin.
s evadez alergând în fa, printre gratii?
a osteni degeaba. moartea oricum
m-ateapt dup col
ca un controlor de bilete indiferent
la intrarea în sala de cinema mereu plin.
de sus, spre mine, coboar un imens baston de orb.
e bastonul cu care se-ajut la mers Dumnezeu.
m va lovi, m va doborî, m va strivi ca pe un vierme.
nu. deocamdat nu m nimerete.
(2003)
În somn
(o viziune)
cerurile erau czute-n somn
apele clipoceau adormite i ele.
eu m ridicasem de la pmânt,
aa suspendat dormeam i eu,
visam
un câmp nemrginit
pe care treceau mii i mii de furnici.
ele îi croiser crare
printre firele de iarb colosale,
o crare de la ierusalim pân în creierul meu.
fiecare furnic purta în spate
câte o frâm de zid.
desfcuser cetatea ierusalimului în pri
infinitezimale
i veneau s-o recldeasc în creierul meu.
apoi a sunat ceasul, tornad
i ne-am trezit toi.
(2003)
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Fotografie de grup
locuiesc pe strada pltini numrul 9
într-un ora fr ieire la mare.
prinii mei sunt îngropai în loc strin,
fratele meu e departe (nu mai tiu, aproape
nu mai tiu limba vorbit de el.)
fr s vrea buna mea soie m ine
legat cu lanuri.
bunii mei fii i ei
m in legat cu lanuri. altfel
m-a risipi precum cenua sub adierea serii,
precum mirosul teiului de alturi.
când e-n flux
fptura aceasta a mea prpdit cu gastrit,
reumatism i insomnii
se întinde pân departe pe buzele lui Isus,
în cuvintele din rugciunea sa.
când e-n reflux îns
pentru fptura mea întunecat, ghemuit i mut
pân i furnicile par gigantice.
iar din acest cadru cu mine lipsete cineva
i altcineva, fr de care
fotografia asta de grup nu are nici un sens.
uitare, las-te peste mine,
las-te peste mine, uitare,
cuprinde-m i f-i lucrarea, mistuie-m.
(2003)
Alt încercare de a rezuma viaa mea
n-am ajuns la cer,
dar în câteva rânduri m-am ridicat de la pmânt.
noaptea, când ceilali dormeau, m-am ridicat
precum puii de psare slabi, care-nva s zboare.
ei dau din aripi în adierea verii,
fâl-fâl, stângaci, anevoie i eu, cu pumnii strâni, cu inima asurzitoare
am fcut un pas, doi, trei, prin vzduh,
apoi am czut, dar am vzut c merge...
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(nu o dat între anii succesivi ai vieii mele
s-au cscat prpstii: ri de cenu
prin care vântul alcoolizat sufla
dându-mi sfaturi în limba mongol.
nu o dat iadul a rsrit în cuvintele mele
precum macii aprini în lanul de grâu.
i nu o dat ceti agonice de sus
s-au prbuit peste mine. dar de fiecare dat
cineva m-a cules de sub drâmturi
ca pe o gâz? ca pe un bnu de argint?
i m-a inut între degetele sale transparente. da,
de fiecare dat o poart s-a deschis în zidul opac.)
.

...n-am ajuns la cer, dar de câteva ori
m-am ridicat de la pmânt.
(2003)
Patru elefani
patru elefani triti trec pe un drum pustiu
i car în spate lumea mea. de fapt
car în spate o carte uria
în care sunt închis eu.
la pagina 2 m prinde ploaia, înot într-un
râu i chiar m înec.
la pagina urmtoare m îndrgostesc lulea.
un capitol dup aceea o prsesc/m prsete.
la pagina 101 îmi cade din inim
un vers negru i totul se întunec,
se face noapte în plin zi.
la pagina 102 biserica e luat de vânt
i se pierde în zare.
la pagina 200..., habar n-am ce se-ntâmpl,
pagina e alb, cartea se scrie
pe msur ce m mic eu în paginile ei.
patru elefani adormii duc în spate
o carte terifiant i vie
în care sunt întemniat eu.
patru elefani triti rtcesc pe un drum pustiu,
dintr-un vis dilatat, amniotic.
(2003)
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În splendoarea ta
1.
Eti izvorul, eti pdurea verde,
eti norul cu ploaie.
2.
Pe foaia aceasta de hârtie
eti isclitura îngerului.
Eti amnarul
care aprinde vreascul umed al inimii mele obosite.
Eti drumul secret
care m poart printre mslini, pe malul mrii, în raze.
Eti partea mea care tie s pluteasc.
3.
Vreau s plec de tot
din coliba srccioas de lemn putrezit i de carton
a trupului meu,
s plec de tot, s m mut
în casa de piatr, cu încperi mari, luminoase a fpturii tale.
4.
Îi vd frumuseea cum se întinde peste lume
ca o furtun,
ca armata cuceritoare a lui Alexandru Macedon.
Vreau s-i fiu sclav, s muncesc ogorul,
s muncesc grdinile de portocali i leandri ale corpului tu.
5.
Vreau s pier înecat, înecat, înecat
în splendoarea ta.
(2006)
Scene în reluare
Se auzea din sala întunecoas i rece un glas furios
„Huo, d, b, filmu-napoi!”
i operatorul care moia afumat se trezea i chiar
învârtea rola pân la secvena cerut de public.
A vrea i filmul acesta s fie cu scene în reluare,
s m întorc în anumite zile,
la cei pe care i-am pierdut din nesbuin.
A retri totul altfel, atent,
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a sorbi cu o mie de ochi lumina fiecrei clipe,
i tot cu o mie de ochi a privi trupul su
s nu-l uit, s nu-l uit,
trupul su care rspândete miros de iasomie,
i cu o mie de urechi i-a asculta trupul muzical,
iar inima mea ar nate
alte o mie de inimi
i pe toate le-a umple cu ce simt pentru ea,
iar cele o mie de inimi s-ar dovedi neîncptoare.
Poate, dac m-a întoarce la mine,
eu, cel de atunci, a fi suprat pe mine, cel de acum,
i m-a lua pur i simplu la palme,
strigându-mi de câte i mai câte.
Totui, îmi doresc atât de mult în filmul sta
s pot roti bobina pân la o zi sau alta
i s le triesc înc o dat.
Câinele meu îi ascundea
în pmânt oscioare de la masa bogat
i le dezgropa când îi era foame.
Sau mama uita prin buzunare câte o sut de lei
i o gsea exact când aveam mai mare nevoie de ea.
La fel, eu m-a întoarce, m-a întoarce prin viaa mea
la micile mele comori,
la oscioarele mele, la suta mea de lei.
(2010)
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Invitatul revistei

„Când vrei s ajungi undeva, s-i inventezi
tu drumul”
Gabriel Chifu în dialog cu Adrian Alui Gheorghe
„Ai nevoie de recunoaterea Bucuretiului ca s contezi ca scriitor”
- Drag Gabriel Chifu, ai prsit Craiova i te-ai regsit la
Bucureti. Spui, într-o carte pe care timpurile normale ar fi consemnat-o
ca un eveniment editorial, cultural, Fragmente din nstrunica istorie a
lumii de gabriel chifu trit i tot de el povestit c: „De curând, s-a
întâmplat s fiu silit s schimb iar oraul i casa. Acum locuiesc la
bucureti, bineîneles, tot cu chirie, într-o garsonier atât de strâmt
încât, zu, nu prea încap în ea, mai ales în dimineile când sunt fericit i
îmi cresc din umeri un fel de aripi, iar sufletul i el sporete, îmi iese din
piept, se înal ca planta din smâna de mutar...”. Cine sau ce te-a silit
s te mui de la Craiova la Bucureti? Cît de departe a rmas Craiova,
cea care te-a consacrat, de sufletul tu? Cît de important e pentru un
scriitor locul în care triete?
- În opinia mea, locul unde triete un scriitor este absolut decisiv,
face parte din chimia subtil i secret care influeneaz categoric scrisul
su, calitatea literar a textului. Fiindc locul acela îl conecteaz (sau
nu!) cu universul, îi pune în legtur i îi armonizeaz (sau nu!) ritmul
gândului cu marele ritm cosmic. Eu am verificat pe propria piele acest
adevr: sunt altul, gândesc mai bine, sunt mai inspirat în anumite locuri,
dup cum sunt mai stins în altele. În anumite locuri cuvintele se aaz în
propoziii parc sub vraj, iar în altele frazele mele rmân slabe, bolnave.
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Oraul Craiova este important pentru mine. De fapt este în mine, de fapt
nu l-am prsit. În volumul de versuri pe care-l scriu acum el este foarte
prezent, la Craiova „am o cas veche,/ a zice c e vie aceast cas /i
seamn cu un poem de T. S. Eliot”, o cas pe care visam s-o refac. Ei
bine, anul acesta am izbutit, în scurt timp, parc printr-o voin mai
presus de a mea, a fost un soi de minune. Acolo m întorc tot timpul,
acolo am de gând s m retrag peste câiva ani. Atunci, de ce am mai
plecat la Bucureti? Sunt mai multe cauze. A fost i o invitaie tentant
pe care n-am putut s-o refuz i pe care orice om cu scaun la cap ar fi
acceptat-o. Apoi, profesional, în Craiova fcusesem cam tot ce se putea
face, ar fi urmat plafonarea, lehamitea. Apoi, nici mediul literar de acolo,
mediul în care eti pus s exiti zilnic, nu e tocmai prielnic pentru un ins
de oarece vocaie. Cu o metafor nu tiu cât de reuit, e ceva de genul:
undeva, într-o lume a raelor, dac nimerete o lebd, nu se simte în
largul ei – e de ateptat c raele în cârd/ în cor cun pe biata lebd
i râd de ea i caut s-o dea de-o parte cci ea, nesemnându-le, li pe
pare teribil de caraghioas. În Craiova, sigur, conduceam filiala USR,
conduceam revista „Ramuri”; dar asta m costa prea scump, ca s pstrez
echilibrul consumam o cantitate de energie disproporionat de mare în
raport cu izbânzile efective.
- Spuneam recent, ca rspuns la o anchet despre soarta
scriitorului în provincie, c dac vrei s faci politic literar te duci la
Bucureti, dac vrei s faci literatur rmîi în orelul tu mai mult sau
mai puin prfuit ...! (Iertare pentru autocitare!). Cum priveti aceast
provocare? Sau o priveti doar ca o justificare a unei laiti, a unei
comoditi? Un personaj al lui Balzac a spus la intrarea în Paris:
„Acum, între noi doi!” Care dintre aceste lucruri te exprim?
- N-a despri atât de ferm lucrurile, c Bucuretiul reprezint
spaiul rezervat politicii literare, iar localitile de provincie sunt
predestinate scrisului. Exist atâia provinciali care cu succes practic
politica literar i, în schimb, se dovedesc plini de stângcie tocmai la
capitolul scrisul personal, dup cum exist scriitori care triesc în
Bucureti într-o total izolare, parc ar tri în creierul munilor, i nu dau
semne de via decât prin literatura lor de incontestabil valoare. Cred
îns c la noi funcioneaz, i instituional dar i ca realitate fixat în
mentalul nostru, un soi de centralitate, de autoritate a capitalei. La
Bucureti sunt marile reviste i edituri, la Bucureti sunt criticii, la
Bucureti sunt premiile i cam toate instituiile i instanele capabile s
impun un scriitor. Ai nevoie de recunoaterea Bucuretiului ca s
contezi ca scriitor. În ceea ce m privete, prin poziia mea de la USR sau
de la „România literar”/ARIEL/ ICR, am fost pus în situaia mai
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degrab s nu folosesc decât s folosesc aceste oportuniti: dac ai o
minim decen, nu iei tu premii, ci te retragi de la premii, te retragi i de
la burse, indemnizaii, plecri în strintate, le împari altora, nu le iei tu,
îi publici pe alii i le ajui crile, le ridici numele i, cât dureaz
mandatul, te lai pe tine în suspensie. Nu este ceva comod i care s nu-i
aduc frustrri, toi suntem locuii de tot felul de ambiii, dar asta e.
În privina comparaiei cu personajul balzacian pe care mi-o propui,
rspunsul meu este: situaia nu mi se potrivete, nu gândesc aa. Nici o
clip nu mi-a trecut prin minte s m iau la trânt cu marele ora, n-am
atâta vanitate i gsesc c e o zdrnicie fr seamn s aspiri la aa
ceva, s vrei „s cucereti” marele ora. Oricum, eu prefer discreia i nu
agreez cu niciun chip prim-planul.
„Despre mine îmi place s cred c nu sunt un oltean tipic ...”
- Pe vremea nesuferit pe cînd îmi fceam i eu armata, la
Caracal, colegii olteni se înghesuiau pe lîng magazia cu grade i
însemne, pe cînd moldovenii stteau mai mult pe lîng buctrie ...! S
fie oltenii mai vanitoi decît românii din celelalte provincii româneti?
Cum se manifest orgoliul la tine?
- Nu-mi dau seama dac oltenii sunt sau nu mai vanitoi decât alii.
Atât cât am observat trind în Oltenia, un sentiment accentuat de mândrie
local se pare c le este propriu. Uneori aceast mândrie se transform în
înfumurare, în convingerea c alii-ca-ei-nu-mai-exist, ceea ce, evident,
reprezint o stupizenie i un sentiment negativ, e de fapt o infirmitate
sufleteasc. Despre mine îmi place s cred c nu sunt un oltean tipic,
oricum nu relaionez dup criterii de zonalitate, nu sunt ca mentalitate un
regional i nu m poziionez în acest sistem de referin regional, cu
prioriti ori cu ierarhii, cu însuiri repartizate pe provincii. Eu nu m
consider deasupra nimnui (maximum, în cazul unor oameni pe care-i
admir, mi-a dori s fiu egalul lor), eu sunt locuit de îndoial. M
îndoiesc, în primul rând, de mine însumi, de ce fac i de ce sunt în stare
s fac. i nu am nici vocaie de ef. Dac, eventual, identifici fr s spui
prezena mea în conducerea USR cu o prezumtiv atracie pentru „grade
i însemne”, atunci eu precizez înc o dat c sunt acolo în postura de
tehnician, un fel matematician care are de rezolvat o ecuaie nu foarte
uoar, un fel de vâsla care trage la rame i are de dus ambarcaiunea în
port, iar nu în postura de ef clasic. Aa ar trebui s fiu privit dac a fi
privit corect.
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- Ai debutat în volum în anul 1976, cu ceva vreme înainte de ceea
ce s-a numit intrarea în for în scen a generaiei 80. Unde te regseti
i unde te despari de generaia 80?
- În universul real, lucrurile nu se petrec ca în laborator, unde poi
s experimentezi, s proiectezi în amnunt i s ii atent sub control un
fenomen. Aici, în existena noastr cea de toate zilele, avem de-a face i
cu neprevzutul, exist i (mai mult sau mai puin) iraional, oricum totul
st sub semnul surprizei. Evoluiile noastre sunt neateptate. Ceea ce se
profila într-un fel se adeverete pân la capt a fi absolut diferit, uneori
chiar pe dos. Chiar i eu care, la început, credeam c sunt altceva decât
generaia 80, cu timpul am fost purtat de val i aezat în aceast
generaie. Cumva firesc, logic: experienele literare care au o anumit
longevitate/rezisten/ persisten sunt luate în calcul, se ine seama de
ele, iar o generaie literar, pân la sfârit, este suma democratic,
neprtinitoare a tuturor experienelor literare individuale care se
manifest la un moment dat i care conteaz. De ce mi se prea la început
c sunt diferit de colegii mei de generaie? Fiindc, aa cum aminteti,
am intrat în literatur înaintea lor (talentul precoce îl consider, în cazul
meu, un dezavantaj, nu un avantaj: am debutat mai devreme decât se
cuvenea, doldora de influene i de cliee poetice...). Apoi, fiindc n-am
venit dintr-un cenaclu, cu un maestru la cârm i cu un program literar
limpede, explicit, ci m-am format de unul singur, ezitant, prin sucesive
renunri la mine însumi, prin încercri, ca o ap care-i sap albia. Apoi,
fiindc am venit dintr-o margine i geografic, dar i de preocupri (mam încpânat s urmez o facultate i extrem de dificil i fr legtur
cu domeniul literar, automatica). Dar, cum observam, urma alege: am
ajuns, în ochii multora, optzecist i sper s nu m opresc aici, s m
numr i printre doumiiti i printre alii care vor mai fi s fie.
- Dac nu ai fi scris, dac nu ai fi avut acele „clipe de diamant”,
pe care le numeti undeva, care te-au împins în scena literaturii, ce
altceva crezi c ai fi putut face în via? Pune-te în situaia
borgesianului personaj din „Grdina crrilor ce se bifurc” i care în
fiecare clip are o infinitate de posibiliti de a accede în lume. Dup
cum te defineti în „Fragmente ...”, pari a fi incapabil s faci altceva pe
lumea asta, în afara literaturii. Spui în alt parte: „ ... sunt un-ins-carescrie, un ins dependent de text, un ins care fr scris, fr literatur nu
are rost”. Cît e literatura spaim, cît e necesitate a spunerii, cît e
lehamite ...? Un artist spune i se împlinete, pe cînd un pustnic, de
exemplu, ca s se împlineasc trebuie s tac ...! E scriitorul un guraliv
de nemîntuit? Fr darul trncnelii metafizice, scriitorul ar fi doar un
biet vierme incapabil s devin fluture?
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- Nu m pot imagina în alt postur decât aceasta, sunt un-ins-carescrie. Totui, asculttor/ disciplinat cum m doresc în acest dialog, nu
vreau s m sustrag de la niciuna din probele la care m supui, aa încât
caut un rspuns la întrebarea ce altceva a fi putut face în via. Cred c
mi-ar plcea s cltoresc, la asta m-a pricepe foarte bine. i verbul
corect nu e s cltoresc, ci s hoinresc, de colo colo, din lume-n lume,
din om în om. E posibil ca aceast ocupaie s-mi aduc o stare de
bucurie împlinitoare cum mi se întâmpl când scriu. Fiindc scrisul,
practicarea literaturii înseamn, aa cum constai, spaim, necesitate a
spunerii (eu a aduga o nuan - necesitate a numirii), dar înseamn i
bucurie. Într-adevr, cei care scriem am putea fi privii ca nite
dependeni de cuvânt/vicioi/ bolnavi, ca nite nemântuii limbui, ca
nite extrovertii, care, pentru a funciona, pentru a se salva, au nevoie s
triasc pe o scen, au nevoie s spun tot, s spun msluind cel mai
adesea, deformând adevrul, potrivind relatarea astfel încât ei s ias
bine. Într-adevr, am putea fi privii aa. Dar eu propun o alt privire, o
alt viziune. Aceast mainrie metafizic neîneles de complicat care
este omul, în trecerea lui prin via, las nite dâre. Emoia lui în aceast
miraculoas existen în lumin se concretizeaz în diverse forme de
expresivitate, poeme, proze, dac e s ne mrginim la verbalitate sau
opere muzicale ori vizuale sau chiar rugciuni, dac lrgim cadrul la
artistic i apoi la spiritual. A zice c acest dar al omului de a crea forme
de expresivitate (opere) aa cum creeaz scoica perle este cel mai
important dintre privilegiile care ne sunt date pe pmânt.
„Eu înaintez pe bâjbâite, legat la ochi, ca o cârti i drumul nu duce
într-un lumini, ci, mai mult ca sigur, se înfund...”
- Într-un poem mai vechi spui: „în oraul meu nimeni n-a înviat
niciodat./ nu tim toi decât s murim./ infinitul n-a intrat în vieile
noastre/ precum vântul într-o cas cu geamuri deschise./ nimeni n-a fost
în stare s îmbrace/ ca pe o cma/ cerul cu stele. (…) muni tocii, la
nivelul caldarâmului./ inimi cu pânze de pianjen, inimi-lepuri/
încremenite pe dune de nisip./ biserici plecate din propriile lor ziduri./
aici nimeni n-a înviat niciodat./ nimeni nu s-a lsat rstignit pe cruce”
(Ora sigilat în moarte). Cît de mult îl caui pe Dumnezeu, amuinînd cu
cuvintele drumurile spre un orizont presimit? Dac în „oraul în care
nimeni nu s-a lsat rstignit pe cruce” nu l-ai gsit, s însemne c alte
orae, Bucureti de exemplu, sînt mai propice unor întîlniri decisive?
Cînd apare Dumnezeu, cum i se arat, Gabriel Chifu?
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- Oraul din poemul meu (aa cum, de altfel, sunt convins c ai
îneles foarte bine i doar m încerci când îmi propui identificri
particulare...), nu are un nume concret, Craiova ori Bucureti, el e
abstract i general, se refer la un anumit tip de locuire, în care am
pierdut contactul cu zonele celeste, cu divinitatea. Ceea ce, evident,
constituie un enorm handicap al nostru. Aceast srcire interioar de
natur spiritual ne afecteaz teribil, are consecine grave chiar i în
domenii extrem de prozaice ale existenei noastre individuale i
comunitare.
La un moment dat, când eram ceva mai tânr i mai necopt, am
publicat un volum care avea în titlu numele lui Dumnezeu. Astzi mi se
pare o necuviin, un semn de vanitate nesbuit s pronun numele lui
Dumnezeu în poemele mele. Când m refer la el folosesc metafora,
adresarea aluziv. S-i pronun numele i s-l fac personaj în mruntele
mele plsmuiri verbale mi se pare astzi inacceptabil, ar însemna c m
ridic pe mine pân la a sta fa în fa cu el. Raporturile noastre cu
divinitatea in de o absolut intimitate i gsesc indecent s vorbeti
despre ele ori s scrii despre ele altfel decât cu sfial, optit, sugerând, iar
nu direct, cu voce tare, declamatoriu. Drept care prefer s nu prelungim
discuia pe aceast tem.
- Marin Sorescu este – i o spun cu convingere - unul din marii
scriitori români. Din pcate meandrele caracterului su, în care i-a
încîlcit destinul, îl fac s aib parte de o slab receptare postum. Unii îl
expediaz în grupul oportunitilor de sub orice regim. Alii îl judec prin
slaba prestaie ministerial, pentru care nu avea nici o calitate
managerial. Manualele îl prezint cu texte nesemnificative, profesorii
de literatur nu sînt capabili, în mare parte, s explice ceva mai mult
decît suprafaa unui text. tiu c a pariat pe tine, tiu c i-ai urmat la
conducerea revistei „Ramuri”. Cum îl poi caracteriza pe Marin
Sorescu? Ce amintiri eseniale i-au rmas de la întîlnirile cu el?
- Din micul tu rezumat al relaiilor mele cu Marin Sorescu lipsete
un episod, cel neplcut: n-a vrea cumva s-l eludm, astfel încât s dm
ap la moar neprietenilor ce ne-ar putea acuza c ne comportm ca-n
Orwell, rescriem trecutul numai cu faptele care ne convin, care ne
favorizeaz.
Aadar: e adevrat c Marin Sorescu a pariat pe mine, e adevrat c
am venit dup el la conducerea revistei „Ramuri”, dar din iragul de
întâmplri ai srit peste momentul despririi de Marin Sorescu, care n-a
fost, din pcate, o desprire panic. Regret c s-a întâmplat, nu eu am
declanat mica nebunie provincial, regret c nu am avut înelepciunea s
evit conflictul. Repet ceea ce mereu am crezut – am avut de a face atunci
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cu una din primele operaii de manipulare public, neînelegerea
redacional (o neînelegere de altfel banal, regsibil în atâtea i
atâtea redacii) a fost exploatat i amplificat de forele conservatoare
care, în epoc, anii 90, cutau s se fac utile demonstrând zgomotos c
au venit barbarii care distrug valorile, la Craiova ori în Piaa
Universitii, i trebuie chemai minerii (alturi de ele, forele respective)
ca s reinstaureze ordinea.
La Marin Sorescu am inut tot timpul, chiar i atunci când se derula
„rzboiul”, îi sunt recunosctor pentru sprijinul din anii începutului meu
literar i îl consider, ca i tine, un mare scriitor. Sper s ajut cumva la
punerea în valoare a operei lui. Sorescu era un om minunat, dac îi
gseai cheia, cheia cu care s-l deschizi i s i-l apropii. Am multe
amintiri pregnante cu el, ani la rând am fost foarte apropiai, ne vizitam,
am fcut i vacane împreun, am jucat i fotbal împreun, câte i mai
câte.
- În ce msur poetul român este prins, în acest moment, între
"cultura poetic" i "poetica cultural"…? Unde mai încape boemia
cultural astzi, în condiiile în care vizionarii se plîng c nu au mijloace
s-i cumpere ochelarii cu care s vad pîn departe, iar publicul pare
s fie consumator mai mult de Mc` Cultur, decît de cultur
adevrat...?
- N-a zice c termenii limit între care e captiv poetul astzi sunt
acetia, „cultura poetic” i „poetica cultural”. Convingerea mea este c
exist cu adevrat un dramatism al condiiei actuale a poetului, dar acesta
e dat de o marginalizare a poetului i a poeziei. Poezia nu mai
intereseaz, posibilul cititor nu mai are disponibilitatea/ capacitatea/
instrucia/ structura interioar, astfel încât s recepteze mesajul poetului.
i atunci mesajul, oricât de vizionar ar fi, oricât de strlucit stilistic ar fi,
se pierde. Pentru ca poetul cu poezia lui s fiineze normal e nevoie de
doi: poetul care emite mesajul i cititorul care primete mesajul i e
capabil s-l judece, s-l cântreasc. Ei bine, dac receptorul e absent (e
absent fiindc nu vrea sau nu e în stare s ia parte la actul poeziei), totul
rmâne în gol, totul se nruie. În acest moment, poezia pare s fie un fel
de ban de aur care nu e vzut i nu e folosit fiindc st îngropat în
pmânt. St îngropat în indiferena celor care ar avea atâta nevoie de el.
- Definete, rogu-te, care sînt rdcinile individualitii tale
artistice ... Care îi sînt obsesiile, care i-au fost i îi sînt maetrii?
- S definesc „rdcinile individualitii mele artistice” - iat o
problem copleitoare, absolut, de care aleg s m in departe. De ce s
scot la lumin rdcinile? Locul lor e s stea în adânc, în obscuritate i e
bine s rmân acolo i s-i fac treaba, adic s m încarce cu energie.
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Mai ales c ele, „rdcinile individualitii artistice”, dup bruma de
intuiie pe care o am, sunt indefinibile, prea multe i mereu în
transformare. Decât s vorbesc despre rdcini, prefer s vorbesc despre
tulpin i frunzi, despre ce este la vedere. Acestea mcar se pot msura
cât de cât. i ce constatm aici, la vedere? Cum ziceam, s reinem c
sunt un-ins-care-scrie, adic un fel de aparat care astfel îi gsete rostul,
producând texte literare. Aceast expresivitate literar m preocup pân
la obsesie, expresivitatea literar e capabil s-mi rezume (i, deci, s-mi
rezolve) existena.
Maetri? Sunt muli. Unii, ca i rdcinile, se mai schimb, se mai
erodeaz. Sigur, rmân câiva fici, inoxidabili: dintre ei, îmi vin în minte
acum Dostoievski, Kafka, Borges.
- Dac ar fi s scrii critic despre tine, cum i-ai defini poezia? Cu
ce cuvinte ai ilustra un spot publicitar menit s atrag publicul spre
crile tale de poezie?
- Nu m-a preocupat niciodat ideea s scriu studii critice despre
încercrile mele poetice i n-am de gând s-o fac nici de acum înainte.
Dac n-am o reprezentare critic a propriei mele poezii, am, în schimb, o
teorie, poate prea sofisticat, despre ce înseamn poezia în general. Ea, ca
form sublimat a limbajului, este instrumentul cel mai preios, cel mai
performant pe care-l avem la dispoziie pentru a atinge starea de
deplintate, de zeitate. Poezia este prezena/ coborârea zeitii în cuvânt.
Ce slogan a alege? A spune exact ce cred, ceva cam aa: Ocoliim, aceste precare încercri sunt doar ale mele, sunt de unic folosin,
nu merit s se oboseasc alii cu ele. Nu avei de ce s m urmai. Eu
înaintez pe bâjbâite, legat la ochi, ca o cârti i drumul nu duce într-un
lumini, ci, mai mult ca sigur, se înfund, e o tentativ a mea ratat de a
scpa de eec.
„Suntem o ar mic aezat neprielnic i nu cred c am izbutit s
cuprindem, într-o poezie fr de pereche sufletul nostru ...”
- S zicem c poezia e un preaplin, care necesit o rostire care s
elibereze sufletul de drojdiile vieii, ale zilei ....! Dar de ce se apuc un
poet s scrie proz? De ce las el plaiul bîntuit de licorne pentru a
ajunge umr la umr cu Monsieur Jourdain, cel care a descoperit c
vorbea proz cu nonalana vieuitorului de fiecare zi? Pe un amic
francez, Franz Bartelt, care are vreo zece cri de proz aprute la
Gallimard i la alte edituri importante, l-am surprins c nu îi trecea în
bibliografie crile de debut, dou volume de poezie, pe motiv c
„ascendena poetic” afecteaz atracia cititorului pentru literatura
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unuia care s-a încurcat, o vreme, în plasa metaforelor. E poezia, în acest
caz, gratuitatea gratuitilor?
- Aici a introduce o alt perspectiv. Raporturile dintre mine i
mine, ca poet i ca prozator, sunt diferite fa de exemplul tu. Nu sunt
raporturi de anulare reciproc, ci de complementaritate i de potenare
reciproc. Poezia nu e „gratuitatea gratuitilor”, am spus ce cred c e coborârea zeitii în cuvânt. Sau, încercând alte variante pentru acelai
adevr, e drumul vertical, e alcool tare, esen de simire i de rostire, e o
uria cantitate de energie comprimat într-o pilul verbal. Pe când
proza reprezint partea noastr de terestritate. De epic avem nevoie tot
timpul ca de aer: probabil suntem nefuncionali fr poveti i probabil
povetile fac parte ireductibil din compoziia noastr sufleteasc. Când
cutm expresivitatea literar, atunci e firesc s ne intereseze toate
formele de expresivitate, iar în proz cuvântul se modeleaz distinct în
comparaie cu poezia. Practicându-le pe amândou, cresc ansele de a
accede la acel text literar desvârit, integral, la care toi vism. i
practicându-le pe amândou, m odihnesc/ m înnoiesc/ m pregtesc de
una prin alta.
- Cum vezi tu poetul „made in Romania”? Poate fi el falsificat de
asiaticii (de exemplu) care falsific orice produs? Sau e atît de individual
încît nu poate fi contrafcut?
- Ei, ar fi grozav s avem o asemenea capabilitate de unicitate. Ar fi
grozav sau, poate, dimpotriv: fiindc, dac simirea i rostirea noastr ar
fi atât de personale, e de presupus c am fi intraductibili, c am rmâne
închii în noi înine, incomprehensibili. Din pcate (sau din fericire), în
literatur cred c regula de care ascultm este alta: motivele, temele,
obsesiile, dar i mijloacele de expresie migreaz dintr-o limb în alta i
dintr-un timp în altul. Suveran a zice c este principiul vaselor
comunicante.
Oricum, trim într-o perioad de alarmant globalizare, trim întrun sat planetar în care diferenele tind s dispar. Este foarte dificil s-i
pstrezi nealterat amprenta i toi suntem ameninai s ne rtcim, s ne
înecm în masa compactizat, care dispreuiete relieful, individualitatea.
Dar care ar fi câtimea noastr de originalitate, fracia sufleteasc
numai i numai a noastr, irepetabil? Suntem o punte plauzibil între
Orient i Occident? Nu a ajuns cumva aceast afirmaie doar un clieu?
Sau avem un sentiment special al morii, pe care o privim nu ca pe
extincie/ sfârit, ci ca pe o nunt cosmic/ o contopire cu natura sub
semnul sacralitii? i am tiut s traducem aceste triri în opere culte sau
am rmas, atipic, legai genuin de folclor? M mulumesc s întreb,
reluând unele idei ale lui Mircea Eliade, nu formulez i rspunsuri. Sigur,
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mi-a dori s putem vorbi despre o pecete strict româneasc în poezia
(sau în proza) scris la noi, aa cum vorbim de proza sud-american sau
cea ruseasc, care au devenit mrci inconfundabile, dar nu e cazul.
Suntem o ar mic aezat neprielnic i nu cred c am izbutit s
cuprindem, s imprimm într-o poezie (sau într-o proz) fr de pereche
sufletul nostru ce seamn cu o ap fcut din fel de fel de ape
amestecate.
- Cît de atent e poezia ta la lumea de pe strad? Care ar fi
portretul robot al cititorului tu ? i-ai imaginat vreodat cam ce se
întîmpl cu un om care te citete? Îl vezi modificat în vreun fel dup
lectur?
- Poezia mea de acum (pregtesc un volum cu titlul provizoriu
„Scene din viaa i din moartea mea”) încearc s fie atent la ceea ce
numeti tu „lumea de pe strad”. E una dintre principalele mize ale crii
la care lucrez, s scriu despre cei din preajm i despre ce mi se întâmpl
mie, s descriu lumea dinafar i lumea dinuntru înregistrând totul cu
maxim fidelitate.
Nu m preocup profilul cititorului meu prezumtiv, cine e, cum e.
M preocup exclusiv chestiunea autorului – caut s fiu eu autentic în
ceea ce comunic (nu e uor – accentuez ce am zis înainte - suntem
înclinai s retum relatarea astfel încât imaginea noastr s fie cât mai
bun, astfel încât s cdem mereu în picioare...). Dac autenticitatea se
atinge, atunci, implicit, i chestiunea cititorului se rezolv.
Nu m-am gândit la influena pe care pot exercita poeziile scrise de
mine, dar, fiindc m întrebi, îi spun cu sinceritate: da, am sentimentul
c anumite versuri ar fi în msur s modifice pe cineva sau pe altcineva,
cu condiia ca persoanele acelea s fie pe aceeai lungime de und cu
mine. Le-ar modifica fiindc s-ar strecura în mintea lor, poate le-ar face
s fie, într-o împrejurare sau alta, mai smerite, sau mai rbdtoare, sau
mai tiutoare, sau mai curioase, sau mai cuteztoare, sau mai nelinitite.
- O întrebare relativ uoar: Ai aflat pîn acum, totui, ce este
poezia? i dac tot ai aflat, spune-ne i nou o definiie ...
- Chiar c e o întrebare uoar. În sensul c e încuietoare – e atât de
complicat încât nimeni nu va fi mirat dac, îndrznind s-i dai cu
prerea, ai începe s bai câmpii sau ai ridica din umeri a neputin. Eu,
unul, nebnuind c o s m întrebi i asta, am fost neprecaut în dialogul
nostru i am formulat deja unele definiiii neiscusite. Culege-le din
convorbire pe acelea i consider c n-am trecut proba. Nici n-a vrea s-o
trec. Rmân teritoriul acesta într-o etern penumbr, atât de
luminescent!
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„Mereu greesc. Într-un târziu am priceput c greeala e sdit
în mine, face parte din proiectul originar...”
- Cum va arta poezia la jumtatea secolului în curs? Va mai
exista poezie? Poi s propui un text în maniera în care îi imaginezi
poezia viitorului? Va influena dezvoltarea nvalnic, uneori
necontrolat, a tehnicii sentimentul, sensibilitatea, poezia?
- Sigur c va exista poezie, dar habar n-am cum va arta. Habar nam fiindc nu sunt interesat de asemenea predicii i nici n-am intenia s
m transport în creierul/ în inima celor din viitor i s simulez poezia lor.
Cert este c mereu lumea cea mare se schimb i, alturi de ea, lumea cea
mic, din luntrul omului, se schimb, iar literatura de acum dou mii de
ani sau, mai apropiat, de acum cinci sute de ani, este adeseori pentru noi
ilizibil, este de neptruns ca o cetate scufundat în mare i pentru
anumite opere avem nevoie de cluze textuale care s ni le „traduc”.
Dezvoltarea aceasta tehnologic uluitoare a fcut ca i limbajele
s se perimeze accelerat: sub presiunea inovaiilor de tot felul,
sensibilitatea noastr se transform pân la nerecunoatere i limba se
transform vertiginos, iar ciclul de via al diferitelor coduri poetice de
astzi este i el mult mai accelerat, aceste coduri poetice se devalorizeaz
i ies din uz mult mai repede. Iat, poezia noastr e diferit de a fiilor
notri. Asistm, ca fenomen social, la o dezinhibare general; sigur,
dezinhibarea are nenumrate chipuri, de la libertatea total îneleas ca
renunarea la orice norme interioare i pân la un minimalism egal adesea
cu un soi de nou primitivism. Iar dezinhibarea se reflect în limbaj, aa
încât cuvintele cu care-i exprim sentimentele în versurile lor noii poei
sunt altele decât ale noastre, vorbirea nu mai este voalat, eufemistic,
edulcorat, metaforizant, ci e direct, caut culorile tari, e demitizant, e
fr perdea.
- Dac ar fi s dai cîteva sfaturi unui tînr care se simte atras de
poezie, care ar vrea s i se dedice, aa cum erai tu la vremea
adolescenei, care ar fi acestea? Ce sfaturi ai da adolescentului care ai
fost, de fapt?
- Altcuiva nu mi-a permite niciodat s dau sfaturi. Nu a avea ce
s înv pe altcineva. Niciodat n-am agreat poziia aceasta de învtor,
refuz aceast situare. Totdeauna mi-a plcut s fiu nu cel care îi înva pe
alii, ci cel care înva de la alii, mi-a plcut s fiu cel care caut,
ucenicul, omul de încercare.
În schimb, mie mereu îmi dau povee, f aa c aa e bine! i,
vai, dei cu convingere, cu ardoare îmi propun s m in de calea trasat,
mereu greesc. Mereu greesc. Într-un târziu am priceput c greeala e
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sdit în mine, face parte din proiectul originar pe care l-a urmat fptura
mea când s-a constituit i de care ascult i acum irecuzabil, pân la
sfârit.
- Care este relaia ta cu critica literar? Te-au "citit" bine criticii
vremii noastre? Ce ai fi vrut s se spun despre tine i nu s-a spus?
- Relaia mea cu critica literar e normal. Unii da, m-au citit bine,
alii nu. Nimic altceva decât s-a spus n-a fi vrut s se spun. Te atepi
cumva s mrturisesc c îmi doresc s se spun c sunt genial i c merit
Premiul Nobel? Dac da, am s te dezamgesc: nu-mi doresc s se spun.
Dorina mea este s scriu cri valoroase, s scriu cri care sunt vii.
Restul nu conteaz sau vine de la sine.
- Ce înseamn curaj în literatur? Te regseti între „curajoii”
literari?
- Curaj în literatur înseamn, evident, s caui cu obstinaie
drumuri noi. S nu peti, textual, pe drumuri bttorite. Când vrei s
ajungi undeva, s-i inventezi tu drumul. Ca o ap care-i sap, cu energia
ei, albia - observi, reiau imaginea. Aadar, din nimic, prin puterile
gândului tu, s-i creezi albia, forma expresiv viabil în care s-i torni
fiina, experiena, povestea i s-i creezi i teoria literar care s-i
susin ca o armtura construcia. Nu încape îndoiala, m-a bucura s m
numr printre curajoi. Curajoi fr ghilimele.
- Cît a contat biografia ta pentru crile tale de poezie i de proz?
- Enorm. Dar nu totdeauna aa cum am putea crede – ca
valorificare direct. Uneori am fcut exerciii s m îndeprtez de mine
însumi, mai ales în proz, s m transfer în tipare umane care n-au nicio
legtur cu modul meu de a fi. Pentru mine acestea sunt exerciii extrem
de îmbogitoare intelectual i care-mi ofer o mare satisfacie, ca i cum
a tri mai multe viei.
- i-a fost vreodat ruine c eti poet i nu altceva, om de afaceri,
de exemplu?
- O, nu. Dimpotriv, sunt mândru. De mai multe ori eram pus în
situaia asta, s fiu altceva i am fugit mâncând pmântul. De altfel, am
recunoscut la începutul dialogului nostru, numai aa funcionez, fr scris
n-a fi întreg.
„Diferenele de valoare literar dintre membrii USR sunt atât de mari
încât unii nu sunt compatibili cu alii i pericolul, în ochii, mei, s-ar
numi neverosimilitatea....”
- Spui în anul 2007, în revista „Ramuri”, într-un editorial:
„Uniunea Scriitorilor nu este o fortrea pzit stranic de nite strjeri
fioroi, o fortrea ce se cade s fie asediat pentru a fi cucerit.
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Mesajul celor dinuntru pentru cei dinafar, care tropie plnuind un
asalt sângeros, e foarte clar: cetatea nu trebuie atacat i distrus, în ea
se poate intra firesc, nu are porile ferecate. Dar pentru reform e nevoie
de participarea ambelor pri; i cei dinuntru s descuie poarta, dar i
cei dinafar s apese pe clan i s peasc înuntru”. Cum se vede
astzi lumea scriitoare din România? E USR-ul un Turn Babel? E
structura de conducere a USR un turn de filde, bun de cucerit?
- Metafora Turnului Babel mi se pare una potrivit, cci vorbete
despre o lume pestri, extrem de neomogen aa cum e, din punctul meu
de vedere, asociaia noastr scriitoriceasc. Nu sunt stupid încât s
pretind ca toi cei care compunem USR s avem acelai orizont cultural,
aceleai opiuni politice i s fim nite oameni de caracter, educai i
ferii de manifestrile isterice. Diversitatea e fireasc. Dar în acest
moment cred c ne pate, pe noi ca structur instituional, o mare
ameninare: diferenele de valoare literar dintre membrii USR sunt atât
de mari încât unii nu sunt compatibili cu alii, unii i alii nu au cum s
alctuiasc acelai întreg i pericolul, în ochii, mei, s-ar numi
neverosimilitatea, inconsistena acestei structuri instituionale, USR. Sunt
foarte ataat de Uniunea Scriitorilor, am i fcut eforturi încpânate în
ultimii anii pentru aprarea ei, pentru sporirea gradului su de
credibilitate public. Dar rezultatele sunt dezamgitoare în comparaie cu
eforturile depuse.
Cum e structura de conducere? Altfel, oricum, decât se bnuiete
din afar, de la distan. Adeseori vedem în alte persoane salvatorii decât
în cele care chiar sunt. Adeseori credem c soluia e dat de cei care in
un discurs bine ticluit, când calea de aciune e cu totul alta, e dificil, îi
cere fapte nu vorbe, îi cere devotament zilnic i sacrificiu personal, iar
nu o aezare a ta pe piedestal.
- Un grup de culturnici propunea, pe la nivelul anilor 90,
abstinena politic, retragerea în turnul de filde, echidistana etc. Ali
confrai de-ai notri au argumente solide pentru implicarea scriitorului,
motivînd c României i-a fost bine atunci cînd intelectualii, scriitorii în
special, s-au implicat în politic, în forarea sorii societii, în favoarea
europenitii. Unde te situezi fa de politica româneasc?
- Eu nu fac politic. De ce? Iari ajungem la obsesivul adevr
personal, iari subliniez: nu m închipui existând altfel decât în
literatur. Politica ar trebui s-o fac nu amatorii, ci profesionitii, oameni
care s studieze, care s se specializeze în acest domeniu.
Dar sunt atent la micarea de pe scena politic. Foarte atent.
Aceast venic bâlbâial i aceast venic neputin, aceast ceart
uria i aceast înmrmuritoare lips de viziune, de coeren i, în fond,
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aceast lips de patriotism din teritoriul politicii româneti îmi determin
mie existena, mi-o stric. Deocamdat nu am cum s intervin altfel decât
prin votul meu. Aveam sperana c de fiecare dat în aceti douzeci de
ani am dat votul celor care meritau votul, am ales cum se cuvenea.
Acum, sunt încercat, nu-i ascund, de un sentiment de derut: nu mai sunt
sigur c binele este undeva i rul altundeva, nu mai sunt sigur c putem
despri apele de uscat, albul de negru. Ceea ce este grav. Fiindc dac ne
dispare încerederea în capacitatea sistemului social de a funciona, cu ce
rmânem? Cu mântuirea obinut, eventual, pe cont propriu, anevoie,
luptând cu sistemul în loc s fim ajutai de el. Ceea ce, repet, este grav.
- Sîntem liberi s plecm din România, am visat la aceast
libertate cu toi porii deschii. În perioada interbelic, în perioada
„marilor clasici” chiar, scriitorii notri se duceau în Europa pentru
lrgirea orizontului i totui nu aud acum c ar pleca vreunul dintre
confraii notri s triasc în lume, în alt ar, în alt cultur ... E
teama c i-ar putea pierde locul în literatura român? E comoditate? E
inerie? E srcie? Un Panait Istrati hoinrea prin nenumrate culturi
europene, prin nenumrate ri, au fcut-o i alii. Nu crezi c scriitorul
român de azi este expresia neputinei naiei noastre de a se altura i a
se impune în rîndul rilor europene?
- E un subiect la care avem de reflectat. S recapitulm: marii
artiti români din secolul douzeci, ca s obin validarea, recunoaterea,
au avut nevoie de instane strine - i Eliade, i Ionesco, i Cioran, i
Brâncui. Aceasta pare a fi o trstur nu tocmai fericit a culturii noastre
(e un semn distictiv al unei culturi mici?): singuri nu suntem capabili s
valorizm, s omologm marii creatori.
Acum, faptul c prea puini scriitori români de azi opteaz s se
fixeze, s triasc în alte ri n-a zice c e neaprat dramatic. Îns este
îngrijortor c i cei care, fizic, s-au stabilit în strintate nu izbutesc
(sigur, cu câteva excepii) s se integreze în culturile respective. Grefele
arareori reuesc, aceti strmutai rmân anexai în continuare la viaa
literar româneasc, singura lor supap. Sunt tentat s-i dau dreptate, e
vorba de un complex al nostru, pe care cum s-l numim, complexul de
enclav, de neadaptare, de incomunicabilitate, de izolare, sau, pur i
simplu, complexul de inferioritate? Dac e real pentru generaiile noastre,
s ndjduim c mcar noile generaii de scriitori vor ti s ias din el.
Oricum, în ultima vreme, apare un alt fenomen, negativ, ca i
complexul de izolare, i anume: lansarea unor scriitori de plastic, a unor
scriitori perisabili, cumva de unic folosin (aa cum sunt acele produse
asiatice falsificate, de care aminteai), lansarea unor scriitori prefabricai,
creai 100% de p.r., lansarea unor imitaii ce trec drept produse autentice
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i care circul uor pe o pia a crii confuz. E la îndemân în vremea
noastr de formidabil triumf tehnologic.
- Fiecare poet – i putem detalia cu exemple nenumrate – are un
poem identitar, cu care este „asimilat” i „renumit” de ctre cititori, de
ctre public. Spui Bacovia? Spui automat „Plumb”...! Spui Blaga? Spui
„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. Spui Labi? Spui „Moartea
cprioarei”. Spui Doina? Spui „Mistreul cu coli de argint”. i aa mai
departe. Care este poemul identitar al poetului Gabriel Chifu? Cît de
important e acest poem identitar în receptarea unui poet? Las, în
încheierea acestui dialog, pentru cetitorii notri, poemul care crezi c te
reprezint ca „poem identitar”...
-Vezi, eu nu-mi însuesc teoria capodoperei, a poemului unic în
care s ne proiectm definitiv-esenial. Nu mi-o însuesc fiindc închipui
poezia altfel: ea este cu atât mai valoroas cu cât este mai cuprinztoare,
cu cât este un seismograf mai fin care înregistreaz infinitele micri ale
inimi i ale minii. Aadar, nu capodopera, nu clipa, ci scurgerea
sinuoas a timpului, ci însumarea tuturor nuanelor de simire i de
expresie, însumarea lor într-un grafic integral, lmuritor - aceasta gsesc
c e calea ce poate asigura mreia unui destin poetic. Totui, fiindc iam promis c voi fi un partener de dialog cuminte, care nu refuz
încercrile la care e supus, îi indic un titlu de poezie: Bastonul de orb.
Acest poem mi se pare în acest moment c vorbete despre mine într-un
mod plauzibil.
noiembrie 2010,
Piatra Neam – Craiova - Bucureti
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„Vorbind fr menajamente, s artm c, la ceasul
de fa, ordinea democratic, înc nearticulat la noi cum se
cuvine, amenin elita înc nerestaurat aa cum ar fi de
ateptat.”

Intelectualii fa cu democraia
un eseu de Gheorghe Grigurcu
Aparent, lucrurile sunt de o simplitate dezarmant. Intelectualii se
simt în cetatea democratic precum într-un mediu desvîrit, dispunînd
de libertatea de contiin transpus în cea a cuvîntului, cu onoare
înscris în grandioasa Cart a drepturilor omului. Ce s-ar mai putea
obiecta în faa unui aranjament social în principiu atît de echitabil? Nu
cumva ar da dovad cel ce i-ar exprima rezervele de o superbie
excesiv, de un hybris? Fr doar i poate totalitarismele au reliefat, prin
contrast, preul inestimabil al regulilor democratice, a cror suprimare s-a
lsat cu dezastrul vieii culturale, inclusiv cu prigoana, dac nu cu
exterminarea fizic, a exponenilor si ce n-au consimit la compromis.
Atunci ce-ar mai fi de discutat? S reamintim mai întîi împrejurarea c
termenul de intelectual a intrat în uz prin publicarea, în 1898, a
Manifestului intelectualilor, în ziarul parizian L’Aurore, de sub
direcia lui Clemenceau, care circumscria un grup de gazetari,
universitari, liber profesioniti, realizat pentru a-l susine pe ofierul
evreu Alfred Dreyfus împotriva dreptei antisemite. Aadar un act de
„angajare”. Întrebarea care se pune este dac intelectualii trebuie s fie
„angajai” ori independeni. În opinia lui Max Weber, ei constituie un tip
ideal, ilustrat înc de la începutul istoriei de scribul egiptean sau de
sacerdotul formaiunilor sociale arhaice, în vreme ce pentru marxiti ar fi
doar reprezentanii relaiilor sociale care se lupt pentru supremaie. Un
asemenea determinism a stat la originea devastatoarei modelri
ideologice a culturii în statele comunizate. Inteligheniei i s-a impus cu
fora o uniform conceptual i o obligaie propagandistic. „Angajarea”
nu mai era produsul unui liber arbitru, aa cum clama în epoc perversul
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naiv Sartre, ci o „datorie” în raport cu care nu exista alternativ. Ca o
normal reacie, s-a manifestat aa-numita est-etic, pe care nu s-ar
cuveni a o socoti o „angajare” cu sens contrar, aa cum micrile de
aprare ale unui ins agresat nu pot fi apreciate drept o agresiune.
„Angajarea”sartrian rmîne o pies de muzeu, evocatoare a unui climat
al dirijismului oneros, aspect al unui terorism de stat, ca i al ecourilor
sale, remunerate ori mcar derutate, din mediile occidentale. Scriitorii
anticomuniti n-au fost / nu sunt „angajai”, ci pur i simplu contiine ce
se strduiau / se strduiesc a-i recîtiga dreptul de a-i exprima
identitatea.
S revenim la actualitate. Întrucît restabilirea normalitii se
produce dificultuos, asistm înc la confruntri cu vechea mentalitate
inerial, cuprinzînd tabuuri, ipocrizii, ierarhii consumate, o aprehensiune
în faa discuiei neconvenionale. Nu toi putem redeveni spontan
„dezangajai”. Dar nici noul statut al intelectualului „democrat” nu e
lipsit de riscuri. Chiar dac nu mai e nevoit a se considera purttor de
cuvînt al unei ideologii de clas, acestuia i se prescrie mcar tacit rolul de
purttor de cuvînt al tuturor. În locul sloganului marxist-leninist, apare
egalitarismul iluminist. Frenezia „postmodern” se extinde asupra
inteligheniei ca o maree care tinde a înghii individualitile, a terge
contururile difereniale ale mesajului lor, lsînd o plaj goal, prielnic
unui nou colectivism anost. Nu i se recunoate intelectualului superior
apartenena de cast, poate dintr-o reflex uurin, poate din indolen,
dac nu din rea-voin. Elita e suspectat de scandaloase ambiii, de
tactici subversive. Un stîngism pe care comunismul l-a avivat
neîndoielnic i care informeaz acum, în bun parte, „politica corect”,
azvîrle asupra clericilor o umbr stînjenitoare. Nu trebuie s pierdem din
vedere c democraia actual, izvorît din gîndirea secolului al XVIII-lea,
în pofida indenegabilelor sale virtui, care îi acord, pentru noi, orice s-ar
zice, un statut de necesitate, nu e pîn la capt favorabil intelectualilor,
prin natura lor individualiti, înclinai spre solitudine, intemporali. Ceea
ce nu înseamn, cum ar fi dispui a-i judeca unii, printr-o optic grosiersimplificatoare, c ar fi neaprat lipsii de înelegerea tuturor celor
omeneti preaomeneti, egoiti, insensibili la suferina aproapelui. Atunci
cînd istoria nu le pune piedici, cum s-a întîmplat, în chip tragic, în
decursul veacului abia sfîrit, intelectualii prefer a lsa altora rolul de
personaje ale acesteia, mulumindu-se a-i contempla decurgerea, aa cum
contempl perindarea anotimpurilor ori bolta celest. Prin structura sa, un
creator integru e un om de dreapta. Conservator prin asimilarea valorilor
culturii, chiar atunci cînd încearc a le nega ostentativ, prin nostalgii i
idealuri care frecvent se leag, fie i într-un chip criptat, de homo
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religiosus, poate consuna cu doleanele maselor în situaii critice, îns nu
se poate dizolva în frmîntarea acestora printr-un militantism ce alunec
într-o manier extraliterar care l-ar abate de la finalitile sale imanente,
de la împlinirea proprie.
Vorbind fr menajamente, s artm c, la ceasul de fa,
ordinea democratic, înc nearticulat la noi cum se cuvine, amenin
elita înc nerestaurat aa cum ar fi de ateptat. Evident, suntem pentru
democraie, dar nu putem a nu constata cu mîhnire gravele sale carene.
Ies la ramp zi de zi o serie de nume dubioase, într-un dans al efemerului
care nu doar îi pune în umbr pe cei vrednici a fi luai în seam, ci
mistific i gustul public, împingîndu-l spre opiuni caricaturale. Adic
orientîndu-l spre partea cealalt, spre opoziia cu elita, prin îngroarea
trsturilor „spiritului de turm”, amorf, iremediabil pgubos. O
nesioas poft de notorietate ne agit ca un semn al lenevirii „voinei de
via”. Incapabili a se impune printr-o ofert semnificativ, semenii
notri se las prea adesea în voia posturii de productori ori consumatori
ai populismului, inducînd triviale reputaii ori ducîndu-le trena cu o
jalnic asiduitate. Vulgul e curtat prin toate mijloacele posibile i
imposibile, inclusiv prin senzaionalul cel mai cznit, semnalînd o sleire
a forelor creatoare. Se ajunge la o contraselecie. Vizibil perpetuu, pe
micul ecran, în pres, în agora, aceasta desfigureaz imaginea epocii prin
tirania gregaritii, printr-un „despotism al masei”, cum spune un
remarcabil gînditor francez de azi, Ghislain de Diesbach, care precizeaz:
„Rezultatul, dac nu cumva scopul democraiei nu e acela de a le oferi
tuturor anse egale, ci de a-i lipsi de ele pe cei mai înzestrai, pentru a nui ofusca pe cei mai puin dotai. Ne form s-i dezgustm pe cei mai
buni, spre a-i mguli pe cei mai teri”. Nu cumva e o cinic revan a
celor ce se socotesc pe nedrept nedreptii, o grotesc supralicitare a
justiiei prin injustiie? Iat opinia lui Pascal Bruckner: „…în motenirea
lui 1789, libertatea cedeaz (în Frana) în favoarea egalitarismului care
are mari legturi cu despotismul, cu nivelarea tuturor spre partea de jos i
sunt plebiscitate extremele. (…) Este ceea ce determin extrema stîng
ca, în problemele sociale, s cear pedepsirea celor favorizai mai
degrab decît îmbuntirea soartei tuturor. Trebuie pedepsii bogaii:
sracii vor obine de aici o satisfacie simbolic”. De meditat, neaprat de
meditat!
Ni se poate da replica: dar Dumnezeu? Religia nu e, în fond,
egalitarist, e departe de a-i aborda de-a valma pe oameni, nici în sferele
mundane, nici în cele cereti. Ea selecteaz i filtreaz, purific i
mîntuie, ajutîndu-ne s dobîndim sensul înalt al existenei, dar nu ne
amestec într-un co al nediferenierii care ne-ar lsa în prsire,
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anulîndu-i misiunea. Despre neajunsurile adaptrii religiei la democraie
s-a rostit Tolstoi, în felul urmtor: „Marii gînditori, Cristos, Lao Zi vor
dezvlui adevrul, oamenii mai prejos de ei în duh, ucenicii (Pavel), îl
vor coborî, îl vor adapta majoritii. Majoritatea îl va coborî i mai mult,
va nscoci legende. Cu cît este mai larg cercul, cu atît este mai mrunt
adevrul”. Nu, domnilor, îndrznim a presupune c Dumnezeu nu e
„democrat”! Religia nu e democratic, la modul la care cineva ar încerca
a o invoca drept un alibi al democraiei. De altfel ea e tot mai evitat de
ctre instanele societii actuale, atît de gonflate de satisfacia arondrii
sale raionalist-materiale, exclus chiar din documentele U.E.
Secularismul în plin ofensiv, inclusiv prin ivirea ”noilor atei”, pe
numele lor Richard Dawkins, Sam Harris, Cristopher Hitchens, îi
propune nu altceva decît „eradicarea lui Dumnezeu din contiina
uman”, întrucît ar fi „nociv”. Discursul lor rimeaz cu democraia, nu-i
aa? Iluminismul epuizat îi dezvluie vrînd-nevrînd drojdiile amorale.

P.S. Curtea de Apel Bucureti a decis irevocabil ca
binecunoscutul disident Vasile Paraschiv s nu primeasc cele 300.000
de euro acordate iniial de Tribunalul Bucureti, drept daune morale
pentru suferinele sale din perioada comunist. Ruine Curii de Apel
Bucureti!
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„cinci melci în concurs, pe o sticl gradat,
fiecare pe culoarul lui, melci
împuni cu scobitoarea la antrenament: pe care din
ei vrei s pariezi? Pe melcul
portocaliu-deschis, cu numrul 5.”

Poeme de Liviu Ioan Stoiciu
Inima sus!
se întorc în teac nervii rzboinici, ar da înapoi i
firioarele de pr dac ar putea. E
adevrat, nimic nu merit, te bai cu tine însui
i mereu observi c nu câtigi
tu, de fapt, ce rost are s te omori atât cu firea?
Gloria o gseti pe lumea asta, dac te
intereseaz – dar,
sincer, nu te intereseaz, e o pcleal, fiindc tii
c nu-i aparii i c toate trec. Pcat numai
c ai ajuns s trieti degeaba.
Ai sentimentul c eti manipulat tot timpul dinluntrul
tu, eti controlat în amnunt,
insesizabil, te zbai inutil s scapi, duci o lupt
din start pierdut, aa suntem lsai.
Sigur, poi s speri, s nu dezndjduieti i s-i faci
iluzii. Nimic mai mult, îns: ce folos, te
eliberezi din închisoarea ta
numai dac mori. Dar nu e pcat de la Dumnezeu s nu
te bucuri de viaa care i s-a dat, fr
s pui întrebri prosteti, fr s protestezi deoarece
nu te simi liber cu totul? Dac
vrei s rupi iar lanul, îndrgostete-te sau ia-o razna,
atunci vei fi preluat, dat în stpânire iubitei
sau doctorului, care fac parte din
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acelai destin. Destinul tu. Simplu! Toat viaa ai
crezut c poi fi tu însui i n-ai fost decât
ceea ce eti, altul. Sau
ceea ce au crezut alii c eti... Ai îneles? Toat
slava este înluntrul tu.
Încerci s-i aduci iar linitea în suflet – de la ce
a plecat totul? Îi întorci în
teac nervii rzboinici, dar descoperi c nu e decât
linitea de dinaintea unei
noi furtuni cerebrale, „ar trebui s te decuplezi de la
absolut tot” – dar parc poi? E ceva
care nu te las, o tristee
inexplicabil: mai ai obligaii pe aici. Nu mai fi
degeaba suprat pe tine: inima sus!
Cu cine vorbete?
vrabia grsu din tufa uscat de mce îl privete
dând din cap, nesigur pe ea,
jumulit, el
privete, printr-o perdea de ap congelat,
parc, aezat pe banc, prin geamul
prvliei cum i se dau cu crem pantofii negri ai
unui poliai tânr, lustragiul are
câte o perie în fiecare mân: du-te, m, în morii
m-tii, aude, un copil e
împins de alt copil în tufa de mce, se zgârie în
ghimpi, vrabia zboar, speriat,
face rotocoale greoaie, pe trotuar, oprii deodat, doi
adolesceni se srut în timp ce trece pe
lâng ei o main Dacia btrân, care are în portbagaj,
deasupra, un sicriu legat cu sfoar... E o
primvar fictiv, îi zice
el cu voce tare, o primvar care-i schimb periodic
sensul câmpului electric! Parc: prin
perdea de ap congelat... Îi vine s urle, „vezi c
tunsul oilor nu e decât pân la 25
aprilie anul sta, mai câtigi i tu un ban, ce-i
stric”. Bine,
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tat, vin acas sâmbt... Îi
prinde faa în palme: tatl lui a murit acum un an pe
vremea asta: cu cine vorbete? Îi
e sete, înghite în sec, nu mai poate s atepte camionul
s descarce, o dat pe sptmân, lunea,
pachetele de igri Mreti, lsase rând la coad, c
i se fcuse ru, st de diminea aici i
acum e ora 15...
Unii depind de alii
„ori ei, ori noi!”, aude repetat glasul
acela piigiat de la miting.
Miting pe care prea aternut un vl de umiditate.
Au fost distrui cei mai buni dintre
noi! Batei toba... Am
fost adui la sap de lemn, „Jos comunismul!”
C se treziser mâhnii: chiu i
vai, ce-i, aoleu, dar cum, uite, ast noapte...
Împodobii cu covoare
populare, ieii în strad la afumat unca: oameni
nevinovai, Vale-Deal întreab jandarmii
dac putile acelea ale lor
pentru fcut ordine nu ar putea sluji la prezentarea
onorului... În
faa protestatarilor: cu o anume sfial, îndrcind
ritmul nelinitii... Unii
cu capul spart, plini de sânge, îi panseaz
rnile cu balig, alii, scoi
din cutie, cutremurai de mil, de oroare, de revolt,
ar da orice s se sinucid. Arestai. Cu
sentimentul c unii
depind de alii, de pe o zi pe alta.
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Fctoarea de minuni
cptate de la unul la altul, „din vremea
Începutului” – toate
s-au amestecat: îi târâie pe jos brâul
sfinit i pielea de pe obraji, de pe burt, îi târâie
sânii, ficatul, rinichii, maxilarul
inferior, mâinile de doi metri, unii din sat i le
ridic, alii le pipie, le calc în
picioare, le muc, le gust, pe alii îi excit,
ce de lume, ce i-o fi apucat pe
toi, nebunul, mutul, vrjitoarea, curva satului,
preotul, învtorul, moaa,
doctorul, farmacistul, veterinarul, fierarul... Unde
se duce? E fctoarea de minuni,
singura pe o raz de o 100 de kilometri... Ea aparine
unei evoluii anterioare. Nu mai st,
c toate s-au amestecat:
înconjoar satul, se închin la cimitir i o
ia de nebun pe oseaua
pietruit, spre sud. Dar de ce n-o ia spre nord? Aa-i
spune ei energia din palm. O îndrum
Dumnezeu? A plecat c n-a putut s dea de capt
Rului, cu toat silina ce i-a dat-o...

Trec melcii, trec
cinci melci în concurs, pe o sticl gradat,
fiecare pe culoarul lui, melci
împuni cu scobitoarea la antrenament: pe care din
ei vrei s pariezi? Pe melcul
portocaliu-deschis, cu numrul 5. Mare
trenie, s
ateptm clopoelul: atenie, fii gata...
Trec melcii? Trec: în timp
ce camarazii stau în poziie de drepi, nite hârburi.
Voi iar ai but rachiu, nu v pute?
Camarazi
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cu uniformele zdrenuite i feele supte, nesplai
i nerai cu sptmânile, pierd
vremea – se descompun în trândvie i în tcerea
din jur: îi cheltuiesc toi banii pe
pariuri, sunt datori vândui, melcii sunt în fiecare
zi înlocuii, adunai din cimitir.

Îndrgostit ca de un brbat
m recunoti, Doamne, c m-a ars singurtatea
pân în mruntaie, nici n-ai fi
crezut – c m-au gsit trântit la pmânt,
lovit de trsnet, fulgerul
fiind atras de iubirea mea fa de tine, sunt
convins, nu de furca de pe
umr, c adunam fânul... L-au îngropat de viu în
malul gârlei s-i revin,
strigând la el: bdie, iubirea a trecut!
C la vârsta lui e îndrgostit ca de un brbat, din
cauza asta a fugit de la mnstire: au
dat cu pietre în mine i
au venit cu foarfecele, m-au apucat de barb
i trgeau de ea, vrând s mi-o taie,
pân la urm m-am brbierit singur. M mai iubeti,
Doamne? C eu nu mai pot de dorul
tu... Taci, nu huli... Îl
iubete pe Dumnezeu ca pe un brbat. A fost la
un pas s scape de zbuciumul
îndoielii. „Sunt ca o cas cuprins de flcri”.
Bietul de el:
acum „st deoparte, singur, stpânindu-i gândurile,
fr dorine”...
Curge când în afar, când înluntru.
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Nu mai gândi atât!
se arunc omizile din copaci pe trotuar, ce
se întâmpl? ipi, una a czut
în prul tu mtsos, ipi i dai din mâini, îi
apleci capul, te scuturi, stai
la un loc s o caut, ai
oroare, sperii pescruii de ap dulce de pe
chei, de ce pescruii zboar
azi aa de jos? A ce miroase? Miroase ba a unsoare
vegetal în aer, ba a pete, ba
a praf de puc, s tii c o s fie cutremur, nu
vorbi prostii. Auzi? iuie... Îi
treci palma peste cretet, resemnat, bobie
grele, reci, îi curg pe ira spinrii:
pe cine ateptm noi aici? Îi apare în faa ochilor
o feti din copilrie: aa artam
eu? Pe ea o ateptam? Nu moartea? Privete la
ginaul pescruilor de pe sicriu:
un sicriu gol, legat cu funii deasupra unei maini
mici oprite la stop, care nu mai pornete,
oferul a adormit la volan?
Ne apropiem, îi iuie în continuare urechile, i le
acoperi, claxoanele mainilor
mici din spate te asurzesc, întinzi o mân: oferul
cade într-o parte. Te cutremuri. E exact
ce-am gândit, spune. Da? Nu
mai gândi atât!
Scamatorul cel vestit
e o schem mental în mizerie – ridic degetul, e
o boal de care nu mai scapi, mai rea
decât reumatismul. E o
întruchipare a dezordinii, asupra creia e mai bine
s nu te opreti, c te devor. E un
scamator scpat din poveste, din care mult mai este.
Ce poveste? E o schem
mental...
Fetia luat de viitura pârâului bocete, agat
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într-o rglie: ce
poveste? „Scamatorul viiturii m-a scpat de la
moarte”. Ce v spuneam eu?
E o schem mental la mijloc, în mizerie... În
mizerie: forme, sunete, duhori,
miresme atingeri. Toate, la cheremul celui ce prinde,
celui ce d drumul. Dup
dou sptmâni fetia asta se va arunca în fântân
dac nu avei grij, mai
spune scamatorul cel vestit – cu prul zburlit.
Ura, drgua mea
au dat foc la miriti, spune strbunica, nepstoare,
fr s o întreb, lsând fcleul din
mân, „iar o s aib mmliga cocoloae”, aplecat
s rscoleasc jarul în soba de lut, sub
opron, cu un clete de sârm: vor arde miritile
pân în dreptul crucii. O
cruce de piatr, cu litere chirilice. Mai departe
nu, Dumnezeu se opune: o vezi ce
mare e? O perdea de fum, „este cel mai bun leac
împotriva smintirii, ranul nu a cules
anul sta nici un bob, a btut piatra în trei rânduri
i a îngropat grâul”... M
ridic de pe lad, privesc în ceaun, pe plita încins,
mmliga face bulboane, fierbe: „nu
te apropia, Vale-Deal, e periculoas, mlatina
aia te poate înghii”. La cât
imaginaie am? ip: nu departe de mine. Cine ip?
Hai, bre, las-m-n pace. Cine altul?
ip caporalul trompetist, mort în rzboi, în 1943,
pe undeva pe aici, pe aproape, prin
vreo râp, neîngropat... S trii! Ce naiba
caui pe aici... Nu auzii? Sunt vorbit de ru, iuie
crbunii în vatr. „Ura, drgua mea”...
Hei, tu, îl strig bunica:
aa caporal eti tu? Nu mai sta în picioare în cuibul
corbului, coboar, vino cu noi la mas.
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Afurisit
îmi stingi amintirea, îi prinzi flacra între dou
degete. A doua zi o
reaprinzi: nu vezi, eti ca o lumânare împuinat.
Dac m mai arzi mult, nu mai
rmâne nimic. De aceea nu te in mult aprins...
Acum un an, în luna mai, îmi prindeai
curcanul i-l priponeai
în faa bisericii, f, spunând la oameni c
l-ai gsit în porumb.
Auzi la el, c mare avere mai pierdeai, câteva
straturi de porumb, acolo...
Atâta tiam i eu, semnasem pentru prima oar
porumb. La
biseric, oamenii m-au ocolit dup aceea,
cine tie dac nu m-a
afurisit vreunul. C de atunci nu-mi mai vd
capul de necazuri. Ce s-i fac, ine
i tu post negru. În definitiv, „la ce-s bune
bucuriile?” i
ce este mai bine, Vale-Deal? S mor în amintirea
ta? Înva-m! (Îi
terge lacrima cu un col al baticului)
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„O vreme l-a solicitat pe Mircea Nedelciu. Eram la
el, cu Mihai Dinu Gheorghiu i Jean-Paul Goujon, cînd,
imobilizat în fotoliu de infirm definitiv, Mircea primea un
telefon dinspre SUA, îi transmitea Ghinrarului bgrile
sale de seam dup lectura unei dactilograme, apoi ne
optea ironicamente : «Am ajuns negrul lui Pacepa,
prieteni, dar m pltete boierete».”

Din nou despre Omul din Belleville
un eseu de Luca Piu
Paul Goma i refuzul eroizrii securoilor defectori
Privitor la mcar trei dintre securoii trimii cu misiuni criminale,
dac nu deocheate, în Vestul capitalist, cacoim i decadent, Goma s-a
pronunat nuanat, critic dar ferm, în spiritul adevrului su carevaszic,
refuzînd s-i transforme pe Mihai Pacepa, Liviu Turcu sau Haiducul
Hirsch, asemeni unui simplu Cangeopol, în eroi ai neamului, democraiei,
României, Israelului, Franei, Rusiei Bolevicioase ori Atlanticului de
Nord. Jurnalul su de pe pînza vremii internetice ne st mrturie.Îi vom
da ap la moar, în cele ce urmeaz, samarizai cu propriile noastre
experiene de via, de lectur i de cogitaiune independent.
S-i lum la purecat pe rînd.
Haiducul Hirsch, bunoar. Misionat s toarne otrav din stilou în
paharul cu ap al unui Paul Goma participant la o dezbatere cu presa i
diverse organizaii neguvernamentale pe tema batjocoririi drepturilor
civice în Estul Sovietizat, el trece la Occidentali cu arme i bagaje. E, din
acest motiv, un trdtor sau un erou? Pi, dac admitem, în ritmul
sinecdocizrii totalitoante, c Partidul = Ceauescu = România, iate un
trdtor sadea securianul respectiv. Dar nu admitem, argumentînd c,
nefiind partea, partiditatea comunist, compus, la data ceea, decît din
vreo patru milioane de membri, adictelea de entiti emasculate. Or,
Haiducu nu jurase obedien absolut decît Ceauetilor Tovi, iar
jurmînt ofirnesc fcuse doar Ministerului de Interne. In ochii lor,
defectînd cu success, rmînea eternamente miel. Urma s devin, graie
acestui gest, i erou? Erou nu, ci prosper om de afaceri, ba i auctor al
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unei cri de success limitat, ca s nu zic momentan, despre propria sa
dezeriune. Avea motive ideologiciene s defecteze Tovul Hirsch?
Avea, desigur. Ca evreu, din familie nereligioas i internaionalist, se
simea el însui trdat de rebrnduirea naional-comunist a regimului
politic din România, aa cum se simiser, la vremea lor, dup
îndeprtarea din poliia politic, i membrii gruprii lui Saa Muat,
auctorii atacului asupra camionetei Bncii Centrale, reevocai în filmul
lui Alexandru Solomon, noii securoi ai Epocii de Aur Ceauiu antisemii
adeverindu-se la anchete, sau chiar simple atenionri, cam cît seizii
locotenent-colonelului Parpanghel Boîrlan, ce, prin 1988, le apostrofau
pe tudeantele de la Secia de francez, Mariana Lu ori Irina Creu,
fosta iubit a lui Aurel Dumitracu, pentru c se frecventau cu «jidoavca
de Mady Solomon», fiica unic a unui respectabil inginer din PiatraNeam, amic, la rîndul ei, cu lectoria italian Anna Alassio, asidu,
aceasta din urm, a cercului dan-petrescian.
Liviu Turcu, «trdtor» din perspective jurmîntului militar i
obedienei pecerii, va fi devenit cumva erou dup trecerea la Americani
numai pentru c ddea un lung interviu, foiletonizat, la Vocea Americii,
unde zugrvea nasuliile comunismului dadadnubian (dar cam în stilul
descurajant, ca s nu zic disforic, al lui Mircea Iorgulescu , «crtia»
plasat de Secii Curiti, vleat 1989, la Radio Europa Liber i Radio
Paris)? Il ascultam, consemnat la domicil personal, cu interes, doar c,
pîn la fug elicopterizat a lui Mo Neculai Ceauinschi, interveniile
sale nu mergeau în sensul speranei ori îndemnului discret la ateptarea
stoic a sfritului imminent al bolevicioiei. Dup 22 decembrie 1989,
da, se reaorienteaz gagiul i d sfaturi loviluionarilor bucuretioi,
ajungând s apar, în anii recentui, o simpl jigodie postsecurist ce
laneaz acuze de colaboraionism în dreapta i în stînga, de presupus
contra cost, inclusiv la adresa febrilului liberal Varujan Vosganian ori,
rîsul gurului, înspre Vladimir Tismneanu, fostul su coleg de
Sociologie.
Ion Mihai Pacepa, acum, alul cel mai baban dintre defectorii
ceauieni. Adjunct al Direciei de Informaii Externe, nu eful ei
principal, trece, în 1978, la Ianchei. Ce zicem despre nenea cesta? Ceva
om susura noi despre mnealui, dar… s vedem cum îl probozete
srbtoritul nostru , Paul Goma, împlinitor a aptezeci i cinci de toamne
în octombrie curent. La concuren cu Noica, filosoful clare pe
functorul «întru», Omul din Belleville, observator impvid al istoriei
româneti, mai cu seam recente, d pinteni intercostali prefixului
«inter», construind, cu ajutorul acestuia, concepte precum
«intercenzurarea», «intertmâierea», «intersodomizarea» i  relative la
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sexcuritii defectori  «intertrdarea». Ne amintim, din Gherla sa, cum
ciobanii mioriticii îi bag unul altuia detul în tuhz, apoi… se cracn
de rîs. Jurnalul internetic al Gomii conine rspunsuri indirecte pentru
amicii blogarului Victor Roncea, privitoare la fenomenul de ei botezat
«Curva Pacepa». Le spune, între altele, c-l las rece faptul c securienii
se trdeaz unul pe altul, se intertrdeaz, interanchiuleaz, interfeleaz,
interirumeaz sau intertmâiaz, îns îl mir c, printre propriii si
emuli electronici receni, unii îl eroizeaz p Ghinrar  aa cum copiii
din familii bune, crora li s-a interzis scormonirea propriilor dejecii
rahatiene, ajung, tocmai din aceast cauz, s sacralizeze excremenialul.
Amintete Omul din Belleville i Afacerea Gustav Pordea, cu valahul
finanat de Bucureti, prin DIE, s-i cumpere un loc eligibil pe lista
Frontului Naional pentru Parlamentul European, tranzacie devoalata
tabloidelor de nevasta dizvoratoare a lui Jean-Marie Le Pen. La
prrocesul de calomnie intentat journalistului frâncesc de la cotidianul
Le Matin, e solicitat Pacepa ca martor al aprrii. Iancheii totui, spre al proteja, nu-i îngduie s vin la Parigi personal, unde spera s o
întîlneasc pe Monica Lovinescu, ea  nedoritoare s se întrein cu un
securist, fie el i de rang înalt, al crui trecut încrcat de crime, de sînge
i de ccart, îl cunotea foarte bine  refuzînd întîlnirea cu demnitate.
Altele sînt îns punctele mele de interes întru Tov Ghinraru. Ii spun
tov pentru c a obinut, prin Americani, recuperarea postlovilutionar a
gradului de securoi înalt i pensia aferent, nedeosebindu-se astfel , decît
poate formal, de Plesi, fratele su hain. Iat, dar, observaiunile meale:
Erou nu-l vad cîtui de puin. A trecut la adversari ca raa prin
balt, lsindu-i fata i ginerele zlog Ceauescului, abandonîndu-i la
discreia tiranozaurului, carele, nu i-a tras pe roat, nu i-a spînzurat, nu
le-a turnat plumb topit în urechi, ci le-a fcut ceva mult mai scârbos: i-a
inut sub ascultare microfonie aproape 12 ani, toate sughiurile, lacrimile
ori flatulenele fiindu-le înregistrate, codificate, numerotate. Îi vedeam
uneori, la Doi Mai, încadrai de dou maini poliiene, însoiti peste tot,
la umbltoare, la cumprturi sau la plaj. Lor le-a putea la o adic
acorda titlul de eroi ai chinului socialist, lui, care i-a lsat amanet
Cpcunului, un ut în fund i-a trage, bine intit.
Acum, treaba cu Orizonturile roii. C a folosit negru literar,
ghostwriter, o tiam din, de Arkadie Sevcenko, Ruptur cu Moscova,
adus din Vest de Vivi Dobrinescu, vecinul meu ttran, coechipierul
lui Gheorghe Buzatu. Defectorul sovietic de rang ambasadorial
povestete cinstit c, spre a-i scrie marturia dup exigenele editorilor
americani, a facut apel la un scriutor profesionist, ce i-a luat interviu, a
ordonat i stilizat materialele lui livrate prin discuii înregistrate pe band
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magnetic. Etc. Pacepa, cu studii doar liceale, serale pesemne, ca i
Plesi, inteligent poate dar fabulator i incult, nu-i spune deloc negrul.
Nevasta mea îns, comparînd stilul din Supleantul cu cel din Orizonturi
roii, crede c l-a depistat ca ghostwriter pe însui : Petru Popescu.
Excelent cunosctor de englez, romancier cîndva de succes în România,
negrul literar al Ghinrarului a facut o treab minunata în Red Horizons:
dialoguri spumoase sau epustuflante, fantezie numeroas, întîmplari
hazlii, istoriete sadicomice, mai degrab ficiune decît lucrtur
autobiografic. Mare succes avea s aib lectura crii, pe vremuri, la
Radio Europa Libera. I-a dat o lovitur stranic, sub centur,
bulangiului Ceau, cu care avea propriile rfuieli de dus la capt,
meschine, personale, ci nu de idei. Doar c lovitura tras Geniului Ru
al Carpailor au resimit-o Romnii cu asupra de msur înainte de 1990:
întrirea aparatului represiv, dificultatea cltoririi peste fruntarii,
obligaia pentru specialitii plecai în Apus de a semna angajament cu
Secu ( a se vedea, la Iai numai, universitarii, inombrabili, de pe
faimoasa List a Ghiulicii primsecretariene cu «persoanele de sprijin»).
Dup 1990, fr ghostwriter de talia lui Petru Popescu, nu a fcut decît s
fabuleze fr talent, s bat câmpii digresiunilor sau apa în piua lui Mo
Mitru. O vreme l-a solicitat pe Mircea Nedelciu. (Eram la el, cu Mihai
Dinu Gheorghiu i Jean-Paul Goujon, cînd , imobilizat în fotoliu de
infirm definitiv, Mircea primea un telefon dinspre SUA, îi transmitea
Ghinrarului bgrile sale de seam dup lectura unei dactilograme, apoi
ne optea ironicamente : «Am ajuns negrul lui Pacepa, prieteni, dar m
pltete boierete».
Cu Lucia Hossu-Longin, are în momentul de fa Pacepitatea Sa
o negres literar, apt i de servicii «subtabulare» (adaug rutcioii
adolescentini).. C Humanitas nu a facut o mare brînz publicându-l pe
superdefector, se va vedea curînd, la vînzrile mai puin spectaculoase
decît ale Mihaelei Rdulescu. Doar faptul c, la ultimul târg de carte,
standul liicenilor pusese portretul lui Pacepa lîng cel al Hannei
Arendt mi-a dat de gândit. Dac nu e intenie iudeofob la mijloc, spre a
se sugera c ambii sînt israelii, rmîne o mare nerozie, o grav porcrie.
Femeia aia, fosta iubit i interlocutoare privilegiat a lui Martin
Heidegger, analist neîntrecut a fenomenului totalitar, filosoaf a
culturii, alturi de un securoi viclean, ignar, mitoman? M depete
lucrtura. i înc ceva: securoiii rîmîn securoi, tautologic exprimîndu-ne,
indiferent de regimul cruia se afl aromdai. Nu sînt mai breji
ipochimenii ce, în societatea deschis, ascultau, la cererea mitterrandian,
telefonul parigotic al lui Cioran, necum cei ce, pui la treab de
urangutanul George W.Bush, la baza american de la Guantanamo,
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pentru a-i determina s clacheze pe musulmanii suspeci de terorism, se
terg la fund cu pagini din cartea lor sacr, din Coran. Toi, de-i pui la
munca lor, murdar prin definiie, o ap -un pmînt se adevereaz..
Cred ca srbtoritul nostru, Paul Goma, nu m-a contrazice prea mult pe
ast tem. Necum René Char, din care sfios recita-voi, înc-o dat i înc-o
dat: « V închinai Porcilor Votri, care exist; eu m spun Zeilor Mei,
ce nu exist Rmînem brbai ai inclemenei».
«Paaportul Dan Petrescu», acest dign hered al «paaportului
Paul Goma»
In, coordonat de Mihai Pelin, Cartea alb a Securittii, la pagina
449, privind «paaportul Dan Petrescu» i alte cestiuni adiacente, gsim
urmtoarele: «Situaia elementelor din Iai, cunoscute cu atitudine ostil,
se prezint astfel: Liviu Cangeopol¹ a plecat în ziua de 22 septembrie
spre SUA, împreun cu soia. In prezent se afl în Italia. Mihai Dinu
Gheorghiu este în Frana, într-o calatorie turistic. Pîn în prezent nu a
facut declaraii ostile². Luca Piu a refuzat postul de profesor la un liceu
din Iai³, motiv pentru care secia de învmint îi va desface contractul
de munc. In ziua de 29 septembrie a.c. i s-a adus la cunotin lui Dan
Petrescu c, prin reducerea schemei, s-a desfiinat postul su la
Biblioteca Centrala Universitar, oferindu-i-se trei locuri de munc din
care s-i aleag. Pîn în prezent a refuzat, comunicînd c nu îi convine
nici unul i a cerut s i se desfac contractul de munc» (ASRI, Fond D,
dosar 11 119, vol.7, f.108-115).
Tot acolo, la pagina 459, dintr-o fi personal privindu-l pe
Andrei Pleu, în noiembrie l989, aflm c « a întreinut relaii apropiate
cu Thomas Bazin, fost lector francez la Universitatea din Iai, care a avut
un rol determinant în activitile ostile ale unor intelectuali din Iai ...
elemente cu preocupri literare ce au acordat interviuri unor ziariti
strini i au trimis materiale cu coninut dumnos în exterior. Andrei
Pleu4 a acceptat s faciliteze trimiterea în strintate, prin intermediul
legturilor sale din rîndul diplomailor, a unor materiale ostile aparinînd
Grupului de Intelectuali de la Iai»5 (ASRI, Fond D, dosar nr.10.966,
vol.14, f.285-286).
Note:
1. Cstorit cu Lidia, fost Rosta, neoprotestant de felul ei i a crei familie avea
depuse actele pentru emigrare în USA, Liviu Cangeopol, folosind «paaportul Dan Petrescu»
(precum alii utilizaser întru roire din Ceauima, la anul de dizgraie 1977, «paaportul
Goma»), ajungea peste Atlantic - în cutare de cîini cu colaci în coad, carier de regizor la
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Hollywood sau studii de parapsihologie - mult înaintea socrului su, ieit din Vlhie abia
dup Loviluie.Greutile, pentru un ins obinuit cu vil pe Moara-de-vînt, câine de ras i
Audi, tritor printre rrromînii biniari din cartierele Nicolinei i Pcureului, biat de bani
gata, autointitulat «parazit social», pîn la treizeci i cinci de primveri, dificultile, dar,
aveau s se iveasc imediat la contactul cu durele realiti ianchee, unde, pentru a
supravieui, nu e suficient s publici pamflete agramate în varii foi de limba român,
atacîndu-i pe Printele Calciu-Dumitreasa, pe savantul Ioan Petru Culianu ori pe foti
deinui politici din stirpea unui Marcel Petrior, pe Monica Lovinescu i Virgil Ierunca,
ludîndu-l interesat doar pe Omul din Belleville, încercînd s dezbini comunitatea
romîneasc din exil, ridicînd ode securitilor defectori, gen Haiducu, Liviu Tofan i, mai cu
seam, Ghinrarului Pacepa. Cu doar studii medii încheiate în România, i acelea, foarte
anevoios, la fr frecven, cu cele superioare, tot la fr, abandonate, cariera univeritar pe
sol american fiindu-i interzis, lsînd întreinerea copiilor în seama nevestei robotitoare ca
menajer în case bogate, fr obinuina vreunei munci, fie i intelectual, nu mai rmîne
decît s-i veri veninul din gu pe toat suflarea românesc, dînd sfaturi sau ordine, de la
distan i cu cetenia ianchee în buzunar, tuturor rmailor în patrie sau acuzîndu-i în mas
de securitism. Inclusiv pe Dan Petrescu i pe subsemnatul. Realitatea nu rspundea la
comenzile Livioiei Sale , precum altdat instana matern, ale crei farfurii cu friptur,
negtit pe gustul su de moment, le trîntea de Terra, în prezena amicilor de ocazie, chiar
în vremea preloviluionar a alimentelor raionalizate. O figur, Cangeopol sta! Nu ar strica
s-i urmm exemplul gunos i s fabulm c  pe cînd, cu gîndul aparent de a pregti
admiterea la secia de regie filmic a Facultii de Teatru i Cinematografie, lua ore de
meditaii pltite de prinii si nomenklaturiti cu sume fabuloase  va fi terminat în tain
Scoala de la Bneasa, cu grad de ofier acoperit, menit infiltrrii «Grupului din Iai» ori,
dup emigrarea cam lesnicioas, însrcinat cu dezbinarea ori fecalizarea americanilor de
obîrie român. Poate i cu penetrarea informativ, nu numai anal, a defectorului Pacepa,
modelul su intelectual. Poate i cu merite colaterale în asasinarea lui Ioan Petru Culianu,
detestat din cauza puternicei antipatii pentru Tereza, sor-sa, i atacat cu toate prilejurile,
inclusiv, sub pseudonim, pe forumuri internetice. Frumos ne-ar sta s hulim un om necjit,
a crui soie, spre a-i crete decent odraslele, facea menaj la oameni înstrii; s bulim un
ipochimen cu rate de achitat la bnci i job precar, contabil în baza unei diplome cumprate
dinspre o coal oarecare, foarte privat! Shame on us! Cît despre contribuia sa la Ce ar
mai fi de spus. Convorbiri libere într-o ar ocupat, doar Dan Petrescu, coautorul, se poate
pronuna în cunotin de cauz. E aproape sigur c i-a livrat material brut destul, verzi i
uscate mai cu seam (psalmi personali, rugciuni, speculaii despre fenomene paranormale),
dar trierea i prelucrarea lui – teoretic ori doar stilistic – îi revin irefutabilmente celuilalt,
soului Terezei Culianu, foarte tiutor, superinteligent, cu studiile academice încheiate
strlucit, posesor de bibliotec bine aprovizionat, vorbitor de graiuri etranjere, apt s
redacteze impecabil în heaxgonala curent, prezent în presa literar, în volum de proze
colectiv, rubricar polemizant al revistelor studeneti ieene, contribuitor avizat la romanulfoileton «Brazde peste haturi» revisited... i aa mai departe, iar nu actualului afltor în
treab, cu valahitatea renegat i cetenie american, de peste eleteul atlantic, prost
vorbitor al limbii oficiale din noua patrie, dar grbit s vad pretutindeni «securiti»,
inclusiv, dimineaa, în oglinda personal, cînd îi cur barba de fetizii scaiei recoltai în
cursul precedentei sale plonjri pastorale prin nu tiu cât de adîncile closete, pline îns de
hîrtii înmierdate, ale Internetului. Nostalgic, mai mult ca sigur, al periodului binecuvântat
cînd, sub Tovul Ceau tritoriu, autodefinindu-se ca «parazit social», poseda, mcar c
«neîncadrat în câmpul muncii» i cu armata evitat, vil pe Moara-de-Vânt, câine de ras cu
numele Carlos, Audi, gagici inombrabile, inclusiv de obîrie ignie, i tot tacîmul necesar
unei odrasle a priviligheniei comuniste provinciale. De unde i zicala: «Câinele moare de
drum lung, prostul slbete de grija celorlali, iar cangeoporcul, dei autoproclamat
intelectual public în absena studiilor superioare,
implodeaz de dorul României
Preloviluionare».
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2. Viitor doctorand al sociologului Pierre Bourdieu, critic literar, holocaustolog i
figur important a «Grupului din Iai», MDG avea totui s fac declaraii «dumnoase»
la Radio Free Europe dup ce se va fi auzit c Dan Petrescu i apropiaii si, semnatari ai
unui Apel pe unde scurte pentru nerealegerea Tovarului Nicolae Ceauescu la al
paisprezecilea congres peceriu, fuseser îndeprtai din slujbe, arestai la domiciliu ori supui
tracaseriilor securiste curente. Sursa «Raluca Alexandru» urma s le înfiereze, cu mânie
proletar, la catedra de francez, chiar în prezena lectoriei hexagonale Claudine Hnatkiw,
amic a celor trei Gheorghii: Paula, Matei + Mihai-Dinu.
3. Da, Cajvaneul a refuzat cu dignitate trimiterea la munca de jos, în liceu
suburbic, ateptînd, abulic mai degrab decît calm sau dornic de sinucidere, ateptînd, toat
toamna anului 1989, s se întîmple ceva în România Ceauie: invazie sovietic, lovitur de
stat, perestroik. Expecta dumnealui inclusiv formularele mari, atît de necesare obinerii
«paaportului Dan Petrescu», de care profitaser deja Dorina Afusoae, Dan Teodor Alexe,
Huanii sau Liviu Cangeopol, dar  ghinioniliescu!  avea s le primeasc prea tîrziu,
puintel înaintea Loviluiei Decabriste, cînd era cvasilimpede c soluia emigrrii constrînse
urma s treac în plan secund. Pentru o bun bucat de vreme. Dac nu cumva
definitivamente.
4. Aa este: prin Mihai Dinu Gheorghiu a ajuns la Andrei Pleu faimosul interviu
acordat de Dan Petrescu , în apartamentu-mi ttrean, reporterilor Ageniei Gama, arestai
a doua zi, interogai, deposedai de aparatur i expulzai. Caseta video cu interviul o salva
Grazyna Klewek, viitoare soie a lectorului Thomas Bazin, mi-o pasa mie la closetul Casei
Universitarilor din Iai, mandea o ascundea o vreme la nite fete simpatice, poreclite, dei
cu prini neoprotestani, «Satanele beive», iar de aici trecea la MDG, carele i-o ducea
angelologului, de unde, prin valiz diplomatic, atingea Antenne 2, canalul parizian de
televizie, ce o integra unei emisiuni dure, dedicat Ceauescului pe 26 ianuarie 1989, ziua sa
de natere, ultima srbrorit de son vivant, cci venea, dar noi n-o întrezream, sacrificarea
ritualic de Crciun a «porcului nostru cel mai bun». Numai pentru atîta lucru ar trebui s
avem, din cînd în cînd, un gînd bun pentru Andrei Pleu, discipol atipic, discipol foarte
curajos civicamente atunci, al pltinianului Don Nicasius.
5. Iat, prieteni, un nou sinonim folosit de Pretorienii Ceauini pentru a-i zugrvi
definiional pe inconformitii din «Grupul de la Iai». Reamintim c unul din dosarele de
urmrire informativ lor deschise cîndva, înaintea Anilor Optzeci, se intituleaz chiar
«Cercul», unde fost-au, rînd pe rînd, «lucrai la problem», dintre musafirii i amfitrionii
Casei Culianu, Ana Cojan i Mihai Ursachi, Tamara i Emil Brumaru, Dana i Emil Coeru,
Surorile Natansohn, Nacera i Lionel Lebel, Michel Rouan, Alexandru enchea, Nina i
George Pruteanu, Surorile Ambru, Doru Ionescu, Zina Orlov i Brandy Barasch, Dieter
Schullerus, Gabriela Horscu i Miu Botezatu, Rodica Driescu i Sandu Vornicu, Anna
Landmann si Georg Wellmann, La Maîtresse de Céans, La Moniale, Tereza i Ioan Petru
Culianu, Domnioara Bogdan, Almeria si Miron Bogdan, Domnioara Georgeta Sturza,
Alfred Emmanuel Winkler, Marlena si Jacques D’Albon, Noemi i Ezsojás Bomher,
Dorimène Bor & Michel Rouan, Crengua Diaconescu i Bruno Blumenfeld, Mensura
Graeca si Gheorghe Macarie, celanoloaga Barbara Wiedemann, literatul Adolf Aristotel
Cusin, heideggeromarxianul Mihai Grdinaru, pictorul Petru Arutei, poetul Dan Laureniu,
alumna Alina Sorohan, universitarii Mihai Zamfir i Ion Condrea, eminescologul Petru
Creia, germanista Gertrude Sauer, eliadologul Dan Petrescu, antropologii Magda si Petru
Ursache, pravoslavnicul Marcel Petrior, uniatul Sergiu Streza, Martorul Doctorului
Faustroll ori supraisclitul Cajvaneu. Altul, ceva mai tîrziu (dup anchetele, soldate cu
avertismente severe lansate unora dintre Grupnici, din 18 mai 1983), urmînd a se chema 
et pour cause!  «Cameleonii».
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„Luca Piu impune, prin el însui, o figur atipic
de savant eco/logist, mic turn babel de limbi etranjere, unele
scoase din mori, roztor de bibliotec, exe/geto-dac
lautrea(de)monic i sondor al sentimentului românesc al
urii de sine.”

Un „Bahluvian Atipic i Independent”: Luca Piu
un comentariu de Nicolae Turtureanu
Pe msur ce „vreme trece, vreme vine” – i iat, trecur deja dou
decenii de la schimbarea la fa a României – evenimentele i persoanele
care au contribuit, cît de cît, la aceast schimbare devin figuri romaneti,
se ficioneaz, adic, pîn la a se situa în pur mitologie i a-i pierde
legtura cu pmîntul. Poate c acesta i este rolul lor în istorie. Figuri
emblematice ale dizidenei, sau doar ale rsprului fa de „orînduirea
cea crunt i nedreapt” au intrat într-un con de umbr, vzîndu-i,
fiecare, de ale sale. M gîndesc, în acest caz, la Doina Cornea. Unii,
dezamgii i/sau debusolai de modul cum a fost fur-luat revoluia, au
abandonat demersul politic, lsîndu-i la înaintare chiar pe cei ce îi
surghiuniser, fizic sau psihic. Dou exemple: Andrei Pleu, Dan
Petrescu. Alii s-au dedat la aciuni i opiuni dubioase. Un Mircea
Dinescu fcea lobby, în urm cu vreo 10 ani, pentru prim-ministrul liric
Radu Vasile, iar de vreo 5 ani colaboreaz fr nici o apsare (cu
nepsare, a zice) la televiziunile unor moguli ce s-au dovedit, peste
toate, a fi fost i turntori destoinici: chiar el i-a dat în stamb, pe cînd nu
intrase în conflict de interese cu CNSAS. Un Emil Hurezeanu a vrut
neaprat s tie cum e s fii consilier de prim-ministru (sper c a aflat).
Peste toate, i-a mai dus i tava publicistic unui CTP, ca i cum acesta ar
fi fost comentator la „Europa liber”, nu la „Scînteia tineretului”... Un
Stelian Tnase, altminteri scriitor admirabil, lucreaz cu sîrg în solda
unui escroc naional, care de mult ar fi trebuit s înfunde pucria. Alte
cîteva figuri notorii ale inteligheniei româneti au fost depistate a fi dat
cu subsemnatul la Cooperativa „Ochiul i timpanul”... Nu-i mai amintesc,
întrucît oricum i-au primit pedeapsa...moral. Prestaia acestora din
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urm pare a-i justifica i a-i salva, în faa aceleeai instane morale, pe
toi informatorii de (d)uzin: „Pi dac de-alde Ionescu sau Popescu au
dat cu pseudonimul, ce puteam face noi, tia, fr nume i prenume?!”
Totui, justificri solide i turnri masive de cenu în cap nu-s de
gsit decît la cîiva informatori, ce i-au asumat cu umilin faptele. Cei
mai muli tac chitic, dei unii dintre ei au condeie (pixuri, calculatoare)
sprinare. În cea mai recent carte a sa (Documentele antume ale
„grupului de la Iai”, Opera Magna, 2010), Luca Piu îi îndeamn,
duhovnicete aproape, s se spovedeasc. i dac o face el care, în 20 de
ani, pre muli i-a rspopit, trebuie a se înelege c situaia e, ca s zic aa,
favorabil iertrii pcatelor, chiar înaintea replierii pe cellalt
trîm...Cine-l credea pe Luca un justiiar inclement, adînc pedepsitor, are
acum imaginea unui pap care nu d doar bule (adic îndemnuri în a
buli), ci i indulgene. Pentru prima dat se arat înelegtor cu un
academician, sub rectoratul cruia a fost „lucrat” întru eliminarea din
universecuritate, unde îi exercita mandatul de lector francofil. i asta
întrucît matematicianul, în rstimp, i-a developat el însui ascunziurile
i presiunile pe care le-a suportat, „c aa erea pe-atunci”, cum îi încheie
Obiectivul aproape fiecare comentariu la opera informaional. Pe un alt
acad., psihiatru acesta, aproape c-l comptimete întrucît a fost obligat
s-i recenzeze, la Secu, pe unii dintre membrii „Grupului”, spre a-i salva
onoarea pierdut de fuga transfrontalier a feciorului personal.
Apreciaz, Luca Piu, în cel mai înalt grad mrturisirile lui Sorin Antohi
i-i îndeamn i pe alii s procedeze în consecin. Totodat, fa de
precedentele ieiri în aren ( e un circ tragi-comic, un amestec de rîsu’plînsu’), cînd i-a luat la refec chiar pe unii dintre cei cu care s-a aflat de
aceeai parte a baricadei, de aceast dat Obiectivul etaleaz o mai lax
comprehensiune, are pusee de convieuire panic sau – cum el însui le
zice – „frazri nu lipsite de oarece tandree pentru actanii rului istorial”.
Dup 20 de ani, pare-se, i crimele se prescriu: cu condiia de a fi fost
scrise, rescrise, rsscrise, aa cum a procedat Luca Piu, în crile sale.
Din acest unghi, demersul lui seamn cu al lui Paul Goma, cu
deosebirea c „Omul din Belleville” e, în continuare, necrutor, adînc
pedepsitor în cuvînt, intolerabil cu compromisurile de orice soi, pe cînd
„Magistrul Cajvanean”, pe msura înaintrii în vîrst i în înelepire,
pare a se se situa sub adagiul biblic i cronicresc: „Deertarea
deertrilor i toate sînt dearte”. Chiar comentariile, notele i notulele
sale la turntorii dintre cele mai ordinare respir un aer cronicresc,
parodic crengist, ca unul ce s-a dedulcit la cocriile stilistice ale
Humuleteanului i a transpus în limba hexagonal Povestea povetilor,
cea fr de perdea, de s-au umflat rabelaisienii de rîs. Dac Paul Goma îi
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plaseaz pretorienii în Infern, fierbîndu-i la foc intens, Luca le d ansa
Purgatoriului i a mrturisirii ierttoare de pcate.
Ceea ce Securitatea numea deja, în sens restrîns, „Grupul de la
Iai”, Cajvaneutul îi identific, în sens larg, drept „Bahluvieni Atipici i
Independeni”, „formaiune cu geometrie variabil”, unde încap, „în
marea noastr varietate socio-profesional-uman”, cam toi nemulumiii
din biosfera universitar: vreo 30-40 la numr. La rigoare, obiectiv fiind,
Obiectivul îi aeaj pe cprrii, observînd c „nu întîlneti nici o
trstur relevant ce li se poate aplica la toi cei înirai prin rapoartele
sexcuristice, prin pîrele surselor, în referinele de istorii literare i
dicionare de autori.” Rmîn, rzvrtii puri, doar cîiva (Dan Petrescu,
Liviu Antonesei, Al. Clinescu, Luca Piu însui); muli sînt „dizideni
camuflai”; alii – „nealiniai” (la politichie); sau „contemplativi”. În
marele ei avînt, Securitatea îi cam face talme-balme, punîndu-le în
cîrc gîndiri i aciuni la care nicicum nu se dedaser. Dar – constat cu
nduf Obiectivul – „Securienii, ei, trebuiau totui s-i creeze din orice
rahat front de lucru spre a-i justifica lefile fabuloase i privilegiile
numeroase.” Multe din rapoartele lor sînt „cam necompetente (..) pline de
nume proprii, româneti sau etranjere, scrise greit, confuzii policrome,
încurcturi de date, dezinformri intenionate ale surselor, acceptate ca
adevruri metafizicale, expresii în limba de lemn cu miliardele, virgule
tot timpul între subiect i predicat, dezacorduri gramaticale
suprtoare...” Aceste tare sînt observate de însui aigherul suprem al
Securitii ieene care, într-o notul pe o not informativ a sursei
„Ionescu” , încîntat se arat de pertinena interpretativ a psihiatrului:
„Iat, în sfîrit, o not informativ capabil s deceleze aspecte ale
utilizrii literarului pe cile subtile ale unor esene de ordin reacionar. i
dac rein faptul c „Ionescu” nu este nici literat de profesie devine cu
atît mai notabil. În astfel de cercuri trebuie ptruns cu astfel de surse,
dac sîntem capabili s le gsim i, mai ales, s le dirijm.” Patetic
recunoatere a incompetenei slujbailor proprii i a excelenei unor
surse!
Totui, ce-i mîna pe ei în lupt, securiti i informatori? Securitii,
m rog, asta le era meseria, cu ea defilau, mai ales pe la CUI, unde, dup
un pahar-dou-nou, mai tot universitarul îi ddea în petic, spunînd
bancuri „pulitice i apulitice” (vorba lui Pstorel). Sursele „strînse de
fudulii” (apud L.P.), pentru vini reale sau imaginare, pot fi i ele înelese
– nu i justificate. Dar ce ne facem cu informatorii veseli, cu mapa/geanta
subsuoar, care toarn doar „pentru-o via mai comod”, din vigilen
partinic, din invidie sau din pur vocaie? Pi, nu facem decît, precum
Luca, s-i dm „pe rîztoare”. Remarcabil e faptul c, mai toate sursele,
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în cazul Obiectivului Pavel/Popa / Luca Piu, adic, apreciaz în cel mai
înalt grad doxa i cultura sa, amendîndu-i doar unele...surse culturale
neconforme ideogramei marxist-ceauiste, refuzul de a intra în partidul
hunic (din lene intelectual i din zgîrcenie, ca s nu plteasc cotizaie,
se justific, inocent, refuznicul), inuta vestimentar, de neao sorginte
bucovinean (ceea ce, dimpotriv, ar fi trebuit ludat), limbajul savantburuienos, cu trimiteri la ctitorii erotismului frust i dezinhina(n)t, fie
acetia Adam i Eva, Apuleis, Marghizul de Sade, sau neîntrecutul
nostru autor de amintiri, poveti i povestiri. Sursele, fie ele feminine sau
masculine, cînd vine vorba de astfel de inserii, par nite fpturi
neprihnite (decît de organul subventral al partidului „hunic”, cf. L.P.),
dar dac e rost de-o promovare (ca lector), de un doctorat, de un stagiu în
Frana, atunci se mobilizeaz exemplar spre a-l picta cît mai fistichiu pe
atipicul candidat.
Exemplar se mobilizeaz, spre a-i bloca ascensiunea pe scara
didactic i pedagogic, sau imersiunea în spaiul hexagonic, bieii de la
Cooperativa „Ochiul i timpanul”: i se caut vicii majore, i dac nu sînt,
le inventeaz. Într-o zi, este urmrit pas cu pas, ca un spion de talie
internaional, cum deambuleaz nonalant de la „blocoteul” din
Nicolina, la Universitate, de aci la Bibliotec, mai poposind, frugal, pe la
CUI, mai schimbînd vorbe, cri i reviste cu vreun lector francez sau
chinez... V închipuii cît abnegaie i ce chin pe bietul „urmritor”, s
sar din autobuz în tramvai, s alerge pe strzi, s atepte, în faa vreunui
obiectiv cultural sau privat, pîn ce obiectivul îi fcea datoria!...
Obinerea mulajului cheii de la apartamentul personal i neaccelerat al
obiectivului este demn de o parodie de roman poliist.
Parodie de roman, nu poliist, ci realist-socialist, este Brazd peste
haturi revisited, oper samizdat, scris la începutul anilor ’80, împreun
cu Dan Petrescu, Sorin Antohi i George Pruteanu. Din pcate, cîteva
capitole, aparinînd lui Luca Piu, s-au pierdut în focul percheziiilor,
pare-se iremediabil. Oricum, i aa scrierea are un haz nebun i te face s
regrei c obiectivul Luca nu s-a dedat i la opere de ficie, cum ar zice
Paul Goma.
Altminteri, Luca Piu impune, prin el însui, o figur atipic de
savant eco/logist, mic turn babel de limbi etranjere, unele scoase din
mori, roztor de bibliotec, exe/geto-dac lautrea(de)monic i sondor al
sentimentului românesc al urii de sine, fr a etala, în exces, iubirea
fa de alii sau de el însui, trgînd brazd adînc i subire peste
haturile literar-cogitative. Stilul lui este recognoscibil chiar în absena
semnturii. i inimitabil.
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„Ploua cu bulbuci i erau fericii. Mai încolo, pe
alte blocuri i vile splate de valuri, erau alii care fluturau
bani muli, cecuri, bijuterii grele i hidoase. Trecea cu
luntrea sa încptoare milimetric pe lâng disperai. Unul
îi pic în barc plocon.”

Dou proze scurte de Adrian Majuru
Potop grotesc
Jeepul zvâcnea sforind pe oseaua peticit i animat cu strigte
anonime. oferul era rou de mânie, iar în uriaa lui goace se zreau
mutre desfigurate de plictiseal. Doar un urlet prelung i sacadat era
presrat în vitez peste strzi iar praful învluia totul în urma lui. Mutrele
se zgâiau în voluptatea salivelor revrsate pe caldarâm la întâmplare i
mimau cu voci gomoase cuvintele minunatului copil care nu minuneaz
pe nimeni decât pe el însui: “Toat lumea e a meaaaa… i pot s m c…
pe eaaaa!!!…”.
În zdruncinturi fioroase frânele oprir mastodontul pe aleile
parcului. Oamenii erau biete mogâldee insignifiante pe care bloasele
creaturi nu ddeau doi bani. Precum nite valuri gelatinoase s-au revrsat
din jilurile capitonate, apoi i-au dezmorit copitele în ezutul primului
gsit. Un barcagiu. Bietul barcagiu! S-a npustit spre singura alternativ
de scpare: barca! I-a dat vânt, s-a pus pe vâslit i iat-l la mijlocul
lacului. Bloeniile îi strepezeau gingiile la el i-l imitau sarcastic.
Barcagiul a oprit într-un târziu vâslitul pentru a se odihni.
Nenorociii urlau deja pe terasa restaurantului aflat pe malul lacului. Iar
el nu putea bea o singur bere. Luase doctoratul în drept, dar dup ce a
dat în vileag câteva plevuti de cartier a ajuns barcagiu. Acum, era atât de
îndurerat încât uitase pentru ce se afla pe luciul apei în mijlocul lacului.
Era doar îndurerat i atât. A ridicat privirea pe întinsa mare albastr a
cerului. De pe uriaul glob ocular al lui Dumnezeu nu cobora nici mcar
o lacrim; doar un norior plpând cretea în ritmuri galopante.
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Lacul a devenit cenuiu, iar primii stropi mruni se prbueau cu
dezinvoltur. “Ia-te uit! – îi spuse barcagiul -, Dumnezeu a strnutat…
Ba, a rcit ru de tot!” i-a tras pelerina peste umerii czui i s-a pus pe
ateptat. Ritmurile cântecului vuiau înfundat, dar tot se mai auzea: “Toat
lumea e a meaaa!… i pot s m c… pe eaaaaa!!!…”. Apoi nu s-a mai
auzit decât o bufnitur undeva deasupra. Era întuneric bezn i rupere de
nori. Barcagiul se simea înduioat. A întins braele spre bolta învineit,
dorind parc s o cuprind cu ele. Barca se cutremura de vânt i valuri,
iar prin apropiere plutea ceva uria i rou. Era un jeep care se scufunda
cu roile în sus ca un pete gunos.
Apa se revrsa pe strzi iar canalele înfundate de gunoaiele
glorioase ale oraului nu voiau s primeasc nimic din darul proniei
cereti. Dou umflturi ciudate strbteau lacul despicând cu greu
valurile. Cele dou cocoae musculoase care se apropiau de barcagiu,
gângurir printre înghiituri de ap: “B, laaaa…, tra’n coa’
barcaaa!”
Barcagiul ridic o vâsl i începu s urle ca un apucat cu toat
alura lui de avocat genial: “Toat lumea e a meaaaa! i pot s m c.., pe
eaaaa! Chiar aa? Dar nu i’n barca meaaa!” i cocoaa plutitoare plezni.
Dup un gâfâit scurt, rotocoalele disprur cu totul de pe luciul apei.
Celalalt cocoa bâigui: “b. Te spaaa….” i atât. Aveau
ireturile legate. Doar erau frai de cruce. i împreau totul aa cum se
cuvine, iar când nu se putea cu anumite lucruri, le legau.
Ploua înnebunitor, de parc Dumnezeu însui dnuia furios pe
ritmurile tranzistorului aflat de mult timp pe fundul lacului. i aceast
dnuial îl ungea la suflet pe bietul barcagiu. Ar fi vrut s dnuiasc i
pe inima lui, care treslta de plcere.
i-a suflecat mâinile i a început s vâsleasc. În faa sa se aflau
câteva pete albe care se pregteau s fie înghiite de ape. S-a îndreptat cu
barca într-acolo. Despica valurile cu nesa. Ajuns unde dorise, a
descoperit o anvelop uria de tractor defunct pictat cu un anun:
“Taxi-Cauciuc/ plteti maxi i nu te-arunc!”
Cei de pe acoperiul blocului ipau ctre taximetrist. Iar acesta se
arta inflexibil: “Mia de parai! i sunt, totui, indulgent! Fr mia de
parai de om….” Barcagiul a zvâcnit din fundul gâtlejului: “Inginereeee!
Ce faci inginereee!” Era un bun prieten al su. Terminase Politehnica
apoi finalizase doctoratul la Toulouse în mine i petrol. Dar pentru c nu
l-a admis la examen pe Cucu-Bebex, biatul bulibaei, vânduse pân nu
demult anvelope-deeuri.
“Taxi-Cauciuc” s-a întors cu repeziciune holbându-se la cel care
se apropia. “B, avocateee! E lumea noastr, b!!! Uit-te la tia
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trei! Tuciuriii tia-s plini de bani. Îi las aici avocateee! i m uit la ei ca
la Titanic, b!”
Ploua cu bulbuci i erau fericii. Mai încolo, pe alte blocuri i vile
splate de valuri, erau alii care fluturau bani muli, cecuri, bijuterii grele
i hidoase. Trecea cu luntrea sa încptoare milimetric pe lâng disperai.
Unul îi pic în barc plocon. Cu un teanc de parai în dini i un colan de
buliba la gât. “Ia tot, conauleee! Sru’mânaaaa salvatoruleee!
efuleee, iaaa tot!” Barcagiul numra banii. Erau opt sute i cincizeci i
trei de parai. Opt sute i cincizeci i trei! Nu s-a oprit din vâslit, dar i-a
adus aminte de colegul su politehnist. “Mia de para! i sta… Aaaaa,
unde sunt restul, b! În conturi! Gata, coboar!” / Undeee?!! / Aici. Team dus cât ai pltit! / Uite, mcar pân acooooo… era deja departe,
undeva în urma brcii. Iar mobilul de la brâu începuse s-i fredoneze:
“A da zile de la mineeeee….”
Nu mai conta nimic. Îi ddea seama c din imensitatea de ape sau salvat doar el, i colegul lui, genialul decan-inginer. Cci fusese i
decan. Apoi, cu o voluptate nebnuit, strig: “Unde v sunt jeepurile,
b! Ha, ha, ha, haaaa…”
S-a trezit pocnit peste fa de o mân aspr. A deschis ochii.
Omul în halat alb i-a luat pulsul, inându-i mâna cu putere. “Ce naiba,
avocate, nu mai pune i tu totul la suflet. Uite, i eu, ditamai eful de
clinic cu mizeria asta de salariu i tot îmi in cumptul.” Pacientul s-a
sprijinit în coate i a privit pe geam. Un norior alb i plpând se
încpâna s dispar. Nu plouase de luni de zile iar el i-a spus vistor:
“De ce, oare, Dumnezeu nu are mcar o zvâcnire de grotesc? Cci
Doamne, ce potop minunat ar fi fost!…”
De voluptas speciae
În saloanele palatului eram înfipt ca un pumnal într-o mulime de
intestine aburinde. Maele se zvârcoleau in discursuri sforitoare. Era o
lansare de carte. O banal lansare de carte. Plictiseala se prelingea ca un
magiun lipicios încleindu-mi ochii. Dac s-ar fi trezit ca prin minune
btrânul prin i ar zri pentru o clip ce mutre cotrobiesc prin saloanele
lui, s’ar descrna instantaneu.
Aa gândeam eu la acea banal lansare de carte unde fiecare
dorete s se aud i s înoate în propriile laude i aberaii. Maiestuoas
desupra tuturor, se ridica oglinda de Murano, a btrânului prin.
Imensitatea strlucitoare domina prin însingurarea ei temporal spaiul
infinit dintre podea i cupola înalt.
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Alturi, fruni încreite de dorul aprins al unui fursec uscat promis
ca premiu dup ultima silab nearticulat a melcilor rtcii undeva
printre filele crilor. Priviri hmesite se reped în zbor ucigtor printre
cafelele zeoase promise ca meniuni celor nelinitii la orele de oratorie
cefalopod.
Aplauze repezite, tropituri de gânduri terse. Mi-am desprins cu
greutate lama ascuit din încolceala panicat în faa fursecurilor lpite
printre dini. Oglinda refuza s priveasc realitatea intestinal a
saloanelor. Îi oglindea propria-i realitate, aceea în care trecutele chipuri
s-au lsat prinse de voluptatea ei. Voluptatea oglinzilor.
Totul devenise un simplu i banal joc de societate unde
variabilele inteligenei medii erau înlocuite cu paradigmele prostiei al
crei infantilism se zvârcolea într-o frigiditate transpirat.
Oglinda prea asemeni unui cristal magic, imaculat, care nu se
lsa murdrit de petele verbale ale creaturilor anxioase adunate în jurul
microfonului. M-am îndreptat ctre ea ca o alternativ ultimativ de
supravieuire. Am urcat treptele cu furie, nscându-m a doua oar i
pentru totdeauna. Ajungând la captul scrii, am întâlnit privirea unui
personaj elegant care m urmrea cu o curiozitate uor mascat. Ne
desprea doar oglinda.
M-a cuprins treptat o voluptate ascuns pîn acum în tenebrele
fiinei mele. M simeam atras de aceast barier nebnuit de resorturile
mele. M-am lsat cuprins de imacularea oglinzii i a fost precum o
trecere printre neanturi insesizabile. Respirrile erau cristale care se
loveau între ele în clinchete subiri i delicate. Lumini i umbre se
zvârcoleau continuu recompunându-m altfel, detaliu cu detaliu. Totul
era ca o apsare mtsoas. i în fiecare detaliu simeam o atingere a lui
Dumnezeu tinuit i zvorât spiritelor grobiene.
Ieirea a fost asemeni unui pas tremurat i nerbdtor s se
împlineasc. S-a împlinit regsindu-se dincolo de oglind. Tînrul brbat
îmi întinse tabachera de argint în timp ce, în spatele meu, vuia molcom în
oglind, plictiseala transpirat a lansrii de carte.
În faa chipului meu pâlpâiau lumini cu licriri discrete. Erau de
fapt fonetele tcute ale crinolinelor. Închisesem butoniera puin
deranjat de misterioasa i nebnuita voluptate a trecerii. Coboram
scrile îmbrcate în catifea roie alturi de clcrile pufoase ale pailor
grbii de polc. Companionul meu îmi spunea fericit c îmi trecuse
cumplita migren care parc m aruncase într-o lume de comar. Se arta
fericit c revenisem alturi de ei, tocmai în aceste clipe de care se bucura
toat lumea. Se petrecea anul iar familia princiar era în preajm.
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Prin coluri necuprinse de lumina lmpilor cu seu, grupuri mici
devorau parfumul i umbrele prezenelor feminine. Priveam aceast lume
al crei tumult se oprea în ariile valsului rostogolit cu finee undeva la
etaj. Tumultul meu tria sincopat de atingeri trectoare ale vorbelor
rmase prin preajm; erau cuvinte de bucurie adresate revenirii mele
dintr-o nebunie trectoare. Sau aparent trectoare. Revenisem alturi de
aceia care m ateptau i m iubeau.
Paloarea fierbinte a evantaielor susinute de priviri adânci
îmbrbtau apropierea. Erau rotiri de capete i vâlvti de pr împletit.
Erau arcuiri de brae i surâsuri de neatins. Totul i se druia asemeni
fructului oprit în chip de rostogolire lent. M oprisem bucurându-m de
misterioasa mea revenire. Atinsesem degetele înmnuate în mtase
imaculat i a cror voce se apropia discret.
Peam cu încântarea unei reveniri dintr-o cltorie lung i
îndeprtat. Îmi umpleam privirile cu zâmbetele celor care treceau prin
faa mea i schimbam adesea câteva cuvinte. Descopr c exist o graie
a cuvântului care se revars prin rostire.
Eram purtat în marele salon cu cascade calde de lumini i
revrsri de sunete. Paii erau însoii în cadenri de respirri dorite.
Atingerea era un întreg necuvânt ce va rmâne aa pân la împlinirea lui
senzual.
Din balconul larg deschis se strecura chipul blajin al serii. Adieri uoare
de aer nvleau bulucindu-se în faldurile rochiilor. Cu toii s-au îndreptat
în mers legnat afar pentru a privi seara i vuietul slab al vântului. Dar
acesta cretea pe msur ce saloanele se goleau. Priveam aceast
preumblare a apropiailor mei iubii ca pe o pecete nedesprins veacuri
întregi.
Adierea stingea în linite lumânrile de seu prin ferestrele
deschise. Glasuri îndeprtate se strecurau în unduiri de melc grbit i
disperat în cutarea speranei. Rmsesem singur cu acest straniu
sentiment când, din umbra întunecat a unui col zrisem ceva micând.
Devenise brusc o apropiere neateptat. O apropiere care gesticula nervos
ctre mine. Era foarte clar c urma s mi se adreseze. Era Vali, colegul
meu care-mi strig: “Iar nu ne-a semnat contabila referatul!”, în timp ce,
în spatele su, prin oglinda care trona maiestuos, personajul elegant se
afla în cutarea mea.
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„regii se privesc ochi în ochi i-ar alerga mai curînd spre alte fete
prin Tracia, de unde vin arome de fragi,
izuri de vinuri vechi,
gust de carne de urs, faguri pline cu miere”

Afrodita
un poem de Gellu Dorian
Din balconul meu se vede pîn pe Olimp
- o mie patru sute nouzeci i ase km –
prin frunzele Afroditei, care nu ascund un pubis puber,
adus anul trecut tocmai de acolo,
de printre buruienile de la marginea drumului pe care niciodat
n-au urcat zeii, dei respiraia lor se simte prin frunzele catifelate
pe care le privesc în fiecare diminea,
în timp ce în parcarea din spate zeci de maini or s-o omoare în curînd,
i acolo urcau maini pîn la cota 2000 unde am ajuns i noi
s mîncm i s bem, nu ambrozie, i s privim pîn
în vîrf unde se mai pot auzi pietrele vorbind
despre incestuoii zei,
dar aerul nu ucide nimic pe acolo, ca în parcarea din spatele blocului
din care ies noaptea umbrele din silueta farmaciei Semaca
i urc la mine la cîte un taifas de un roman,
aa cum a fcut într-o zi de iarn spierul sas Johann Gorgias,
i nu ne-a fost deloc urît,
cum nu ne-ar fi fost deloc team dac de printre pinii de pe Olimp
ar fi ieit Afrodita singur, nu însoit de nimfe sau, mai ru,
de Hefaistos, ori de amanii Ares, Dionysos, Hermes, Poseidon
sau de muritori ca noi, Adonis i Anchise, ori fii ca Eros,
Anteros, Harmonia i Aeneas, care, dac privesc de aici
cu atenie, îi pot vedea la mas mîncînd tocni de fasole,
bînd bere, urcînd pîn sus, la 2918, unde umbre de ghea
ascund paii lor, tropind prin minile celor ajuni acolo
dup douzeci i patru de ore de mers,
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de acolo nu se vede pîn aici,
unde furnicile cu nume de Zeus, Diona, Uranus sau
Adonis, Dionysos, Hermes, Poseidon, ori Adonis i Anchise,
Eros, Anteros, Harmonia i Aeneas
îi rod rdcinile prin pmîntul vasului în care Afrodita
îi întinde frunzele catifelate, cenuii
ca plria de cea ce st tot timpul peste Olimp,
ca nimeni s nu îneleag de ce cei din Litohoras
nu merg niciodat s-i salute pe zei,
nici zeii nu coboar printre ei,
nu, nu se vede nimic, în timp ce hîrjoana continu printre nori,
fr s obosim s credem c de pe plajele de la Plathamonas ori Caterini
mamelucii lui Ulise se pregtesc pentru Corfu
i de acolo spre Troia, dei printre piesele de ah
regii se privesc ochi în ochi i-ar alerga mai curînd spre alte fete
prin Tracia, de unde vin arome de fragi,
izuri de vinuri vechi,
gust de carne de urs, faguri pline cu miere,
aici am adus-o într-o main, printre pietre i nisip luat de acolo,
pe Afrodita, fr s o vad ochii grnicerilor,
fr s plîng de dorul suratelor ei, uor ofilit,
s-mi aduc aminte de zilele prin care am crezut c ating
inima muntelui care pulsa
sîngele ei pîn în venele mele,
pream a fi nebunul i floarea, numele ei nici acum nu-l cunosc,
dintre toate buruienile crescute sub stînci,
ea prea ca o spum de sperm a zeilor, pete nenumrate
pe un cearaf întins peste tot muntele
peste care joaca frumoas a zeilor putea fi simit,
aa cum simi sus briza mrii i spuma din care ea s-a ivit,
numai pe ea am luat-o, auzind chemarea ei,
cine tie, puteam fi Ares, nu Hefaistos,
puteam fi Dionysios venit de la Balcic, nu Hefaistos,
puteam fi Hermes, nu soul ei, puteam fi Poseidon ieit din Marea Egee,
nu Hefaistos, ori pmîntean ca Adonis sau Anchise,
tia c-i voi face copii frumoi ca Eros,
tremura i-mi lsa pe mîini seva ei care mirosea a mare plin de scoici,
a adormit subit sub torpedou, într-un fund de pet,
pîn cînd a ajuns acas, de unde privete odat cu mine
pîn pe Olimp,
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i-am vorbit despre grecii din tîrgul meu,
despre egumeni i comersani,
despre eterie i Electra, cîntreaa de noapte, despre fotbalistul Socrate,
despre Ianis Caraianis, despre surorile Kociopulos,
despre coala greceasc, numai despre mine nu,
cci nu eram grec, iar sîngele meu nu curgea din Olimp,
secase prin venele acestui tîrg
în care ea se pregtea de moarte fr s tiu,
mii i mii de furnici i-au urcat prin tulpini i frunze,
galbene ca aurul, ca nite salbe la gîtul ei din care nu mai ieeau cîntece,
lebd într-un lac îngheat,
ea-mi spusese de o mie de ori viaa ei, mereu alta,
am luat-o cu mine prin tîrg, s vad i ali ochi, aa cum i pe vremuri
i-au plcut ali ochi, a fi lsat-o s adoarm în alte ferestre,
numai s înfloreasc mcar o singur dat
aa cum am vzut-o în vis,
dar n-a fost deloc aa,
în tîrgul acesta tot ce vine din afar, i de venit au tot venit peste ani
mii i mii, zeci de mii, sute de mii,
moare sau pleac lsînd locul gol, sterp
ca un uger de vac pe care nici abatoarele n-o mai primesc,
din toate prile au venit i au stat cît a fost locul mnos,
cîrciumile pline, bisericile prospere,
buzunarele doldora de bani,
iar apoi au fugit fr s se uite-napoi, doar în clipa cînd
iari locul ddea miere i lapte,
iari cîntau stranele, iar cîrciumile le îngîna,
cînd se putea iari înflori în ferestre,
numai ea a venit, n-a înflorit, i-a murit
fr s mi se plîng mcar o secund, dei dimineaa, toat ziua, seara,
noaptea cînd m simeam dat jos din pat de ea,
eram lîng ea, vorbindu-i ca un nebun,
fr s-i vd ochii cu care priveam i eu de aici pîn pe Olimp,
unde muuroiul imens de furnici secera
iarba crescut din sperma zeilor
creia Afrodita mea îi ducea dorul –
o îngrop în fiecare zi
s tiu c mîine o voi vedea încolind din trupul meu peste mine.
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„Volburic nu se va schimba niciodat, el va face
doage i fluiere i linguri, poate i case, va continua s nu se
uite la putori, va dormi în fân i va surâde singur, i lumea,
fii siguri, o s-i uite pe primar i pe pota i pe miliian,
chiar i pe popa, dar n-o s-l uite pe Volburic cel lene i
nebun ca poeii. Deh!”

Inedit

Dou proze de Aurel Dumitracu
VOLBURIC
Numai c Volburic sta trece drept un trântor i jumtate. B,
zice, când o s cânte cucul în paradisul muierilor, atunci v ascult eu pe
voi. Ce, b, ce s m-nvai? Voi ce-ai înlat? V-ai c ... pe voi pe o
cale ferat, ai salivat, ai scris studii despre mute, v-au primit telectualii
ia în faculti. B, ai devenit domni. Numa  s nu v ridicai la ceruri,
eu v spun, deja e mare aglomeraie de sfini acolo. Auzi, vin ei i-mi
spun mie ce s fac ...”morala e moral, pisica nu tie – b filozofilor,
bunicile voastre n-au nici mcar ciorapi în picioare i voi îmi vorbii de
balerine! Pi stai, mi, c v spun eu ce suntei. i tu mai du-te dracului,
Galo, hai du-te ... ce tot îmi vorbeti de primrie?! Ce, primarul are
patru gloane în cur, cum am eu? Ce, s-a-mpotmolit ca mine pe pmântul
ruilor, ce ... vai de pupzele voastre, gugutiucilor, voi dezertai dac
vine rzboiul” ... da  ce bine-ar fi, când dezertai i ajungei la ia, la
americani, la arabi, dracu  s-i ia!, s v-ntrebe care este dup voi
definiia patriei i s v împute ca pe nite ciori. B, ce-ar fi s m mai
lsai pe mine în pace, s v ducei în Buzul vostru, s v ouai, s-l
credei pe Dumnezeu i pe toi vorbitorii cu kilu , - tii, gata! Gata! C
protii se mai i-nfurie ...
Cassian nu zicea nimic. Mormia. Ca i cum din cauza nerodului
de Volburic nu i-ar fi mers lui treburile la primrie. Ca i cum din cauza
lui Volburic s-ar ine pe lume edine i-n ele ar fi critici, criticai,
criticui, criticai, chiar i criticue, d-alea cu buzele vopsite (deh,
filmele! Ar zice Volburic) – ce mai, pmântul e plin de oameni, dar prea
în grab a fost fcut, prea s-au aciuat pe el omizile ... i efii omizi i
uneori îngerii – se spune c albul echilibreaz. Sau poate c am învat
din cri s vorbim prea mult i nu tiu cum, aa, pe de lturi c e mai
67

bine s te ii de gard decât s mergi pe sub el ... Deh! Domnu  meu, zice
Calu (erau numai domni pe acolo, da  nu-i vedea nimeni!), ast-noapte
am dormit afar, lâng lac, cântau broatele de parc cerul voia s e ia
locul, cântau i ele, pguboasele! i le-am ascultat, am stat cu ele, eu nam femeie, eu pot dormi oriunde, pe mine nu m-n-treab nimeni de ce
plou i ninge i vin anotimpurile astea ca nite caravane, i nici de ce
ip copiii, nici de ce mor mieii lui Saul, nici de ce oraele vin peste noi
ca nite dihnii, nu, pe mine nu m întreab nimeni nimic, eu pot sta
oricând i oriunde, eu pot muri i tri oriunde, poate c asta e libertatea,
bine nu tiu, dar e o stare pe care nu te înduri s-o lai mut, o iei la vorb,
o iscodeti, te împrieteneti cu ea, o poi alunga, da  vreau s zic c
asear am stat singur pe marginea lacului, i a venit noaptea,
butucnoas, lung, parc avea o linite-n plus, am stat singur i nu am
dormit, m-am gândit doar: la rostul primarilor, la berze, la femeile care
îmbtrânesc (la brbai nu, c ei nu îmbtrânesc, ei cel mult pot muri, ei
cel mult pot s se prosteasc), m-am gândit i la Volburic sta, lene i
nebun cum e, ca poeii ... eu zic c fr el noi am fi mai ri i am grei
mai mult, i ne-am mini c dac noi conducem oamenii tia le suntem
i superiori în tot felul, i mi-am zis c las, Calule, un om este un om,
ele este cum este, ce venii voi i le cerei oamenilor s fie la fel, c la
urma urmei adevrul e o chestiune de „depinde ce aperi”, c nu se tie
cât cenu rmâne din noi, c tot la cimitirul sta ne vor duce e toi, ca
pe nite paie, ca pe nite coji de cartof, i mi-am zis c Volburic e mai
stpân pe situaie decât noi, c el cel puin nu o drege dup cum o dreg
alii, ci aa cum simte: dac strâmb simte, strâmb face, dac drept simte,
drept face, dar numai cum încuviineaz ochii lui i carnea lui i inima lui
i braele lui i creierul lui i poate mai ales miresmele de care se bucur
sau întunec umblând pe pmântul acesta bolovnos. Aa c, zic eu,
lenea lui Volburic nu e dialectic i nici ruvoitoare, nu este decât o
încpânare pmânteasc – nu vedei? Volburic face doage, face
scânciobe pentru copii, face linguri i mai ales fluiere, c, zice el, muzica
e adevrata putere a omului, c muzica îl desparte de animale, c
animalele aud numai râgâituri, nu sunete, Volburic zice c râgâielile nu
pot fi numite sunete; i mai zice Volburic ceva, el zice c gragostea a
fost de fapt puterea adevrat a omului, dar au aprut prea multe putori
pe lume i c s-a ubrezit totul pe linia asta, cic putorile au slbit
genunchii i minile brbailor, i c din cauza acestor putori s-au dus de
râp ceti i imperii i apele s-au fcut mai murdare. Eu nu cred. Dar
Volburic nu se va schimba niciodat, el va face doage i fluiere i
linguri, poate i case, va continua s nu se uite la putori, va dormi în fân
i va surâde singur, i lumea, fii siguri, o s-i uite pe primar i pe pota
i pe miliian, chiar i pe popa, dar n-o s-l uite pe Volburic cel lene i
nebun ca poeii. Deh!
Borca, 10 august 1981
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DE CE PRIMVERILE NU AU LIMB
Muli ani n-am mai intrat în pivni. Acolo murise o femeie. N-a
tiut nimeni. Au gsit-o pe dig, veted, cu bee în pr, cu rochia sfâiat.
Avea un ciorap rou. Cellalt dispruse.
Petii! Petii! Ziceau toi.
Eu m dusesem la cinematograf, în seara când au gsit-o. Singur. Era un
film rusesc. În ctune, filmele ruseti trec drept filme proaste. Erau numai
câiva mucoi de nou-zece ani, vduva lui Pârâu, un igan los,
muncitori de la carier. i eu. La marginea unei pduri, prin Siberia un
ocna gsete un mormânt proaspt. Sap ... i doar îi spusesem s nu
intre în pivni, s m atepte sus, în pod, întotdeauna. Liza avea ochii
blânzi ca vielele, gura-i era tcut, somnoroas parc, înainte trise cu
un pota. la înnebunise. De la un timp nu mai ducea scrisorile
oamenilor. Le desfcea i le lipea pe pereii unei magazii. i în toate
nopile se furia din cas, intra în magazie, se despuia i apoi citea
scrisorile. Pân la urm s-a afiat. L-au legat. L-au dus. Nu s-a mai întors.
Liza n-a plâns. Dar avea un copil mut. i despre un copil mut nu poi ti
nimic. Nici mcar dac e al tu ... i tot spând, d peste un cadavru. i
ocnaul scotocete prin buzunarele mortului. Nu gsete nimic. i se
aaz pe marginea gropii. i nu tiu de ce începe s cânte ...
Câteodat, seara, Liza trecea pe la gater. Se uita la fierstraiele, le
atingea zimii. i pleca. O priveam cu indiferen. Femei ... îmi ziceam.
Îns Liza teecea tot mai des, prea des. Dincolo de rochia-i splcit
bnuiam un trup sfrijit, rece. i apoi, ce-mi trebuia? Numai c ea trecea
prea des pe la gater. O femeie nu trece de multe ori prin acelai loc dac
n-are interese. Într-o sâmbt, când toi plecaser mai devreme pe la
casele lor, eu am rmas. Liza a aprut pe la aisprezece. Dinspre râu. i a
venit spre mine. Încet. Senin. inea ceva în pumn dar nu-mi puteam da
seama ce anume. S-a aezat în genunchi în faa mea, m-a privit, a întins
pumnul i l-a desfcut. Am tresrit. În palm, nuc, o broscu roie. i
nu srea. Sta acolo. i Liza continua s m priveasc. Da, avea o privire
blând, ca vielele. Pentru ea, desigur, eram o poart nou. Aa c am
luat broscua din palma ei i am lsat-o în iarb. „Prostule, a zis ea,
brbatul meu nu se culc niciodat în iarb. Tu de ce-l lai pe iarb?! „.
Nu aveam ce s-i rspund. Acceptai jocul. Totui nebunii sunt de dou
feluri: nebuni i bolnavi. Periculoi sunt numai cei din urm. Eu nu tiam
cum e Liza. Am ridicat broasca din iarb i i-am pus-o în palm. A
strâns. A strâns pân s-a auzit pielia pocnind. Printre degete a ânit
sânge amestecat cu firioare negre, albe. O zeam glbuie, nesuferit se
scurse spre mâneca rochiei. M-am ridicat i am plecat. Apoi ocnaul s-a
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întors spre o cldire alb, cu dou etaje, împrejmuit cu ziduri înalte. Era
pucria. Paznicii îl loveau, îl tot loveau cu vergele verzi ... Mi-a fost sil.
Am ieit. Btea vânt, începuse s plou. Am reintrat ... Liza m-a cutat
dup miezul nopii. Nu tiu de unde aflase c îmi petrec noaptea în
pivni. S-a dezbrcat de tot. Mut. Avea un trup bine fcut, strlucind în
vitregia pivniei. Nu m-am micat. O priveam. A venit lâng mine. i mia smucit cmaa. i am iubit-o toat noaptea i am vrut s-o omor cu atâta
iubire. i n-am putut-o omorî pentru c mereu m întreba „de ce
primverile nu au limb?!” i dimineaa am rmas în pivni, goi i
neruinai. i ne-am odihnit.
... în celul.
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„Existena poetului de la Borca se petrece de regul
tot printre cri, în spaiul securizant al bibliotecii unde se
refugiaz, înc din adolescen, dragul de „Aiurel”, dup
numele dat siei undeva, într-unul din texte. Cultura
intensific, deci, percepia vieii, în linia unui expresionism
auster, ascetic chiar, de patos livresc i de cuvinte
însîngerate.„

Aurel Dumitracu - 55

Captiv în bibliotec
un eseu de Antonio Patra
Despre Aurel Dumitracu am auzit prima oar vorbindu-se la
cenaclul Junimea, frecventat de foarte muli tineri pe vremea adolescenei
mele, cînd regretatul Val Condurache, intelectual de aristocratic spe,
era amfitrionul întrunirilor de la Casa Pogor. Fr s-i fi citit crile,
presimeam c poetul trebuie s fi fost dac nu genial, oricum, altfel decît
toi ceilali. M impresionaser, mai întîi, evocrile înlcrimate ale
prietenilor care l-au cunoscut i i-au fost alturi în clipele grele de
dinaintea morii. Aurel plecase spre cele venice în floarea vîrstei, la nici
35 de ani, secerat de o boal cumplit (leucemia), nu mult dup
evenimentele din decembrie 1989. De aceea, poate, dat fiind i
intransigena moral a omului, admirat pentru spiritul su frondeur, de
opozant cu mrturisite convingeri anticomuniste, s-a spus c la mijloc ar
fi fost, la fel ca în alte cazuri (asasinarea profesorului Culianu, de pild),
mîna criminal a Securitii. Îns mitologizarea biografiei „tînrului cu
plete blonde” nu era cu putin, îmi spuneam, în absena unei opere pe
msur, capabile s justifice encomionul postum. Iar opera, învestit cu o
semnificaie simbolic menit a-i potena valoarea estetic, prea a
susine de minune mitul poetului persecutat, retras cu bun tiin,
asemeni imaculatului Inorog, într-o orgolioas solitudine, pe vîrf de
munte, la adpost de mizeria compromisurilor.
Lectura într-o astfel de gril (tendenioas, desigur, dar nu total
lipsit de legitimitate), prin faptul c ne oblig s legm ombilical viaa
de opera autorului, explic i vdita minimalizare a scrierilor publicate
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antum în raport cu vastul laborator din sertare, cu mulimea de
manuscrise asupra crora nefericitul poet n-a mai avut timp s revin. Ca
atare, din perspectiva adevrului istoric (i nu din cea a realizrii estetice
stricto sensu), versurile aprute înainte de 1989, chiar dac n-au suferit
cine tie cît de pe urma interveniei cenzorului, au fost receptate ca
„imperfecte”, „impure” – de unde i necesitatea restituirilor ulterioare,
gest de binevenit compensaie moral. Publicîndu-i jurnalul intim,
tulburtor document despre viaa intelectualului român în comunism
(ateptm cu nerbdare i corespondena – poetul de la Borca era un
împtimit epistolier!), precum i alte cîteva volume de poeme inedite,
precum cel de fa, Adrian Alui Gheorghe a trdat, poate, „testamentul”
bunului su prieten. (Au mai comis-o i alii, de-ar fi s ne gîndim doar la
Max Brod, celebrul amic i editor al lui Kafka.) Îns fr „trdarea”
aceasta pioas, fr editarea textelor din sertare, Aurel Dumitracu ar fi
rmas în contiina publicului un scriitor de pluton, lipsit de posteritate.
Ceea ce nu înseamn, repet, c textele antume sînt sub nivelul estetic al
celor nepublicate. Dimpotriv! Cu excepia volumului de debut, parazitat
de un metaforism cam preios i stereotip, cele mai izbutite poeme sînt de
gsit tot în paginile opurilor revizuite de autor: Biblioteca din Nord i,
mai ales, Mesagerul.
Dar poezia lui Aurel Dumitracu nu-i oper de antologie i nu
mizeaz pe calofilia mrunt, pe lefuirea de versuri frumoase.
Stpînindu-i perfect meteugul, poetul nu-i un simplu meteugar. Cu
atît mai puin un vagabond beat de rou i de inspiraie. Nefiind aadar
un talent genuin, de boem cu inim simpl, poetul compunea chinuit i
inegal, astfel c niciunul dintre volumele lui de versuri, considerat în
sine, ca scriere autonom, nu-i nici atît de complex spre a-i oglindi, fr
rest, personalitatea, nici atît de valoros încît s nu mai aib nevoie de
„anexe” i ajustri ulterioare. De aceea devin atît de necesare, pentru
înelegerea unei asemenea lirici, variantele, bruioanele, poemele scrise la
primul jet pe cine tie ce pagini uitate, paginile de jurnal i
coresponden, în fine, toate documentele în msur s aduc mrturii
credibile despre personalitatea autorului i geneza operei, despre
dinamica actului creator în genere.
El însui scriitor fin i experimentat, Adrian Alui Gheorghe a
procedat corect atunci cînd a ales s recupereze cît mai mult cu putin
din noianul de texte nefinisate, contient fiind c literatura aceasta,
privit ca palimpsest sau ca joc de oglinzi, cîtig enorm la o lectur
integral, în monad, cu toate nuanele la vedere. Drept urmare, termenul
de „barochism”, utilizat în prezenta not asupra ediiei pentru a desemna
nota specific a poeziei lui Aurel Dumitracu, nu trebuie îneles
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peiorativ, dup cum se obinuiete, ca resuscitare pur mimetic, artificialepigonic, a barocului. Din contra, cred c îngrijitorul ediiei avea de
gînd s scoat în eviden dimensiunea profund intelectual a operei
vizate, o oper de elaborat simplitate, conceput i trit solitar, printre
cri i vise (Las Soledades, aa îi intitula Góngora un ciclu din marile
lui poeme tîrzii, Los Grandes Poemas). Ca atare, în cazul de fa cel
puin, „barochismul” nu se refer la o configuraie estetic particular, ci
la un anumit tip de sensibilitate, modelat de sentimentul tragic al vieii i
de contiina declinului inexorabil al artei. Pentru a nu complica inutil
lucrurile, merit reinut barem ideea c la coala melancoliei, unde i-au
fcut ucenicia artitii predispui la contemplaie prin însi natura
defensiv a temperamentului lor atrabilios, de „lunatici” (i nu doar cei
din epocile decadente, de tranziie, dup cum credea Edgar Papu – vezi
studiul su de referin, Barocul ca tip de existen), la coala
melancoliei, aadar, a învat i Aurel Dumitracu s scrie i s priveasc
lumea ca pe o carte.
Altminteri, din punct de vedere formal, versurile poetului de la
Borca tind mai curînd spre concizie i lapidaritate, adic spre un ideal
clasic de art – de unde i preferina pentru notaia direct, lucid, la rece,
fr protocol discursiv i fr inutile zorzoane stilistice. Impresia e de
autenticitate, nu de artificiu, pentru c numeroasele surse livreti, în loc
s fie exhibate orgolios, transformînd poemul într-o complicat reea
intertextual (ca la muli dintre ceilali optzeciti, de pild), sînt utilizate
într-o manier radical diferit, drept element de sugestie menit s instituie
o atmosfer prielnic scris-cititului, reveriilor solitare, într-un cuvînt,
poeziei. Altfel spus, departe de a încuraja ostentaia i de a se constitui
într-un izvor privilegiat de inspiraie, „cultura” poetului e mai degrab un
factor frenator, ce asigur versului o bun respiraie pentru c oprete
hemoragia i regleaz metabolismul unei creativiti adînc ancorate în
via. Ce-i drept, existena poetului de la Borca se petrece de regul tot
printre cri, în spaiul securizant al bibliotecii unde se refugiaz, înc din
adolescen, dragul de „Aiurel”, dup numele dat siei undeva, într-unul
din texte. Cultura intensific, deci, percepia vieii, în linia unui
expresionism auster, ascetic chiar, de patos livresc i de cuvinte
însîngerate.
Prin urmare, doar filistinul stupid, care n-a trit niciodat bucuria
lecturii, poate crede c viaa i cartea sînt lumi diferite. Îns vieile celor
fr biblioteci sînt „nite hlci/ aruncate într-un magazin cu instrumente/
dezacordate” (Hlci), i foarte multe dintre poemele lui Aurel
Dumitracu sancioneaz percepia aceasta vulgar, celebrînd în schimb
lectura ca unica form acceptabil de existen. „Eu/ nu vreau/ s triesc/
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eu vreau/ s citesc” – iat o confesiune emblematic dintr-o Ars doloris
de tineree, nuanat ulterior cu un adagio superb în care se decanteaz,
ca o esen rar, sensul vieii în doi: „Noi am trit spunîndu-ne poezii”
(Pianul din Borca). Dealtfel, în marea lor majoritate, versurile se
aglutineaz spontan, anunînd „revelaia”, în jurul unei imagini-pivot sau
al unei formule sentenioase, de tipul „definiiilor” lirice blagiene (de
exemplu: „Omul e marginea de cer în care stelele plîng./ Pmîntul e
numai cuvînt”, Aprilie 1971) sau al hai-kai-ului, cu caligrafia lui delicat:
„- O fotografie cu mama tînr/ întotdeauna/ ine loc de venicie”
(Poem). Dar brevitatea aceasta memorabil nu pare cutat dinadins, ca
un efect de stil cu cîrlig la public. Aurel Dumitracu scrie scurt pentru c
nu are timpul i nici rbdarea de a mai face literatur. Obosit, poetul
sfîrete prin a vorbi, spontan, ca din carte.
În carte moare pentru a putea tri mai apoi, sub specie aeternitatis,
în forma Paradisului borgesian, întreg universul. Victima predilect este,
bineîneles, femeia, care nu se mulumete cu rolul de „muz” sau de
personaj literar, ci tinde s perpetueze din instinct rul, adic viaa redus
la principiul elementar, biologic, viaa cea din afara Bibliotecii: „Dar pe
femeie în poem/ niciodat nu o poi omorî. Celui care umple cnile iar/ îi
mai spun: totui cîteva eu singur am putut omorî./ Pe toate vai într-o
singur carte.” (Cartea neterminat). Numai „domioara t(ess)” (o fi
chiar eroina din romanul lui Thomas Hardy?) are acces în sacrosanctul
lca, i asta pentru c „povestea încet/ citind din homer pe podea”, fr
alte pretenii. Iubita ideal vine, aadar, dintr-o carte. În carte doarme,
apoi, „vulpea albastr”, „cu ochii triti”, i „ruginete grijuliu creierul
tatei”, în carte ip sinistru liiele (motiv obsesiv), se aud acorduri din
Mozart i Bach, i tot din carte înete „firicelul de sînge” care
„vorbete” în locul poetului mort: „Voi muri într-o duminic dimineaa.
Cînd vei intra în/ bibliotec n-ai s mai vezi privighetorile moind/
oricelul cel rou n-o s-i mai treac prin fa./ Un firicel de sînge (atît)
va iei dintr-o carte. El va vorbi” (Cine va vorbi). Acelai sînge se
strecoar „pe horn” („în ochii unei vaci jupuite”) din cauza „ftiziei
cuvintelor” – semn al înstrinrii de sine („cine sînt eu care m întreb cu
vocile/ altora?” - Bucurii de care m sperii), dar i de propria creaie,
vzut ca rod al hazardului („Am vrut s fac un teatru/ s-a întîmplat s fie
o carte./ Prea bine nici eu n-o cunosc” - Noaptea alb cu vocile mele).
În fond, rul se insinueaz în Bibliotec în forma unei „maladii”
venite de undeva, de afar, din lumea celor care triesc fr s citeasc.
Mesagerul bolii rmîne, dup cum am anticipat, femeia, ipostaziat mai
întîi ca „voce” a unei comuniti pragmatice, insensibil la fericirea trist
a brbatului ce compune poeme: „-Un brbat de numai treizeci de ani
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încuindu-se în cas/ pentru c scrie poeme – ei bine i se pare curat/
neruinare/ ar putea face atîtea lucruri mult mai mree/ ce naiba se-ncuie
în cas de ce nu-l împuc odat.../ În acest timp cînd tu nu mai sfîreti
de vorbit cînd/ stai impacientat în strad în acest timp brbatul de/
numai treizeci de ani termin de scris alt carte./ De atîta tristee e
aproape un brbat fericit” (Pentru c scrie poeme). Fericirea poetului se
vede condiionat de singurtate i de captivitatea în lumea crilor, ca în
acest vers reluat în mai multe texte: „Vezi?/ Din cas/ iese/ singur/ un
brbat fericit” (Autoportret, Vei semna i tu cu pmîntul etc.).
Dar intruziunea femeii, care concepe fericirea în cu totul alt mod
(cel „natural”, desigur), contamineaz atmosfera i îmbolnvete sufletul
brbatului solitar. Femeia aduce cu sine moartea – „Scriem: un autor e/
un om oarecare. Pierdut. Nu te lua dup cuvintele lui/ nu te lua dup
cuvintele mele./ Sînt zile cînd mori i tu intrînd agale pe poart. tiu/
numele tu te atept ne închidem/ stm goi. Uneori putrezeti tu. Uneori
putrezesc eu./ Aproape nimeni nu tie” (Cimitirul personal) – sau
otrvete cuvîntul inspirat al poetului redus la tcere: „tu ai s mori
nebun de fericire/ uitîndu-te la un mr. Pot s-mi închipui un mr/
putred stpînit de o larv hulpav. Nu am mai/ scris de mult nici o poezie
frumoas/ n-am mai vzut decît bocitoare. i dac ar avea/ horn casa
aceasta pe el nu ar iei decît sîngele meu/ vînzolit de otrav” (Meeting).
De aceea, înainte de a fi primit în iatac, femeia trebuie pus la încercare
i inut la distan în caz c nu face dovada unor lecturi serioase, care si fi deschis în prealabil mintea i sufletul, convertind-o la poezie: „sandburg a spus c omul de la munte triete mai/ departe. Mi-ai scris c
nu tii cine este sandburg/ c de cîte ori plou vinioare albastre/
brzdeaz oraul. Ai plîns./ Eu nu i-am mai scris nimic despre poetul
acela/ tu nu ai mai rmas în ora” (Omul un fum pe colin). Altminteri,
trupul feminin (liter moart dintr-un poem uitat) e admis numai ca
obiect, asemeni unei piese de mobilier oarecare: „Privit din spate orice
femeie goal seamn/ cu o main de scris” (La poétique avant toute
chose). Singura „nunt” necesar se celebreaz, deci, tot în carte:
„Biblioteci nesfîrite m-au cerut de brbat” (Teatru pustiu).
Citatele de pîn acum ilustreaz destul de convingtor, cred, faptul
c poezia lui Aurel Dumitracu, dei recurge la o recuzit eterogen i pe
alocuri chiar preioas, rmîne, în fond, o poezie elementar, de notaie,
în linia Bacovia-Mazilescu, cu o nuan în plus de juvenilitate i de
exuberan intelectual. Ineditele din prezentul volum, situate la acelai
nivel valoric cu poezia cunoscut deja (felicitri editorului!), nu aduc,
dup cum era de ateptat, lucruri noi. Partitura e aceeai, numai
„interpretarea” difer un pic, accentuînd nota grav, lehamitea de via i
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de literatur, pe fondul mai vechiului „divan” pgubos al poetului cu
lumea cea fr dragoste de lectur. Iat doar dou secvene, sper,
lmuritoare, care mie mi-au plcut foarte mult: „pe retin rmîne polenul
viclenia realitii/ eram lucid mai lucid decît pîraiele/ prin care animalele
sperioase nu trec/ mare tmblu cariera mea de pribeag// petrecerile cu
cri sînt mori amînate/ o linite imperial se las pe strzi/ poate n-am
s mai scriu/ niciodat”. (Hotrîrea); „-Puteam face lucruri mai bune/
decît s vorbesc despre moarte i urme/ decît s scriu o carte nebun i
trist? Nu puteam/ o vei citi vei crede c-ai/ priceput-o c e tare simplu
s scrii cri/ s le publici s mai fii i tînr/ cîte nu vei spune voi/
frumoilor detepilor infailibililor nemuritorilor// i eu continuu s
vorbesc de unul singur” (Puteam face lucruri mai bune decît s vorbesc
despre moarte).
Prezentul volum adaug un alt, remarcabil, capitol la Cartea pe care
Aurel Dumitracu a scris-o i a rescris-o mereu, singur în Bibliotec,
uitînd ceea ce nimeni nu va fi tiut, fericit i nefericit, cu dorul de viaa
de dincolo.
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Documenta linguae daco-cenesasicae
(din „fondul de aur” al CNSAS)
File de plumb
Pe 17 decembrie 2009, la douzeci de ani de la „actele huliganice” din Timioara
- cu care a început sfâritul dictaturii -, am avut o întâlnire cu totul special cu trecutul:
lectura dosarului meu de Securitate.
La CNSAS, în sala amenajat pentru studierea filelor de aur din turntoriile
patriei, am citit pe îndelete cele 613 pagini din perioada 1978-1984, când, tânr
profesoar de limba francez, m aflam sub lupa Securitii.
tiam înc din anii studeniei ieene c fac obiectul supravegherii „bieilor”, mi
s-a propus s devin informator înaintea unei burse de var la Universitatea din
Grenoble: n-am acceptat, n-am mai plecat...Nici la Suceava nu au trecut neobservate
acele relaii cu strinii (frecventarea mediatecii franceze i a familiei lectorului Patrice
Vermeulen, denumit „Vintil”; abonamente la Biblioteca francez din Bucureti;
prieteni din diverse ri occidentale ), adevrate pcate capitale pentru coloneii i
maiorii care intrau cu bocancii în intimitatea mea i a prinilor mei. Grijulii s nu se
scurg mari secrete de stat prin corespondena i convorbirile unei profesoare navetiste,
m-au interogat i admonestat în numeroase rânduri, încercând s m „atrag la
colaborare”, din ce în ce mai iritai de refuzul meu constant.
Fac acum publice câteva din documentele dosarului meu, în care, ca obiectiv,
eram denumit într-o prim faz „Sava”, apoi „Sanda” : o NOT din 15.11.1978, în care
elementul incriminant este abonamentul meu la revista LE FRANÇAIS DANS LE
MONDE1; o NOT INFORMATIV din 13.04.1982, prin care sursa „Vleanu” relateaz
marile micri de trupe de la teleteca francez; un PLAN DE MSURI pe trei pagini,
din 20.06.1983, propus de eful Serviciului III2, colonelul Furtun Nicolae i de lt. maj.
Cacaval Maria3, aprobat de colonel Rangu Constantin, eful Securitii judeului, la
23.06.1983; dou NOTE INTERNE (din 08.06.1983 i 21.01.1984) semnate de acelai
vigilent colonel Furtun, cu nume predestinat, în vederea „lucrrii” obiectivului.
Cele 613 file de plumb din dosarul meu par c m trag înapoi în lumea de comar
pe care am trit-o, de fiecare dat când le citesc. Dac fac publice acum câteva dintre ele
– restul fiind inclus într-o carte în curs de pregtire – este pentru ca mrturia mea,
alturi de aceea a multor ali români, s redea imaginea adevrat, needulcorat, a
dictaturii, cu multiplele ei faete. i, prin asta, s impiedice repetarea ororii.
Elena-Brândua (Sumanaru) Steiciuc

1

Titlul este prost tradus, probabil de vreun securist cu studii la FF! De altfel, am constatat i în
alte documente din dosar incompetena traductorilor Securitii, ca i a celor ce transcriau
convorbirile telefonice...
2
Serviciul III : contrainformaiile, legturile cu strintatea
3
Da, erau i tovare de ndejde printre ei, cu nume foarte gastronomice !
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" Pe scurt, despre caracter i principii este vorba
aici, ele motivând atitudinea lui Dorin Tudoran. "Cuvinte
mari", în aparen / adevruri, în realitate, demonetizate de
fogiala dubioas i sordid a vieii noastre culturale
dintotdeauna. i exist o sumedenie de probe în acest sens în
"dosarul" disidentului. "

Obiectivul "Tudorache"
un eveniment editorial comentat de Emil Nicolae
Nu este exclus ca - la cât arhiv securistic a ieit în ultimii ani
pe pia - s avem deja un cititor "specializat" în asemenea produse
editoriale. Problema e c acest cititor, atras mai curând de eventualele
descoperiri "senzaionale" aflate în dosarele de urmrire, s neglijeze
aspectul cel mai important al situaiei: identitatea / anvergura
"obiectivului", caracteristicile care l-au adus în atenia Securitii. Pentru
c dramatismul lecturii, în astfel de cazuri, rezult tocmai din conflictul
care apare, la un moment dat, între statutul / personalitatea celui vizat i
sistemul pe care-l servete aparatul opresiv. De aceea se cuvine ca fiecare
volum alctuit din documente extrase din arhivele CNSAS s cuprind i
un tablou cât mai exact al "eroului" din dosare, în clipa în care el a intrat
în coliziune cu Securitatea. Din pcate, acest lucru e neglijat adesea, dar
nu i în cazul masivului "dosar de securitate" intitulat Eu, fiul lor (Edit.
Polirom, Iai, 2010; colecia "Document"; 589 p.), publicat sub
semntura lui Dorin Tudoran (spun "sub semntura" pentru c, de fapt, în
afara unui "Preambul & Concluzie", a unui "Ghid pentru cititorul de
curs lung", a câtorva scrisori "interceptate" i a alteia adresate lui N.
Ceauescu, sau a unor texte din "Anexe", scrise de D.T., majoritatea
paginilor aparin ofierilor, informatorilor sau colaboratorilor Securitii,
plus diverse adrese ale CNSAS).
Altfel, "autorul" propriu-zis al crii poate fi considerat
îngrijitorul i prefaatorul ediiei, istoricul Radu Ioanid. Oricum, lui i se
datoreaz modul exemplar în care e conceput acest "dosar" (reunind file
selectate din 5 volume, din totalul de 18 referitoare la D.T.), util
deopotriv i pentru lmurirea conflictului dintre Dorin Tudoran i
Securitate (v. "O punere în context"), i pentru înelegerea funcionrii
mecanismului opresiv (v. "Organigrama Departamentului Securitii
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Statului la 22 decembrie 1989" i "Index de termeni i abrevieri cu
utilizare frecvent în documentele Securitii"), i pentru impactul în
actualitate (v. contribuia lui N. Manolescu, "Securitatea noastr cea de
toate zilele").
Revenind, acum, m opresc la studiul introductiv al lui Radu
Ioanid (fr a omite s pun un semn de întrebare lâng nota sibilinic din
subsol: "Aceast prefa a fost scris i publicat de autor exclusiv în
calitatea sa privat. Coninutul prefeei nu are legtur cu funcia deinut
de autor i nu reflect opiniile vreunei instituii sau organizaii la care
acesta este afiliat." - precizez: R.I., stabilit în SUA din 1988, este director
de departament la United States Holocaust Memorial Museum din
Washington) care, pe lâng nota editorial sumar de pe verso-ul filei de
titlu, ine s ne informeze, pe bun dreptate, în ce poziie se afla Dorin
Tudoran când a început s-l fileze Securitatea: "A debutat în 1973 cu
volumul de poezii Mic tratat de glorie. Volumul primete Premiul pentru
Debut al Uniunii Scriitorilor i, alturi de Ileana Mlncioiu, Premiul
pentru Poezie al CC al UTC, acordat de un juriu condus de erban
Cioculescu. Hotrârea juriului a fost schimbat prin decizie politic i
premiul atribuit de juriu lui Dorin Tudoran i-a fost decernat lui Nicolae
Drago. În 1975 public volumul Cântec de trecut Akeronul. În 1977
alte dou volume de poezie ale lui Dorin Tudoran primesc Premiul pentru
Poezie al Uniunii Scriitorilor, i anume O zi în natur i Uneori,
plutirea. Între 1974 i 1982 Tudoran a fost membru în Consiliul de
Conducere al Uniunii Scriitorilor i în perioada 1978-1982 public alte
trei volume de poezie. În 1983 îi d demisia din PCR, iar în luna iulie a
anului 1985, dup ani de disiden i o grev a foamei de 40 de zile,
emigreaz în SUA, unde îi va continua activitatea de publicist..."
Mult lume, dintre scriitori în primul rând, s-ar putea întreba (i
chiar s-au întrebat atunci) ce i-a lipsit lui Dorin Tudoran i ce a motivat
revolta lui? - într-o vreme când se publica destul de greu, el reuind s
scoat, uneori, dou cri pe an; a fost primit în USR (când intrrile în
aceast organizaie erau atent "filtrate"); a fcut parte din structurile de
conducere ale USR; a lucrat în presa literar etc. Ca s ai rspunsuri la
astfel de nedumeriri, înainte ca tirea despre disidena poetului s ajung
la radio Europa Liber, trebuia fie s ai acces la "viaa intern" a
mediului scriitoricesc, fie s-l fi cunoscut personal pe Dorin Tudoran.
Din întâmplare (noroc? / destin?) am avut parte de ambele situaii.
În 18-21 octombrie 1978 am fost prezent la Iai, la "Colocviul
naional de poezie" organizat de USR (eveniment radiat, ulterior, din
toate istoriile literare aprute pân în decembrie 1989), i am putut s
constat "în direct" atitudinea ferm pe care a avut-o Dorin Tudoran alturi de ali scriitori care au luat cuvântul acolo (începând cu t. Aug.
Doina, care a prezentat un virulent referat al seciei de poezie) - fa de
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pupincuritii regimului. Încât nu m mir, acum, s citesc în "dosarul" de
la Polirom mai multe "note" referitoare la poziia poetului în cadrul
evenimentului cu pricina. Rein un exemplu: "Intervenia lui DORIN
TUDORAN a mers în general pe aceleai idei cu referatul menionat mai
sus, suscitând aprecieri similare, numai c principalul atac a fost
îndreptat împotriva lui ADRIAN P UNESCU (fr a-l nominaliza).
Luând ca pretext existena linguitorilor de-a lungul veacurilor la diferite
curi împrteti, descrie într-un mod ironic activitatea i comportarea
acestuia, concluzionând c reuete s aib o influen nefast i asupra
celor care îl sprijin. DORIN TUDORAN apreciaz c peste 20-30 de
ani, ADRIAN P UNESCU va recunoate c a greit (sic! - n.m.), dar va
susine c a fost un ru necesar, aa cum susin acum cei care au greit cu
ani în urm. Printre altele mai afirm c: <...la noi se îngduie prea multe
lichelelor...>; <...poezia patriotic este talanga la gâtul adevratei
poezii...>; <...nu avem nevoie de contiine în curs de dezvoltare...>."
(dactilograma e semnat de col. Dnescu Gheorghe, eful Securitii
mun. Bucureti). Din acel moment (dei D.T. era urmrit înc din 1976),
obiectivul "TUDORACHE" a devenit prioritar pentru Securitate!
Peste vreo doi ani (când hruirea lui se înteise i datorit
implicrii în demascarea plagiatorilor Eugen Barbu i Ion Gheorghe, dar
înc era membru al Consiliului USR), Dorin Tudoran a venit la PiatraNeam la o "Sadovenian" (însoit de Mircea Dinescu, Denisa
Comnescu, Ion Coja i Cornel Popescu). Dup activitile programate la
Biblioteca Judeean, am însoit grupul scriitorilor bucureteni (împreun
cu un alt autor local i cu un reprezentant al organizatorilor) într-o vizit
la Mnstirea Neam. Apoi, firesc, ne-am oprit s lum prânzul la vestita
bodeg a "madamei Bodron" (frecventat în asemenea situaii datorit
preurilor mici i atmosferei pitoreti). De acolo - unii mai bine
"înclzii", alii mai puin - ne-am abtut pe la Nemior, pentru a le arta
oaspeilor atelierul i casa unui meter popular. Plcinte, vin, poveti etc.
Pe o etajer, sub un medalion care-l reprezenta pe N. Ceauescu, atepta
o "carte de onoare" deschis pentru vizitatorii mai de soi. Unii au semnat,
alii ba! Oricum, la un moment dat, în târzia sear de toamn mohorât,
m-am trezit fcând naveta între o parte a grupului - retras în microbuz i
grbit s ajung la Piatra-Neam (D. Tudoran, M. Dinescu, D.
Comnescu) -, rugând-o s mai atepte, i cealalt parte, care întârzia
cci se simea foarte bine în casa meterului. Ulterior, la restaurantul
hotelului "Central", D. Tudoran i M. Dinescu au invocat (cu oarecare
"nostalgie") recenta lor cltorie în Cuba lui Fidel (am reluat subiectul
dup revoluie, într-un interviu cu M. Dinescu publicat în Aciunea).
Nu pot s spun, dup toate astea, c lui Dorin Tudoran îi lipsete
simul umorului. Dar cred c umorul lui e de alt tip decât cel balcanic,
deschis complicitilor, fcutului cu ochiul, bârfelor i mârâiturilor în
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surdin. Pe scurt, despre caracter i principii este vorba aici, ele motivând
atitudinea lui Dorin Tudoran. "Cuvinte mari", în aparen / adevruri, în
realitate, demonetizate de fogiala dubioas i sordid a vieii noastre
culturale dintotdeauna. i exist o sumedenie de probe în acest sens în
"dosarul" disidentului. Or, aparatul opresiv / Securitatea s-a bazat exact
pe slbiciunile "omeneti" (i) din tagma scriitoriceasc (nu m mir c-l
regsesc pe Cornel Popescu - fost redactor ef la Ed. Cartea româneasc în tabra care-l "înfiereaz" pe Dorin Tudoran, în filele "dosarului" cu
pricina; Ion Coja lipsete, dar peste ani i-a confirmat i el afinitile cu
securo-extremitii).
De aceea m bucur s-l descopr pe N. Manolescu, preedintele
de azi al USR, semnând postfaa volumului, pentru c i s-a reproat
adesea c ar avea o "percepie" prea tolerant a raportului dintre scriitorii
români i Securitate. Acum, iat, are ocazia s spun lucrurilor pe nume,
în faa "dosarului" prietenului su: "Trebuie s recunosc c mi-a fcut pur
i simplu ru lectura celor 500 de pagini de rapoarte (i de filaj), note,
înregistrri, fotografii, sinteze, adresate de ofieri de Securitate
superiorilor lor ierarhici /.../ Surpriza a venit de unde nu m ateptam:
cele mai urâte lucruri nu sunt opera ofierilor, ci a scriitorilor. Nu-i scuz,
Doamne ferete!, pe ofierii de rând sau pe mahrii Securitii. Ei îi
fceau treaba lor scârboas cu o oarecare obiectivitate: informau ori
propuneau msuri, nu comentau. /.../ Informaiile i declaraiile
turntorilor - în majoritate, scriitori! - sunt, în schimb, de o bogie - dac
nu i de o calitate - literar remarcabil. Ele nu se mai fac vinovate de
realismul plat al notelor informative. Sunt ptrunse de emoie, <sincere>,
ptimae uneori i îndeajuns de transparente de obicei spre a lsa s se
vad, întregi, invidia i ura cu care au fost aternute pe hârtie." Urmeaz
o analiz pertinent din care se poate creiona un tablou al "diversitii"
breslei pe vremea aceea (voi reveni cândva, în comparaie cu
"diversitatea" de azi).
Sunt foarte multe alte lucruri de comentat, dar m opresc aici, cu
o meniune cel puin ciudat a lui Dorin Tudoran însui: "Ion Cristoiu ia vzut visul cu ochii: dosarul lui D.T. a fost desecretizat. Pentru c l-am
ajutat s-i îndeplineasc marele ideal i pentru gestul de a-i dedica
volumul de fa, cred c Ion Cristoiu îmi este dator cu ceva: s afle i smi transmit cine a fost (în pres i oarece cultur) rezidentul Securitii
<Timaru>. Pentru un gigant ca Ion Cristoiu, un asemenea demers e floare
la ureche. C va decide s-l <înfiereze public> ori nu pe <Timaru>, aa
cum recomanda, pe vremuri, s se procedeze cu Dorin Tudoran, rmâne
la discreia lui Ion Cristoiu." (v. "Ghid...").
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„S nu ne închipuim c prea curînd Costache Oprian
sau Vasile Motrescu vor fi recunoscui ca martiri de Biseric
sau de instituiile statului. Dar într-o zi se va întîmpla i asta, i
poate c întîlnirea noastr va grbi cu o secund clipa aceea”.
Sorin Lavric, din Cuvînt la primul
simpozion internaional de martiriologie, 11 oct. 2010

Rugul Aprins al martirilor
un eseu de Magda Ursache
La modul curent, în istorie se strecoar „bazne”, greeli de
interpretare, neînelegeri. Povetile vieilor trecute cuprind imagini
eronate, mult ficie, fcturi cu duiumul. E tiut c ni se ofer nu istorie,
ci istorii i istorioare, narîndu-se la past imperfect, ca s uzez de sintagma
lui Mark C. Carnes.
Postsocialist, am sperat într-o schimbare la fa a istoriei care n-a
prea venit. Dimpotriv: etaloanele breslei, competen, etic, luciditate,
par a fi înlocuite cu altele. Intelectuali de serviciu i în servicii au
„lucrat” la imaginea de sine, mai exact la stima de sine a românilor. Am
fi lai, lipsii de onoare, fr personaliti-simbol. Marile fronturi n-au
avut eroi. Nici eroi în via nu mai avem, s-a decretat dup ce s-a stins
Elisabeta Rizea. N. Djuvara ofteaz: „Sîntem moi”, cînd nu sîntem...
cumani (catolici). Dar pasivitatea, ineria românilor de unde provin, dac
nu din cultivarea slbiciunii colective, nicidecum a coerenei naionale?
Contiina unitii spaiului românesc a fost cea mai pgubit. Teza
naiunii-invenie i a statului-invenie duntoare a cptat adepi muli.
S-a contestat unitatea statal, ca i cum n-ar fi elul, idealul fiecrei
naiuni forte. Pentru Mircea Vulcnescu, Unirea a fost „dreptate
dumnezeiasc”; Unirea a fcut, dup C. Argetoianu, „un popor fericit”.
i Vulcnescu, i Argetoianu au fost diabolic maltratai i au murit în
temni. La noi, la Ie, primria a decis s economiseasc gazul metan
(cît dou ochiuri de aragaz), stingînd flacra de la Monumentul Unirii,
grup statuar reprezentînd provinciile: Basarabia, Transilvania i
Bucovina. A fost reaprins cu mare greutate, dup proteste în massmedia.
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Apsat de Zeit-geist-ul deconstructivist, elita sonor i-a declarat
pe patrioi vetuti, ironizîndu-le „tresrirea tîmpit-patriotic”. S-a furat
revoluia, s-a furat etnicul de securitii neaoiti; politicieni îmbujorai
fur (îi însuesc) patriotismul.
În coala stalinizat s-a spus c exist un patriotism burghez – de
repudiat – i un patriotism comunist – salutar –, forma sa cea mai înalt
fiind dragostea fa de URSS. Istoria lui Roller îi blama pe „imperialitii”
rani, czui în triunghiul morii, Mrti-Mreti-Oituz. Acum se
spune c eroismul în lupt e „batere de cîmpi”, dei se face apel la el cînd
se moare în rzboaiele altora, în Irak ori Afganistan.
Dup cderea Ceauescului, o „inginerie” istoric aplicat
concertat a fost de-mitizarea voievozilor. Tot la noi, la Ie, s-au spart
capetele statuilor la propriu. Matei Basarab i Vasile Lupu au fost desfigurai, la fel Brâncoveanu, domn cretin. Minimalizai victoriile,
augmentai dezastrele a fost un îndemn luat în seam de pedagogii de
coal nou, sistemul educaional fiind orientat pe direcia versus, nu pro
eroi. Un Mitu (contra mituri) a consumat mult hîrtie de manual, cam în
aceeai vreme în care, în numele statolatriei, un Gherman se declara stul
de România, dorindu-i o mic Transylvanie a lui. În parantez fie spus,
Partidul Popular European (la care a aderat UDMR, urmînd PDL)
militeaz pentru un organism de conducere pan european. Vor ardelenii
federalizai s mearg iar cu jalba la-mpratu’?
Detest trombonistica, patriotismul de nunt i de botez i aa este,
istoricii ceauiti au exagerat izbînzile voievozilor. Dar asta nu înseamn
c trebuie satanizai. Ne repezim s-o scuzm pe contesa Báthory i bile
ei de sînge, o prezentm ca rafinat poliglot, acuzat în fals de crime
pentru c Matia pusese ochii pe averea ei, dar Vlad epe rmîne
Dracula, un tartor al vampirilor din Carpai. O autentic (dei cuvîntul
exact e sincer) istorie non-socialist trebuie s valorifice i victoriile, i
înfrîngerile. Dar i ce s-a fcut peste capul românilor i nu-i folk-lore
amestecul strin. O istorie a documentului (mai puin a sentimentului) e
necesar ca aerul.
Am îngduit manifestrile rului. Iar rul tie s se impun, la fel
cum tie s amgeasc. Respectul, demnitatea de sine, mentalul de
învingtor, de nesupus trebuie cultivate, altfel se ajunge la demoralizare.
De cri scrise de „nifiliti”-negativiti sînt pline librriile, dar i de cele
scrise de oportuniti, falsificînd, rstlmcind... Tîrziu, în telenoapte, mia fost dat s aflu ce tare l-a chinuit (12 ani) Dej pe Luca Laszlo, ca i cum
fostul gardist al lui Béla Kun n-ar fi avut regim preferenial de
închisoare; pe Walter Roman, care a militat pentru înfiinarea statului
independent Transilvania (idee iari în trend), venit pe tancul cu stea ca
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locot.-col. în divizia, „Horia, Cloca i Crian”, îl reabilitm. Dac avem
nonpoliticieni, nonvedete, nonziariti, de ce n-am avea i noneroi?
Exist tendina de a-i uita pe martiri pîn la a-i cenzura pe smintiii care-i
evoc. M-am întrebat de ce s-a produs la Iai, în august 2008, un adevrat
scandal legat de o expoziie gzduit de Muzeul Koglniceanu. Ziarele
corect politice au intrat în alert maxim de cod verde, iar muzeografii
au fost ameninai cu închiderea porilor. Asociaia „Rost” a fost depistat
ca nedemocrat. Ce fcuse altceva decît s organizeze, sub egida i a
CNSAS, o expoziie itinerant de fotografii i documente (în principal,
acte de condamnare emise de Tribunalul Poporului) în holul casei lui
Mihalache Koglniceanu. Erau prezentai ase martiri ai închisorilor
comuniste: preoii Arsenie Boca i Arsenie Papacioc, Daniil Sandu
Tudor, arestat în 1958 cu lotul Rugul Aprins, condamnat la 25 de ani i
mort la Aiud, Printele Gh. Calciu-Dumitreasa, trecut prin Piteti, Jilava,
Aiud, Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide. Fandacsia de cma verde îi
molipsete pe muli în, chipurile, „fascizanta” Românie. S îneleg c nam avea voie s vorbim cum se cuvine despre Valeriu Gafencu, numit de
deinui Sfîntul închisorilor? C martirii sînt nedorii?
Convingerea nu numai a mea este: nu vom depi trecutul dac îi
diminum tragedia. Nu numai c nu rememorm destul jertfa curat din
temnie, dar unii dintre eroi au ajuns obiect de cenzur, invocîndu-se frica
de a nu fi clean politic, alt tip de domesticire. Tinerii nu tiu mai nimic
despre rezistena fizic i moral a martirilor anticomuniti, despre lupta
lor împotriva regimului de oarb supunere, împotriva dictaturii
anticretine i antinaionale. Ce tiu tinerii despre adolescenii
condamnai la ani grei de pucrie, ca Mihai Buracu, intrat în
„laboratorul concentraionar” al închisorii Piteti pentru c încercase s-o
ajute pe soia unui profesor arestat (v. Tbliele de la Itep-ip ed. Limes,
Cluj-Napoca, 2008)? Unii aveau de ispit i condamnri de 200 de ani!
Parc am vrea s ne eliberm de povara trecutului (clieu ideologic
reactivat). i-mi vine în minte o discuie cu fiica unui deinut politic,
domnul Vlad Marievici, convins c „vrem s scpm de martirii
neamului: pîn i amintirea lor ne deranjeaz”. În „Restauraia capitalistcomunist”, cum o numete Dan Culcer, victimele rmîn nerzbunate
prin nepedepsirea torionarilor. Ba mai mult: s-a propus ca deinuii
politici s fie rspltii simbolic pentru suferin cu 10 mii de euro, iar
motenitorii direci, cu jumtatea sumei. Atîta va obine Marcel Petrior
(Fortul 13 Jilava, ca loc de martiriu, l-ar putea avea ghid); atîta vor obine
fiica lui Dinu Pillat, fiica lui Radu Gyr, fiica lui Anton Golopenia... Paul
Goma e înc persona non grata, nu va primi nimic, cu siguran, nefiind
repus în drepturile de cetean român.
89

Ducem memoria la curat, ne autoamneziem; bucuretenii, din
ignoran zîmbitoare, se dau pe gheaa patinoarului Moghioro, membru
CC/PCR din '45 pîn-n '68, care „s-a ocupat” i de Naghy Imre. Îl
ascultm pe Bogdan Olteanu evocîndu-i duios bunicua, pe Ghizela
Vass, membr CC/PCR din '48 pîn-n '84, însrcinat s-i cazeze (citii:
aresteze) pe membrii grupului Naghy Imre, refugiat în România. O
vedem la televizor pe nepoata lui Mizil, omagiindu-i bunicul cretin,
care inea cu sfinenie Crciunul i Patele.
Da, se cultiv golul de memorie, dar i nepsarea fa de memoria
corect. Trebuie (neorollerist) s-i aminteti dirijat, s comemorezi
dirijat. Concasm statui, c altceva a avut grij cuplul Iliescu-Roman s
nu mai avem. În loc ca fiecare închisoare politic s devin un muzeu al
martiriului (marea excepie: Memorialul de la Sighet), noi l-am
considerat pe Silviu Brucan „un muzeu viu” i am transformat pucria
cumplitului „experiment Piteti” în trust de construcii. Ar fi trebuit s
existe un Memorial al Canalului Dunre-Marea Neagr, cu cele 14 lagre
de exterminare. Dej, care l-a început în anii '50 i l-a întrerupt în '55,
considera Canalul „un mormînt al burgheziei româneti”. Sarcin bifat.
Minimalizm proporiile Holocaustului rou, dei, în perioada stalinist,
au fost ucii, deportai, închii în lagre milioane de nevinovai.
Popoarele mari îi respect martirii; s învm de la evrei, care nu-i uit
pe înaintaii lor, sacrificai de teroarea brun. Pentru ca victimele s nu
rmîn victime. Cîi torturai, înc în via, mai sper într-un Nürenberg
II? Mesajul naiei ctre ei care este? Balul de caritate de Halloween, la
Palatul Parlamentului? M întreb i v întreb: dup revoluia de strad cu
cea mai mare vrsare de sînge din lagr, trebuia s fim prezentai ca
popor fr demnitate? Marf ieftin, cu defecte, descusut la încheieturi?
S se accentueze c dm mereu bir cu fuga i cu fugiii? C au fost
inexistente actele de eroism, ca s comentm numai acte de trdare?
Sigur c au fost, ca-n istoria oricrui neam. S-a fcut film despre trdarea
lui Grigore Criniceanu. Dar tatl lui, generalul, a spus: „Între patrie i
fiul meu nu ezit a-mi face datoria fa de patrie”. Fiul n-a putut s se
sinucid ca s-i spele ruinea, cum i-a propus generalul Prezan, dar
Prezan n-a intervenit s-l salveze: i-a lsat nepotul trdtor s fie
executat. Ni se propune o istorie din înfrîngeri i umiline, ceea ce nu
întrete pe nimeni. Uitm c Iuliu Maniu nu i-a salvat viaa cedînd.
Nici Gheorghe Brtianu. Nici Mircea Vulcnescu. Nici Valeriu Gafencu.
Nici N. Steinhardt. Pentru a dezvolta contiina jertfei întru Hristos la
români, martiriul lor ar trebui învat în coal.
Alt exemplu de istorie controlat, supravegheat corect-politic? Uniunea
Scriitorilor din Basarabia, la împlinirea a 90 de ani, a dezvelit un
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monument în memoria scriitorilor exterminai i deportai de regimul
comunist. Monumentul a fost sfinit la 16 octombrie 2010, în prezena
preedintelui Mihai Ghimpu.
La noi: proiectul lui Ion Lazu a czut cu tot cu Casa Monteoru.
Aprobat în 26 ianuarie 2008 ca Memorialul Scriitorilor Români
Încarcerai (1944-1989), proiectul nu s-a mai realizat. Pe lista Lazu se
aflau 403 victime ale teorii comuniste, dintre care 53 decedate în
închisori. CNSAS deinea o list cu numai 80 de nume; USR n-avea vreo
eviden. A urmat tergiversarea. S-a spus c unii au colaborat cu
Securitatea; c alii au fost legionari i c n-ar fi momentul s reabilitm
dreapta.
Ion Lazu a încercat s aduc un argument: nu este monumentul
eroilor, ci al victimelor. N-a reuit s conving. Dar o fi momentul s-o
reabilitm pe Ana Pauker ca „iluminat” a cauzei? Pe Maurer, ca
„aristocrat” al aceleiai cauze, pe Corneliu Mnescu, alt „aristocrat” rou,
ca i Gogu Rdulescu?
Aa-i la noi: sînt victime de dreapta i victime de stînga. Ca i
cum ar fi normal ca pe ei, pe martiri, s-i plasm la stînga ori la dreapta;
ca i cum ar trebui s-i vedem pe orizontal, nu pe vertical: jos –
ticloii; sus – martirii. Constantin Ciobanu are dreptate: „s evadm din
plasa pseudo-soluiilor i a diversiunilor ideologice”.
Îi cinstim pe martirii din vremea comunismului? Cum ne
îndeplinim datoria fa de neomartirii români din secolul XX? A fost
întrebarea primului simpozion de martiriologie, din 11 octombrie 2010,
pus sub semnul Icoanei Noilor Martiri, pictat de maicile mnstirii
Diaconeti-Bacu. Fr ecoul cuvenit în mass-media (doar Radio
Bucureti, prin Teodora Stanciu, i-a fcut datoria), dar i cu cîrcoteli
„corect-politice”, pe bloguri. Reperele naionale deranjeaz, iar
recunoaterea sfinilor din închisori se face greu de ctre B.O.R.
O anamnez vie, spre a-i spune ca André Scrima, a fost i
colocviul Daniil Sandu Tudor – „un rug aprins” pentru demnitate,
credin i inspiraie, cretin, desfurat la Mnstirea Neam i la
Schitul Crbuna, cu binecuvîntarea stareilor Benedict i Elefterie. À
rebours cu tendina de a-i da uitrii pe martiri. Cîte ceremonii oficiale de
comemorare a sacrificiului lor cunoatei? A-i sanctifica printr-un
moratoriu popular e treapt de urcu haric. Dar, mai întîi, s-i facem
cunoscui tinerei generaii. E ceea ce a izbîndit organizatorul colocviului
poetul i eseistul Adrian Alui Gheorghe, director al Direciei pentru
Cultur a Judeului Neam. Mai an, la Crbuna, i, în acest sfîrit de
octombrie, la Seminarul Teologic Liceal „Veniamin Costache”.
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Invitatul de onoare al Zilelor „Daniil Sandu Tudor”, Gh.
Grigurcu, m-a întrebat retoric (pentru c tia bine rspunsul) de ce sînt
ignorai martirii. Simplu. Nu cunosc martiri fr Dumnezeu i fr neam,
fr Treime i fr etnie. „ar, ar, ascult glasul Domnului!”, st scris
în Biblie, Ieremia, 22, 29. Or, sracilor în duh i cu duhul nu le convine
acest punct de plecare. Jertfa nu „renteaz”; ideea sacrificiului pentru
neam e declarat inactual; tranziia noastr n-are nevoie de martiri. E
Mircea Vulcnescu un model de conduit pentru finaniti? Cît despre
ascez... Se practic hedonismul ego-ist, doar trim într-un consumism
feroce. Ascez la Bsescu, la Vldescu, la Reme-Caltabo, la UdreaCoco? Mai generos, Ciorbea oferea „reform pe pîine”!
Întreinerea memoriei martirilor asigur unui neam identitatea.
Onoarea. i citez iari din cuvîntarea lui Sorin Lavric: „moralul unei
comuniti crete pe spinarea martirilor: altfel calci pe strad cînd tii c
te tragi din oameni ca Masile Motrescu i Costache Orpian”. Din
oameni ca Ion Gavril Ogoranu, adaug eu, care a luptat pe versantul de
nord al munilor Fgra i a murit la 83 de ani, în 2006, convins c
„brazii se frîng, dar nu se îndoaie”.
Colegi de mic ecran, media-antropologi, media-sociologi, mediapsihologi, dar i scriitori la ziare, nu prididesc s prezinte etnoimaginea
românilor în negru sau în gris sceptic. Cineva de o incontien magnific
(nu-l mai numesc) era sigur c nu s-ar putea alctui nici un capitola de
dou foi despre onoarea la români. Ca i cum Valeriu Gafencu, Mircea
Vulcnescu, Anton Golopenia, V. Voiculescu, Gyr, uea n-ar fi din
neam cu noi. Din ce neam o fi Grigore Caraza, contemporanul nostru?
Patimile lui, istorisite în Aiud însîngerat, au cunoscut patru ediii, prima
la editura Vremea XXI, 2004, iar cea mai recent, definitiv, la editura
Conta, 2010. Scrie dr. Florin Mtrescu, pe coperta a patra: „Eroul
naional Grigore Caraza, ce acumuleaz 21 de ani de pucrie i doi ani
de domiciliu forat, demonstreaz, în acelai timp, c elita
supravieuitorilor perimetrului concentraionar românesc, lupttori ai
neamului avînd permanent crucea în suflet i în inim, îi privesc
retrospectiv suferina ca o încercare i o coal a credinei lor în valorile
cretine i ale neamului românesc (...)”.
De ce nu s-ar împlini din nou uniunea biseric-intelectualitate?
Ne-am adunat la Mnstirea Neam ca s cinstim amintirea lui Daniil
Sandu Tudor. Începutul, cum spuneam, a fost fcut de Adrian Alui
Gheorghe la Schitul Crbuna, într-o branite parc semnat de îngeri cu
brîndue albe – suflete ale morilor. i poate c schimonahul Daniil
Mrturisitorul nu va fi recunoscut curînd ca martir i trecut în calendar.
Dar sper ca Zilele „Daniil Sandu Tudor” s grbeasc momentul acela
92

benefic. Iar întîlnirea noastr s fie replica necesar la ceea ce un
ipochimen numea „tehnica neputinei la români”. S ducem proiectul de
canonizare la capt, ca s nu mai fim certai ca ne-isprvii.
Un tînr eseist, Adrian G. Romila, se îndoia c ar mai fi posibil
„un rug aprins”, azi. Îmi interzic s fiu pesimist. La Aiud, Mnstirea
„Sfînta Cruce” va include i primul Centru de cercetri martiriologice; la
Mnstirea „Sfinii Arhangheli Mihail i Gavril”, pstorit de Printele
Iustin Pârvu, vin zeci de grupuri de elevi, s se închine la moatele celor
chinuii intra muros. Dac ne îndeplinim datoria de a-i cinsti pe martirii
secolului trecut, dac nu vom ezita s-i recunoatem pe eroii timpurilor
noastre, de la Grigore Caraza i Paul Goma la învtoarea Cristina
Anghel, în greva foamei pentru aplicarea legii, rugul se va aprinde.
Flacra aceea tainic st s izbucneasc. Punîndu-i martiri în lumin, îi
vezi Lumina.
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Comunicare susinut în 29 octombrie 2010, la
Seminarul teologic Veniamin Costache, Neam, în cadrul
ediiei a doua a Colocviului Naional „Zilele Sandu Tudor”,
organizate de Direcia pentru Cultur i Patrimoniu a
Judeului Neam, Radio România Cultural, Schitul Crbuna
i Mnstirea Neam.

Andrei Scrima i perspectiva liturgic
un eseu de Adrian G. Romila
Grupul „Rugului Aprins” a reprezentat cea mai strlucit
întâlnire dintre intelectuali i Biseric din cultura român modern.
Profesori universitari la matematici, scriitori, medici, teologi, clerici i
laici s-au strâns, atunci, cu puin timp înainte de marea prigoan
stalinist, s împlineasc într-o form dispus vertical destinul unei
culturi naionale ce atinsese, în multe privine, înlimi universale.
Favorizat de deschiderea intelectual i social a mnstirii bucuretene
Antim, constituirea acestui grup a fost nu doar rezultatul credinei i a
cutrilor intelectual-spirituale ale membrilor lui, ci i a prezenei
extraordinare a lui Ioan Culighin, „printele cel strin”, ieromonah
refugiat în 1943 din Rostov, prin Basarabia, în România. Pân la
dispariia acestui ultim supravieuitor al Optinei ruseti, în 1946, arestat
i deportat înapoi, de unde venise, în lagrele sovietice, grupul de la
Antim profit de harismele sale duhovniceti i îi continu activitatea
fervent. Ea se centreaz atât pe celebrarea liturgic a comuniunii, cât i
pe cea cultural, cu lecturi, discuii i conferine. Pân în 1958, când este
spulberat de Securitate prin arestri brutale i printr-un rsuntor proces,
„Rugul Aprins” îl are ca lider incontestabil pe Sandu Tudor, intelectual
aventuros din generaia interbelic, devenit ieromonah, sub numele de
Daniel. Abia moartea lui aproape necunoscut, în 1963, în închisoarea de
la Aiud, sub teribile torturi, va duce, se tie, la sfâritul definitiv al acestei
luminoase întâlniri, care a stat sub semnul arderii fr de sfârit. Aa
spusese i printele Ioan Culighin, în celebra sa „scrisoare” ctre ucenici,
vorbind, fr s-o tie, despre ceea ce avea s lase dup el: „setea Duhului
este fr saiu i nimic nu o poate covâri; iar cu cât harul lui se revars
în fiin, cu atât mai mult aceasta crete i se împlinete”.
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Dintre membrii importani ai grupului, tânrul pe atunci
Andrei Scrima, trecut prin medicin i matematici, absolvent de filozofie
i teologie i clugrit, în cele din urm, e singurul care a scpat nu
întâmpltor din vâltoarea vremurilor de sinistr amintire. A reuit s
prseasc legal i providenial o Românie în plin transformare
comunist, în 1956, s-a împlinit ca monah i ca teolog ortodox în Orient
i în Occident i a supravieuit pân târziu, în 2000, în ara natal. Poate
spre a da mrturie. Nu e locul aici de a reaminti biografia lui de cltor în
sens spiritual, cu multe întretieri destinale, ramificaii i cercuri
misterioase. Voi spune doar c opera sa arat ca i viaa sa: o exemplar
ilustrare a fragmentului. Cu excepia crii dedicate „Rugului Aprins”,
scris în român, în 1996, restul lucrrilor sale au fost scrise în francez
i englez înainte i constituie cursuri i expuneri universitare, articole,
prefee i intervenii la colocvii internaionale, toate pstrate în arhiva
NEC, instituia de care Andrei Scrima a rmas ataat la întoarcerea în
ar, dup 1990. Tematica abordat de printele Scrima exceleaz atât
prin diversitate teologic i cultural, cât i printr-o frapant originalitate
a expunerii. Autorul a reuit s depeasc jargonul eclesiastic i
terminologia strict teologic înspre un limbaj deschis discursului modern,
cu accente eseistice i filosofice, fr a cdea, totui, într-un ecumenism
lingvistic fad, diluat. Nimic din ortodoxia perspectivei nu se pierde în
textele printelui Scrima, fie c vorbete despre isihasm, istoria misticii
cretinismului oriental, ecumenism, hermeneutici evanghelice, istoria
Bisericii Ortodoxe Române sau simbolic teologic. Cultura sa imens,
setea de cunoatere, peregrinrile spaio-spirituale i inteligena setat
religios înc din tineree l-au ajutat la aceasta, iar lucrul e vdit inclusiv
în tema liturghiei ortodoxe, pe care o voi aborda, în continuare.
Problematica liturgic e risipit în fragmentele autorului, dar
exist câteva texte care sunt dedicate special acesteia, fie c sunt eseuri
pstrate doar în dactilogram, articole sau note de curs. Acestea ar fi:
Eseu despre spiritualitatea liturgic a Bisericii Ortodoxe de Rsrit,
Omul renscut din Duh în viaa liturgic i Teologia oficiului liturgic
bizantin. Pe titlurile amintite se sprijin comunicarea mea, dei probabil
c, dincolo de aceste explicite abordri ale liturgicului, multe dintre ideile
autorului pot fi regsite i în celelalte opere, nu neaprat legate de
liturghie.
Andrei Scrima concepe liturghia ortodox ca pe o experien
religioas paradoxal, care înglobeaz temporalitatea terestr deja
luminat de Învierea lui Hristos i care o depete, în acelai timp, care
îi cuprinde pe oameni, vii i mori, pe orizontal, prin rit, dar îi înal pe
vertical, prin aciunea Duhului Sfânt. Trei sunt nivelurile liturghiei,
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dup el: 1. contemplativ (o contemplaie vzut nu ca ieire extatic din
timp, ci ca descifrare a urmelor lui Dumnezeu în timp); 2. comunional
(creator de comuniune); 3. duhovnicesc (raportare a sinelui fiecruia la
Dumnezeu). Toate aceste niveluri se presupun reciproc în lucrarea
transfiguratoare, nevzut i paradoxal a liturghiei, cci Duhul Sfânt
aduce misterul divin aproape de participanii la slujb i-i „formeaz
pentru mister”1. Duhul Sfânt este „vizibilul invizibilului lui Dumnezeu”2
i totodat este „invizibilul a ceea ce Dumnezeu manifest drept vizibil”3.
Liturgicul e, prin urmare, un mod de cunoatere a lui Dumnezeu,
favorizat de a treia persoan a Treimii, o cunoatere care atest atât
prezena istoric a lui Dumnezeu în lume (Hristos s-a întrupat), una
vizibil, deci, cât i pe cea transcendent, misteric, invizibil. De la
creaia cosmosului, Duhul lucreaz ca un mistagog i, spune A. Scrima,
liturghia a început s se desfoare, astfel încât harul, supranaturalul, întro aciune reciproc asupra naturalului, „restituie plenitudinea divin
creatului”3, ajutând la o „liturghizare progresiv a cosmosului”4.
Liturghia e experien a Duhului, în sensul în care e, simultan, o
experien pe care participantul o are i pe care Duhul o împlinete. Ca
cel mai de pre bun al credincioilor laici, liturghia asigur unitatea
dogmatic i duhovniceasc a vieii fiecruia în pleroma Bisericii, sub
forma unei activiti mai puin intelectuale i mai mult fervente. Aciunea
Duhului Sfânt se vede în practica sacramental a credinciosului, care
gust Euharistia i se unete mistic cu întreaga zidire readus în centrul
ei, care e Hristos cel gustat, întrupat i transcendent. Caracterul de tain
al Euharistiei acoper, afirm Scrima, i caracterul transcendentincomunicabil al sacramentului, dar i „echivalena mistic între
iconomia istoric i iconomia liturgic a Domnului”5. Ceea ce s-ar
traduce prin faptul c, în Biserica ortodox, taina euharistic nu poate fi
desprit de reprezentarea itinerariului Întruprii lui Dumnezeu, ele
compun o singur realitate, în liturghie.
Cea mai important slujb a Bisericii ortodoxe nu se rezum,
prin urmare, în viziunea printelui Scrima, doar la ansamblul simbolic ce
înfieaz taina mânturii, de la Facere la Parusie. Ea implic „un ritm
ducând «în afar», pân la fruntariile creaiei, aceeai tain de-a lungul
ciclului liturgic al anului, unificând vzutele cu nevzutele prin cuvântul
sfânt, gestul simbolic, materia sfinit”6. Întreg cosmosul e implicat în
celebrarea liturgic, i însi liturghia e teurgie, e ceresc-dumnezeiasc i
pmântesc-omeneasc, concomitent, ea are loc pe pmânt, dar transcende
timpul, deschizându-l veniciei. Lucrurile se întâmpl în timp i dincolo
de el, exact aa cum Hristos rsturna, la Cina cea de Tain, ordinea
cronologic, oferindu-i mistic ucenicilor trupul i sângele care urmau s
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fie vrsate abia a doua zi, pe Golgota. Profund eclezial i totodat
profund personal, în substana i în actualizarea ei, liturghia ortodox e
creatoarea unui ritm duhovnicesc în care tririle individuale ale
credincioilor sunt verificate i încorporate în Biserica din care iau
natere. „În interiorul acestui timp generat i circumscris de liturghie,
viaa interioar, creaia cosmic i istoria converg ierarhic i conform
ordinii lor particulare de valoare
în taina lui Dumnezeu care se
numete Hristos”7. Ortodoxia a conceput mereu liturghia ca pe o
„teologie în act”, ca pe o universal „metod de spiritualitate”, „un limbaj
al Duhului”8, exprimabil vizibil prin psalmodiere, citire a Scripturii,
formule de cerere i de mulumire, imnologie, simboluri i alegorii
textuale („simbolul e totodat cifru i tcere, cheie care deschide o bre
spre mister i, în acelai timp, vl care îl ascunde”9, teoretizeaz
hermeneutic autorul). Centrul ei rmâne Trupul euharistic al lui Hristos,
dar reverberaiile merg foarte departe, în întreaga creaie.
Subliniind emergena tradiiei siriace, mai înclinat spre
contemplativ, fa de cea greac, preponderent speculativ, sau de cea
latin, pronunat juridic, printele Scrima decupeaz trei caracteristici
principale ale liturghiei rsritene. Prima ar fi tendina sapienial,
deschis armoniei simbolice a vieii de credin. A doua ar fi „lirismul
noetic”10 ce izvorte din spirit, nu din afect, i conduce la o viziune
cosmic. În fine, cea de-a treia ar fi atenia acordat ascezei
contemplative, nu în sens de mortificare fizic, ci în sensul unei
cunoateri de tip duhovnicesc. Pe acest drum esenialmente mistic,
liturghia e cale, punct de plecare i de sosire, în acelai timp, loc i
moment al revrsrii Duhului peste întreaga creaie, condus în a înelege
valenele soteriologice ale Întruprii i Învierii lui Hristos.
Preluat, cel mai probabil, din textele Sf. Maxim
Mrturisitorul, unul din cei mai mari comentatori ai sacramentelor din
Rsrit, accentul universalist i integrator al perspectivei liturgice îi
poate gsi, la André Scrima, o exersare primordial în activitatea Rugului
Aprins. Va fi vzut acolo, înainte de lungul su periplu Occidental, cum
spaiul Bisericii i timpul liturgic recalibreaz modernitatea secular la
cultura transfiguratoare a Duhului Sfânt. Undeva, în nite însemnri
fugare din primii ani de exil11, acelai printe nota c spiritul uman
triumf în prezent în afar, înglobând cât mai complet naturalul, iar pe de
alt parte, încearc în interior eecul limitelor a ceea ce e dincolo de
natural. Or, tocmai refcând legtura dintre natural i supranatural,
refcând perihoreza lor, se va putea reconstitui spiritualitatea timpului
modern pe un plan superior de afirmare, în care s intre arta, tiina i
cultura. Graniele acestui plan superior sunt date de reperele liturgice.
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Doar în cadrul liturigc, dup A. Scrima, fiina uman poate experimenta
realitatea Duhului i durata sa metafizic, fr pericolul cderii în
psihologic sau estetic. În culturalul pur, mai precis, care nu duce nicieri.

Note:
1. Omul renscut din Duh în viaa liturgic, în André Scrima, Biserica
liturgic, Humanitas, 2005, trad. de Anca Manolescu, p.35.
2. Ibidem.
3. Idem, p. 27.
4. Ibidem.
5. Eseu despre spiritalitatea liturgic a Bisericii Ortodoxe de Rsrit, în
André Scrima, Ortodoxia i încercarea comunismului, Humanitas, 2008, trad. de Vlad
Alexandrescu, Lucian Petrescu i Miruna Ttaru-Cazaban, p. 331.
6. Idem, p. 333.
7. Idem, p. 360.
8. Teologia oficiului liturgic bizantin, în André Scrima, Biserica
liturgic, ed.cit., p. 54.
9. Idem, p. 55-56.
10. Idem, p. 57.
11. Gânduri între dou lumi, în André Scrima, Ortodoxia i încercarea
comunismului, ed.cit., p. 96-97.

98

„Se ridic,
aprinde lumina,
spinii crnii,
lumânarea sufletului,
aceea care arde foarte rar
i numai când o aprinde el.”

Versuri de Paulina Popa
Ca un fulger
în carnea poetului
este iubirea.
Înelepciunea ce o trage dup el,
ca o piele de arpe
în care ar dori s-i strâng aripile.
E bine c i-ai întors faa i nu ai orbit.
Fulgerul a trecut prin carnea ta,
i tu ai trecut prin el, dar aveai ochii închii.
Lam de cuit s fi trecut cu el
i nu te-ar fi culcat la pmânt.
Iubirea, ca un fulger în carnea poetului,
în fântâna lui cea pururi.
Semine în holda lui,
rsad de respiraii în albia râului,
pe munte sus, pe sub stânci…
Aur este, amestecul de metale topite,
turnat pe mâini.
Se uit la tine apoi îi spune:
Hai, c nici mcar nu te-a durut!
Visezi c a trecut prin carnea ta iubirea,
apoi te izolezi în singurtate
ateptând s se fac ziu.
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Ateptând s se fac ziu,
i-ai zis:
voi termina cât mai repede
cu însmânarea.
Iat, grdina a fost arat.
A fost arat i Dealul Nucilor i al Albului,
cu lama plugului înfipt ca în carnea mea.
A fost rsturnat iarba,
a intrat în pântece,
a plâns de fericire.
i lutul a plâns, fior de facere a fost
ateptând smâna,
aceea pe care o primete
ca pe un izvor de
ap a vieii.
Ap a vieii
este poemul!
Se ridic,
îi desface cmaa de mire,
aceea ud leoarc,
lipit de ira spinrii.
Se ridic,
aprinde lumina,
spinii crnii,
lumânarea sufletului,
aceea care arde foarte rar
i numai când o aprinde el.
Se ridic,
paloul crnii înflorete!
Se ridic, izbete cu putere
Aa ca PAS REA DE PATR .
Apa vieii ânete
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acoperind mâna poetului,
aceea cu care
scrie.

Scrie,
taie drum prin ierburi slbticite,
prin mrcinii trupului,
prin pdurile lui.
Scrie,
împletete lanul,
cletele înroit.
Scrie,
dezleag hienele crnii,
ascute coasa.
Mâine va cosi iarba pentru cai.
Brbaii oraului,
aezai în a,
s-i poat mânca gândurile,
acelea ce le curg pe obraz,
fericii c,
oficial,
i-au hrnit animalul.

i-au hrnit animalul.
Acum pot vorbi despre afaceri,
vin i târfe.
Pot duce cu ei
grdina ta de sticl,
fluturii crnii,
spinii unui salcâm înflorit
ca într-o înelegere
ce te trimite înapoi cu o mie de ani.
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Pot vorbi despre regele lor,
uitând adâncimea vieii,
vasele cu propriul sânge
i patul casei în care s-au nscut.
Pot servi masa,
linitii c tu trieti în colivia ta de cobalt,
mulumind pentru toate
i pentru poem.

i pentru poem
a fost destul cât ai dus cu tine
prin Grecia,
pe Acropole,
pe Olimp.
Mergeai pe muntele cu zei i visai.
Stânca îi muca piciorul,
sângerai…
Ochii ti cutau vârful.
Era var
Pântecul muntelui cânta.
Se fcuse de sear.
Presimeai cum i se prinde pe buze
Spuma vieii rodind ca într-o nunt.
A început dintr-o dat o ploaie mrunt.
Plângeau pietrele, psrile de piatr,
muntele, rotundul din tine.
Ca un fulger în pântec,
a venit poemul,
ca un roi de albine… (……)
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Aa cum i-a poruncit îngerul,
ai despletit prul capului,
i-ai înfurat în el poemul
i ai ateptat s devin fiin.
Dumnezeu a binecuvântat ziua aceea
i ziua de natere a poemului,
i ziua în care ai scris cu sânge
tot ce era Iubire.
Dumnezeu a fcut un Semn,
a trimis Îngerul i Lumina Sa
peste pmântul tu.
Tu stteai încremenit.
Din umeri creteau lstari:
aripi mari de poezie.
Totul era lumin,
chiar i trunchiul stejarului.
Îmbriarea lui pentru cltorie
vine înspre tine
ca Iubirea.

Ca iubirea
este poemul, versul, sunetul…
Ca Iubirea este!
Noi,
Slbticii,
alergm în jurul zilelor
umflate i reci.
Înghem sub soarele iernii.
Acoperim trupurile noastre cu blnuri.
Rana arde, puroiul d pe dinafar.
Rânjim ca nite bezmetici
În locul rugciunii,
blestemul senzual i minile rtcite.
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Estimp poemul,
acela care este ca Iubirea,
intr în viaa noastr,
verific dac avem destul vin,
cere s scoatem afara toate vechiturile,
s le dm foc,
apoi întinde masa
ca ospul s poat începe.

Ca ospul s poat începe
alungm oboseala stranie
ce se abate asupra casei noastre.
Alungm psrile de alam,
metalul închipuirii
i umbra matematic
bine înfipt înuntru.
Ieim din faptele noastre
în ploaia ce nu mai contenete.
tim c plou pentru iarba de mâine
i nu scoatem un sunet.
Pregtim micile noastre coliere de psalmi.
tim c exist un loc cu mult lumin
dar nu am fost niciodat acolo.
Ne vom usca de atâta necunoatere?
Ca s poat începe ospul,
vom vorbi toate limbile psrilor.
Vom tia vielul cel gras.
Vom practica o Iubire
cum n-am mai cunoscut
doar în clipa naterii noastre
când totul era limpede
i timpul
ne inea pe genunchi.
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Ne inea pe genunchi
timpul.
Dimineaa ne inea pe genunchi.
Lumina, psrile, ierburile
i apa limpede din faa casei.
Polenul i pajitea,
holograma unei lumi devastat de dragoste,
îmbriarea unui cântec liber i orbitor,
frenezia Iubirii demn de numele ei,
bulbii unor plante din sângele nostru…
Toate ne ineau pe genunchi.
Netulburai am trecut printre florile
din care curgea polen amestecat cu sânge,
cu toate capcanele crnii
în mentalul nostru colectiv.
Am zrit un brbat masiv. Ne privea fix.
Timpul a tresrit în oasele noastre.
Înc ne mai inea pe genunchi
Pân când picioarele noastre au crescut
i au plecat de pe genunchii timpului
ducându-ne cu ele
pân la captul poemului
de unde
am putut vedea cerul.

Am putut vedea cerul,
ai strigat!
Strigtul tu o luase razna.
Urca i cobora ca o pasre.
Apoi a venit înspre tine
ca o sgeat
i te-a strpuns cu strlucire.
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Cântai pe vremea aceea,
bucurându-i pe semeni cum puteai.
Dac nu te-ai fi splat la timp de toate relele
ce interes ai mai fi stârnit,
deplasându-te prin panica zile
cu cântecul tu cu tot?
Într-o diminea,
un înger a trecut prin tine,
iar tu ai putut vedea
cerul.

(din volumul PSRI DE PIATR ,
jurnal liric , aflat in lucru)
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„Micile sincope mentale datorate mai ales
stresului, atât de frecvente în zilele noastre, erau puse de
obicei pe seama unui început ireversibil de dereglare
psihic. Iar judectorii, dei periodic supui unor teste
psihologice, se fereau de suspiciuni tratându-se pe cont
propriu cu distonocalm, extraveral i alte sedative.”

Stagiara
o proz de Constantin Arcu
Mult mai târziu avea s se întrebe dac a existat vreun indiciu
care s-l avertizeze asupra consecinelor acestui moment. Deocamdat
nu-i bate capul. Picior peste picior, urmrete distrat hârjoana
gugutiucilor prin crengile pinului de dincolo de fereastr. Un brbtu se
rostogolete zburtcindu-se fr astâmpr printre ramuri dup ginua
lui, stârnind în fereastr sclipiri de lumin.
Simindu-se privit, F. îi îndreapt atenia spre masa oval peste
care se înghesuie colegii si. Spionul e în partea opus, ascuns dup o
claie de pr mov. Îl pândete cu ochii strlucitori ce-i estompeaz
trsturile feei. Pare curic i istea, socoti el. Nu vedea nici un motiv
s nu se înƜeleag. Sigur c prezidentul a inut seama de toate
împrejurrile pentru a lua msura asta. Chiar precizase c tânra avea
numai de învat din experiena lui. Asta înseamn c începe s
îmbtrâneasc oare?
edina era pe sfârite, îns fusese înghesuit în impas prin
remarca doamnei Colan. „Aa-i la noi, când un lucru merge bine,
numaidecât vrem s-l schimbm”, spusese, aruncând priviri derutate prin
ochelarii fumurii. Faa ei uscat cptase o nuan stacojie sub stratul
subire de pudr. În mod obinuit, prezidentul punea în discuie obieciile
ridicate i învârtea prerile amestecându-le într-un terci gros, pân când
triumfa opinia lui. Chiar i judectorii care îl detestau nu-i puneau la
îndoial abilitatea pisiceasc de-a cdea mereu în picioare. Dar în acest
caz nu s-a mai pus problema. Doamna Colan nu stârnea mare simpatie
printre colegi i chestiunea completului ei îi lsa indifereni. O înconjura
un zid compact de respect i rceal. N-avea decât s se spele pe cap,
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dac tot se d infailibil de parc pân la ea n-ar mai fi existat alt
judector de la Solomon încoace. Îi închideau carnetele ridicându-se
într-un zgomot surd, confuz. Nu se mai putea face nimic, magistraƜii se
îmbulzeau deja spre ieire.
Rmas singur pe baricad, doamna scrut derutat colurile
igrasioase ale încperii, ca i cum ar fi ateptat ajutor din partea unor
fore oculte. Nu se petrecu nimic demn de a fi consemnat, nici spiritele ce
rtceau aiurea prin tribunal n-aveau chef s-i sar în ajutor. Probabil c
n-o aveau la inim i nu ddeau doi bani pe dreptatea ei. Se simi
abandonat de toi, chestie pe care n-o putea înelege nici în ruptul
capului. Urma s analizeze la rece situaia în care se afla, s caute
rspuns la o mulime de întrebri ce o presau în ultimul timp i s
stabileasc un plan de aciune. În timp ce prsea cabinetul, Ginu,
afabil, cu un zâmbet lit pe faa ignoas, o asigur c luase msura
inând seama exclusiv de interesele instanei. „Tu eti de încredere,
Anicua; de-a avea câte un judector ca tine în fiecare complet, nici
capul nu m-ar durea”, adug, tamponându-i cu un erveel nasul vânt.
Remarca o înmuie puin, îns tia cum gândete acela, în felul lui o lua
peste picior. N-avea sens s se mai înjoseasc rugându-l ceva, faptul era
consumat.
Împins de uoar furie, iei din cabinet i se strecur printre
grupuri prin obscuritatea holului ajungându-l pe judele F. Dezorientat, îi
repro c nu s-a opus modificrii completului; n-a schiat mcar un gest,
când ne înelegeam atât de bine, nu-i aa? F. ridic din umeri, degeaba sar fi împotrivit, o asigur, Ginu ar fi inut-o pe-a lui pân-n pânzele
albe, nu-l tia? Argumentul n-o convinse, ar fi fost elegant s-i exprime
rspicat poziia, chiar dac n-ar fi dus la niciun rezultat. „Mi s-a prut un
joc duplicitar”, adug doamna Colan, luându-i tlpia spre biroul ei.
Judectorul F. surâse. I se reproa c n-a mângâiat orgoliul doamnei
dându-se cu capul de perei i împotrivindu-se schimbrii propuse de
preedinte. Dar se cam sturase de acreala doamnei i de preteniile ei de
infailibilitate. Începuse s-l oboseasc cohorta de argumente pe care le
aducea în sprijinul prerilor ei, chiar i când lucrurile preau limpezi i
nu comportau discuii. Uneori avea senzaia c doamna bate apa în piu
i inventeaz probleme de dragul de a se afla în treab. ci asta tocmai
când apruse în instan aceast slbtur cu o claie de pr mov, care
atepta cu nesa învturile lui. În definitiv, omenirea a supravieuit
numai pentru c experiena s-a transmis din generaie în generaia, iar el
n-avea niciun chef s strice aceast sntoas tradiie.
Guri de lumin înghieau câte dou-trei siluete, apoi se închideau la loc
subiind continuu irul de magistrai. Cineva aprinse tubul de neon
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pâlpâitor din cellalt capt i holul se anim. Reluându-i drumul, F.
descoperi silueta tinerei undeva în fa, lipit de perete. Avea darul de a
se teleporta sau cum de n-o observase trecând? Continua s zâmbeasc
scânteind cu privirile. Apropiindu-se, F. socoti la repezeal c ar fi de
efect s-i paseze o glumi de la înlimea autoritii lui în materie de
drept. Aa, în treact, ca pe o favoare. Ori s-i fac un semn amical i
distant în acelai timp, s se priceap clar c nu vor amesteca merele cu
perele. Menirea lui era s-o îndrume în aprofundarea tainelor justiiei, atât.
Asta însemna c în niciun caz nu se vor bate pe burt, urmând s respecte
rigorile unei relaii strict profesionale.
Ajunse în dreptul ei fr s fi reuit s se hotrasc în vreun fel.
Se simi cuprins de tulburare, incapabil s mimeze dezinvoltura
imaginat puin timp înainte. Cu gândurile înepenite, pricepu instinctiv
c exista i varianta de a trece mai departe prefcându-se c n-o observ.
Asta implica îns o doz serioas de bdrnie de care avea oroare. În
plus, intrase deja în capcana privirilor ei, prând un iepure prins în
lumina farurilor de main. Îi repro în gând c uneori se pierde cu
firea. i asta se întâmpla, culmea ironiei, tocmai când toate forele lui ar
fi trebuit s se uneasc. Prezena de spirit ddea bir cu fugiii când îi era
lumea mai drag.
O mân salvatoare i se aez pe umrul stâng smulgându-l din
panic.
„În sfârit, s-a pronunat divorul,” spuse Ovidiu zâmbind. Faa
lui rotund i blaie strlucea în penumbr. „Dar cu emoii, domnule!
Numai nu voia s se despart de tine,” continu acela s glumeasc. F.,
ceva mai stpân pe situaie, ridic din umeri, fr s-i poat dezlipi
atenia de la silueta ce unduia pe perete. Privirea ei scpra i atrgea ca
un magnet, încât restul feei intra sub umbre devenind cu desvârire
imperceptibil. Nici nu-i amintea cum se numete. Ginu o
recomandase în plin edin ca fiind tânra transferat recent la instan,
îns judele în acel moment se gândea la altele. i iat-o acum zbtându-se
rstignit parc pe perete.
- Pot s v deranjez puin? se interes tânra, sigur pe sine i
bine dispus. Prea s fac abstracie de ceilali, focalizându-i atenia
exclusiv asupra judelui F. Nu chiar acum, peste vreun sfert de ceas, bine?
- Sunt în birou, o asigur piicherul Ovidiu. Rmân în ateptare,
nici nu m mic de-acolo...
Tânra râse, m adresam domnului F., dânsul e partenerul meu de
complet. OK, spuse F., ridicând spre ea degetul mare. Reuise s-i
revin din panic, îns vocea îi era puin gâtuit. Nu-i fcea probleme,
într-un sfert de or îi recâtiga echilibrul. Totui rmânea aceast tar pe
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care nu reuise s i-o explice, nelinitea de care se simea cuprins în
preajma unor femei. Ce fel de complex dezvluia? De-a lungul anilor nu
apelase la serviciile unui specialist din simplul motiv c inclusiv în
mediul lor exista o confuzie cvasigeneral între psiholog i psihiatru.
Micile sincope mentale datorate mai ales stresului, atât de frecvente în
zilele noastre, erau puse de obicei pe seama unui început ireversibil de
dereglare psihic. Iar judectorii, dei periodic supui unor teste
psihologice, se fereau de suspiciuni tratându-se pe cont propriu cu
distonocalm, extraveral i alte sedative. Continuau s încaseze sporul
lunar de stres i nebuneal, cum îl numeau între ei, evitând îns cu
strnicie diagnostice de specialitate ori internarea pe motive de derapaj
psihic. Se credea c o etichet de felul acesta le bara pentru totdeauna
accesul la funciile de conducere.
F. nu reui s mai adauge ceva, pentru c între ei se interpuse Lena, o
judectoare sosit în instan cu vreo ase luni înainte. Se propi
ridicându-i nasul ascuit.
- sta zic i eu complet de judecat, spuse. Pas-mi-te, s nu
vorbesc într-un ceas ru, mirii anului, ha, ha, ha!
F. se holb spre ea, nereuind s califice în vreun fel remarca
doamnei. I se pruse de la început o ca, numai c nu avusese vreo
tangen cu ea i nu-i btuse capul. Putea fi puin invidioas pentru c
nu se bucurase de aceeai atenie, socoti el la repezeal.
- Te roade, aa-i? întreb Ovidiu, în nota obinuit de bonomie. Ai
vrea s fii în locul Deliei, tiu, tiu.
Exact, Delia, îi spuse F., amuzându-se c Ovidiu parc i-ar fi
ghicit gândul.
- Eu sunt o doamn serioas, replic Lena. Dup doi pai, adug
peste umr: Cu verighet i...
- Nu vd legtura, se opuse din urm Ovidiu, oarecum incisiv. Nu
tiu cine-i neserios aici, Doamne ferete! i n-am auzit de complete
specializate în materie de sex, c m-a înscrie i eu.
Cei din jur, hlci de carne glbejit în lumina jucu a neonului,
izbucnir în râs. Înelegând c nu are rost s insiste într-o disput cu un
individ care lua totul în glum, Lena renun la contre.
- F-i propuneri preedintelui, Ovidiu, îl îndemn o voce feminin
din grup.
- Ai vrea voi, se opuse Ovidiu. Numai c suntem puini brbai i
ne-am epuiza în câteva sptmâni de-atâtea edine! Ca s nu mai pun la
socoteal ziua când am fi nevoii s intrm în complet cu madam Lena!
În aceast not de bun dispoziie, F. i domnul Ovidiu se retraser
în biroul lor. Încperea prea un compromis între o tavern afumat i
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chilia unui monah ascet. Pereii erau inundai în coluri de valuri verzui
de igrasie, pe fereastr se desenau curcubeie cu întreg spectrul de culori
în btaia soarelui. Se renunase de câteva luni la perdeaua zdrenuit, în
ateptarea unor storuri ce preau s nu fi intrat înc în fluxul de
producie. O mochet rar i prfuit se întindea pe parchetul umflat, sub
cele patru birouri peste care se puteau ghici straturi i straturi de lac
negru. Dincolo de primele birouri se aflau dou fiete metalice, iar lâng
fereastr, un cuier pom pe care stteau agate robele. În alte birouri
vechiul mobilier fusese parial înnoit, îns de câtva timp tentativa de
primenire prea s fi intrat într-un serios impas.
Oricum, ministresa, o acritur de nu s-a pomenit, mereu în pasa
proast a beivului la prima or din zi, îi arta degetul mijlociu ori de
câte ori i se cereau bani. O durea drept în pix de instane, ea se luase la
trânt cu marea corupie, n-avea timp de mizilicuri. Era pe cai mari,
însui Preedintele rii îi spla picioarele cu mir i i le tergea cu
faimoasa lui uvi de pr, Occidentul o luda în gura mare. Judectorii
nu îndrzneau s crâcneasc pentru c de îndat puteau fi acuzai de
corupie. Un serviciu secret din cadrul Justiiei fabrica probe apte s dea
în gât pe oricare magistrat. Nu le ddea mâna s rite luându-se în clan
cu mririle zilei, erau strâns legai de scaune prin salarii rezonabile
pentru acele vremuri, nimic de zis.
- Cine-i tipa asta, domnule? întreb Ovidiu, aezându-se la biroul
su. Faa rotund i blaie, cu nasul turtit, îi strlucea sub cele câteva fire
de pr blond i cârlionat. tiam c a mai venit o judectoare, dar...
- Habar n-am, ridic din umeri F.
- Mi-o amintesc de pe când era student, spuse Ovidiu. A fcut
practic la avocai. Mi se prea nimerit la bar..., adug, hlizindu-se.
F. surâse. Cu gândurile împrtiate, extrase o igar din pachet i o
aprinse la flacra brichetei cu cuar, amintindu-i imediat c ar fi timpul
s renune la acest sport pe care îl practica asiduu de peste douzeci i
cinci de ani. La o socoteal rotund, acceptând un consum de numai un
pachet cu douzeci de igri pe zi, rezultau aproape dou sute de mii de
doze ucigae pe care le-a inhalat de bun voie i nesilit de nimeni.
Rezultatul? Putea oricând s participe la o reclam antitabac etalându-i
tenul îmbtrânit înainte de vreme, tusea i flegmele din fiecare diminea,
circulaia periferic proast i altele la care refuza s gândeasc i s le ia
serios în calcul. i cu toate astea, nu-i venea la socoteal s dea cu
piciorul la o vast experien i s abandoneze dintr-o dat fumatul, dei
campania împotriva tutunului devenise în ultima vreme parc una de
exterminare a înii fumtorilor. De ce oare era încredinat c i Delia
fuma?
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- Dar ai tiut de schimbarea completului? insist Ovidiu. Te-a
întrebat Ginu dac eti de acord? Sau ai aflat în edin?...
- În edin, recunoscu F. Ls igara în scrumier i-i lrgi nodul
cravatei. Habar n-am avut pân azi.
- Nu-i spun eu? Ceva-i suspect în toat povestea... Nici Ginu
nu-i trece prin fa, n-ai vzut?
- Ne lmurim îndat ce i cum, îl asigur F.
Ovidiu zâmbea cu toat faa lui turtit i rozalie, prând un fel de
soare din desenele copiilor. Genele i sprâncenele preau incolore, pe
frunte i se iviser câteva boabe de transpiraie. Îi scoase geaca din piele
maronie i o aez pe sptarul scaunului, rmânând numai în cmaa cu
dungi portocalii. Rotofei i bonom, emana blândee din toat fiina,
stârnind în jur bun dispoziie.
- Cred c o ia la cioc, spuse, cu acelai ton linitit i hâtru. N-ai
vzut ce buze umplute cu silicon are?
F. nu observase, cum nu reuise s-i perceap nici trsturile feei.
Claia de pr mov i magnetismul ochilor îl împiedicau s-i deslueasc
figura, conturându-se în mintea lui numai profilul recesiv al unei tinere
temperamentale. O zvpiat, îns anii i munca de judector urmau s-i
domoleasc sângele i s-o liniteasc transformând-o într-o cucoan
rezervat i sever. Absorbite de munc i cu gândul la carier, multe
judectoare renunau chiar i la mariaj. Mirii anului?! O glum bun,
vârsta i multe altele îi despreau iremediabil, socoti el. Nu se simea
btrân, numai c beteugurile, chiar dac nu-i artau înc agresiv colii,
începuser s-i dea subliminal târcoale.
Fragment din romanul Cocteil în cranii mici, în curs de apariie la
Editura Paralela 45, Piteti.
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„Creang cu o mân scrie i cu una terge, dar
zicerea dintâi rmâne, mai ales prin aceste ‘’ retractri ‘’ ,
dregeri care poteneaz mesajul.”

Noapte de mai
sau
Cu Don Juan în Rai
un eseu de Ion Pecie
1.Un taximetrist de epoc
Personajul în pielea cruia Creang se rsfa cel mai mult si mai
în voie este mo Nichifor uueanul, veritabil Don Juan moldovean de
mahala (‘’tritor în mahalaua uueni din Târgul Neamului, dinspre
satul Vântorii Neamului’’).Înutil a cuta mai îndeaproape obâria
eroului într-un timp databil, întrucât seductorul este un duh atemporal,
ascuns cu un picior în istorie i cu altul în poveste. Mo Nichifor este
contemporan cu Ciubr-vod, si asta spune totul.
Am vzut armele lui de seducie în cartea noastr Meterul
Manole . Prozatori ai lumii: Creang, Sadoveanu, Rebreanu,
(Ed.Viitorul Românesc, Buc., 2001) : vorba în doi peri, testarea
psihologic a clientelor, imaginarea unor pericole iminente (lupi, balauri
în codrul Grumzetilor, spaiu mai apropiat ca structur i compunere de
codrii întunecoi din alte poveti), dublat imediat de asigurarea
clientelor, în spe-Malca, de sigura lui protecie ca solomonar.
Seductorul este, de fiecare dat, convingtor si armant.
Nu ne-am ocupat îns îndeajuns de cadrul tehnic, s îi zicem aa, pregtit
de seductor în vederea atragerii i zpcirii clientelor sale, plimbreele
maice, pe la mnstiri i iarmaroace, pe la hramuri i mitoace : ‘’Mo
Nichifor era harabagiu. Crua lui, dei era ferecat cu teie, cu curmeie,
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îns era o cru bun, încptoare i îndemânatic. Un poclit de rogojini
oprea i soarele i ploaia de a rzbate în crua lui mo Nichifor’’.
Ai zice c tot confortul din lume este asigurat în acest taxi de
epoc, decapotabil i spaios, mânat de un vizitiu limbut i vesel,
companion de ndejdee în luna lui mai când întreaga fire cânt pe toate
vocile imnuri ale iubirii.
O prim observaie s-ar impune la un control tehnic de rutin : ce
înseamn ‘’ferecat cu teie, cu curmeie….’’ ? Ferecat cu teie (coji, sfori
de tei) e un nonsens, iar ‘’curmeie’’ nu e de gasit în Glosar-ul Elisabetei
Brâncu. Bag seam c harabaua e mai degrab un vehicul ideal al
amorului, un atelaj însufleit cu inim, oite i alte organe, de o fiinare
reic’’, cum ar zice Heidegger.Iat continuarea pasajului: ‘’De inima
cruei atârnau pcornia cu feletiocul i posteuca, care se izbeau una de
alta când mergea crua, i fceau : tronca, tranca! tronca, tranca! ’’
Vaszic, o haraba muzical, scoând interjecii armonice, bine ritmate în
acord major, în care sculele de sub cru parc acompaniaz, în mers,
întâmplrile din caru, la popas .
S privim cu atenie la obiectele atârnânde sub cru. De ast
dat, Elisabeta Brâncu d explicaiile cuvenite cui nu tie: ‘’ postèuca
s.f. – lemn pe care se sprijin osia caruei când i se scoate roata pentru a
fi uns ‘’. Cum se vede, posteuca e un strmo al cricului. Perechea
urmatoare de obiecte adjuvante este si mai interesant ca form i
întrebuinare, dac e s urmrim semiotica harabalei : ‘’pcornia, - vas
de lemn în care se ine pcura pentru uns crua la drum (se atârn la
spatele carului); feletioc, s.n. - pmtuf pentru uns carul ( cizmele etc.)
cu pcur (cu dohot) ‘’. Trusa tehnic a taximetristului figureaz,
neîndoielnic actul sexual; i nu e vorba de o ‘’închipuire din poveti ‘’,
ci de scule textualizate, mai bine zis sexualizate, aducând a organe
genitale pentru un ‘’trup’’ în micare. Harabaua este un iatac ambulant i
complice al seductorului matur, degajând optimism, voioie, într-un ritm
pregnant, msura dou ptrimi, în sonoriti de ambal, ar zice un
muzician.
Creang cu o mân scrie i cu una terge, dar zicerea dintâi
rmâne, mai ales prin aceste ‘’ retractri ‘’ , dregeri care poteneaz
mesajul. Dup ce vorba i-a scpat, naratorul se preface a repara,
chipurile, posibile înelegeri greite, nefacând îns altceva decât s le
augmenteze. Reparaia lui cu vorbe atenuante este cam de aceeai natur
cu mimarea reparaiei harabalei, facut de mo Nichifor în pdure.
S vedem în continuare telegarii harabagiului ; ‘’ Dou iepe, albe
ca zpada i iui ca focul, se sprijineau mai totdeauna de oitea cruei ‘’;
continuarea propoziiei repar de form slobozenia zicerii cu iepele i
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oitea falic : ‘’mai totdeauna, dar nu totdeauna, cci mo Nichifor era i
geamba de cai i când îi venea la socoteal, facea schimb, ori vindea
câte-o iap, chiar în mijlocul drumului i atunci rmânea oitea goal pe
de-o parte ‘’. S-ar crede c echivocul a fost limpezit, dar numai pentru a
face loc altei ziceri mai directe, la fel de alunecoas : ’’Îi plcea
moneagului s aib tot iepe tinere i curele ; asta era slbciunea lui.
M vei întreba, poate : De ce iepe, i totdeauna albe ?’’ Chiar aa, mo
Nichifor, pentru ce numai iepe, i tot albe ? Rspunsul, i de data aceasta,
este evaziv, nesatisfctor, dar deschide o tem aproape obsedant, care
ustur i alte personaje ale lui Creang: a procreaiei, a urmailor care
întârzie, sau nu mai vin deloc : ‘’V voiu spune i aceasta : Iepe, pentru
c mo Nichifor inea s aib prsil ; albe, pentru c albeaa iepelor,
zicea el, îi slujea de fanar noaptea la drum.’’ Nu tii care este mai cocar,
naratorul sau personajul … Oricum, primul ine hangul celui de-al doilea
în ritm de tronca, tranca. Pentru un cititor prinza era superfluu a mai
traduce iepe prin femei tinere, sntoase, îngrijite i neprihnite, dup
cum sugereaz albeaa arpeasc i natura ignic a cabalinelor
fosforescente, caracterizate oximoronic (‘’albe ca zpada i iui ca
focul’’).
2. Carul însufleit
Crua încptoare, iepele focoase i vizitiul jovial sunt
componentele eseniale ale unui vehicul însufletit care ne duce cu gândul
la metafora sufletului triadic al îndrgostitului adevrat din dialogul
Phaidros al lui Platon. Mai precis, la relaia dintre îndrgostit i ’’cel ce
a ajuns sa fie cucerit’’ . Platon i Creang, va zâmbi Cistelecan, un vizitiu
antic i un birjar moldovean … Dar mo Nichifor este un îndrgostit de
via, de meseria lui, de femei. Iat pasajul din dialogul platonician :
’’La începutul povestirii noastre am vzut ca trei pri intr în alctuirea
fiecarui suflet: doua din ele au chip de cal, iar cea de-a treia întruchipeaz
un vizitiu .Sa pstrm pe mai departe imaginea aceasta . Iar despre cai ,
spunem c unul este bun, nu i cellalt . Îns nu am mai artat – i se
cuvine acum s-o spunem care anume e virtutea celui bun i care viciul
celui ru. Acela dintre ei care-i de-un soi mai bun are statura dreapt,
trupul bine tiat, grumazul falnic, botul arcuit, ochi negri, iar culoarea lui
e alb;/…/ celalalt cal , dimpotriv, e ui i greoi, cldit fr nici-o
noim, cu grumazul eapn, cu gâtul scurt, cu bot turtit; trupul tot e
negru, ochii alburii i înjectai cu sânge; e nesios i îngâmfat;/…/ când,
aadar, vizitiul zrete chipul îndrgit, privelitea aceasta îi umple
sufletul de foc i el se simte strbtut de împunsturile dorului ce-l
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înfioar.’’(Platon, Opere, vol. IV, Editura tiinific i Enciclopedic,
Buc., 1983. Traducere i note de Gabriel Liiceanu.) Când vizitiul uuean
întâlnete chipuri plcute, el cânt : alba n-ainte, alba la roate…când cu
baba m-am luat, opt ibovnice au oftat, i alte cântece galnice .
În note la Phaidros (op. cit.) G.Liiceanu comenteaz : ‘’vizitiul!
<<traduce>> în registrul imaginii latura reflexiv sau calculatoare a
sufletului (logistikon), iar cei doi cai latura <<inimoas>> (thymoeides),
respectiv pe cea <<pofticioas>> (epithymetikon). Îns, dup cum arat i
Hackforth (1972, 72), aceasta lectur alegoric nu poate fi împins pân
la capt: <<Multe lucruri din seciunea de fa i din paginile care
urmeaz nu pot fi traduse, i Platon nici nu a avut intenia ca ele sa fie
traduse; mitul este, în cea mai mare parte, viziunea unui poet ale crui
imagini nu reprezint o doctrin deghizat, ci expresia unei intuiii nonraionale…>>’’
Tocmai pentru c nu conine o ’’doctrin deghizat’’, imaginile
despre carul înaripat merit a fi traduse de noi, pasajul nefiind deloc
obscur. Teama de ’’traducere’’ este, de fapt, grija de a nu depoetiza
mitul, de a-l lsa în splendida lui încrctur poetic. Friedländer, citat de
traductorul i comentatorul dialogului, se arat, dimpotriv, interesat de
imaginea platonician a sufletului înaripat, subliniind doua motive:
motivul carului i motivul înariprii: ’’Primul motiv se întâlnete,
mergând pân la amnunte, în India, în Katha Upanishad. Acolo, carul
este trupul omenesc. Intelectul (buddhi) este cel care îl mân. Hurile
bine întinse reprezint organul gândirii (manas). Atelajul greu de strunit
reprezint imurile. Sufletul adevrat, sinele (Atman) cltorete în acest
car. S-i fi parvenit lui Platon aceast imagine din Orient? /…/ Cei doi
cai sînt de tipuri diferite: unul reprezint <<dorina nestpânit >>,
cellalt reprezint <<thymo-ul>>, voina, strduina. Se întâmpl fie ca
spiritul s-i struneasca pe amândoi deopotriv, fie ca acetia sa târasc
spiritul odat cu carul, în hu. ‘’ Motivul înariprii este dominant în
dialogul lui Platon, crede Friedländer, care se întreab i rspunde : ‘’Dar
cine este, de fapt, înaripat: caii, carul, sau vizitiul ? Lucrul nu este clar i
nici nu trebuie s fie clar. Înaripat este întregul‘’.
Revenind la povestea noastr, am zice ca înaripat este i carul lui
mo Nichifor pregtit s urce dealuri i vi, cu doi bidivii albi, ferecat cu
teie i curmeie (în folclor exista celebrul Carul cu flori, cântat de Tudor
Gheorghe), pregtit s o restituie pe Malca, proaspta mireas, barbatului
i prinilor. Calul alb este nobil la înfisare i la fire, iubete adevrul,
reprezentând spiritul raional, bunul simt, msura. Calul negru scurt în
gât i urât la trup întruchipeaz, precum fata babei, defecte i vicii :
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impulsivitate, nestpânire, instinctualitate, nechibzuin. Învatul Vasile
Lovinescu ar fi vzut aici perechea complementar yin-yang.
Dar mo Nichifor înham la carul lui de foc doi cai albi, dou
naturi ignice (‘’iui ca focul’’), reprezentând frumuseea, graia i
neastâmparul tineresc. i nu va ajunge în hu, cum se temea Friedländer,
ci în poiana raiului. De precizat c, în grai moldovinesc, ‘’mo’’ nu
înseamn moneag, fiind un apelativ pentru nenea, neica, nea, nana,
baciu din alte regiuni româneti. Precaut din fire i pragmatic din
experien, harabagiul fuge de munca brut, cauzatoare de impoten sau
dttoare de alte disfuncii trupeti (hernie), pe când harabagia lui ‘’la
negru’’ îmbina utilul cu plcutul, noul cu vechiul, tinereea cu experiena.
Are i minte (buddhi) i suflet, i, lucru mai rar la un birjar, are ochi
pentru spectacolul lumii, nu se las fixat într-o ocupaiune de uzur
precum feciorii babei din Soacra cu trei nuror , profilai pe cruie i
plecai cu sptmâna de acas. Avantajele harabagiatului sunt
incalculabile iar satisfaciile personale, care de care mai subtile. În loc de
buteni i butuci, el transport, la propriu i la figurat, ‘’marfa vie’’,
vilegiaturiste de toat culoarea: ‘’Mo Nichifor fugea de cruie, de-i
scotea ochii ; el se ferea de ridicatur, pentru c se temea de surptur.
Harabagia, zicea el, e mai buna, c ai a face cu marf vie ; care la deal se
d pe jos, la vale, pe jos, iar la popas, în cru.’’ Popasul în cru i
masul în pdure sunt momentele cheie ale cltoriei.
Buna dispoziie a vizitiului se cere întreinut punctual din crâm
în crâm, iar repertoriul de stihuri aluzive i cântecele de drum vdesc
nostalgia ’’moului’’ dupa viaa de holtei – leitmotiv al povestirii.
Compuse pe cifra opt, versurile amestec dezinvolt iepele cu ibovnicele,
ascund zicerea licenioasa prin elipsa predicatelor :
‘’Alba-nainte, alba la roate, /Oitea goal pe de-o parte. Hii ! opt
un cal, c nu-s departe Galaii , hii !!! De întâlnea pe drum neveste i fete
mari, cânta cântece galnice, de-alde-aceste : Când cu baba m-am luat, /
Opt ibovnice-au oftat:/ Trei neveste cu barbat/ i cinci fete dintr-un sat
s.a.. Ei, ei ! Apoi zi c nu-i venea s porneti la drum, mai ales în luna
lui maiu, cu asemenea om vrednic i de-a pururea vesel !’’ N-avem idee
ce verbe lipsesc între alba i înainte, alba i roate, i mai ales între opt i
un cal.
3. Mo Nichifor la clugrul din vechiul schit
Nu numai de surptur se teme harabagiul, dar i de ‘’ blstmul
preoesc’’, motiv serios de a renuna la clientela format din maicile
tânjitoare, pân i în ‘’sptmâna patimilor’’, dupa atraciile oferite de
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iarmaroace ( topos al ispitelor, al pierzaniei) i a se orienta spre partea
negustoreasc.
Dup afurisenia venit din partea protopopului de Neam,
harabagiul se confeseaz pustnicului Chiriac, spre uurarea pcatelor.
Duhovnicul este ales pe msura marturisitorului : ‘’ De aceea, cu fuga au
alergat la schitul Vovidenia, la pustnicul Chiriac din sfânta Agur, care-i
cnea prul i barba cu ciree negre i, în Vinerea Seac , preacuviosul
cocea oul la lumânare, ca s mai uureze din cele pcate. Aici, la schit,
are loc ‘’schimbarea la fa’’ a lui mo Nichifor. Referina pare
întâmplatoare, dar nu este. La schitul Vovidenia, în faa unui duhovnic
farnic, preocupat de întinerirea artificial, adic s-i schimbe faa cu
vopsituri vegetale (’’ îi cnea prul i barba cu ciree negre…’’), se
gsete harabagiul s-i deerte pcatele . Insistm : pustnicul Chiriac,
slujitor al domnului, îi schimba faa la propriu, înnegrindu-i prul i
barba cu ciree negre. Asemenea pustnici, oximoronici în temeiul fiinei
lor, care îi pun mti pe fa fiind, totui simpatizati de narator, dau
msura eului adânc al lui Creang. Profanarea altarului era cunoscut de
cititor i în Povestea lui Ionic cel prost unde popa Cioric mânc orici,
adic piele de porc, chiar în post, i chiar în sfântul altar. Tot într-un
sanctuar are loc schimbarea la fa a harabagiului : renun la transportul
maicelor între mânstiri i iarmaroace, pstrându-se pentru pasagerele din
lumea laic. E o schimbare de supra-fa, întrucât nravul nu i-l
schimb, nici în zile obinuite, nici în ajun de sfinte srbtori.
Oricâte pcate i s-ar pune în cârc, harabagiul craidon mai are
puin team de Dumnezeu. Blestemul protopopului l-a impresionat, chit
c naratorul ia lucrurile în glum. Cltoarele fericite erau scoase în
lume, cu micile lor produse manufacturiere dttoare de mâncrimi
necurate, într-o dulce beie a preacurviei, pan când întervine protopopul
de Neam. Ctrnit, neputincios în faa fenomenului migraionist, sfînia
sa scap blestemul : ‘’ De-ar crpa odat s crape i harabagiul care v-au
adus ! C-atunci tiu ca n-ar avea cine s v mai hrbneasc aa de des
pe la târg’’. i blaurii stpânitori peste codrul Grumzetilor au aceeai
soart : crap. Ar exista i o motivaie ludic-laconic pentru reorientarea
harabagiului spre tagma negutorilor, din raiuni economice i
sentimentale : ‘’ – Numai negustorul, zicea mo Nichifor, triete din
sul su i pe sama lui. Când întrebai : <<pentru ce ?>> mo Nichifor
rspundea, tot glume : <<Pentru c n-are Dumnezeu stpân>>’’.E greu
s traduci aporia harabagiului reconvertit : s se îneleag de aici ca
negustoria, perfect autonom, îi are zeii ei, fiind scutit de legile
morale ? C puterea lui Dumnezeu, limitat, nu se întinde i asupra
tagmei lor? Gluma formulat ambiguu ar suna astfel : ‘’ Pentru c nu-l
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are /tie pe Dumnezeu de stpân’’. Trecut cu arme i bagaje de partea
negustorilor, harabagiul iese rapid din depresie i culege roadele
colaborrii cu un alt ‘’ ‘’duhovnic ‘’, în persoana ovreiului
trul,’’negustor de bcan, iruri, ghileal, sulimineal, boia de pr,
chiclazuri, peatr vânt, peatra ilimanului sau peatra bun pentru fcut
alifie de obraz, salcie, fumuri i alte otrvuri’’.Farmacopeea lui Platon
este complet. S mai zabovim puin lâng acest Mercur al vremii,
intermediar indispensabil între cele doua lumi, monastic i laic. i
coruptor al lor, în care Creang vede un alt duhovnic prin serviciile
fcute : ’’Pe vremea aceea nu era spierie în Târgul Neamului, i jupânul
trul aducea, pentru hatârul clugarilor i al clugarielor, tot ce li
trebuia. Mai fcea el, nu-i vorba, i alte negustorii. În sfârit, nu tiu cum
s v spun, era mai mult decât duhovnicul, c fr de dânsul nu puteau
monstirile.»
E lesne de bnuit ce ofuri se vars dinspre chilie spre spierie i ce
dresuri i otrvuri lumeti ptrund invers.
4. Universul domestic, topos al lâncezelii
Asemeni altor personaje ale lui Ion Creang, mo Nichifor nu îi
afl rostul acas. Epic vorbind, destinul lui i al lor se consum când se
atern drumului. Dup etapa rtcirii prin lume, se retrag implinii ca
oameni în tihna familiei. Momentul nostos-ului consfinete încheierea
exemplarei lor aventuri i potolirea peronajului pe lâng o Penelop
rbdurie. Din acest moment, nu mai au destin, nici justificare epic. Le
rmâne, eventual, s huzureasc i s-i depene povestea urmailor, sau
la vreo crâm. Danil Prepeleac, ceteanul din Prostia omeneasc, fata
moneagului, Harap-Alb, Ivan Turbinc i alii umbl cât umbl înainte
de a se fixa la vatr, împlinii ca oameni i ca personaje. Sunt i exceptii,
Vasile Hârgoae i popa din cele doua povestiri licenioase, definitiv
pierdui în lume. Pentru harabagiu, casa este un spatiu sufocant,
producându-i umori contrarii. Colac peste pupz, consoarta lui d semne
de uzur fizic i nervoas, încât cruaul rmas fr licen în zona
mânstirilor cade în stenahorie agresiv : ‘’Ba chiar se fcuse bucluca,
hargos i hapsân, când sta câte doua trei zile pe lâng cas, încât biata
bbuca lui era bucuroas i rsbucuroas în sufletul ei s-l vad cum l-a
vedè urnit de-acas‘’. Ieirile cu harabaua din spaiul sttut al casei, unde
se vede ros de urâtul cotidian alaturi de bbtia lui infecund, închis în
aria ei matriceal (se muta de pe cuptor pe vatr, i invers) readuc
echilibrul tonic al harabagiului ursuz i compenseaz cu isprvi galante
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frustrrile brbatului neîmplinit ca tat. Natura plânge cu suspinuri în
bttura lui. În acest omaj prelungit se ivete ocazia cu Malca , nevasta
lui Iic, aflat în vizit la socri, care trebuie depus în siguran la Piatra
Neam. Tocmeala cu jupânul trul i mai ales garaniile oferite de
transportator elibereaz un potop de ambiguiti, strvezii pentru noi, nu
i pentru urechea înfundat a negustorului.
’’- Oare-i ajunge pn desar la Piatr, mo Nichifor? – …ra!
da’ ce stai de vorbeti , jupâne trul? Eu gândesc, de mi-a ajuta
Dumnezeu, pe dup-ameazi s-i pun nora în Piatr. – D-ta, mo
Nichifor, eti om purtat, tii mai bine decât mine, dar tot te rog s mâi cu
bgare de sam ca s nu-mi prvli nora!’’ S fie linitit jupânul trul ,
harabagiul a mai cltorit cu lume bun, maice i boieroaice
simandicoase, în condiii ireproabile. Crua e pregtit tehnic,
’’încalat’’ i uns de are s mearg ’’cum e sucala’’, i pe la prânz ,
neîntârziat, are s-o pun pe îmbojorat în Piatr. Habar nu are trul ,
inocenta victim colateral, cu cine st de vorb.
5.Codrul Grumzetilor, spaima negustorilor
Este clar, mo Nichifor a pus ochii pe Malca îmbojorat, de
aceeai culoare rozalie ca i falusurile ’’îmbojorate” din Povestea
povetilor, i are în cap întregul scenariu al seducerii care se numete
regsirea în doi a raiului, preacunoscut lui i frecventat cu o anume
regularitate. A pregtit harabaua i e gata s-i îndeplineasc misiunea de
a o duce pe Malca la soul ei dorit pe care abia l-a cunoscut: ’’ Hai sus,
giupâneic Malc s te duc acas’’. A încrcat ‘’chilota’’(trusoul) tinerei
neveste iar el ‘’se azvârle pe capr’’. D biciu iepelor, trecând în galop
printr-un peisaj nesemnificativ : Humuleti, Ocea, Grumzeti. Curând
intrm într-o alt etap a cltoriei :’’Dar pe la Grumazeti încolo, mo
Nichifor a tras o duc de rachiu din plosca lui cea de Braov, i-au
aprins luleaua i a început a lsa iepele mai la voie’’ Peisajul natural se
metamorfozeaz subit în peisaj mitologic ’’Doamne, giupâneic,
Doamne! Vezi satul ista mare i frumos? se cheam Grumzetii. De-a
avè eu atâia gonitori în ocol i d-ta atâia biei, câi czaci, cpcâni i alt
litfe spurcate au cazut mori aici, din vreme în vreme, bine-ar mai fi de
noi! - S te-aud Dumnezeu, s am biei, mo Nichifor! –Asemene i eu
gonitori, giupîneic… c de biei nu mai trag ndejde, pentru c baba
mea e o sterptur; n-a fost harnic s-mi fac nici unul, nu i-ar muri
muli înainte s-i moar!’’
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Grumzetii e un toponim cu dubl încrctur simbolic. Satul e
un loc binecuvântat azi, în vremea povetii, unde cad periodic spiritele
rului, fatale comunitii : ’’cazaci, cpcâni i alte litfe spurcate’’. Îi
lsm deoparte pe cazaci, pacoste istoric pentru moldoveni. Ne
îngrijoreaz îndeosebi cpc(u)nii, de negsit în alte pduri crengeti, la
fel ca liftele spurcate . Dar s revenim la fraza lui mo Nichifor despre
sat. Cpcunii, fore ale rului, ’’czui’’, se subînelege c de sus, ar
depi numeric gonitorii ateptai ai lui mo Nichifor i bieii virtuali ai
Malci. Capcunii, se tie, înghit copiii. Ratat ca tat, mo Nichifor i-ar
dori ca energia neconsumat s fie transferat asupra unei turme de
turai, simboluri clasice ale virilitii i procreaiei. Pentru cine nu tie,
Glosar-ul este promt în explicaii : gonitor, s.m. – bou tânr, neîntors,
folosit ca animal de reproducie. Povestea cu gonitorii râvnii ca urmai e
o alegorie pe tema libidoului abia stpânit, a spermatozoizilor gata de
încercri sexuale. Aici, în satul cândva blestemat, are loc o prim
înfruntare teologica, i-am zice, între el i obiectul dorinei erotice pe tema
presant a csniciei datoare cu perpetuarea speciei. Harabagiul desfide
povestea Malci cu trimitere la Avraam i Sara, care ar fi avut copii abia
la btrânee, susinând prsirea femeii sterile, i recstorirea ‘’cu una
blagoslovit’’. ‘’- Nu te supra, mo Nichifor, zise Malca, c poate aa a
fost s fie de la Dumnezeu, pentru c a scrie i la noi în cri despre
unii, c tocmai la btrânee au fcut copii ! ’’ Din Scriptur, mo
Nichifor tie c ‘’Pomul care nu face road se taie i în foc se arunc”.
Asistm aici la o jertf în efigie a soaei infertile, mo Nichifor susinând
desprirea i poligamia. E unul din pasajele fa de care harabagiul
reacioneaz polemic. Evanghelia dup Luca ofer un pasaj despre roade
i rodire, nu singurul, în care Ioan predic mulimilor: ’’ 8.Faceti, dar,
roade vrednice de pocin i nu începei a zice în voi îniv: Avem tat
pe Avraam , cci v spun c Dumnezeu poate i din pietrele acestea s
ridice fii lui Avraam. 9. Acum securea st la rdcina pomilor; Deci orice
pom care nu face road bun se taie i se arunc în foc”(Luca,3,8,9). Tot
despre cile înguste spre Domnul, despre roade i pomi roditori e vorba i
în Matei, 7, unde Iisus cere mulimilor s se fereasca de proorocii
mincinoi ‘’17. C orice pom bun face roade bune, iar pomul ru face
poame rele. 19. Dar orice pom care nu face road bun se taie i se
arunc în foc’’. Convertirea, formal desigur, la legea celuilalt devine
figura seducerii. Harabagiul se confeseaz cu intenie, tot mai insistent,
tovarei sale de drum. S-ar vrea descretinat, ar aciona ca primul
Avram care l-a avut pe Ismael cu tânra Agar : ‘’…mi-a lua i eu una
tineric, i mcar trei zile s triesc în tihn cu dânsa, cum tiu eu, i apoi
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s mor! M-am sturat pân în gât de mucegaiul de bab, c hojma m
morocnete i îmi scoate ochii cu cele tinere’’.
6. Pan de haraba
I-am zis Don Juan harabagiului i trebuie s ne inem cuvântul.
Un Don Juan umil în comparaie cu Burlador-ul spaniol i urmaii lui,
dar totui un Don Juan. Mo Nichifor este purtator de victorie, stpân
peste inutul lupilor i balaurilor, cluz i protector prin trâmul
terifiant al spaimelor i insecuritii. Nu se putea numi nici Vasile, nici
Ivan ori Dnil, - mai degrab nume de victime ale femeilor (Vasile
Hârgoae), de frustrai, defulai în guleaiuri prin iad (Ivan), de dezertor
de la domiciliu (Danila), de pii la gândul c femeia este ‘’sac fr
fund’’ (Stan). Este însurat de vreo douzeci i patru de ani, mrturisete
el, i ar avea, dupa calculele noastre, vreo cincizeci, adic brbat în
putere. i dac nu e berbantul cruia s-i cad femeile la picioare, se
dovedeste însotitorul experimentat pentru o dulce i suav tânr domni
(tot din Neam!) într-un spaiu al pierzaniei – Târgu Neam – Piatra
Neam - , ajutând-o s se defineasc pe sine, dincolo de îndatoriri
matrimoniale. Este mai degrab sensual decât senzual. Nu are alura
barbatului fatal, are în compensaie fler i tupeu. Taie cu vorba dumanii
inventai tot de el, mai abitir decât cu sabia. Dornic de aventur, umbl la
mica ciupeal în arealul mânstirilor de unde îi recruteaz victimele
fericite, i, când nu îi mai merge, umbl cu ovrei, cu punga plin i cu
ovreicue mai libertine.
Cu Malca în pdure, pe mo Nichifor nu îl mai pate infernul,
cum îi imagina Baudelaire, ci raiul, coborât pe pmânt între cele dou
târguri. Idila cu Malca se vrea la început un rit de iniiere a proaspetei
mirese în tainele libovului, necunoscute tinerilor soi . Pdurea minunat
cu dumbravnic i psri miestre ( turturele, turturele…, veniti
privighetoarea cânt i dumbravnicul a înflorit ) pare a fi lumea din zilele
imediat urmtoare Facerii, fr interdicii i opreliti, pe când Sfântul se
plimba descul prin iarb. Brbatul o conduce pe fiica Evei înapoi în rai,
împcând-o cu arpele, o elibereaz – anticipm – dintr-o csnicie
început prost, cu un mire necopt care nu tie de luna de miere, negustor
i dascl, so la fr frecven. Nici nu cucerete de dragul cuceririi, nu
ine evidena victimelor i nu are nevoie de Leporello s le însemne la
rboj, lsând treaba pentru o spovedanie (‘’rsuflare‘’) mai târziu la
crâm. Aici, în pdurea Grumzetilor, va da lovitura vieii. Carul
înaripat cu doi cai albi i un vizitiu entuziasmat de propriile-i confesiuni
i ficiuni îi pierde o roat. Pan premeditat la o roat care face
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foflenchiu la pmânt, cum fcea i falusul extenuat après l’usage.
Friedländer ne garanta c pân i roile erau înaripate: „Platon era
înconjurat de opere de art, în care putea vedea atelaje înaripate sau
vizitii de cai înaripai - Eros sau Nice sau Eos; pot fi de asemenea
înaripai atât vizitiul cât i caii; în sfârit, aripi pot purta însei roile
carului: nu se vedea adesea în imagini acel car înaripat, în care
Trioptolemos strbate mulimea împrtiind grâu?”(Ibid.) Pentru a
demonta mitul lui Platon, e suficient s strici o roat ca s faci apter
întregul atelaj. Harabaua e detracat , iar iepele, dou treimi din carul
imaginat de Platon, trimise la ptere. Din carul iniial a rmas numai
vizitiul co-car , mimând reparaia teleguei puse pe butuci. Reparaia e
fcut de mântuial, trusa – brdia, sfederul, frânghiile – de negsit.
Mecanicul trage de timp, profereaz injurii i ameninri la adresa
consoartei neglijente, joac teatru ieftin, improvizeaz i stric pentru ca
masul în pdure, iminent, s par cât mai firesc. Ultima reparaie
spulber orice speran în privina ajungerii la timp acas : ‘’ -odat
încep iepele a fugi de priau roatele i srea colbul în înaltul ceriului. La
vreo câteva obrauri, gârneul s-a înfierbântat, s-a muiat i… flofenchiu!
iar sre roata ! – Bre! – c-anapoda lucru; se vede c azi-diminea mi-a
ieit înainte vrun pop sau dracu tie ce!’’. Pân acum lumea anapoda,
fr picioare i fr roi înaripate, era în mod sigur opera diavolului . De
data asta e mâna omului. Un bizar trector‚ ’’cu traista-n b’’, bag seam
vreun pelerin trector prin pdurea ispitelor , observ absurdul situaiei :
‘’- Bun ajuns, om bun! A-i c s-a stricat drumul în mijlocul cruei?’’
Strategia seductorlui a dat roade. Masul în pdure pare inevitabil: ‘’odat mo Nichifor apuc iepele de dârlog, cârnete crua -o târte
cum poate în poian. –Iaca, giupâneic, ce raiul a lui Dumnezeu e aici;
s tot trieti, s nu mai mori! Numai d-voastr nu suntei deprini cu ce-i
frumos pe lume’’. Cum ar veni, cu mo Nichifor în rai la mijloc de luna
lui mai !
Paginile cu masul în pdure, vreo cinci la numr, sunt între cele
mai frumoase ale prozei româneti. Am mai scris despre ele, aa c de
data asta nu ne rmâne decât s ascultm cum ‘’turba haita’’. Un prozator
mediocru ar fi lungit i lit scena erotic pe pagini întregi, dându-ne
mulime de detalii sexy despre nurii Malci i performanele brbatului
dornic s aib gonitori. O ferm de turai ar merita el. Dar, cenzurat de
editori, s-a stpânit. Naratorul care vegheaz cumva peste pdurea
raiului, omniscient i omnipotent prin dublul su, Nichifor, este mai
tcut, lsând momentului i mai ales frazei înreaga ei putere de sugestie.
În faa focului, care arde mocnit, un altul ar fi descris/ filmat cu precdere
instinctul primar. Sexul în faa focului pâlpâind din emineu a devenit cel
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mai nesuferit clieu în pelicule de toat mâna, de la porno la horror,
adesea cu plceri sadice. Creang fil(m)eaz nu druirea Malci (este
adevarat c are i o anume inaptitudine pentru zugrvirea actului erotic,
vezi Povestea lui Ionica cel prost), ci adormirea ei : ‘’-Ba nu, mo
Nichifor ! De acum nici nu vreau s mai dorm, m dau jos i am s ed
toat noaptea lâng d-ta. –Ba pzete-i treaba giupaneic, ezi binior
unde ezi, c bine ezi. –Ba iaca vin ; i-odat se d jos i vine pe iarb
lâng mo Nichifor. i unul una, ba altul alta, de la o vreme i-a furat
somnul pe amândoi, i-au adormit dui. i când s-au trezit ei, era ziulica
alb!… -Iaca, giupâneic, i sfânta ziu ! Scoala-te i hai s vedem ce-i
de fcut .Vezi c nu te-a mâncat nimica ? Numai frica i-a fost mai mare.
Malca, în vorbele acestea, iar au adormit…’’
Scena respectiv se putea numi adormirea Malci în pdure.
7. Mo Nichifor, un Don Juan modern
În centrul temei lui Don Juan, Otto Rank pune mitul lui Cronos,
btrânul tartor ce se vrea mereu tânr, rsturnat de urmai i castrat întro zi de fiul cel mic. Zi istoric. Povestea înghiitorului de fii, devorat
pân la urm de acetia din gelozie sexual, este considerat de Otto
Rank o adaptare a mitului egiptean, înc mai primitiv, al lui Osiris.
Cunoatem povestea zeului surprins chiar în timpul actului sexual cu sora
sa, tranat de prietenii care se grbesc s îl devoreze, membru cu
membru , mai puin falusul; organul vinovat al ruinii, a disparut, se pare,
fiind înghiit de un pete. O tem se va impune în mythos-ul vremii:
rivalitatea dintre tat i fiu. Tatal, surprins chiar în activitate sexual, este
castrat de urmai. Rivalitatea tat-fii, încheiat de obicei cu victoria
ultimilor, se regsete în povestea cpcunului din basme, în spe în
povestea lui Tom Degeel, e de prere autorul crii Dublul.Don Juan.(
Ed.Institutul European, Iai,1997).’’În versiunea popular , Tom Degeel
i fraii si sunt prsii de prini. Seara ajung în casa Cpcunului
aezat într-o pdure deas. Cpcunul lipsete iar soia lui,
compatimitoare îi ascunde. Când cpcunul se întoarce, strig ‘’Aici
miroase a carne de om ‘’/../ Printr-un iretlic al lui Tom Degeel,
Cpcunul este înelat i le ucide pe cele apte fiice ale sale. Tom
Degeel i fraii si pot fugi, nu fr ca Tom Degeel s ia cizmele de
apte pote ale cpcunului. Aceast utlim trastur corespunde evident
identificrii lui Tom Degeel cu cpcunul însui’’. În povetile de acest
tip, femeia îl ajut pe fiul(fiii) aflat (aflai) în primejdie s-i ucid tatl,
(cpcunul) avid de nemurire i duman al urmailor uzurpatori. Lupul
din Capra cu trei iezi, fiindc veni vorba, ar putea fi asimilat
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Cpcunului care pap doi iezi imaturi nu neaprat de foame,
împiedicându-i s ajung la ’’nunt ’’, la maturitate.
Revenind îns la întâmplarile vechi din Grumzeti, semnalm
tema cpcunului (capcânelui), creatura cinocefal, ca duman activ al
oamenilor în general, ’’czut mort’’, i al baieilor în special. Czut de
unde? S nu uitam c i mitropolitului Calinic, parintele Isia Teodorescu
îi spune, prin anagram, Cânilic. Prin urmare, regsim aici mitul frânt sau
frânturi de mit . Reconstituînd mitemul nascocit de mo Nichifor, s-ar
subînelege c aceti dumani czui ca un blestem peste sat ar fi mâncat
copiii, în spe baieii, producând un grav dezechilibru în natur. Frântura
de mit trebuie pus în legtur tot cu tema Naturii care plânge, aici din
cauza unei prigoane periodice a pruncilor care te duce cu gândul pân la
Irod împrat. Urarea fcut siei i Malci de ctre mo Nichifor vine s
compenseze tocmai dispariia dramatic a pruncilor halii de cpcuni.
Dup calculele lui mo Nichifor, ar fi nevoie de ataia baiei în casa
tinerei femei i de tot atâia ’’gonitori’’ în ograda harabagiului’’ încât s
egaleze numrul cpcunilor care i-au fcut de cap prin Grumzeti. i
asta pentru a redinamiza lumea. Dialogul între cei doi, dei pare un joc al
povestaului, trimite la o tem fundamental în imaginarul operei în
discuie. În acest sens, mo Nichifor se plaseaz în rolul eroului care îi
salveaz pe copii . Fora lui viril se exercit prin delegaie, adic prin
turma de buhai.
Don Juan este un personaj care evolueaz de la aventurierul cinic,
impertinent, rob al senzualitii neînfrânate, mândru de performanele
sale amoroase, egoist, înfumurat, dar temtor de flcrile iadului, în fine
de la faima de scelerat vulgar spre un personaj lipsit de eroism, adaptat
realitilor sociale i uzanelor morale ale vremii : ‘’Mreia impozant a
personajului Don Juan, scrie Otto Rank, const în faptul c a repudiat
orice aspiraie eroic. Nu-i suprim pe barbai pentru a intra în posesia
soiilor lor, ci revendic femeile ca pe un drept i nu-i face scrupule în
a suprima obstacolele. Aceast dezinvoltur îl ferete de identificarea cu
un criminal vulgar. Nu are nevoie s ucid un barbat pentru a-i cuceri
soia, cci prin însi natura sa el nu poate avea rival în dragoste’’.
Creaie original nu este nici acest Don Juan. Admiând c
literatura român poate impune un cuceritor de dame (la nivel de mit)
moldo-valah, el ar avea anse de originalitate putând fi plasat, tipologic,
în descendena lui Don Juan din povestea lui Don Miguel de Marana. În
viziunea scriitorului spaniol, seductorul e mai uman, prins între pcat i
cin, ambele duse la extrem, i sfârind în cumplita ur de sine. Dar nu
este un scelerat pân la capt, precum Don Juan Tenorio al lui Tirso de
Molina, un clu al inimilor însetat de glorie, sânge i sexualitate :
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« Acest erou al unei legende din Sevilla, rud apropiat a personajului
Don Juan Tenorio, a trit cu adevrat i istoria a pstrat dovezi. Nascut la
Sevilla în 1626 ca i dublul su faimos, mai cunoscut, a dus o via de
desfrâu i necuviin, dar, spre deosebire de eroul nostru, s-a schimbat la
sfâritul vieii i s-a pocit » (Cf. Otto Rank, op.cit.). Acest Don Juan,
doborât de braul timpului i nu de al Comandorului de Toralva, ar fi mai
aproape de gustul lui Creang ; i de al nostru, evident. În literatura
român, personajul este prezentat într-o lumin care îl face suportabil. O
analiz a sufletului donjuanesc pleac fatalmente de la ideea de pcat.
Deczut din faima lui de erou neînfricat, demitizat, neidealizat, pare mai
tolerant cu soii încornorati, întrucât (i el) se revendic de la mitul lui
Amfitrion, scrie Otto Rank. Zeul ar fi amantul legitim, ca fiin
superioar, sigur pe el în raport cu soul muritor, contient de privilegiile
lui zeieti. Arma lui este viclenia. Când nu se ded la furt ordinar, are
grij totui s îl menajeze pe titular, pe care nu e nevoie s îl lichideze, ci
s îl dubleze. El ii ia dreptul i plaseaz întreaga responsabilitate civic
asupra altuia. ’’Fr un amant legitim, femeia nu are farmec pentru el.
Dar nu contestarea obiectului fa de posesorul su legitim îl tenteaza pe
Don Juan, nu acesta este rolul su. Nu vrea s ia femeia altuia, vrea doar
s-i ia drepturile. Nu vrea s posede femeia în sensul duratei, vrea numai
s-o fecundeze, adic vrea s-i dea sufletul su cci acesta este rolul
amantului-zeu sau erou, cruia soul îi ceda cu plcere soia pentru a-i
pstra pentru el sufletul nemuritor în loc s i-l dea copilului’’.
De la amantul zeu, de la eroul care fecundeaz sufletele, se
ajunge, sub presiunea moralei cretine, la Don Juan-ul care poart
însemnele diavolului, blestemat de Biseric. Ocolul prin avatarii
donjuanismului merit osteneala când vine vorba de triungiul NichiforMalca-Iic, mai ales c la noi autoritatea ecleziastic închide ochii. În
viziunea lui Creang, de la început, harabagiul, duman strin i nu
amfitrion, îi arog un aer de superioritate fa de Iic, soul legitim, de
jure. De facto, Iic este un tinerel ‘’mritat’’ dupa Malca, preocupat de
negustorie, încredinând comoara prinilor la nici doua sptamani de la
consumarea matrimoniului. Încât, lesne de observat, luna de miere se
consum cu participarea nemijlocit a unui ter, harabagiul care poart
nevestica între Târgu Neam i Piatra (Peatra), între prini i socri,
rezervându-i rolul de cluz i pedagog al tinerei perechi. Mai întâi o
instruiete pe Malca în istoria i geografia magic a Grumzetilor,
intuind în ea o colaboratoare perfect. Consolidarea relaiei în devenire
are loc prin scufundarea în ridicol i defimarea celoi doi parteneri legali,
bbtia lst la vatr, respectiv Iic, naiv i credul, retrogradat pe acelai
palier al ignoranei cu bbtia. Când Malca are vagi neliniti în privina
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îngrijorrii lui Iic, partenerul ei o linitete: ‘’-Mo Nichifor, oare n-om
pi ceva în noaptea asta ? Ce-a zice Iic? – Iic? Lui Iic i s-a parè c-a
prins pe Dumnezeu de-un picior când te-a vedè acas. Da’ ce crezi d-ta
c Iic tie ce-i pe lume ? Cum sunt întâmplrile la drum ? A, numai
s se mute de pe vatr pe cuptior, tie i hleabul de baba mea, de-acas’’.
Dac Don Juan i victimele sale erau amenintai cu flcrile
iadului, uueanul nostru îi conduce partenerele în poiana raiului, ca
popas iniiatic în ars amandi i ars dicendi. Cci înainte s le dezvluie
tainele iubirii, le înva tehnica vorbirii. Mulumit c i-a pus clienta-n
Peatr (alt zicere deocheat, destinaia ar fi când Piatra, când Peatra),
încheindu-i mandatul tristanesc, mo Nichifor primete un rspuns fr
echivoc din partea Isoldei cea îmbojorat: ‘’- Iaca te-ai vzut -acas,
giupaneic ! – Slav lui Dumnezeu mo Nichifor, c i-n pdure nu mi-a
fost ru ‘’ Cine are urechi de auzit, s-aud. Nu este cazul lui Iic pe care
cei doi îl duc de nas, precum pe tatl su, legitimându-i escapadele
silvane.
În final, toat lumea e mulumit. Consoarta lui mo Nichifor, atât
de blamat, primete daruri fistichii (‘’…am s-i duc un fes ro i un
tulpan untdelemniu, ca s-i mai aduc aminte de tineree ‘’) i asigurri
de fidelitate conjugal. Iic va merge linitit la scoal (parc se apucase
de negustorie…, n.n.), bizuindu-se pe destoinicia lui mo Nichifor în a-i
apra onoarea de familist. Malca se va arta grijulie s îi vad socrii în
week-end. Harabagiul îi va pstra buna dispoziie i un câtig sigur cu
bonus în natur. Tânra femeie ine de acum frâiele atelajului
îndragostit, iar donjuanul din mahalaua uueni va executa ordinele
femeii emancipate. Aa c a te mai întreba cine pe cine plimb e inutil.
Seductorul se afl la cheremul Malci. De fapt, din câte am putut afla, în
ebraic, Malca ar însemna regin.
Aceasta este lumea vesel i trist a lui Creang. Dar lucrarea
brbatului cu telegua rmâne de pomin. S-a spus la începutul povestirii
c era duhovnicul mânstirii i cluza maicilor în viaa de dincolo de
chilii. Într-un spaiu sacru, marcat de prezena mânstirilor (Vratic,
Agapia, Mânstirea Neamului, Secu, Râca) el face turism i afaceri cu
micii întreprinztori locali, fiind suspect i de alte mici codolâcuri,
precum jupânul trul, dealer-ul de produse cosmeticale solicitate de prea
cuvioase. Mânstirile însele par pensiuni agroturistice de cinci margarete,
iar nu lcauri de închinciune. În buna tradiie a povestirilor despre Don
Juan, primele victime sunt alese dintre clugrie. Fr drame, fr
sfârtecri luntrice, expulzri, acuze închizitoriale de vrjitorie i de
cuplri cu diavolul, încheiate cu arderi pe rug. Lumea ecleziastic i
lumea laic traiesc într-o dulce devlmie. Crarea Afurisit e cunoscut
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lai(ni)cilor, chiar i junelui Creang, tat, se zice, al unui copil din flori
gândit cu o maicu. Mieluele docile ateapt în vâlcea câte un berbecu
divin, coborât de la Duru. Creang scrie i chicotete. Oare chiar aceasta
s fi fost viaa adevrat trait în incinta mânstirilor moldoveneti
ridicate de voievozi?
Tema claustrrii fetei de imprat între zidurile negrului castel din
Lucefarul eminescian , sau al fetei închise între murii monastirii pentru
a ispi pcatul tatlui ( Povestea teiului, Ft- Frumos din tei) nu-l prinde
pe Creang. Nu e nevoie de niciun zburtor, de niciun luceafr, de niciun
Ft-Frumos sau de vreun zmeu ca s le elibereze pe fata de împrat
închis în grdina de aur, sau pe Blanca. Mânstirile moldoveneti din
era Creang au porile larg deschise i e de ajuns câte un mo Nichifor ca
s le scoat în lume. Cum este pidosnica Evlampia, desgria de la
Vratec, purtând dup ea o vac spre a se adpa de la un singur izvor. Ce
înseamn ‘’pidosnica’’ nu aflm la glosar, doar anagrama ar spune ceva.
Alegoria cu vaca i izvorul este transparent. Pe aceleai pori larg
deschise nvlesc ctanele nemeti în urma Nataliei. Aceasta ar fi,
vzut par -dessous, lumea lui Creang.

(Fragment din volumul
Phallusiada sau epopeea iconoclast la Ion Creang, în pregtire)
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„Ttuc, e numai pcatul meu, auzisem eu de
flcul ista c-i tare zvpiat, dar m-o pus boala s închid
ochii cînd am stat cu el. Când i-am deschis, deja era prea
târziu”

Tazlul vorbelor de ag
o proz de Constantin Ardeleanu
Un bucuretean, cu orgini de prin Oltenia, sosit întâmpltor la
Tazlu, a întrebat-o pe prietena lui: „Aici, în satul sta, îmi pare c toi
oamenii nu tiu altceva decât s glumeasc?” Dup atâia amar de ani,
când am pretenia a-mi închipui de ce sunt în stare constenii mei (pân
i în materie de ticloii, dar las unui viitor scriitor cu aplecare spre
dram privilegiul reflectrii lor), rmâne, totui, o mare enigm de unde
ar putea proveni aceast predispoziie colosal de fi veseli. Poate de
dragul hazului de necaz, ca o terapie salvatoare în a împiedica nvala
cotropitoare a tristeii? Ca s plângi îi ajunge un talent mediocru de
bocitoare; ca s râzi, abia schiat sau în hohote, e nevoie de har i
glagorie. Paradoxal, tzluanilor nu le place s fie pomenii ca
nscocitori sau provocatori ai unei vorbe de spirit, fie c o consider ca
un dat natural, fr pretenia „drepturilor de autor”, fie c n-au chef „s se
fac de râs”, în prima accepiune, rudimentar, a cuvântului. În scrierile
mele despre sat, contrar uzanelor i oarecum hazardat, le-am spus
acestora pe numele real, crezând c ei se vor bucura de asemenea isprvi
memorabile. Da’, de unde...! Nu numai c s-au suprat, dar cu o viclenie
ingenioas au început s îndruge unul despre cellalt trsni, pe care,
chipurile, le-ar fi citit în crile mele. Deh, numai tu s scorneti despre
noi, iaca i-o venit rândul s dai socoteal i pentru fapte ce i-s puse în
cârc. De aceea, învându-m minte, de data asta, voi povesti câteva
replici hazlii memorabile, lsându-i acestui Tazlu molipsitor de râs, dar
atât de circumspect, s-i presupun eroii.
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„a, hi, eu nu tiu de ce mai întrebi de ce-o murit, doar e lucru
stabilit c în Tazlu brbaii mor numai din cauza buturii. i tot îi bine,
s zicem bodaproste, c nu dau ortul popii de foame. Uite, crâma de la
Tnase, din gura Coborâului, s-o suit pe primul loc, o trimis, în ultimii
doi ani, peste doipe combatani. Dincolo, o s fie înghesuial s in
gâturile întinse dup chictura aceea pe care o dm pe jos din pahare,
când ne mai aducem aminte de ei”;
„Ttuc, e numai pcatul meu, auzisem eu de flcul ista c-i tare
zvpiat, dar m-o pus boala s închid ochii cînd am stat cu el. Când i-am
deschis, deja era prea târziu”;
„Pcatele tinereii: întâi a fugit dup un biat de pe vale, apoi
dup unul din gios. A priponit-o deabia al treilea, dar de atâta alergtur,
acum merge alene i-i mai trage i un picior.”;
„Ea trgea his, iar eu cea i cotiuga deabia se mica. Atunci am
pus biciuca pe schinarea ei, dar, clonoas din fire, tot ea se lauda prin
comun c m-ar fi potcovit.”;
„a, nu m mai aâa cu âa, c intru în pcat împcat.”;
„Bre, dar aista-i vin bun, de la mama lui, nu dintr-acelea pe care-l
bem noi, c nici nu apuci s-l înghii c-i i iese pe nas. Ferice de
cretinul care are puterea i stpânirea de sine s bea în fiecare zi numai
un pahar cu acest vin de-mprtanie!”;
„R de gur, r de cur, der, dar mcar asta stric alte case, iar
pe-a ei i-o pstreaz curat lun.”;
„Eu n-o mai scoteam din «cherrida», c-s brbat cult, m uit la
telenovele, iar ea m blestema «cheri-i-ar smâna, c din soi ru mai
eti». Mi mare pozn, dar cum s îndrept eu oare soiul? Nu m-am gândit
prea mult, i-am altoit-o!?”;
„Vezeteul bunicii, s nu rmâi cu droca în drum. Nu mai vorbi
cu civilii, ca s nu care cumva s trdezi secretul militar.”;
„Fimeie, ascult cu atenie la mine, eu dac în decembrie 1989 nu
m îmbolnveam, puneam mâna pe putere i împream la lume
dreptatea.”;
„Bade, eu nu te-neleg, dac tot ai clcat strâmb, de ce naiba pe
mata te doare-n cot?”;
„Ai terminat de cosit? Hai s srbtorim ziua Tazlului pe 15
August, c ne-am sturat i de elite, i de Mironescu cu 14 iunie al lui. E
timpul s avem o srbtorire a oamenilor mruni!”;
„Mi nenorocitule, mi nimenea oamenilor, dac m-ai fcut tu pe
mine vac, o s vezi tu de la mine...vacarm?!”;
„Miraculoas e crâma: pleci de acas înnourat de griji i te
întorci spre sear senin de beat!”;
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„Te lepezi de Satana?” o întreb printele, în cadrul cunoscutului
ceremonial. „M lepd de sat”, Ana rspunse cu convingere. „Am de
gând s m stabilesc la ora, printe.”;
„La o zvârlitur de b de Mgura, gopodarul ascuea la polizor
un cuit, rostind ca pe o incantaie de braconier: „A dori carne de capr,
a dori carne de capr!”;
„S cread ulia c m-o-mbrobodit nevasta. Ca s fiu cinstit, mi-a
tras puin plria pe ochi, dar n-o-ndrznit mai mult, c-atât i-s crucile cu
mine?!”;
„Degeaba se strâng beivii prin cârciumi, acolo unde se petrece, se
bea, se râde. Nu-i dau seama c de fapt i mai dihai se-nsingureaz”;
„Srut mâna, tat”! zise biatul. „Tu-i nslia m-tii, feciorule din
flori, tu tocmai la crâm i-ai gsit s-l respeci pe cel care, te minte mta, c i-ar fi tat. S prind floare vinul care-l bei, mi mangositule!”
i cred c niciodat tragicomicul n-a fost atât de funcional în
depresiunea Tazlului, ca atunci când, un fost condamnat pentru
omucidere, ajuns la btrânee, te întâmpina, respectuos, cu un zâmbet
larg de protocol, accentuat de dinii lui de cositor i o uoar înclinare a
frunii, urându-i, jovial, în vreme ce pe tine, tiindu-i pcatul din
tinereea lui zlud, te strbtea un fior rece pe ira spinrii: „S ai
via!”
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“Se duc singuri în spate ca într-un vis
Al unui alt vis scpat din tolba
Unui cerc. Care cerc desigur
E un mesager, un fel de mesia
Al altui cerc care poart în el
Un pelerin cu luneta în spate“

Poezii de Corneliu Antoniu
Frica
Dispar ca o poart
Peste care stau aplecat
Femeia mea geme –
E gata s nasc
Iar în patul ei arde un felinar.
n-am vzut niciodat casa
În care am locuit
Îmi aduc aminte
De învluirea poftelor mele
Rock and fuck you –
Dar i de imaginea
Unei alunecri lente
Între lentilele închipuirii mele:
Urc tu
Eu n-am curajul s-o vd –
Pelerini cu lunet
Vin de foarte departe încât
Se duc singuri în spate ca într-un vis
Al unui alt vis scpat din tolba
Unui cerc. Care cerc desigur
E un mesager, un fel de mesia
Al altui cerc care poart în el
Un pelerin cu luneta în spate
Prin care se poate vedea cum dorm
i viseaz în urma altui vis
Visat din timpurile care îi fac s vin
De foarte departe din alt timp
Spre o form ciudat a mirrii.
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Pasrea play-back
i încercarea de a m ridica
De la sol: S ajung cu ochii
La geamul sarcofag o lentil
În care st întins pasrea play-back,
Peste care-mi trec degetele tri. În urm
O melodie: Umbra imperial
Cu spun la cheie. i mas bogat
Iar de jur-împrejurul ei
Doamnele felinare – vechi cunotine
Cu lunga lor geometrie fauna-bell,
Rsfoind noul vocabular al terilor –
Zi-noapte; închis-deschis-în funcie de
Anotimpuri, pledoarii, imnuri, secole.
i un zadarnic ceas încercând
S m ridice de la sol
Încât s pot vedea
Prin vidul acesta mecanic, cum sunt:
Mai mult lung – un embrion într-o viziune
Virgin – o hologram
Care arunc în mijloc
Lichidul cald al unei posibile întâmplri

Swing
O reveren de amin
În jurul sticlei fr vin
Ca prelungirea unui spleen.
Cci pân sâmbt vei fi
În dresuri pe o lun gri
Pe o de trefl carte tri
Dar nu aa cum te-ateptai
Clare pe cei apte cai
Când eu eram i tu erai
În ultimul tufi din rai
Rostogolind mere de mai…
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Ci pe o ap aruncat
Peste ceva ce-a fost odat
Un fel de-a fi mereu culcat…
tiam i eu, i tu tiai
C nu exist Adonai

Nimic altceva decât nite nimicuri
E mult de când n-am mai scris
Nimic – Meditez
La strada aceasta lung
Din care plec împins de un cort
i nimeni nu-i atrage atenia
Fluviul în care se arunc
i imaginea unui tramvai degenerat
: Plutesc peste tot batiste
i plrii – butoniere colorate / ppui –
Nimic altceva decât nite nimicuri
A putea deveni o contiin
A celor care m alearg
În fa e un spaiu absolut
În spate alt spaiu absolut
Iar în mijloc o geamandur
Pe o limb de nisip –
De la care îmi iau mereu rmas bun!
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„Chiar dac sunt un pasionat de avangard,
improvizaiile-instalaiile derizoriului nu mi se par, în continuare,
decât „emitoare” de vid ideatic, precum o carte de telefoane
într-un ora în care nu doreti s cunoti pe nimeni.”

Yes-eu parizian
dintr-un jurnal de Leo Butnaru
12 aprilie 2010
Centrul Pompidou
Pe cel numit l`inventeur de la sculpture moderne (extrag dintr-un
pliant muzeal) „îl reîntâlnesc” chiar la el acas, a putea spune, în
„Atelierul Brâncui”, care face parte din faimosul Centrul Pompidou. În
anul 1956, magicianul dlii a lsat motenire statului francez totalitatea
(coninutul) atelierului su – opere terminate, eboe, mobil,
instrumentar, bibliotec, discotec, foto-arhiv personal (peste 1700 de
cadre), cu condiia ca Muzeul Naional de Art Modern s se angajeze
s reconstituie atelierul i s-l prezinte precum va fi gsit în ziua
decesului artistului. Aa s-a întâmplat. Cele 144 de opere ce se afl în 4
încperi ale Atelierului Brâncui sunt inestimabile. Intrarea – gratis,
precum a dorit-o sculptorul. Program, 14,00 – 18,00. Cât timp ateapt
deschiderea, potenialii vizitatori sunt acostai de multe copilie oachee
i... surdo-mute, ar reiei. Ele solicit semnturi întru susinerea copiilor
cu dizabiliti. Bine, d el francezul, franuzoaica o semntur, numai c
dup aceasta „surdo-mutele” pretind i contribuie pecuniar. Nimic
nou: le-am vzut, pe aceleai, prin Cartierul Latin. Ca i acolo, la un
moment dat apare mahra, o vljgan, oache i ea, care, ignete în
melanj cu românete, strig adunarea, mutruluindu-i albinele c nu sunt
prea zeloase, insistente, convingtoare, c las „s le scape” clienii...
Asta e, unul dintre trucurile anumitor ceteni carpatini care, din pcate,
sunt inventivi la escrocherii, tertipuri...
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Îns vizita în atelier a urmat dup ce am urcat în creasta Centrului
Pompidou, de unde, ca i de pe Arcul de Triumf, am scrutat pe îndelete
panorama Parisului.
Din exterior, aezmântul seamn cu o fantastic mainrie
infernal, în interior, îns, e paradisul (foarte agitat!) al artelor moderne.
În argoul parizian, mai este numit „Notre-Dame de la Tuyauterie” i „le
Pompidolium”, adic – 1/ „evria” (aproape... Canalizaia...); 2/
„pomp” i „dolium”, ceea ce în latin însemna un vas excepional de
mare, care era destinat pentru pstrarea vinului (1 200 de litri), uleiului
sau cerealelor. Ei bine, ruvoitorii – pentru c sunt printre parizieni i din
tia, – crora nu le place cum arat Centrul, când zic „dolium” au în
vedere... doliul...
În una dintre sli, un grup de pici-gâgâlici, cu vârsta între
grdini i întâia clas primar, stteau la podele, în timp ce educatoarea
le prezenta – ce credei? – „Foca” brâncuian (ce polizaj, ce lif!) – una
dintre ultimele lucrri ale sculptorului (1943), achiziionat de muzeu
peste patru ani de la apariia ei în lumea capodoperelor. Fr a le spune
cum se numete sculptura, educatoarea i-a întrebat pe gâgâlici cu ce cred
ei c seamn respectiva lucrare. O, de cât inventivitate ddeau dovad
micii vizitatori! Rein ce spune un pici: „Seamn cu un aspirator”. Dar,
în fine, ghidai de educatoare, ajung la adevr: e o foc. Iar foca ar fi i ea
pete sau ba?...Uite, asta e o alt problem (...i alt mâncare de pete)
pentru micii francezi norocoi de a putea s umple celebrele muzee înc
de la vârsta-le de 5-6 ani...
În alt sal, iari Brâncui, cu „Cariatid” (1924/ 1948).
Ca s ne dm seama, vag-imaginar, ce bogie a lsat Brâncui
prin donaia sa parizian, s amintim c lucrarea sa, „Portretul Doamnei
L.R.” (sculptur în lemn de stejar) a fost vândut cu 26.000.000 de euro,
acesta fiind al treilea pre în lume la o licitaie de opere de art.
(Cltorii – sute de mii! – din metroul parizian, la staia
Madeleine (linia 14), contempl „Rugciunea”, plasat aici în 2001, ca
reproducere a sculpturii tânrului Brâncui, din 1907. Precum scria Ionel
Jianu, „Spaiului emotiv al sculpturii Brâncui îi adaug o nou
dimensiune: cea de timp, exprimat prin ritm continuu i avansare spre
umanitate. O umanitate vzut în reculegere i credin, o umanitate
animat prin caritate i nostalgie cereasc”. Apoi, Piaa Brâncui din
Arondismentul parizian nr. 14.)
La Pompidou rein i pânza lui Henri Matisse „Ie româneasc”
(1940).
Vizitez la el „acas” i suprarealismul magic al lui Victor
Brauner, originar din Piatra Neam, – „Depolarizarea intimitii”,
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aventura cubist sau – supraaventura distructivist din „Hitler” (1934),
dar i din „Autoportret” (1931) cu globul ochiului drept tiat, contient,
de pictor, cu briciul (!!), pentru... a tri senzaii nemaitiute! În alt parte,
vd un portret suprarealist cu un chip ce are fermoar... la ochi! Alte,
multe, lucrri de Brauner: „Cocoaa i piscul”, „Improvizaie”,
„Depolitizarea intimitii” (1952), „La formatrice” (1962)...
Kandinski, Dalí, Chagal, Picasso (cei care au pictat... deformaii
celebre), impresionitii, cei mai importani... Fr îndoial, francezii sunt
mari regizori de muzee!
Întâlnesc i lucrri de Ilia Zdanevici, zis-scris Iliazd, cel care a
fost capul Atelierului „410” din Tbilisi (anii 20-30 sec. trecut), ca arip de
sud a avangardismului rus. Ediii dada. Sli unde i se înfieaz, pentru
percepie (mai puin pentru... înelegere... deplin) aventurile cubiste ce
vor duce la... supra-aventura distructivist. „Arta” (o iau, totui, între
ghilimele, între ele lsând-o) asamblajelor primitive, sumare, unele –
întâmpltoare, se pare. (Uite, anume aici e rsufletul mainii infernale!)
Nu e obligatoriu s dau i nume de „artiti, autori”... Chiar dac sunt un
pasionat de avangard, improvizaiile-instalaiile derizoriului nu mi se
par, în continuare, decât „emitoare” de vid ideatic, precum o carte de
telefoane într-un ora în care nu doreti s cunoti pe nimeni. „Autorii”întâmpltorii pot fi crezui nite voit-ciudai exmatriculai pân i din
clasele primare ale libertii pe care o poate oferi imaginaia autentic
întru creaie.
În alt sal, de asemenea Brauner: „La base et le sommet” (1966),
„Introviziune” (1955), „Totem” (1948)...
Nicidecum nu poi face abstracie de cele câteva sli, în care, cu o
expoziie monografic, este prezent(at) un pictor ciudat, evident – foarte
dotat, Lucian Freud, artist britanic, nscut la Berlin (1922), nepotul lui
Sigmund Freud, fondatorul psihanalizei. Prin stilul su acut-realist, în
care predomin nudul în toate ale sale, dar nu cel tradiional, ce ar pune
în lumin frumuseea corpului uman, ci acel necrutor, care nu ascunde
ceea ce poate oripila, chiar dezgusta. Principiul e absolut valabil i întrun ir de autoportrete, pe care le-a numi narcisism... pe dos, ceva
tangenial cu „filosofia pe dos” a lui Cioran. La aproape optzeci de ani de
via, popularitatea pictorului a trecut de-a dreptul în celebritate, datorat
faptului ca Freud i-a pictat portretul reginei Elizabeta a II-a (în 2001),
tablou care a declanat o polemic tensionat în Marea Britanie. Dar
opera a intrat, totui, în colecia regal, chiar dac suverana apare într-o
lumin deloc... voit-simpatetic, într-o – precum remarca un critic –
viziune maladiv, curajoas, stoic i, înainte de toate, precis. (Unora li
s-ar putea prea chiar uor caricatural...)
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Dar nu voi înirui aici eminentele nume de artiti ai artei
moderne, pe care ar fi s vi-i amintii ad hoc: fii siguri c operele lor
sunt prezente i la Centrul Pompidou. Voi spune doar c, dac eti
concentrat în mod suprem la recepie, parc ai simi… fizico-spiritual
cum, prin anumite sli, geniile sau cei atini de geniu „agonizeaz”alchimizeaz la hotrnicirile dintre sublim i efemer, mre i derizoriu,
raional i iraional, logic i subliminal, suav i... slbticie (fovism, nu?).
În general, e sesizabil, prin epocile… recente, spiritul de nesupunere al
marilor creatori.
Cu titlu de gratitudine i omagiu, mii i mii de exemplare de
diverse pliante în multe limbi de pe glob amintesc c acest fenomenal
Centru Naional de Art i Cultur a fost nscut din voina preedintelui
Georges Pompidou, ca instituie original consacrat integral creaiei
moderne, în care artele plastice se învecineaz i conlucre(e)az cu
teatrul, muzica, filmul, cartea… Aceast creaie-instalaie (urieeasc!)
din inima Parisului e a unei arhitecturi emblematice pentru secolul XX
(autori: Renzo Piano i Richard Rogers). Este unul dintre monumentele
(prin sine însui, cu atâtea mii de monumente „coninute”) cele mai
frecventate ale metropolei franceze, primind, anual, în jur de 6 milioane
de vizitatori. Dar i… cititori, odat ce Biblioteca Centrului ofer 2000
de locuri pentru munc intelectual. (Iniial, când ieeam din staia de
metrou Rambuteau, pentru a intra în Centru, am fost atras de multele
persoane ce formaser o coad. Dar s-a dovedit c dânii nu veniser la
expoziii, ci la Biblioteca Centrului Geoges Pompidou, care urma s se
deschid abia peste vreo jumtate de or).
În piaa uria din faa Centrului – foarte muli muzicani, de pe
continente diferite. Cea mai popular e o interpret – credeam iniial –
mongol, care face minuni la un fel de bucium. Dar nu, nu e mongol, nu
e asiatic, iar ceea ce presupuneam c ar fi bucium se numete tigeriton i
e un instrument muzical de-al aborigenilor australieni. Domnioara, cu
muli euro deja în fa, lsai de cei care o aplaud – chiar aa, ca la un
spectacol sadea! – se dovedete a fi o franuzoaic get-beget, a studiat
trompeta, a fcut parte din orchestre, dar, autodidact, a învat partituri
neobinuite, exotice pentru acest tigeriton, care e mult mai atrgtor de
lume i – de ce nu? – sume. Tânra interpret merit i atenie, i atenii...
Aproape de Centrul Pompidou se învolbureaz armonios fântâna
artezian Stravinski, simbolizând muzica (sunetele apei i ale unor
mecanisme instalate aici), aflându-se – de asemenea pe calea
simbolismului mergând – lâng Institutul de Cercetare i Coordonare
Acustic.
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i, cu titlu de concluzie „de etap”: Coleciile Centrului Pompidu,
dimpreun cu cele ale Muzeului de Art Modern a oraului Paris,
conving cu prisosin, chiar i pe unii dintre cei nu prea iniiai în
respectiva fenomenologie, c, în istoria artei, dup perioadele ei
convulsive, avangarda i modernismul sunt deja decantate, considerate
normaliti estetice, ca i clasicizate, inând de patrimoniul omenirii i
care, celor ce li se adreseaz, le pot oferi surprize de... dumerire, de
înelegere, fie i vagi, deocamdat.
Iar în totalitatea i diversitatea lor de gen, fenomenalele muzee
pariziene îi întredeschid, pentru înelegere, posibile perspective transseculare în art, civilizaie, dar i de imbolduri personale de creaie
(pentru artiti, firete), de stimulare a fanteziei i de revelare a
originalitii. Prin aceasta se i explic prezena în muzee a mai multor
tineri cu evalete, cu albume, care schieaz dup tablourile,
capodoperele corifeilor artei mondiale.
P. S. Din februarie pân în iulie 2010, Pinacoteca Parisului
gzduiete expoziia „Edvard Munch sau anti-strigtul”, ce întrunete 100
de lucrri, printre care i emblematicul tablou „Strigtul” (1893). În faa
rs-cunoscutei pânze dup reproduceri rspândite pretutindeni în lume,
eu unul m-am gândit i la bacovianul „Aud materia plângând”, pus în
relaie cu un comentariu al lui Munch la opera în cauz: „Aud iptul
naturii!” Te poi întreba, firete, dac în aceast ecuaie-relaie om-natur
ar fi loc i pentru invocarea eminescianului „’ai s’auzi cum iarba
crete”, versul final din poemul „În zadar în colbul colii” (... poate c, al
fel, i în colbul muzeelor...).
13 aprilie
Unul dintre gardienii Ambasadei Române, cel mai tânr, purta
barbion, azi îns e deja fr podoaba facial, care îl fcea asemntor
unui andaluz, spaniol sadea. Care ar fi explicaia? Curând se va întoarce
în România, iar în poza din paaport, cu care a intrat în Frana, e fr
barbion. Prevztor, s nu apar probleme în aeroport, unde i s-ar cere
s se brbiereasc, pentru a demonstra c etc. Pe când eu, dac mi-a da
jos barba pe care o port de mai bine de trei decenii, a avea impedimente
la plecare?... S fiu inut în aeroport, pân revin la chipul din poz?...
Re-intru la Muzeul Quai-Branly. Data trecut nu c n-a fi avut
timp, ci nu mai dispuneam de puteri... afective s vizionez i expoziia
„Ali maetri indieni” (de altfel, anunat, popularizat de multe bannere
instalate la staiile de metrou). Aa-numiii perei povestitori, cu multiple,
diverse figuri pe ei, semne, scene care se pot „citi” de cel ce vede, dar i
cunoate cât de cât tradiiile hinduse, cultura acelei pri a lumii. (Uite, de
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la sugestiile murilor fabulatorii pornind, îmi amintesc de zugrvelile din
Cimitirul Vesel din Spâna...)
Printre vizitatori – i dou hinduse tinere. Una plânge, alta o
consoleaz. Presupun c, aflându-se de mult vreme în striniile
europene, tânra asiatic, vizitând expoziia atât de apropiat firii sale, a
fost cuprins irezistibil de dorul de ar, de cas. Ce alt motiv s
lcrimezi, vizitând o expoziie de un exotism aproape... pragmatic? (Un
avangardist rus, Serghei Gorodeki, scria c prima etap de elucidare a
dragostei fa de lume a fost anume exotismul…)
Jurnalistul... cvasi-filosof spune, sentenios: India înseamn totul
sau nimic. O ar aspr în rigorile, dar i... libertinajul ei sociale, de caste,
dar – cine nu o tie? – foarte exotic. Nu prea bogat ca nivel de via (nu
i ca potenial economic nerelevat înc) i luxuriant.
Expoziia acestor/ altor maetri indieni este consacrat
activitilor tribale oglindite de arta primitiv... contemporan, care
eman (uor eufemistic, i se mai spune: prim, primar, naiv) – sau ar
vrea s-o fac – aerul magiei cotidiene i omniprezente a populaiei
Adivasi, „primilor vieuitori”, precum se zice în sanscrit. Dac
subiectele ar fi i afine, expresiile difer de la un grup la altul de
populaie i artiti (care, la drept vorbind, e greu s-i numeti chiar...
maetri; dar, vorba aia, – reclama cere i jertfe semantice, prin exagerri
voite, ce vizeaz un anumit scop: numrul vizitatorilor). Sunt regii
fantastico-primitive, în melanjul lor de estetic hindus i art popular
sau, poate, doar meteug, izvodite din universul din nimic zmislit i în
toate rspândit. Aici nu pare a fi funcional filosofia... tiinific, cea cu
principii atotcuprinztoare i ordonatoare. Vedele hinduse... vd altfel.
Astfel c mie panoramarea credinelor, superstiiilor, viselor, nzuinelor
rudimentare mi se arat ca un obscurantism involuntar, dar firesc,...
natural, care dorete s afirme adevrul chiar i atunci, când ip c nu
vrea s tie nimic despre el, în relaia omului cu pmântul, marea, cerul,
cu care dorete s fie în raporturi de loialitate, crora le cere îngduina
de a înainta, de a le cuceri, pentru a-i asigura existena.
Rar zi, diminea, amiaz sau dup-amiaz, în care s nu trec pe la
Turnul Eiffel. De ce s nu observi gigantul, dar mai ales s te prefaci a
nu-i simi magnetismul, când locul tu de mas, mansarda unde locuieti
e, colea, la vreo 2-3 sute de metri de simbolul parizian?
Astfel c deja de multe ori am colindat prin preajma turnului sub
mrunta ploaie, ce exersa pizzicato pe asfalt i pe umbrele. Iar aici, în
preajma Senei, curenii de aer vântoi, mereu schimbtori în direcie, fac
dificil stpânirea umbrelelor, care vor s-o ia razna, de peste capul
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omului dându-se „peste capul” lor, inversând bolta pânzei, mai
deteriorând câte o tij din suportul ei metalic.
În aprilie, la Paris, te poi întreba de câteva ori pe zi: „Oare va mai
ploua?”, dup care îi apei zgârciul nasului, s-i reprimi strnutul de
uoar rceal sau de, cum se zice în popor, adeverire a ceva.
i iat-m în aceast dup-amiaz (spre chindie) însorit (ploaia
i-a fcut scurtul ritual pe la ora 9-10 diminea), urmrind cum, deja mai
bine de un sfert de or, o tânr, aezat pe una dintre peluzele din
preajma Turnului Eiffel, încearc s deschid o sticl de vin. Negru. Nu
are tirbuon, scobete, rupe cu vârful unui cuita din pluta dopului.
Îndeletnicire anevoioas, îns tânra are rbdare, ruinând metodic,
frâm cu frâm, pluta. De cum reuete s desprind câteva bucele,
scutur gâtul sticlei, sufl într-acolo, s spulbere talaul exotic, s zicem.
(Acum câteva decenii, în grdina botanic din Ialta am vzut arbori de
plut.)
Prin urmare, tânra – sau c e delicat, sau c nu e prea însetat –
d dovad de o rbdare de invidiat, muncind meticulos la desfundarea
sticlei. i, la un moment dat, când apas, vede-se, prea tare vârful
cuitaului, – vinul ânete într-un jet rubiniu (aa se vede în btaia
soarelui), stropindu-i tinerei bluza, blugii. Domnioara îns e calm
(chiar dac suntem într-o zi de 13), de pare c nu e bai cu întâmplarea
asta pe cât de neprevzut, poate, pe atât de logic în consecina ei.
Scoate din geant un erveel, tergând meticulos locurile stropite cu vin,
degetele mâinilor. i când tocmai te gândeti c – dom’le, s dea tinerica
gata o sticl de vin de 0,75 litri? – ea scoate o sticl de plastic (ce
absurditate: sticl de plastic – dar aa e atestat în vorbirea cotidian) mai
mic, în care toarn lichid din cea mare. Bineîneles, o parte mai curge i
pe lâng gâtlejul sticlei, dar tânra e calm, nu e bai, îi vede de treab.
Mai ia un erveel, dou. terge. În fine scoate i un pachet cu unc, de
care, de altfel, procur i eu de la supermarché. Apoi une baguette,
precum i se spune franzelei franceze (ca québécisme i belgicisme ).
Domnioara prânzete. Vreo alt mademoiselle, ca la Patricia Kaas,
chante le blues, pe când madmoazela noastr ia masa aici, direct, pe
peluza de lâng Turnul Eiffel. Nimic deosebit, pentru c, i în alte pri
ale covorului de iarb, grupuri de tineri i nu prea, fac acelai lucru –
mesesc, beau ceva... Cu alte cuvinte, peluzele pariziene ofer o relaxare
convivial mai general...
Domnioara ia din vin. Nu pare s o intereseaz ce fac, ce cred cei
din jur-împrejur, i ei, spuneam, aezai pe iarb.
Poate chiar exact din locul în care prânzete, pe iarb,
domnioara, servind câte o gur de vin, în anul 1873 s-a înlat primul
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balon cu hidrogen, iar în imensul spaiu dintre Sena i coala Militar
Revoluia Francez îi organiza impresionantele manifestaii. Bineîneles
c toate astea îi aâ imaginaia în spaiile creia se re-alctuiesc, parc,
multe din cele întâmplate acum un secol jumtate.
Dincolo de aleea principal, peluze îngrdite, cu tblii ce te pun la
curent: Pelouse au repos. Adic, se odihnete iarba, peluza, se
revigoreaz, dup care iar vor fi puse la dispoziia publicului. Uite, ast
ieire la iarb verde în plin centrul Parisului, sub privirile otenilor din
unitile antitero care se plimb vigileni în preajma mulimii ce face cozi
la casele turnului i la urcrile în/pe el...
În genere (e bine s reamintim) la Paris fiecare ins îi vede de ale
sale. Fr a deranja, fr a fi deranjat. Astfel e mult mai uor de
convieuit. Probabil. Mai mult ca probabil. Cu sensibil reducere de
conflicte mrunte, nervoziti, impacientri, neînelegere de doi bani (sau
euroceni).
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„Tradiia spune c întemeietorului islamismului,
Mahomed, întors dintr-unul din excursurile lui extatice - acele
înlri la cer (mi`raj) similare „apocalipsei chemrii“ a
cretinilor , a fost rpit de somn. Un om l-a condus de mân
>>în vârful unui munte pentru a-i arta chinurile infernului i
bucuriile paradisului<<“

Poveste despre
recunoaterea critic i autoritate
un eseu de Horia Dulvac
tiu (chiar dac nu suntem dispui poate s recunoatem public) c
una dintre temele care interseaz teribil scriitorul este aceea a
recunoaterii critice, a autoritii valorii în genere. Iar când acestea îi
sunt refuzate, se simte îndreptit s conteste la rândul su legitimitatea
celor care l-au hermeneutizat.
Aceast teribil lupt pentru putere a expresiei, în definitiv pare c
nu se mai termin niciodat, sau în orice caz însoete ca un vaiet
întreaga istorie a alteritii.
Pentru autor, proiecia în spaiul public a operei lui este o chestiune
deconcertant prin multitudinea variabilelor i care pare a îi scpa
oarecum de sub control.
Ceea ce autorul percepe a fi „greita hermeneutizare” poate deveni
la un moment dat o chestiune dureroas, dac nu chiar o chestiune de
supravieuire pur i simplu. Dac în piesele de teatru actorul nu moare cu
adevrat, iar suferina este virtual ( ritualitatea aceasta a spectacolului
pstrând tot timpul convenia confortabil c ce se petrece acolo „nu
doare”) în cazul literaturii lucrurile stau cu adevrat diferit.
Autorul este mai substanial în ceea ce scrie decât în orice altceva i
dimpotriv, biografia lui este inconsistent i accidental.
Nicio discuie asupra acestor lucruri nu va fi îns fundamentat,
dac nu se are în vedere ceva esenial: scriitura este nu o gestic oarecare,
plasat în sfera loisirului. Expresia reprezint o soluie individual, prin
care autorul pune în acord o mulime de tensiuni i conflicte, gsind pân
la urm remediu unui soi de disperare metafizic (senzaia acestei
„inteligene estetice” i universalitatea soluiilor am resimit-o acut la toi
marii autori).
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De aceea, am considerat c prezena public a scriitorului,
fotografiile care îi însoesc uneori opera scris sunt simple strategii de
promovare i nu fac parte din acea ecuaie intim a scrierii.
Cu toate acestea, imaginea public a autorului, felul în care el este
receptat i asimilat sunt foarte importante, dat fiind mizele antrenate în
acest proces.
În aceast nevoie de supravieuire consumat pe mai multe planuri,
ochiul criticii d impresia c exploateaz (uneori cu cinism) poziia
hermeneutic favorizat pe care o are în raport cu textul.
Dar chiar acea poziie privilegiat, care îmbrac toate formele de
manifestare a puterii, fac din critic o int vulnerabil i trebuie s o
pregteasc pentru vremuri mai grele (cci ea însi urmeaz s fie
contestat): adic ea trebuie s îi structureze instrumentele, metodele,
harnaamentul, s propun mai credibil propria interpretare.
Aadar, vorbim de legitimitate, ceea ce nu este deloc un subiect
uor nici pentru judecile comune, unde ea este dat de opinia majoritii
– trebuie s recunoatem c, dei numrul de exemplare vândute ale unei
cri rmâne un criteriu zdrobitor, critica are curajul s impun o opinie a
minoritii, generând ea însi consecine printr-un efect inversat.
În ceea ce privete felul în care se recunosc între ele autoritile,
iat mai jos un impresionant episod din care cred c scriitorii s-ar putea
înfrupta copios i cu folos.
Tradiia spune c întemeietorului islamismului, Mahomed, întors
dintr-unul din excursurile lui extatice - acele înlri la cer (mi`raj)
similare „apocalipsei chemrii“ a cretinilor , a fost rpit de somn. Un
om l-a condus de mân „în vârful unui munte pentru a-i arta chinurile
infernului i bucuriile paradisului“*.
In acel locus, privilegiat, profetul îi vede nici mai mult nici mai
puin decât pe „Avraam, Moise si Isus (subl.n.)“.
Cluze care se dovedesc a fi arhanghelii Mihail i Gavril (Jibril si
Mikail) îi arat vizionarului trâmurile celor dou lumi. Mikail „aduce cu
el apa din izvorul sacru“, „îi deschide pieptul i abdomenul lui Mahomed,
îi scoate inima o spal de trei ori în ap i o umple cu buntate,
înelepciune, credin, certitudine i islam (supunere fa de Dumnezeu),
dup care îl înseamn pe Mahomed între umeri cu pecetea profeiei…“
Jibril îl conduce pe profet prin ceruri, unde îi întâlnete, pe rând, pe
Isus, Ioan evanghelistul, Moise, .a., pân la reedina lui Dumnezeu….
Aceast întâlnire este tulburtoare. Nu numai prin deschiderile
operate, ci i ca exemplaritate a confluenei dintre dou autoriti
religioase i a mecanismului de recunoatere reciproc. Mal entendu-urile
aparin istoriei ulterioare i instituiilor, iar nu autoritilor în sine.
Pentru mine personal, acest episod a constituit pretextul de
meditaie asupra felului în care decurge recunoaterea valorii, despre
144

legitimitatea autoritii i, în fine, despre arbitraritatea i primitivitatea cu
care se exercit prerogativele de putere cultural.
Aadar care sunt sursele ce legitimeaz, în genere, autoritatea?
Un debut fructuos al raionamentului de rspuns la aceast
întrebare ar putea fi afirmaiile lui Isus, unul din cei doi protagoniti ai
întâlnirii de mai sus: „Eu am venit s iau, nu s dau!”
Ce ne poate îns lua acesta i ce-ar putea avea omul de dat? Ce ar
putea s ofere cohortele de srmani, pctoi, bolnavi i disperai ce l-au
însoit ca o suit regal neobinuit, în scurta sa biografie lumeasc?
Întrebat asupra a ceea ce are de dat, ceretorul de la colul bisericii
va spune c el nu are nimic de oferit i c ateptrile lui sunt acelea s
primeasc ceva. De aceea el se roag s primeasc , un act elementar.
Omul nu tie îns c, prin simplul gest al rugciunii, i-a anulat
voina proprie în favoarea aceleia a entitii pe care o invoc i c prin
aceasta a intrat în cel mai autentic ritual religios: aciunea svârit în
numele divinitii i anularea voinei proprii a individualitii; iat
secretul simplu ce face ca actele omului s ajung acolo unde trebuie!
(Aceast perspectiv ilumineaz rapid i conceptul de sacrificialitate, atât
de bine dezvoltat de cretinism: departe de a fi un act dureros, ea
reprezint oferirea voinei i individualitii unei entiti transcendente)
Rspunsul la întrebarea „ce a îneles Isus s ia oamenilor?” (astfel
încât prin acest act al transferului s o absolve de povara gesturilor), este:
faptele, actele noastre, acestea vizând de fapt inta secund, adic voina
proprie, identitatea. Înelegând prin aceasta tot ce poate fi mai
fundamentat legat de conceptul sacrificialitii, vedem c autoritatea se
exercit în numele unei puteri transcendente, al unei ideologii (ori al unei
mai terestre instituiii).
Autoritatea devine efectiv când înceteaz a mai fi persoana cu
manifestare imperativ i voin proprie, devenind un loc unde se scurg ,
ca într-un templu public, actele si voina proprie …
S ne gândim: entitatea „proxim” „ia” actele i faptele i prin
aceasta devine puternic. Noi trebuie s putem renuna la orgoliul de a
aciona „în nume propriu“, s renunm la la iluziile unei false identiti
si s-i recunoatem celui cruia ne oferim, calitatea de instan superioar
(cea care devine chip, canon, etc).
Odat cu renunarea la închiderile identitii are loc i
recunoaterea – o sublimare a voinei dinspre individualitate spre
generalitate, autoritatea fiind deci cu atât mai puternic, cu cât este mai
transferat.
*I.P.Culianu, „Cltorii în lumea de dincolo“, ed.Nemira,
Buc.,1994.
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"Exact la începutul verii lui 1930, în nr. 26 (iunie) al
aceleiai reviste, la rubrica "vestiar" se anuna - în stilul
caracteristic avangarditilor - ruptura dintre Virgil
Gheorghiu i gruparea suprarealist bucuretean:
«Abtându-se de la solidaritatea grupului nostru, Dl Virgil
Gheorghiu a fost îndeprtat cu începere din luna aprilie.
Deasemeni este rugat s treac pe la redacie s-i ia
piciorul în cur.»"

Poetul Virgil Gheorghiu
într-un interludiu avangardist
un documentar de Emil Nicolae
Episodul avangardist din biografia scriitorului i muzicianului
romacan Virgil Gheorghiu (23 martie 1903, Roman - 7 martie 1977,
Bucureti) s-a consumat repede, în intervalul 1928-1930 (dac nu inem
seama de "gesticulaiile" mai degrab teribiliste din anii liceului,
petrecui la Iai). Începutul a fost fcut de apariia poeziei "Jazz" pe
prima pagin a revistei unu (nr. 8 / decembrie 1928, deocamdat tiprit
la Dorohoi). O redau în continuare: "Ah crete'n alcooluri un nenufar de
bec / ni-s cretetele dou pe o tipsie duse; / mâini cu fluiditate de balerine
ruse / între butelii joac melodic ca un rec / fumans / srut vid /
zâmbetele'n dans / difuze bile roze s'au ciocnit torid. // Asmut secret cu
dulci oase de pui ud Luciferul; / sub mese calc moale, sfrijit, în gen de
câine, / am s-i ridic statuie din miezul ru de pâine / licoare de naranjas
tu soarbe din ochi cerul / livid / Mànio; / scrijit rigid / gorilele estradei
un pericard de banjo." Prezena autorului în sumarul celei mai longevive
publicaii avangardiste de la noi este semnalat i în fluturaul publicitar,
alturi de alte nume precum: Arthur Adamov, George (Geo) Bogza,
Victor Brauner, Filip Corsa, Gheorghe Dinu (St. Roll), Sandu Eliad, Al.
Marius, Moldov, Leon Moussinac, Saa Pan, Gomez dela Serna, Claude
Sernet, Jack Spintectorul (?!), Ilarie Voronca i A. Zaremba (v. foto).
Poetul Saa Pan, editorul revistei unu, îl cunoscuse pe Virgil
Gheorghiu la Iai, în cercul unor tineri debutani cu porniri neconformiste
(care-i cuprindea i pe Aurel Zaremba, Raul Iulian, Al. DimitriuPueti): "Tineri culi i dornici s cunoasc, s afle... toi aveau prin
buzunare manuscrise, toi erau îmbibai de aceeai sev iconoclast care
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ne caracteriza pe noi, cei strâni în jurul revistei." (cf. Nscut în '02, Ed.
Minerva, Bucureti, 1973). Nu i-a fost greu, aadar, s-i atrag spre
paginile de la unu, unde Virgil Gheorghiu a mai semnat în numerele 14
(iunie 1929), 15 (iulie 1929), 17 (octombrie 1929), 19 (noiembrie 1929)
i 23 (martie 1930), tiprite deja în Bucureti, unde se mutase i redacia.
Ajuns student la Conservator, poetul romacan a avut posibilitatea s
frecventeze des reuniunile de la "Lptria lui Enache" (zis i "Secol") i
chiar s se contamineze de comportamentul provocator al avangarditilor
de acolo: "Pe la începutul lui aprilie (1930 - n.m.), poetul Virgil
Gheorghiu, care-i vopsise prul în culoarea aramei, s-a plimbat pe Calea
Victoriei în chip de sanvici: în fa i pe spate îi prinsese în chip de afie
poemul <8-11-19>. Textul era cules pe o fa, pe dou coloane largi, pe
coli de mrimea unei pagini de ziar. Plimbându-se agale, el se oferea spre
lectur. Poemul nu era de gsit în librrii. Câteva zeci le-am placardat pe
strzile din centru, pe unele vitrine. Insolentul titlu reprezenta numerele
tramvaielor pe care le folosea în mod obinuit ca s soseasc la <Secol>.
Iat primul din cele 75 de versuri ale poemului: <A traversat i spasmul
meu ca meteor orbitele crnii voastre>." (cf. Saa Pan, idem).
Poemul fusese imprimat sub egida "editura revistei UNU" i datat
"Bucureti Martie 1930". Pentru a satisface eventuala curiozitate a
cititorilor notri, reproduc contextul mai larg în care apare versul citat de
Saa Pan: "A traversat i spasmul meu ca meteor orbitele crnii voastre /
Carnea ciuruit de explozia mângâierilor / la coroanele abdicate a
lighenelor scânteiau / Nestematele
spermei sâmbetele seara / Cum iubii
rcoarea sub evataiul bancnotelor / V
adoarme pasrea privirii în vegetaia
coafurilor / Iat, pentru clienii antrenai
la barele coapselor / Gândii la vasilina
saltului mortal...". Am avut ocazia s
citesc întregul poem pe colile
înglbenite pstrate în arhiva lui Saa
Pan (acum în posesia fiului su,
ziaristul Vladimir Pan, cruia îi
mulumesc). Tot de acolo am obinut i
copia unei fotografii extrem de
preioase pentru istoria literaturii,
reprezentându-i pe Geo Bogza, Saa
Pan i Virgil Gheorghiu în faa
Parcului Carol din Bucureti, în mân
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cu nr. 17 (octombrie 1929) al revistei unu, care tocmai ieise din tipar (v.
foto).
Din pcate, exact la începutul verii lui 1930, în nr. 26 (iunie) al
aceleiai reviste, la rubrica "vestiar" se anuna - în stilul caracteristic
avangarditilor - ruptura dintre Virgil Gheorghiu i gruparea suprarealist
bucuretean: "Abtându-se de la solidaritatea grupului nostru, Dl Virgil
Gheorghiu a fost îndeprtat cu începere din luna aprilie. Deasemeni este
rugat s treac pe la redacie s-i ia piciorul în cur." Ulterior, cu prul
înc vopsit în rou, Virgil Gheorghiu a poposit la cenaclul "Sburtorului"
condus de E. Lovinescu, unde i-a lsat o bun impresie criticului prin
versurile sale, care luaser o alt turnur (liric-simbolist-ermetic). În
consecin, a fost consemnat cum se cuvine (respectiv cu mai mult
simpatie decât cea acordat avangarditilor insoleni) atât în Istoria
literaturii române contemporane (1900-1937) de E. Lovinescu, cât i în
Istoria literaturii române de la origini pân în prezent de G. Clinescu.
Despre îngustul su avatar avangardist, Virgil Gheorghiu a apucat
s-i povesteasc lui Dorin Tudoran, în ultimul interviu pe care l-a acordat
(la 1 martie 1977), înainte de a fi rpus de cardiopatia provocat de
celebrul cutremur: "- Ce reviste scoteai la Iai? V.G.: Am scos
<Prospect> i <Secolul 20>. Erau mici, de cinci, ase file. Le scoteam cu
Zaremba. Colaborau la ele Liviu Deleanu, Geo Bogza, Raul Iulian. - Ce
v-a împins spre suprarealism? V.G.: Începusem s m plictisesc de atâta
tradiionalism îmbâcsit. Am încercat s fug de tradiionalism, dar n-am
reuit s-o fac prea mult. Eu n-am fost niciodat un autentic avangardist;
am rmas mereu un tradiionalist inovator. Dar s lsm, deocamdat,
asta. N-ai vrea s-i spun câteva cuvinte despre Zaremba? - Oricum v-a
fi întrebat. V.G.: Zaremba era un biat extraordinar; vital i de-o mare
mobilitate spiritual. Ddea i el <spectacole>. Adic: se suia pe o mas
în restaurant i striga <La poésie, ce n'est rien!>. Atât. Apoi cobora. iînc ceva. Toate poeziile sale aveau un singur nume - <Deschidere>. - O,
vaszic moda e veche. i nu v obosea acest obicei al lui Zaremba de ai intitula astfel poeziile? V.G.: Nu. M <clise> muzica. tii, poate, c
exist acele buci cu Obstinato. - Dvs. cum erai considerat la Iai?
V.G.: Unii ziceau c sunt dement. Alii - c-a fi îndrzne. - În ceea ce v
privete, cum luptai împotriva tradiionalismului în revistele <Prospect>
i <Secolul 20>? V.G.: Îi rstigneam pe tradiionaliti. - Cum adic?
V.G.: Astfel: desenam o cruce i pe ea scriam numele victimei.
Sadoveanu, de exemplu. La prozatori rstignea Al. Dumitriu-Pueti. La
poezie, eu. - Dai-mi numele uneia dintre victimele dvs. V.G.: Demostene
Botez. (...) /.../ Eu, ca structur, cred c eram un tradiionalist; ca nzuin
îns, eram modernist. Visam totdeauna s fac altceva decât ceilali. Toat
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viaa am fost de o instabilitate extraordinar. Nu tiam încotro s-o apuc.
Dar, avangarda nu m atrgea cu totul. Ceva nu-mi convenea. - Ce
anume? V.G.: Drept s-i spun, simeam sub ea (sau în ea) ceva fals. Era ceva anume ce nu v plcea în avangard? V.G.: Da. Natura aluziv
pornografic. N-am scpat nici eu de acest pcat. Cunoti, cred,
avatarurile lui Bogza, Baranga i-ale celorlali. Am pltit i eu tribut, dar
m-am trezit. - Când i unde? Târziu? Devreme? La timp, vreau s zic?
V.G.: La cenaclul lui Lovinescu. Dar despre asta ceva mai târziu. - Bun.
Spunei-mi atunci ce v plcea, în mod deosebit, din avangard? V.G.:
M atrgea imagistica extraordinar a lui Voronca; i cea a lui Roll. - V
mai amintii cum a sfîrit aventura dvs. avangardist? V.G.: Cum s nu?
M-au expulzat. Într-un numr de revist, în unu, au scris <Domnul Virgil
Gheorghiu e ateptat la redacie pentru a prim un picior în...>. i asta
dup ce fusesem botezat de Roll. - Adic? V.G.: Botezul pe care-l primea
orice avangardist: în subsolul lptriei lui Roll i se turna un borcan de
iaurt în cap. - La botezul dvs. cine a participat? V.G.: Roll, Pan, Al.
Marius, Ernest Spirt - adic, devenit dup anagramare, poetul Claude
Sernet, Raul Iulian. Parc ei au fost atunci. - <Savuros> botez! Spuneimi, ce fel de oameni erau avangarditii pe care i-ai cunoscut? V.G.:
Extrem de simpli i de... burghezi! Cât se poate de normali. - Care dintre
ei v inspira cea mai mare încredere - atât ca poet, cât i ca om? V întreb
asta, tocmai pentru c simeai ceva fals în sâmburele acestei avangarde
pe care ai cunoscut-o? V.G.: Fr nici o îndoial, cel mai autentic era
Voronca. Om extrem de viu, natur pasional, proteic. De altfel, era
divinizat de ctre noi. Mi-amintesc de venirea lui, cam prin 1929, în
Parcul Carol, azi Libertii. În frunte cu Victor Brauner, ne-am aezat toi
modernitii i avangarditii într-un ir de la parc i pân la rond. Practic,
pe toat strada Nifon. i Voronca a sosit cum nu se poate mai potrivit. Cum anume? V.G.: În chip de locomotiv! Alerga uor, pufia ca o
locomotiv i-i mica braele în felul bielelor locomotivei. - Dar despre
Saa Pan, ce-mi putei spune? V.G.: O mare natur animatoare,
mobilizatoare. i Nisipeanu mi se prea un autentic, ca s nu mai vorbesc
de Geo Bogza i el natur vie, dezlnuit; autentic modernist. - V-a
întristat expulzarea din mijlocul avangarditilor? Crei vine i s-a datorat?
V.G.: M-a întristat foarte tare! Oricât suspiciune a fi avut eu pentru un
gest, o poezie avangardist pentru mine era o mare bucurie, cinste chiar,
s-i aud vorbind despre art. Roll era formidabil! tia atâtea lucruri
despre poezie, despre art în general i vorbea fascinant! Nu tiu cum a
fost orândut viaa mea, dar mereu am fost în pierdere. Mai ales de
prieteni. Unii mureau, alii m prseau. Dei cutam compania
oamenilor, mereu m trezeam în singurtate; într-una care se ntea în
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jurul meu, cretea ca o pdure tânr i puternic. De fiecare dat o luam
de la cap; s ies la lumin, spre oameni. - V întrebam de vina pentru
care ai fost repudiat de ctre cei de la unu. V.G.: A, da. Revin la acea
structur bivalent a mea - în esen tradiionalist; ca aspiraie modernist. Îi închipui ce-a ieit de-aici?.." (cf. rev. România literar i
vol. 9 pentru eternitate. 4 martie 1977, Asociaia Scriitorilor din
Bucureti, 1977).
Nu am reuit s aflu nici din memoriile lui Saa Pan care a fost
motivul concret al rupturii dintre Virgil Gheorghiu i avangarditii de la
unu, dar am aflat altceva: c în anul 1934 (când revista îi încetase
apariia, dar editura continua s funcioneze), Saa Pan l-a reîntâlnit pe
poetul romacan pe neateptate i într-un loc neprevzut. Iat descrierea
întâmplrii: "În gara Buzu, în scurtul rgaz de staionare a unui tren spre
Bucureti, Virgil Gheorghiu m descoper la o mas. Se apropie i
relum relaii demult întrerupte. Ar vrea s-i apar cartea de poeme
Marea vântoare la care lucreaz, la editura unu. <S mai vorbim>.
Trenul a fluierat." (cf. Saa Pan, idem). Dup cum se tie (Marea
vântoare a aprut în 1935 la editura F.P.L.A.), a rmas "ca-n gar", cum
se spune...
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„Epistola pe care o public, aici, întâia oar, este
trimis istoricului i criticului literar Marin Bucur (n.
1929 – m. 1994) excelent cunosctor al exilului
românesc i, mai ales, al celor care ne-au lsat o
motenire cultural i literar de cea mai mare
însemntate.”

O epistol necunoscut a lui Vintil Horia
un document semnalat de Nicolae Scurtu
Bibliografia poetului, eseistului, traductorului i memorialistului
Vintil Horia (n. 1915 – m. 1992) e, înc, necunoscut chiar i
specialitilor din România i din strintate deoarece nu s-au fcut
investigaii complete în presa literar i nonliterar i nu s-au consultat,
temeinic, arhivele i bibliotecile publice i particulare.
Contribuiile sale publicate în presa din România sunt fie ignorate,
fie ocultate cu bun intenie de o seam de biografi, exegei i publicitii
notorii.
Un segment, extrem de important, al biografiei i bibliografiei sale,
îl constituie literatura epistolar, bogat, elaborat cu talent i înesat cu
informaii, precizri i noi clarificri, care se afl rspândit în toat
Europa. i nu numai.
Epistola pe care o public, aici, întâia oar, este trimis istoricului i
criticului literar Marin Bucur (n. 1929 – m. 1994) excelent cunosctor al
exilului românesc i, mai ales, al celor care ne-au lsat o motenire
cultural i literar de cea mai mare însemntate.
Generat de o misiv expediat de crturarul Marin Bucur, pe când
se afla în Germania, unde întreprindea cercetri de istorie literar,
epistola lui Vintil Horia se constituie într-o autentic mrturie privitoare
la destinul unora din crile sale ce se tipreau, în euforia acelor zile, în
oficine tipografice particulare fiindc, atunci, cele de stat nu ofereau
satisfacii de nici un fel.
Glosele sale despre starea politic de la noi i din Rusia s-au
dovedit a fi clare, profunde i, evident, de ru augur pentru discursul
politic al celor ce s-au succedat la conducerea i reformarea României,
care, înc, nu-i gsete itinerariul ce merit s-l parcurg.
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[Herrn Marin Bucur (bei Frau Wertke) Am Zirkus 3, Berlin,
10400 Alemania; Vintil Horia, La Arboleda, 18 C. Villalba 28400,
Madrid].
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Literatura de frontier scris i trimis de Vintil Horia în cele mai
neateptate locuri ale Europei i nu numai, se cuvine, în sfârit, a fi
adunat, adnotat, comentat i publicat în câteva mari tomuri spre a ne
edifica, i din aceast perspectiv, de însemntatea i rolul pe care îl are
acest autentic român în lumea cultural i politic european.

Note
x Originalul acestei scrisori se afl în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din
Bucureti.
1. Marin Bucur ~ Exilul, patria poetului i a profetului în Occident. Timioara
16-22 Bucureti. Revista Asociaiei Paneuropene a Intelectualilor din România, [1], nr.
2, 1990, p. 8, col. 1-2 + Facsimilul foii de titlu la cartea, în ediia francez, Dumnezeu
s-a nscut în exil.
2. Vintil Horia ~ Dumnezeu s-a nscut în exil. Roman. Premiul Goncourt 1960.
Postfa de Daniel-Rops. Studiu de Monica Nedelcu. Note biobibliografice de Ion
Deaconescu. [Traducere din limba francez de Al. Castaing i revizuit de autor].
Craiova, Editura Europa, 1990, 211 pagini. [Exemplarul din biblioteca mea are
urmtoarea dedicaie: Lui Petre Pascu, prieten vechi i nou, acest basm românesc, cu
admiraia i amiciia dintotdeauna, Vintil Horia, 9 mai 1991].
3. Vintil Horia ~ Dumnezeu s-a nscut în exil. Roman. Premiul Goncourt 1960.
Postfa de Daniel-Rops. Studiu de Monica Nedelcu. Note biobibliografice de Ion
Deaconescu. [Traducere din limba francez de Al. Castaing i revizuit de autor].
Craiova, Editura Europa, [1991], 212. [Anul apariiei, 1991, e menionat doar pe
copert, iar pe foaia de titlu se precizeaz, fr echivoc, anul 1990].
4. Nu s-a imprimat în Editura Phoenix din Bucureti.
5. Mihail Sergheevici Gorbaciov (n. 1931), om politic sovietic. Preedinte al
Prezidiului Sovietului Suprem al U. R. S. S. (1988-1991). A primit premiul Nobel
pentru pace (1990).
6. Regele Mihai al României (n. 1921) s-a întors în ar, s-a stabilit aici i nu e
consultat de aproape nimeni. Ce trist istorie! Ce dramatice vremuri mai trim!
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„ursc sincer, din suflet,
fr sfârit. înnegrit de ur.
nu îmi pare ru.
nu am remucri.
pctuiesc fr msur.
i numr din doi în doi
tot ce am uitat.”

Versuri de Andrei Constantin Slvuteanu
nopile mele sunt srace în stele dar m mulumesc
cu luna i cu tocurile ei înalte purtând în ele
povestea desfrânrii trupului meu
prizonier sub gene albe, ca nopile mele
o sa m uit
într-un unghi mort
i-o s atept
destinul
s se piard, ursuz
prin povestea mea
decât sa te mor,
via
...........................
mirosea a transpiraie acr.
buse alcool contrafcut.
fumase tutun ieftin.
i preacurvsrise fr masur.
ultima zi.
s-a dus.
duc-se
de unde a venit.
ca nu mai vene.
odat.
s scap
de clipa când am sorbit amarul din cupa vieii
ursc sincer, din suflet,
fr sfârit. înnegrit de ur.
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nu îmi pare ru.
nu am remucri.
pctuiesc fr msur.
i numr din doi în doi
tot ce am uitat.
(sinceritatea ca pretext)
dincolo de locul unde nebunii lumii
si-au facut foc de tabara se joaca la zaruri
iubirea
(simplu!)
în col de strad,
îmi dau cu presupusul,
scobindu-m în nas,
tacticos,
scuipând în urma pailor mei,
rânjind zgomotos
la luna ce bltete nesimit pe cer,
satisfcut de curajul
de a-mi ucide umbra...
``atât m-a dus capu’``
(un moment de luciditate ludic)
când am tcut în faa minciunii
(sau poate fric mi-a fost)
(stare de bine)
m doare-n cot de tot ce-mi curge siropos
pe coapsele înmiresmate de-un zbor chiop i-un cal blat
i-mi odihnesc în sângele de la ultima împrtanie
aripile
fr s fiu
acolo unde viaa îi face de cap
cu toate visele noastre.
......................
(clipa când au venit s fure lacrima)
copaci cu ciori mâzglite la întâmplare
pe un cer lipit de fruntea încrunit a unui
copil .
.......................
nu te iubete mai sincer decât singurtatea ,
timpule, pe lumea asta,
decât frica
fricii .
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Not preliminar:
Piesele de mai jos pot fi luate laolalt ori separat. Ele
au fost gsite aa, peste ani, într-o veche lad ce pruse a fi cu
nisip. Neîndemânarea mea este cauza multor pierderi, îns
poate c nici una dintre acestea nu se va dovedi excesiv de
grav. Unele obiecte ciudate, ale cror nume nu le-am tiut,
înc ateapt în acel bric-à-brac sau labirint spontan. Redau,
cât m pricep, trunchiatul rezultat al unei riguroase
dezordonri pe de-a-ntregul datorat vremii.

Aparatul critic
o proz de Sebastian Grama
(Fi)
Dac nu cea mai frumoas, Perfenia Chtaris era considerat, în
vremea studeniei mele, cea mai dezirabil femeie din lumea bun a
Capitalei. Cînd m pregteam s descui ua biroului de la Facultate,
alaltieri, vestea c m cutase i c m atepta în sala de curs m-a
derutat în mod plcut. Pân s-mi aranjez puin hârtiile i, apoi, în cei 3040 de pai care despart “monada” (birou numit astfel pentru c nu are
ferestre) de ua luminoasei clase de pe culoarul opus, mi-am adus aminte
zâmbetul ei de filde, curbele generoase, aerul de pisic prefcându-se
adormit… Mi-a fost puin jen de aceste figuri de stil cam puerile, dar
le-am pus pe seama senzaiei pe care i-o d evocarea neateptat a unui
trecut (fatalmente) romantic – i, nu fr un pic de amuzament, m-am
mrturisit emoionat. Emoia a devenit mirare în primele 5 minute ale
orei, în urmtoarele 5 – dezamgire, în urmtoarele 5 – curiozitate, iar în
urmtoarele 5 – stupoare. Mirare pentru c nu am vzut-o în sal, dei
fusesem asigurat de contrariu; dezamgire – tot pentru c nu am vzut-o
în sal, dei mi-ar fi fcut plcere s-o vd; curiozitate – pentru c n-am
îneles ce rost avea toat farsa; în fine, stupoare – pentru c am îneles c
nu era o fars, ci c ea era într-adevr acolo. N-o recunoscusem fiindc
din vampa fascinant nu mai rmsese nimic. O ruin de cear, chircit,
parc mototolit. Pân la pauz, abia dac am reuit s-mi construiesc o
atitudine fireasc în faa dezastrului. Ceva mai tîrziu, am ieit la o cafea
(un ceai). Amabil – ea nu fusese niciodat amabil: putea obine orice
avînd drept unic argument splendida prezen – , mi-a spus c voia s m
uit peste un roman pe care tocmai îl terminase. Nu tiam c se apucase de
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scris; m-a lmurit c e un roman istoric, politic i social – i c se cheam
Neo. Dup înc vreo 30 de minute ne-am desprit, eu înarmat cu
manuscrisul, ea – cu promisiunea c-l voi parcurge.
Încercând s elimin persistenta senzaie de comar, pe drumul
ctre cas m-am tot gândit la ce ar fi putut însemna titlul. “Neo”comunism, poate “neo-”nazism… eventual chiar “neo-”colonialism, …
liberalism… Dumnezeu tie. Nici vorb: ctre sear, am vzut c era
vorba de picoli. Mi s-a prut o idioenie sinistr. În capitolul întâi, un
medic i un ziarist iau masa în ora, la un restaurant de lux, unde observ
c sunt prea muli picoli. Scena e de-a dreptul amuzant, fiindc picolii
ajung s se deranjeze reciproc. Dup câteva întâmplri mai degrab
insipide, în alt capitol, canalele de televiziune relateaz o încierare cu
protagoniti picoli. Zeci de picoli. Treaba asta cu picolii se agraveaz,
nimeni nu pricepe de unde apar atâia, dar autoritile nu iau msuri. Pân
la urm, numrul mereu în cretere al picolilor îi determin s se
organizeze. Iniial, apare un fel de sindicat, îns foarte rapid s
frâmieaz într-o multitudine de mici companii de picoli, toate
strduindu-se a le gsi de lucru. Epopeea culmineaz cu un mare festival
în cadrul cruia sute de mii de picoli îi pun i îi debaraseaz reciproc
sute de mii de mese. Firete, nu exist mâncare pe toate acestea.
Creterea aberant face ca oraul întreg s fie, cu timpul, terorizat. Picolii
nvlesc în sufrageriile oamenilor i le iau tacîmurile din fa, le schimb
locurile, uneori le aduc altele. Finalmente alarmat, municipalitatea
încearc s stvileasc invazia, dar nu gsete mijloacele eficiente pentru
asta. Singura soluie este solicitarea interveniei Armatei. Se instituie
starea de urgen. În cîteva zile (sângeroase), nu mai exist în ora decît
vreo 50 de picoli – i aceia cu atenie monitorizai. Totul reintr în
normal. Dup ridicarea strii de urgen, medicul i ziaristul se întâlnesc
din nou în restaurantul de la început. Se uit cumva ironici la picolii
rmai. Doi dintre acetia leag o discuie cu doi profesori de geografie
de la o mas. În mai puin de o jumtate de or, în restaurant sunt cam
200 de profesori de geografie. Catastrofa e iminent, iar lumea o înelege
în momentul în care, însoii de picolii rmai, profesorii de geografie
pornesc pe strzi, umplu Piaa Central, unde predau geografie
trectorilor, inclusiv imobilizându-i pe cei care se declar neinteresai. În
câteva zile, nici mcar fora armat nu mai poate face nimic: oraul este
plin de picoli, de profesori de geografie, iar acum i de electricieni (care
pun becuri peste tot, uneori în gura profesorilor), de librari, de lctui,
de grdinari, de frizeri… Puhoiul înnebunit caut s se organizeze, toat
lumea debaraseaz, pred, înurubeaz, tunde, plivete în netire, de-a
valma, orice i pe oricine… Peste înc o sptmân, municipalitatea se
157

declar depit i prsete urbea în plin distrugere. Cititorul înelege
c nu va mai rmîne piatr pe piatr.
Metafora mi s-a prut cam subire, scriitura greoaie (plin, mai
ales, de repetiii). N-am tiut ce s fac. Ieri sear m-am hotrât s
înapoiez manuscrisul bâiguind ceva nu prea angajat. Înainte de a pune
mîna pe telefon, o fost coleg m-a anunat c Perfenia murise în
dimineaa aceea.
(Cablu)
i pe urm nimic. Doar pereii un pic mai galbeni, doar glasurile
ceva mai departe. Aa, ca în dimineile în care nici nu mai tii pe cine
trdezi. Rmâi i te uii la ce i s-a mai pstrat din ora, din colul unei
strzi pe care i-e frig s-o priveti, un geam ascuns, un ochi fr int.
Aproape atât.
(Comutator)
Dup atâta vreme, iat c misterul morii lui Apseniu Folkertin a
fost dezlegat. În acea zi crâncen, dumnealui vorbea la telefon cu soia
sa. Dialogul – aproximativ urmtorul: – Ai luat pâine? – Deocamdat nu.
– Iei tu? – Iau, dac vrei. – Bine, ia. – Ascult, va trebui s opresc apa
care tot curge în baie, deoarece altminteri va fi inundaie. Inundaia nu
este bun. – Aa este, fugi.
Îndat ce a închis telefonul, Apseniu Folkertin, care îi iubea
mult soia (motiv pentru care se i cstoriser), a fcut exact aa cum îi
spusese aceasta. Mai precis, a fugit. Apartamentul era îns limitat ca
suprafa. Atunci cînd s-a terminat apartamentul, a început balconul, apoi
s-a terminat i balconul, iar Apseniu a fugit mai departe i a czut.
Locuia la etajul 8.
(Diod)
Nu te-a fi gsit dac nu te cutam. Îns nu te-am cutat. Cum teoi fi gsit? E sigur numai c nu vreau s te pierd.
(urub)
Nu vreau, nu te vreau, nu m interesezi. Nu tiu dac trieti, nu
tiu nimic, nu mi-am dorit vreodat existena ta, nu m-a întrebat nimeni
dac sunt mulumit c eti, nu mi s-a cerut prerea dac ai fi, dac nu;
respiraia ta m las rece. N-am legtur cu tine. Îmi este absolut
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indiferent dac ai vreo ans de supravieuire, dac te-ai putea nate, nam cerut s te vd, nici mcar s presupun c a putea s-o fac, de ce nu
m lai în pace? Nu pot fr tine.
(Condensator)
I-e culoare puin când îmi zice c tace, i-e amar când aude amplul
senin al atingerii euate, i-e de ochi pân râde când se face c pleac, i-e
de alb într-o alg i de aburi în ora ciobit – numai de pânzele ateptrii
nu i se mai clipete un pic i de mine.
(Disc)
Era un om care spunea “zero”. În permanen. Cci rostul vieii
lui consta în a spune “zero”. Îi abandonase familia – oricum isterizat
pentru zecile de mii de “zero” auzite peste zi, ani i ani. Reuise în cele
din urm s-i gseasc o mansard unde locuia singur i pe care o
închiria contra unei sume creia nu-i zicea “200” (“dou sute”), ci “2-00” (“doi-zero-zero”). De fapt, el nu pronuna niciodat “zece”, ori “o sut
de mii”, ci “unu zero” i – graie cereasc! – “unu zero zero zero zero
zero”. În copilrie, nu-l suporta nimeni – fiindc, la meciuri, plângea
gata-gata s moar asfixiat i se tvlea pe jos de ciud când se marca
vreun gol, seism ontologic împiedicându-l s anune, la final, c a fost
“zero-zero” (evita exprimarea “zero-la-zero”, i se prea de o impietate
scandaloas: ce cuta “la” între “zero” i “zero”?!...). Adolescent, ieise o
dat bucuros de pe stadion i alergase la un brbat în negru s-i vesteasc
un formidabil scor de “zero-zero”, îns brbatul îi trsese o palm,
deoarece tocmai îi înmormînta o rud. El a meditat c asta-i soarta, vom
ajunge cu toii nimic, adic zero. i nu vrs dou lacrimi, ci “zero +
dou”. Pe drumul ctre cas, putu fi auzit cântând, în loc de schilleriana
“Od a bucuriei”, pe muzica lui Beethoven, “Zero-zero-zero-zero, zerozero-ze-e-rooo!, zero-zero-zero-zero, zero-zero-ze-e-rooo!”, “ze-e-e-ero,
ze-e-e-ero, ze-e-e-ero, ze-e-roo!, zero-zero-zero-zero, zero-zero-ze-erooo!”. Se descurcase (nu se tie cum) s fie primit la televiziune spre a
citi un numr de cont deschis pentru ajutorarea unor sinistrai, numrul
fiind “8004-580-0000-00800-20004”; a fost îns dat afar atunci când, în
urma unei alte calamiti, a trebuit s citeasc un alt numr de cont i,
aproape în extaz, a rcnit “0000-000-0000-00000-00000”. În rezerva de
spital unde a f0st închis, a desenat pe t0i pereii buze i limbi. Zicea c
sunt ic0ane. Lumea fusese creat rotund, în form de zero. “Natura este
0 sfer (adic un zero în spaiu, un zero corporal) infinit cu centrul
pretutindeni i circumferina nicieri” (adic în zero locuri). De
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altminteri, chiar infinitul este alturarea i punerea în oglind a d0i de
zero:  (= 00). Un 00 agregat, mai precis. Cuvântul prin care totul a fost
fcut era, evident, “Zero” – pentru a crui pronunare, la sfârit, Buzele
cptau form de 0. Iat pentru ce Buzele sunt sacre. În absena lor, nimic
nu ar fi fost. Pe deasupra, noi n-am fi putut adora Creatorul imitându-l
umili când rostim “Zero”, ci am fi produs numai o atroce blasfemie,
anume “ZerA”. Din aceleai motive, Limba este la rându-i sfînt, lipsa ei
transformând supraesenialul “Zero” în pauperul “-e-o” (pronunat în
hiat). (Numai un teolog dement din sec. al XII-lea a putut imagina
conjugata lips a Buzelor i a Limbii, în groaznicul – dar, din fericire,
himericul – su Univers neexistând decât “-e-a” în hiat. Ereticul a fost ars
pe un rug 0val). Trei ani l-au inut pe omul nostru sub o sever observaie
medical. Dup aceea, i s-a dat drumul, dar numai cu promisiunea, din
partea lui, c va urma neabtut, acas, tratamentul. Nimic prea dificil,
cci pastilele, în majoritate, aveau form de zero. Bineîneles c, datorit
acestui fapt, erau i eficiente. Ca dovad, pacientul a mai trit înc 39 de
ani. Cei care l-au întâlnit în respectiva perioad au mrturisit c n-a mai
spus decît “zero”. A fost gsit, la vârsta de 78 de ani (fiindc, totui, nu
apucase opt zero), victim a unui stop cardiac. Murise ghemuit, în
comoda poziie – aa cum o atest obstetricienii – asemntoare unui “0”.
(Filtru)
Nu se mai gsete nimic, o frunz, un pahar, un vis, o carte, un
fluviu de alcool, o intervenie chirurgical, somnul adânc, heroina,
vacana, o mân delicat, o fil de nor, un osp, o armat, o plecare, o
melodie, un pretext, o voce, un ordin, o boal grav, o dup-amiaz
prfuit, o crim, un telefon (de pild rou), o pasre, un cuvânt, o
halucinaie, un medicament, un gest, un clopot, o fisur, o u, o
tehnologie, un ritual, o igar, o lacrim, un fir, un oc, o tcere, o cldire,
o explozie, o duminic, un an, un contraargument, o lege, un arhanghel,
o pag, un hohot, o criz, un pat înclzit, un poem, nite fapte, o
imagine, o lam strlucitoare, o poiune magic, o adunare popular, o
linie pe asfalt, o clip, o stratagem, o senzaie, o glum, un drum, o
cortin, puin otrav, un parc, o aberaie, un act, o rugciune, o stânc, o
vioar, un glob de cristal, o mantie, o scar de serviciu, o axiom, un
trsnet, un proces verbal, un joc, un truc, o discuie idioat, o sear la o
mas, o incantaie, un aparat, o scoic fermecat, un pu infinit, o
somaie, un bordel, o intuiie, un viciu, o regul, un sfat, o grot, un
vehicul, o declaraie, m auzi?, o declaraie, un decret, o anomalie mcar,
o soluie, ceva, o soluie ca s mai scap de tine...
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„Cum nu înclcase înc porunca divin de a
muca din fructul cunoaterii, primul om nu face înc
epistemologie, ci doar confirm individualul bucat cu
bucat în forma i cadrele instituite genezic, îi adulmec
formele prototipale i le asum nominativ.”

Cioran despre individuaie
un eseu de Ionel Necula
Fie pentru un concept lucrativ
Dac lumea are un început i n-a aprut, precum Afrodita, din
spuma mrii, atunci acesta (începutul) trebuie legat de fenomenul
individuaiei. Indiferent dac s-a constituit dintr-un hu iniial, omogen i
nedifereniat, dintr-o nebuloas amorf sau dintr-un haos netocmit i gol,
lumea a intrat în difereniere i-n logica devenirii odat cu actul
individuaiei i al spargerii unitii iniiale. Pân la apariia lumii
individuate n-au existat elemente, n-a existat par i impar, n-a existat
logica unului i multiplului, pentru c unul era totul nedivizat, era
universalul i individualul la un loc i doar coninea în sine, ca
potenialitate, germenii diferenierii. Abia dup actul individuaiei a
aprut particularul i individualul i existena a putut fi pus în ecuaie
logic. Cum s fie procesat Neantul, dac-ar fi s-l aezm la izvoarele
procesului de individuare. Nu se poate decât, cel mult ca analogie sau ca
substitut al divinului, cum a i încercat s ne conving unul dintre
teoreticienii lui, Ion Petrovici.
Adevrat este, a sesizat bine Aristotel, c indivizibil este i
universalul i individualul i elementul, dar acestea sunt indivizibile în
alt fel: primul este indivizibil logicete, iar celelalte în chip temporal.
(Metafizica, traducere de Stefan Bezdechi, Editura Academiei,
Bucureti, 1965, p.429). Prin însi condiia lor maximal, universaliile,
precum divinul sau neantul, concesiv vorbind, nu pot fi gândite decât
tautologic, ceea ce nu reprezint nici o explicaie convingtoare, nici un
spor de cunoatere.
Mai aplecat asupra problemei, Thoma D’Aquino lega principiul
individuaiei de ceea ce numea materia signata (materia însemnat),
materia care cuprinde în sine condiia i noimele esenei. Nu materia
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perceput în orice mod este principiul individuaiei, ci doar materia
însemnat. Si afirm materia însemnat, care este gândit sub dimensiuni
certe.(Despre fiin i esen, ediie bilingv - traducere, note i
biografie de Dan Negrescu, Editura Paideea,, 1995, p.21). Sigur c
doctorul angelic aborda problema individuaiei din perspectiva nevoii de
definire a lucrurilor, mai precis de prezena imperativ a genului proxim,
fr de care – fapt bine statornicit în logica aristotelic – definiia devine
imposibil. De aici decurge i distincia introdus de aquinit între materia
perceput i cea însemnat, din nevoia de a optimiza condiia definirii.
Materia signata, mai preciza reputatul teolog catolic, l-ar putea
defini pe Socrate, în eventualitatea c Socrate ar avea o definiie, dar nu
poate defini omul ca om pentru c în definiia omului nu este pus acest
os, aceast carne, ci osul i carnea în mod absolut (p.21). Esena speciei
nu se definete prin aceeai materie ca i esena speciei. Materia signata
definete esena lucrurilor din ordinul speciei, în timp ce materia
neînsemnat definete noiunile cu un grad de generalitate mai ridicat,
definete genul.
Cronologic, dac-ar fi s urmrim scenariul biblic al Facerii,
individuaia este un moment postgenezic. Fenomenul individuaiei nu s-a
irizat odat cu actul creaiei, ci ulterior, odat cu denominarea, când
fiecare lucru a fost denumit dup firea i felul su.
La drept vorbind, individuaia este un mod de a privi lumea în
varietatea i diversitatea ei opulent i o explicaie a intrrii haosului
iniial în forme i în diversificare. Nu ne mai mir, aadar, c filosofia,
de la teoriile cosmogonice eleate la sistemele de gândire contemporane,
s-au repliat, într-o form sau alta, i asupra acestui aspect problematic. In
lumea veche, Empedocle a introdus (prin dualitile iubire-ur, armoniediscordie) primul criteriu de difereniere în fiina sferusului iniial. Era o
idee, una naiv, dar oricum, o tentativ de a fixa momentul big-bangului,
al intrrii haosului în difereniere i-n cronologia diferenierii.
Cum ar fi putut, dou predicate subiective s sparg unitatea
iniial a fiinei haosului, s-o descompun în componente i s-o
diferenieze în referenialuri structurate? N-ar fi fost ca i când s-ar
conferi apei forma unui vas inexistent, sau doar ipotetic? Si n-avea
dreptate mucalitul din Phlius când reproa Agrigentului c principiile
sale/ alte principii cereau spre a fi desluite? Avea, bineîneles, pentru c
momentul pornirii orologiului devenirii i fixarea minutarelor pe
cadranul curgerii ontice reclama prezena unui agent din afar, a unui
factor exterior i cu mai mare for propulsiv decât ceea ce propunea
gânditorul din Agrigent.
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Si totui, Aristotel, în comentariile sale despre afirmaiile lui
Empedocle, sesizase bine; filosoful din Agrigent a fost printre cei dintâi
care încercase s sistematizeze dezordinea cosmic, s explice
diversitatea existrii, ansamblul combinrilor i recombinrilor din lumea
fenomenal dup nite principii proprii. Intrarea în individuaie i-n
diversitate este Legea i blrstemul Marelui Tot. Este, cderea în ordine,
în timp i în facticitate a devlmiei ontologice iniiale, este începutul
fiinei ca fiind. Este chiar devenirea în venicul ei exerciiu de Facere i
des-Facere.
Cum este posibil individualul i ce raporturi pot exista între Unu
i Fiin? – se mai întreba Aristotel, fr s bnuiasc, probabil, c
întrebarea lui va intra în istorie i va ine meditaia filosofic ulterioar
într-o stare de necurmat gâlceav i de necontenit trezie Cum poate
haoticul i indeterminatul s se înstructureze-n fiina concretului, s se
individueze în forme de existen perisabile, s decad într-un rang
ontologic secund – lovit de vremelnicie, de alteritate i de cotingen?
Drama filosofiei medievale n-a constat doar în acea lung i
pasional ceart a universaliilor, atât de productiv sub aspectul
generoasei sale obsesii metafizice (cea dintre realism i nominalism), ci
i în absena unei dispute asemntoare pe seama individuaiei, în lipsa
unui interes paralel i la fel de ardent pentru reabilitarea individualului.
Din pcate, supralicitarea ostentativ a universalului n-a produs i o
micare echivalent pe seama individualului, ceea ce ar fi cumpnit, cât
de cât, balana dispunerii lor epistemice. O eventual ceart a
individualelor ar fi compensat diferena de atenie ce s-a acordat celor
dou repere epistemice. Nici n-a fost, e adevrat, sistematic i insiduos
prohibit sau repudiat, dar natura lui, a individualului, era creditat mai
mult ca derivat, ca fapt secund i ca accesoriu a esenelor generice, ca
rezultat al micrii universaliilor prototipale. Imanena, ca ieire din
indeterminare i ca încorporare în forme însemna, implicit, i o
reabilitare a facultilor sensibile, o recunoatere a disponibilitilor
senzoriale ,ceea ce afecta serios funciile raiunii autotelice i, cu atât mai
mult, mistica revelaiei. Diseminat în universul empiriei, individualul
reclama, cu deosebire funciile intelectului pentru a fi inclus într-o
procesualitate cognitiv.
De vreme ce temeiul cognitiv al individualului este senzaia,
atunci legitimarea lui trebuia extras dintr-o anumit sensibilitate
subiectiv – singura, sau, m rog, cea mai important instan de
certificare.Prin actul generic al denominrii, încredinat lui Adam s-a
continuat actul Facerii, iar faptul c-a fost încredinat omului e un semn de
privilegiere i de cauionare sacr. Ziditorul accept parteneriatul omului
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i conlucreaz cu el de pe o poziie secund. Coborât de pe înlimea
tronului su demiurgic Creatorul adun tot ceea ce diseminase în zilele
Facerii i asist neutru la denumirea lor, ca la un act de aezare a lumii în
ranguri ontologice. Divinul, spune Printele Galeriu, a adus la om toate
fpturile s vad cum le va numi. Fiecare dintre acestea trebuia s
poart numele dat de om. A da cuiva nume, a-l chema pe nume în sens
biblic, cum se cunoate e mai mult decât a-l desemna. Inseamn a-l
cunoate în propria lui vocaie, as-l evoca ia intui cu el o relaie, o
comunicare. Aceasta implic i o coinciden fundamental între om i
lume, dar i o redescoperire a lumii. (Jertf i rscumprare, Editura
Harisma, 1991, p.99-100).
Cum nu înclcase înc porunca divin de a muca din fructul
cunoaterii, primul om nu face înc epistemologie, ci doar confirm
individualul bucat cu bucat în forma i cadrele instituite genezic, îi
adulmec formele prototipale i le asum nominativ. Este, deopotriv, o
inventariere ontologic, dar i o recunoatere de plano a formelor
existrii. Ulterior, firete, va face i cunoatere, dar aste nu se va
întâmpla în grdina paradisiac, unde nu existau decât forme standard de
existen, ci pe pmânt, dup cderea lui din graia divin.
Omul, mai spune Printele Galeriu, continu prin cuvântul i
fapta lui ceea ce s-a fcut la început de Creator. El nu mai trebuie s
continuie zidirea, ci doar s-o asimileze intelectiv i existenial. Fptuitul
odat înfptuit nu mai trebuie reînfptuit ci numai asimilat, adus în
ordinea intelectului. De unde Cuvântul divin se consubstanializa cu
fapta, cel uman se consubstanializa cu simirea, circumscria lumea
omului i-o aeza într-o anumit rânduial. Numai divinul s-a distribuit
fr s se împart prin fapt, a rmas identic cu sine, cu venicia i
sacralitatea Sa, omul în schimb, prin lucrarea denominrii, devine o
component i un partener a ceea ce a denominat, a lumii individuate.
Empiria individuaiei îl reclama pe individ cu toat recuzita
sensibilitii sale. Mai înainte de a adjudeca lumea raional omul o
adulmec fragmentar, senzorial i organic. Cderea în lume este înainte
de toate, o cdere în senzaie i un prilej de jubilaie pentru simuri,
pentru bucuria senzorilor - necunoscute de el pân atunci. Ostracizat
într-o lume imanent, cea a cercului strâmt, nu-i mai rmâne decât s se
integreze în cadrele ei cu toate funciile sale vitale i cu toat
sensibilitatea sa genuin. Cel puin noi, europenii, am artat totdeauna un
respect constant fa de sensibil, spre deosebire de lumea Gangelui,
bunoar, care, avea s precizeze Noica într-o not de jurnal a fugit de
sensibil, ca de locul individuaiei (Jurnal de idei, p.321)
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Problema individuaiei este una dintre fisurile prin care vitalismul
i toat experiena nou de via, desfurat într-un cadru limitat i
prelnic, a ptruns în filozofie i-a alimentat mai multe direcii moderne
de gândire. Nu vorbise i Nietzsche despre trup ca despre partea
nedegenerat a întregului i nu lsase în seama apolinicului sarcina de a
reface individualitatea în toate determinaiile sale fenomenale? N-a
devoalat Nietzsche lumea individuat de vlul zeiei Maya, cu care
Schopenhauer o învluise, ca aparen i reprezentare, i n-o adjudecase
ca pretext pentru beiile tririi dionysiace?
Sigur c exaltarea dionisyac era, înainte de toate, victoria vieii
euforice, a dezlnuirii energiilor subiective, prin care se sfarm vraja
individualitii pentru a se deschide drumul ctre izvoarele existenei,
ctre esena cea mai profund a lucrurilor, dar era doar una dintre
sursele vitalismului, cealalt cale, marcat de ademenirile tririi în
orizontul de dincolo de circumferina cercului strâmt – în fiina
absolutului, cum prevzuse i Platon în Timaios, era una mai oportun
pentru împlinirea destinului uman.
Individuaia ca luciditate asumat. Cioran s-a intrigat i el de
polivalena sensurilor rsfate de conceptul individuaiei, ba chiar l-a
aezat în centrul meditaiilor sale metafizice. Frecvena cu care apare în
aforismele sale contradictorii ne încredineaz c, într-adevr, îi acorda o
valoare epistemic deosebit. Nu-s prea multe conceptele metafizice
inute în graie de Cioran, ca s-l trecem cu vederea i s nu-i acordm
atenia meritat.
Individuaia ca motiv i principiu cosmogonic. Cel mai adesea,
Cioran leag fenomenul individuaiei de momentul cosmogonic iniial, de
aflarea cauzelor care au dus la apariia lumii, cu toat pluralitatea
formelor ei. Dac istoria a început cu întâia lacrim a lui Adam, lumea i
toat evoluia ei descinde dintr-un haos iniial, omogen i indistinct,
neintrat în forme i-n diversificare. Cât privete apariia lumii i a vieii,
Cioran crediteaz imaginea hesiodic a devlmiei iniiale, când totul
era confuzie i potenialitate i nimic nu prevestea dezastrul înstructurrii
în forme. Sigur c scepticul din Rinari, care a tgduit permanent
posibilitatea progresului, a evoluiei, a dezvoltrii, binecuvânta aceast
stare pre-cosmic, nebântuit de determinaii, de ordine, de lege i de
flagelul metamorfozrii. Blestemat fie clipa, spune cu furie nereinut
Cioran, în care viaa a început s ia o form i s se individueze; cci de
atunci a început singurtatea fiinei i durerea de a fi numai tu, de a fi
prsit. Viaa a voit s se afirme prin individuaie; uneori a reuit i
atunci a ajuns la imperialism, iar alteori n-a reuit i atunci a ajuns la
singurtate (Cartea amgirilor, p.10).
Disiparea haosului în forme individuate trebuie s fi avut un
aspect dureros i chinuitor, ca orice act de natere, de intrare în lume, în
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via. Mai cu seam în perioada româneasc a activitii sale,
supralicita frecvent momentul individuaiei ca act de pornire a devenirii
i a intrrii materiei amorfe în metamorfoz. Viaa însi se ipostazia ca
interval între momentul dobândirii de determinaii (înfiare, nume,
figur) i cel al pierderii lor. Dac prin individuaie se realizeaz
întoarcerea materiei în via, prin pierderea ei se realizeaz reîntorcerea,
care echivaleaz cu procesul invers al disoluiei, cu o desfigurare
metafizic. Nimic n-a îneles din lumea asta acel ce nu s-a cutremurat în
sensul adânc al individuaiei, fiindc acela nu va bnui niciodat
regiunea începuturilor lui i nu va presimi niciodat momentul
sfâritului su. Individuaia ne reveleaz naterea ca o izolare i moartea
ca o reîntoarcere. Nu iubete viaa acel ce nu cultiv aceast izolare,
precum n-o iubete acel nu se teme de reîntoarcere. C aproape nimeni
nu iubete reîntoarcerea, ce dovedete altceva decât c acesta e drumul
spre lumea în care n-am avut nume. Toi purtm un nume; lumea ce
precede individuaia este viaa fr nume, este viaa fr figur. Numai
individuaia a dat figur vieii. De aceea este prbuirea individuaiei în
moarte o desfigurare. Omul nu-i iubete faa care e un accident, ci
figura care e un semn metafizic. Tremurul individuaiei este un
antecedent al desfigurrii, este bnuiala pierderii lumii noastre. Omul
este o lume în lume (Cartea amgirilor, p.126).
Intrm în via printr-o transfigurare vital i ieim din ea prin
reîntoarcere, o reîntoarcere care echivaleaz cu o desfigurare metafizic
i cu o reinserie în devlmiile neantului.
Odat cu individuaia s-a înstructurat omul, iar odat cu omul s-a
irizat apetena pentru cultur i pentru o form de via trit spiritual.
Cultura, spune Cioran în Schimbarea la fa a României (p. 103), este
un triumf al individuaiei. Fiina individual ia un caracter specific i o
direcie proprie, separându-se de colectivitate. Cum se vede, de la ideea
de individuaie - ca principiu i proces de asumare a unei identiti unice
i inconfundabile - Cioran ajunge la individualitatea cultural, cea care
ventileaz cu mijloace specifice viaa unei comuniti.
Opinia lui Cioran, dincolo de maniera sa personal i
contradictorie de a se exprima, este ferm. Personalitile sunt singurele
care pot i trebuie s optimizeze evoluia vieii sociale O cultur nu
atinge culmi decât în msura în care individualitile ei simt tentaia
demiurgiei. Marii creatori au intit o umilire a lui Dumnezeu.
(Schimbarea… p. 103). O societate, nevectorizat de personaliti
puternice, care s-i imprime un sens, o direcie, o idee de mrire, rmâne
la discreia mediocritii impotente, care o coboar într-o treapt de
evoluie rudimentar, într-un nivel istoric minor.
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„În toiul suferinelor proprii, pe nimeni nu-l
înclzete faptul c, de-a lungul timpului, i alii au ptimit
la fel. „Suferina este o stare de singurtate interioar”
(„un absolut”), mai spune Emil Cioran.”

„Pe culmile disperrii”.
De la Cartea lui Iov la Cioran
un eseu de Remus Valeriu Giorgioni
Disperarea biblicului Iov nu este una de natur filosofic,
„cioranian”, ci reflexul unui impas existenial (diferena dintre
existen i existenialism…). Iov nu este un gânditor fatalist, dei crede
i el în destin/predestinare: trim într-o lume astfel orânduit, încât ce e
ru nu poate fi îndreptat, sau ce e defectuos reparat. Cel ru prosper, cel bun sufer. Iov compar destinul omului pmântesc (destinul
pmântesc al omului, fiin cu perspectiva învenicirii) cu cel al unui
osta, slujba, zilier: „Soarta omului pe pmânt este ca a unui osta i
zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua. Cum suspin robul dup
umbr, cum îi ateapt muncitorul plata, aa am eu parte de luni de
durere i partea mea sunt nopi de suferin” (cap.7:1-2, subl. n.).
Dezndejdea lui este sursa durerilor lui – i viceversa. Nu boala fizic
(„Trupul mi se acoper cu viermi i cu o coaj pmântoas, pielea-mi
crap i se desface”), ci suferinele morale sunt cele care-l aduc „pe
culmile disperrii”. Are de înfruntat nopi de suferine insomniace, în
care tribulaiile sale devine paroxistice, sfâietoare. Iar pe de alt parte,
când poate totui dormi, când durerile fizice acute se mai estompeaz e
încercat prin visuri i viziuni comareti: „Când zic: Patul m va uura,
culcuul îmi va alina durerile, atunci m înspimâni prin visuri, m
îngrozeti prin vedenii”.
În nopile sale de veghe, când durerile devin insuportabile,
insurmontabile, Iov are timp de gândire: „trestia gânditoare” se îndoaie în
vânt, dar nu se las nicidecum culcat la pmânt. Cugetând la vanitatea,
scurtimea i „inutilitatea vieii”, ritmul gândirii sale începe s se
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cristalizeze aforistic: „Zilele mele zboar mai iui decât suveica
estorului, se duc i nu mai am nici o ndejde”(v.5). Dreptmritorul
suferitor are parte de luni întregi de angoas existenial, nelinitile,
amrciunea i îndoiala agonizant îl muc i îl atac din toate prile:
„De aceea nu-mi voi ine gura, ci voi vorbi în nelinitea inimii mele, m
voi tângui în amrciunea sufletului meu” (v.11). Toate aceste întâmplri
ale sufletului, transformate în cugetri, trecute prin filtrul durerii, se
transform în câte un vers antologic: „Oare o mare sunt eu, sau un balaur
de mare, de-ai pus straj în jurul meu?”(7:12). Sub ochii cititorului,
lacrimile suferitorului cristalizeaz în perle.
Sunt nopi de comar în care Iov ar prefera „gâtuirea”, acestor
oase nenorocite, uscate, vieii insuportabile i insipide de-acum. El ar
vrea din tot sufletul s scape de atenia concentrat a Proniei cereti, de
prea marea vizibilitate a câmpului existenial în care l-a aruncat
experimentul divin. În aceast situaie, Iov „delireaz”, începe s
vorbeasc în psalmi ( intr în rezonan cu psalmistul): „Când privesc
cerurile, lucrarea mâinilor Tale – luna i stelele pe care le-ai fcut, îmi
zic: Ce este omul ca s te gândeti la el? i fiul omului ca s-l bagi în
seam. L-ai fcut cu puin mai prejos decât Dumnezeu” (în alt
traducere, „îngerii” – Ps. 8:3-5); „Doamne, ce este omul ca s iei
cunotin de el, fiul omului, ca s iei seama la el? Omul este ca o
suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece.” (Ps.144:3,4). Iar Iov: „Zilele
mele alearg mai iui decât un alergtor; fug fr s fi vzut fericirea; trec
ca i corbiile cele iui, ca vulturul care se repede asupra przii. Dac zic:
Vreau s-mi uit suferinele, s-mi las întristarea i s fiu voios, sunt
îngrozit de toate durerile mele” (Iov 9:25-28a, s. n.).
*
În condiiile în care „legea acestei lumi este suferina”(E. Cioran),
în ce msur pot eu gsi un sens în frmântrile unui singur om? – se
întreab scepticul de serviciu. „Nu exist argumente pentru a tri” (Pe
culmile disperrii, pg.14). „Aceluia care a pierdut totul nu-i mai rmâne
în via decât pasiunea absurdului” (pg.15). Cioran se ocup în aceste
pagini ale crii sale de cineva care a ajuns la limit; Iov este omul acela!
Suferina nu se msoar dup excitaia exterioar (a simurilor), ci „dup
modul cum aceast suferin este simit i reflectat în contiin”,
susine acelai. Am convenit deja c la Iov suferinele morale primeaz,
felul cum este resimit reflectarea în contiin a celor fizice. „Fiecare
om rmâne cu suferina lui, pe care o crede absolut i nelimitat” (E.C.).
„Pentru ce m loveti cu suferine amare?” (Iov 13:26a); „Dac omul
mort ar mai putea învia, a mai trage ndejde în tot timpul suferinelor
mele…” – Iov 14:14a.
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În toiul suferinelor proprii, pe nimeni nu-l înclzete faptul c,
de-a lungul timpului, i alii au ptimit la fel. „Suferina este o stare de
singurtate interioar” („un absolut”), mai spune Emil Cioran. În
suferina sa exemplar, Iov însui rmâne singur, prsit de toi: rude,
slujitori, vecini i prieteni. Suferina uman se consum în singurtate, în
faa ei – ca i în faa morii – omul este înfiortor de singur. „Este atâta
venin, atâta otrav în suferin”; „Singurtatea adevrat este numai
aceea în care te simi absolut izolat între cer i pmânt” (E.C.) În felul
acesta se va fi simit Iov: singur pe faa pmântului, prsit de
Dumnezeu i de oameni, - atins/atacat de Satan. Dar i Fiul lui
Dumnezeu pe cruce!
Filosoful, care vede pete chiar i pe „aa-zisul soare al vieii”
crede c totul se reduce în ultim analiz la neant. Adic la nefiin, la
moarte. În aceiai termeni judec lucrurile lumea lui Iov i cea a
Eclesiastului: „Un copac, i tot are ndejde: cci când este tiat,
odrslete din nou i iar d lstari… Dar omul când moare rmâne întins;
omul, când îi d sufletul, unde mai este? Cum pier apele din lacuri, i
cum seac i se usuc râurile, aa se culc i omul i nu se mai scoal…”
(Iov 14:7,10-12). „Pân nu se întoarce râna în pmânt, cum a fost, i
pân nu se întoarce duhul la Dumnezeu care l-a dat” (Ecl. 12:7). Asta
îns pân când lui Iov îi apare, fulgurant, revelaia martorului ceresc i a
Rscumprtorului ateptat s coboare pe pmânt în viitor” (Iov 16:19).
Dac Iov se lamenteaz tot timpul, se cineaz amarnic de starea
în care a ajuns, nici „scepticul mântuit” nu este scutit: „Bestialitatea vieii
m-a clcat i m-a apsat, mi-a tiat aripile în plin zbor, i mi-a furat toate
bucuriile la care aveam dreptul” (op. cit., pg.21). Cioran exalt în opera
sa virtuile benefice ale agoniei înc din via. Numai agonizând în
cotidian omul are ansa s îneleag câte ceva din rostul vieii, înainte de
marea agonie final. Iov se gsete în aceast stare de urgen, de criz
existenial; el agonizeaz zilnic pe groapa sa de gunoi, meditând fortuit
la sensul vieii i al morii, la beneficiile (i maleficiile) suferinei, la
„rdcinile vieii” (E.C.)… Microeseul „Eu i lumea”, din opul citat al
marelui rinrean („filosof francez de origine român”) se termin cu
urmtoarele, profetice, cuvinte: „(Rânduri scrise azi, 8 Aprilie 1938, când
împlinesc 22 de ani. Am o senzaie ciudat când m gândesc c am
devenit la aceast vârst specialist în problema morii)”. „Specialist în
problema morii” este i Iov, îns deosebirea e c, mereu perorând, Iov se
trezete descoperind venicia, ieirea din impasul neantului; pe când
filosoful rmâne toat viaa un „neantolog”, gânditor morbid, sceptic i
pesimist, fr acces la eternitate, din perspectiva ei religioas. Suferina
lui Iov nu este „acea sfâreal care te consum i distruge” a filosofiei
(„A rmâne tâmpit de catastrofa ta proprie, incapabil s acionezi sau s
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gândeti”), ci o piatr pus la temelia fiinei. Dei sentimentul agonal,
acea sfâreal i melancolie existenial este comun i suferitorului
nostru, pe el suferina îl mântuiete, nu îl de-construiete. „Întrucât
moartea este imanent vieii, aproape întreag via este o agonie”(E.C.).
La filosof (Cioran) primeaz agonia sceptic, filosofia neantului – la
înelept (Iov) viaa cu urcuuri i coborâuri, cu lumini i umbre, pâcle i
luminiuri. La el viaa triumf asupra morii, ca în întreaga Sfânt
Scriptur, care întreab: „Unde îi este boldul, moarte?”, sau afirm
categoric: „Moartea a fost înghiit de via!”.
„Moartea este ceva scârbos, singura obsesie care nu poate deveni
voluptuoas”(E.C.). Pentru îneleptul religios, rigor mortis poate deveni
– la rigoare – un „peisaj” frumos: „Scump este înaintea Domnului
moartea celor iubii de El” (Ps.116:15). Sau: „Ferice de morii care mor
în Domnul”. Suferina este o trire pe muchie de cuit, o experien
limitrof i paroxistic (asumare a limitei). „i ce paroxism este mai
adânc i mai organic decât acela al disperrii?”, se întreab filosoful (op.
cit., pg.25). Despre suferin?a lui Iov nu se poate spune c ar fi ajuns în
stadiul numit disperare, în sens literal/etimologic de pierdere definitiv a
speran?ei (des-esperare). Iov este bântuit i el la un moment dat de
presentimentul nebuniei (este i titlul unui eseu cioranian). Pentru El,
nebunia nu este decât soluia extrem: „Iov a luat cuvântul i a zis: Oh!
De ar fi cu putin s mi se cântreasc durerea, s mi se pun toate
nenorocirile în cumpn, ar fi mai grele decât nisipul mrii: de aceea îmi
merg cuvintele pân la nebunie!”(Iov 6:1-3). Dumnezeu îl numete
nebun pe Iov, pentru zdrnicirea („întunecarea”) planurilor Sale –
cap.42:3a, dar mai cu seam le lipete aceast etichet celor trei înelepiprieteni. Îns nebunia omeneasc face obiectul predilect al Pildelor lui
Solomon i al Eclesiastului, în care nebun este numit omul ateu i
nepstor de Dumnezeu. „Presentimentul nebuniei nu apare decât dup
experiene mari i capitale” (E.C.). De o astfel de experien are parte i
Iov; nu e singurul, îns este primul mare suferitor cunoscut în istoria
biblic. Nebunia (instalarea ei în psihicul uman) e precedat de acea
groaz fulgurant – „groaza cu strfulgerri”. „… Este mult mai
important problema suferinei, decât a silogismului, un strigt de
dezndejde este infinit mai revelator, decât cea mai subtil distincie (s.
n.) i totdeauna o lacrim are rdcini mai adânci ca un zâmbet” (E.C.).
Dar Cioran nu este nici pe departe un filosof al lacrimilor, în sensul în
care Ieremia a fost supranumit „proroc al lacrimilor”. La gânditorul din
Rinarii Sibiului lacrimile s-au transformat în gânduri, gânduri amare
(ca lacrimile) – el n-a plâns niciodat. „N-ar fi mai bine s-mi îngrop
lacrimile într-un nisip la marginea mrii, în cea mai deplin singurtate?”
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În crile lui Emil Cioran precumpnesc categoriile melancolice, tristeea,
spleenul, dezabuzarea, amrciunea. „În melancolie îi cresc omului aripi,
nu pentru a se bucura de lume, ci pentru a fi singur”. „Dei pentru mine
viaa este un chin, nu pot s renun la ea, fiindc nu cred în absolutul
valorilor transvitale” (E.C., Totul nu are nici o importan). Când ai o
singur via, te agi cu disperare de ea. Dar pentru c, în curgerea unei
existene relative i efemere exist „valori transvitale i absolute”,
ponderea valorilor materiale scade considerabil.
În melancolie – mai susine filosoful – exist o serie de elemente estetice
care nu s-ar putea întâlni în tristee, cât ar fi ea de profund. Toate aceste
tribulaii i instabiliti ale contiinei îl fac pe om s lase în urm „o dâr
de sânge i fum”. Chiar darul gândirii, reflexivitatea, din dar
dumnezeiesc ajunge o „pacoste”. Cunoaterea în sine este o „plag
pentru via”.
Dac exist o legtur indestructibil între insomnie i disperare
(cum susine filosoful), atunci Iov chiar este un disperat, un „scafandru al
neantului”. „N-a pedepsit Dumnezeu pe om luându-i somnul i dându-i
cunoaterea?” se întreab retoric filosoful. Insomnia lui Iov, abandonat în
amar cugetare pe „halda” lui de gunoi este o realitate cosmic. „Nu
exist, în scara întregii viei animale, în afar de om un singur animal
care s vrea s doarm i s nu poat. În somn uii drama vieii tale”.
„Insomniile duc, dimpotriv, la un sentiment al agoniei, la o tristee
etern i iremediabil, la o disperare absolut”(E.C. – s. n.).
*
Exist un principiu satanic în suferin (titlu de eseu cioranian).
Durerile se uit cel mai greu, fiind legate nemijlocit de contiin,
plcerile se uit mai uor, iar „oamenii normali n-au ce uita”. În acest
sens, Iov este un om anormal – el nu poate uita nicidecum ce i s-a
întâmplat. Emil Cioran vorbete în amintitul eseu despre „esena satanic
a suferinei”, ignorând contient (respingând de fapt vehement) virtuile
ei cretine. Drumul suferinei nu este un drum al iubirii, cum pretind
cretinii… – pretinde la rândul lui filosoful: „Pe treptele suferinei nu
urci, ci scobori. Ele nu formeaz scri înspre cer, ci înspre infern”. Dar
experiena vieii lui Iov, nu doar exemplar, ci atât de puternic,
dovedete tocmai contrariul: valoarea inestimabil a suferinei în
cldirea unui caracter cretin. Fr suferin, Iov ar fi rmas un anonim –
dei unul la fel de inocent i iubit de Dumnezeu. Ea aduce nu doar un
inestimabil plus în experiena uman, ci lucete ca o nestemat, pentru c
a contribuit enorma la creterea prestigiului lui Dumnezeu în faa
întregului univers.
E destul de greu de crezut c scepticismul filosofic al lui Cioran
nu a asimilat - nu i-a asumat/aprop(r)iat - lecia lui Iov. Avem o uoar
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bnuial c a fcut-o contient, ca pe (înc) un act de bravad
intelectual, fiindc Cioran n-a fost ateu, nici mcar agnostic. Când te
afli în faa unui adevr evident nu ai decât dou variante: s-l îmbriezi,
sau s te faci c nu-l vezi, cum procedau crturarii i fariseii.
Ab abissum clamavi ad Te, Domine
Înghesuit, strâmtorat i „asediat” din toate direciile, Iov se
identific cu Iona, cel din stomacul balenei („pântecele chitului” - 1). „i
totui m aruncasei în adânc, în inima mrii i râurile de ap m
înconjuraser; toate valurile i toate talazurile Tale au trecut peste
mine… Apele m-au acoperit pân aproape s-mi ia viaa, adâncul m-a
învluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât pân la
temeliile munilor, zvoarele pmântului m încuiau pe vecie; dar Tu mai scos viu din groap, Doamne, Dumnezeul meu!” (Iona 2:3,5,6) ”. „Un
val cheam un alt val, la vuietul cderii apelor Tale; toate talazurile i
apele Tale trec peste mine” (Ps.42:7). „M-ai aruncat în groapa cea mai de
jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia Ta m apas, i m npdeti cu
valurile Tale. – Ai îndeprtat de la mine pe toi prietenii mei, m-ai fcut o
pricin de scârb pentru ei; sunt închis i nu pot s ies. Mi se topesc ochii
de suferin…” (Ps. 88: 6-9a). „Otile Lui au pornit deodat înainte, iau croit drum pân la mine… A deprtat pe fraii mei de la mine…”(etc.)
– Iov 19:12,13.
„Din adâncuri strig ctre Tine, Doamne. Doamne, auzi glasul
meu!” (Ps.129:1, BOR; „Din fundul adâncului Te chem, Doamne”,
acelai psalm, dar cu nr. 130 în ediia Cornilescu). Cartea „Iov” vorbete
despre adâncimile dumnezeirii: „Poi spune tu c poi ptrunde
adâncimile lui Dumnezeu, c poi ajunge la înelepciunea desvârit a
Celui Atotputernic? Cât cerurile-i de înalt: ce poi face? Mai adânc
decât Locuina morilor: ce poi ti? Întinderea ei este mai lung decât
pmântul i mai lat decât marea. Dac apuc, dac închide i cheam El
la judecat, cine-L poate opri?” (cap. 11:8-11). În aceeai ordine de idei,
Biblia mai glsuiete despre adâncimile Satanei: „Vou îns, tuturor
celorlali din Tiatira, care nu avei învtura aceasta, i n-ai cunoscut
„adâncimile Satanei” cum le numesc ei, v zic: Nu pun peste voi alt
greutate” (Ap.2:24).
Între aceste dou extreme (între”înger i drac”) omul se zbate
întreaga via s ias din abisul propriu, din smârcurile fiinei i se
uimete el însui uneori de cota de josnicie la care poate cdea – el, cel
întocmit „cu puin mai prejos decât îngerii”… Omul este ca dobitocul –
zice Eclesiastul, aceeai soart au amândoi. Dar, în acelai timp, pe
pmânt e singura fiin moral.
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„Nscut pe meleagurile aromâno-albaneze din
Macedonia, Baki Ymeri este un mesager inspirat al poeziei
în ambele direcii: din Albania spre România i din România
spre Albania. Prin tlmcirile sale laborioase, el a reuit s
cucereasc simpatia i preuirea, atât a cititorilor din
Kosova, Albania i Macedonia, cât i cea a confrailor si
din partea stâng i din partea dreapt a Prutului. ”
(Marin Sorescu)

Poezii de Baki Ymeri
Sensul
Femeie, fulger i foc:
Când ai venit,
Atât de mult
M-ai aprins
Încât dorina s-a ridicat ca o rachet
Peste o ar
Cald i primitoare.
Apoi ai venit i ai revenit:
Las totul la o parte
Fiindc avem ceva mai important
De fcut.
Nici nu-am luat seama
Cât de mult a durat!
Harababur
Vino in vino veritas
Mierea buzelor tale
M-a ameit
Vino
S m salvezi din pcatul
Femeilor altor brbai
Pe cap, criza îmi cade belea
Merg pe urma cuvintelor nerostite
Care devin o rzbunare
i te întreb
Ce faci cu o pensie de 4 lei pe lun
Iau patru pâini i plâng
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Zâna Zânelor
Pe urmele copilriei tale
Ajung la margini de har i hotar
În Valea Zânelor
O singur dat a fost început
Apoi cine tie de câte ori.
Panoram
Covoare aternute
Pe munii amintirii pierdute
Biografii pe crri clrite în zori Dar, unde se ascunde
Umbra trecutului nostru?
Acoperit cu zoaie în colb.
Senza parole
În toiul iernii
Mi-am pierdut mnuile de piele în autobuz
În loc s m supr m-am bucurat
Presimind c omul care le va gsi
Va simi cldura mâinilor mele
Ca pe o raz catifelat
Care ptrunde în sânge
Stârnind un cutremur.
Complimente
Îmi plac cuvintele tale
Înfate
Într-o sfânt pânz-a luminii
Tu eti un fctor
De pace literar
Mâine vei mai veni la Boema
Întreab Mona
Care-i topete noaptea i viaa
În grota manelelor
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Râsul lumii
Gânduri netermopanizate
Telefoane interceptate
Pensii ciuntite
Muritori de foame
Muribund mulime
Minciuni împotrv
Independenei kosovare
Dar minciuna e totdeaun o doamn
De o imoralitate fr cusur
i adevrul este un domn
Ce aparine unui neam
Care nu tie s mint
Iar îngerul este-un poet
Care i-a arhivat viaa în cri
Pân aici totul curge ca o proz
Care se vars în oceanul
Cuvintelor înfurate în aburul
Unui trecut brodat de minciuni
Pretutindeni,
Plantatori de cuvinte,
Îngeri percheziionai,
Minciuni rostogolite
În patul pcatelor care put
Precum minciuna mea
Care i-a uitat pantofii
La periferia capitalei
Borcane încurcate
Recunosc c sunt ignorant
Fiindc nu am tiut
Când m voi nate
Când o s m sting
i când va fi sfâritul lumii.
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“Galeria uman specific ultimilor ani ai
comunismului autohton e acoperit, în întregime, de sintagmaumbrel „omul din Est”. În contrapondere, aciunea se
petrece în vestul României, în 1989, undeva, într-un orel din
Ardeal sau Banat.”

Groan se întoarce
o cronic literar de Adrian G. Romila
Dup ceva ani de ateptare i anunuri semioficiale, unul dintre
prozatorii canonici ai optzecismului se întoarce cu un roman care
deschide, din fericire, o serie. Un om din Est (editurile Noul Scris
Românesc i Tracus Arte, 2010) se anun a fi primul volum dintr-un
proiect care „va urma”, poate nu dup tot atât de mult timp ca cel dintre
acest întâi roman i extraordinarele povestiri din Caravana
cinematografic (1985) i Trenul de noapte (1989). Dei uor perimat
prin epuizri epice actuale de cu totul alt factur decât a sa,
problematica Estului e, la Groan, cea abia întrevzut în unele din mai
vechile proze, multe devenite deja clasice ale genului (Spovedania,
Insula, Marea amrciune). Numai c, dac atunci regimul politic nu i-a
permis, poate, desfurarea simbolic pe care ar fi dorit-o, acum nicio
limit nu a mai stat în calea imaginaiei. Sigur, talentul a rmas
indiscutabil, la fel i savoarea povestirii (i a lecturii, a aduga). Avem
tot iubiri aventuros-romantice, scriitori ratai, politruci obtuzi i profesori
gata de afirmare pe linie de partid. Avem aceeai atenie acordat
mruntelor drame umane, dilatate tragi-comic la proporiile unui subiect
prozastic, avem aceeai varietate încânttoare a contextului „realist” în
care „sufer” eroii i aceeai poezie rafinat a atmosferei. A disprut,
îns, discreta încordare parabolic care ddea greutate epicului derulat pe
spaii mici. Umorul burlesc, revrsat generos, ironia groas, sigurana
tipologiilor, intersecia surprinztoare a planurilor, parodia intelectual i
intenia metanarativ caracterizeaz acest prim roman al lui Ioan Groan.
Toate sunt strategii ale optzecismului „de manual”, rmas intact, la autor.
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Galeria uman specific ultimilor ani ai comunismului autohton e
acoperit, în întregime, de sintagma-umbrel „omul din Est”. În
contrapondere, aciunea se petrece în vestul României, în 1989, undeva,
într-un orel din Ardeal sau Banat. Îl avem, mai întâi, pe infatigabilul
Nelu Sanepidu, scriitor ratat i profesor de coal, care decide, la treizeci
de ani, s prseasc niciodat împlinita carier creativ în favoarea
eternului feminin, cutat peste tot, în ar. Însemnrile sale amoroase îi
dovedesc abilitile de Don Juan valah, mai bune, oricum, decât cele de
umil cronicar literar provincial, explorând varietatea uluitoare a
femininului naional, cu scopul declarat de-a vedea cum oglindesc fetele
„spiritus loci”. Apoi, Iuliu Borna, tot scriitor, oarecum mai „împlinit”
decât prietenul i colegul su de cancelarie, dar victim a revelaiei c
ceea ce imagineaz în scris se împlinete, în realitate, sub auspiciile unei
complicate relaii etice i estetice dintre binele i rul pe care îl provoac
întâmplrile coborâte din ficiune printre prieteni i cunoscui („avusese
atunci revelaia cert, cumplit, c textele sle, oricât de bine ar fi fost
scrise, nu intr în real decât dac fac ru”). Grigore Samsaru, alt
personaj, e profesor de biologie la aceeai coal cu ceilali doi i, în
ciuda socrului care trecuse pe la Canal, dorete cu ardoare s accead la
statutul de membru de partid. Absurdul comic e subliniat, în cazul lui,
inclusiv de intertextul Metamorfozei kafkiene: „Într-o bun diminea, în
binecuvântata zi de 5 octombrie 1989, Grigore Samsaru, profesor de
biologie la coala general nr. 1 din orelul A..., se trezi brusc cu o
irepresibil dorin de a intra în partid”. În fine, Willy Schuster e un sas
care a urmat meseria tatlui, inginer silvic, i, dei e expert în scris
articole de adeziune i omagiere în ziarele oficiale ale partidului (la fel de
expert ca i în triatul la poker), vrea s dea lovitura vieii cu
descoperirea unui cerb pe care s-l vâneze însui „Tovarul”. De aceste
patru personaje principale se leag toate întâmplrile romanului, iar
interseciile lor de concitadini i prieteni asigur ramificaiile epice ale
subiectului: Nelu îi adreseaz însemnrile lui Iuliu Borna; frumoasa
doctori Vianda e râvnit de amândoi, cel puin înainte ca Nelu s plece
prin ar dup „spiritus loci”; cerbul vzut de Schuster a aprut, mai întâi,
în textul pertenerului su de poker, Borna; Samsaru particip la
vântoarea misteriosului cerb aprut la marginea pdurii doar ca s-l
vad pe „Tovarul”, s ia parte la tradiionalul chef de dup i s
puncteze activiti pentru care s fie admis ca membru de partid.
Hazul celor mai multe dintre scene, ca i acela al metadiscursului
parodic, face ca râsul s fie prima reacie a lecturii. Comicul de cea mai
buna calitate, schiat în prozele anterioare, e prezent acum în aciune i
dialoguri, cu prisosin. Încruntata directoare a colii unde predau
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personajele cade periodic în latrina din spatele cldirii („Cum, m?! Nu-i
dai seama?! A doua oar în ccat!! În acelai loc!!”); Nelu Sanepidu îi
improvizeaz cele mai abracadabrante identiti pentru a aga „pe teren”
profesoare, muncitoare, cofetrese, funcionare de banc i pasionate de
esoterism scena când se d drept american nscut în Dallas („nu chiar,
într-o comun lâng Dallas”) e antologic; ofierul de Securitate care îl
ancheteaz pe Borna descoper uluit c pân i textul interogatoriului, cu
tot cu înjurturi, fusese prevzut de prozele potenialului dizident;
Samsaru vine ca hita îmbrcat în costum, viseaz la descoperiri
tiinifice grandioase i face amor interesat cu secretara de partid,
Szekely, în caban (femeile i brbaii din roman sunt, de altfel, mai toi,
însetai de sexualitate, practicat în special extraconjugal). Iat
reverberaiile megaistorice ale primului contact amoros al lui Nelu
Sanepidu, într-un pod al unchiului su, printre sculpturi cu daci:
„Deschisese la un moment dat ochii i pe lâng tâmpla fetei dar numai
fat nu era la cretetul ei, zrise un dac-pigmeu din fag, în picioare,
proptit într-un sbioi i pzind solemn, cu cuma pe cap, acest act care
repeta în mic actul uria al etnogenezei poporului român. Prin vioage,
prin gropi, în dosul stâncilor, sub perdelele verzi-glbui ale salciilor
plângtoare, pe malul limpezilor ape, în zgomotul înfundat, deprtat al
trecerii migratorilor, sute, mii de corpuri încletate, oftânde, chinuindu-se
s conceap acel embrion care peste câtva timp va gânguri, speriindu-se
el însui de ce-i iese pe gur: «Torna, torna, fratre!» i-atunci, în toat
acea saraband de clipuri derulându-i-se cu vitez în minte, veterani
romani, cu coifurile pe ceaf, înclecând dace subiri, zvâcnitoare,
fugriri i chicoteli printre ruinurile-cotloane ale Sarmisegetuzei, i se
fcuse team...”. i, mai departe, în însemnrile aceluiai personaj, o
laudatio adus soului venic înelat, în binecunoscutul limbaj de lemn al
epocii: „cum s nu înal, drag Iuliu, un sincer elogiu soului, Soului cu
S mare, omului simplu care se pogoar asupra femeii sale cu eficiena i
economia de micri cu care repar o priz? Cum s nu admir aceast
fiin în sângele creia st pur, puternic, ideea de familie, rostul vieii
lui, reazmul de zi cu zi al existenei, al muncii lui tenace? El, omul în
maieu, care duminica repar câte ceva prin cas, care mai întârzie
câteodat cu amicii la o bere, care se descurc perfect în cazurile triste
ale înmormântrii rudelor, fcând rost de sicriu, cruce, camion, prosoape,
colaci i-i pstreaz cumptul în mijlocul vaietului general, care-i
iubete cu sobr pasiune copiii i profesia, îngduindu-i doar dou-trei
mrunte vicii (fotbalul, tablele), el stâlpul oricrei societi serioase, fie
ea socialist, el este victima timpurilor noastre!”. Revelaia statutului de
membru de partid nu-i cu nimic mai prejos în categoria burlescului epic
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pentru Samsaru, cel venic afectat de disfuncii sexuale: „un membru de
partid e mai puin stresat decât un om obinuit, are alt statut, alt
importan pe scara social, e mai echilibrat, mai decis în tot ce face. i
probabil c din cauza asta, adic nu probabil, ci mai mult ca sigur, gândi
el, i amorurile membrului de partid sunt mai lungi, el nu mai ejaculeaz
atât de precoce i nu mai trebuie s ia pastile vietnameze. Da, uite, de
fapt acum îi ddea seama, i tovara Szekely, i tovara directoare
Oproiu i tovara Oniciuc, de rus, pân i boul de Crman, i el
membru de partid, aveau mereu pe chipuri o senintate, o mulumire de
sine, de parc s-ar fi cocit toat noaptea. Pe când el, ce mulumire de
sine, ce senintate s aib când, dup ce-i ddea drumul prea repede,
Codrua îl privea într-un anume fel i apoi îi întorcea, acr, spatele
costeliv? S intru eu în partid, gândi, c dup aia ejaculez cum vreau”.
Intertextul carnavalesc urban, colorat iptor în tonurile pastiei,
constituie fundalul întregului roman, aa cum amorul oricând i oriunde,
sub avalana constrângerilor de tot felul, pare principala „salvare” a
„omului din Est”, din Estul finalului apoteotic al comunismului.
Sfârit promitor în zilele evenimentelor din decembrie 1989,
aceast prim etap din întâmplrile grupului Nelu Sanepidu-Iuliu BornaWilly Schuster-Grigore Samsaru îi ateapt continuarea. Un nou roman
de Ioan Groan va aprea, sperm, la fel de bun.
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“Emilian Galaicu-Pun face parte din acea
categorie de scriitori (alturi de Alexandru Muina,
Mircea Crtrescu .a.) care mizeaz pe resursele
expresive ale trupului, pe elocvena corporal, pentru a
(se) exprima.”

Registre ale corporalitii
în poezia lui Emilian Galaicu-Pun
o cronic literar de Lucia urcanu
Într-un interviu din 1999, Emilian Galaicu-Pun îi declara
intenia programatic de a explora (la modul poetic) metafizica prin
prisma corporalitii: „Vreau (sta e cuvîntul!) o poezie fizic i
metafizic în aceeai msur; plane anatomice în Fenomenologia
spiritului! Kafavis încruciat cu Dylan Thomas. Un poem e, pentru mine,
proiecia ideal a corpului meu, cu tot cu lecturile acestuia. În acelai
timp (N.B.: eu nu scriu versuri, ci texte!) e ca o verig a unui lan ADN,
dup care poate fi reconstituit omul întreg” [1]. În volumele de pîn la
aceast declaraie (Abece-Dor, 1989; Levitaii deasupra hului, 1991;
Cel btut îl duce pe cel nebtut, 1994), dar i în cele de dup (Yin Time,
1999; Arme gritoare, 2009), autorul Gesturilor (cuvîntul „gest” apare
frecvent i indic la un anumit tip de comunicare – cea corporal) nu
ezit s utilizeze din plin lexicul somatic, s valorifice metafora axat pe
antropomorfizare, pentru a raporta lumea întreag la trup.
Corporalizarea lumii este, de fapt, una dintre trsturile eseniale
ale postmodernismului, trupul devenind msura tuturor lucrurilor. În
contextul literaturii române, aceast tendin va fi remarcat odat cu
debutul optzecitilor. În 1982, Alexandru Muina lansa ideea noului
antropocentrism ca achiziie a poeziei postmoderniste, definindu-l drept
„centrarea ateniei pe fiina uman, în datele ei concrete, fizic-senzoriale,
pe existena noastr de aici i acum i o anume «claritate a privirii»” [2].
Dup Muina, acest antropocentrism presupune „redimensionarea
spiritualitii corporale”, redescoperirea „fiinei ca integritate”. i Liviu
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Ioan Stoiciu, vorbind despre poezia optzecitilor, constat c aceasta se
caracterizeaz printr-o modalitate liric ce îi permite s gseti rspuns
la întrebarea „Ce e fiina noastr în întreaga sa complexitate de sistem
anatomobiologic, psihic, moral, cognitiv” [3]. Teoria corporalitii
literare este dezvoltat de Gheorghe Crciun, care, începând cu eseul
Trup i liter (1982) i pîn la „falsul jurnal” Trupul tie mai mult
(2006), insist asupra ideii c literatura înseamn relaie între trup i
liter. Mai nou, Simona Sora, în cartea Regsirea intimitii [4], observ
c în istoria literaturii române exist cel puin dou momente culturale
caracterizate prin creterea excesiv a interesului pentru corporalitate.
Este vorba, întîi, de „momentul 1933” (marcat i de procesul intentat, în
1932, romanului lui Lawrence Amantul doamnei Chatterley), un moment
în care corporalitatea este adus în literatur dup trauma Primului
Rzboi Mondial i în care apar romanele Patul lui Procust (Camil
Petrescu), Maitreyi (Mircea Eliade), Cartea nunii (G. Clinescu),
Drumul ascuns (Hortensia Papadat-Bengescu). Urmeaz „momentul
1989”, venit dup o traum de alt natur – comunismul. Acum,
corporalitatea este afiat ostentativ, ca nevoie de umplere a vidului creat
de cenzura proletcultist, „corpul jupuit, exuviat, rizomat înlocuiete
corpul gri-uniformizat sau amputat din literatura anterioar”.
Expansiunea trupescului în literatura român de dup 1989 ar fi
determinat, aadar, de dorina de a da replic epocii devitalizate care a
precedat aceast literatur i de necesitatea învrii exerciiului
percepiei i al senzaiei, iar efectele scontate sînt, pe lîng necesitatea
permanent de a revoluiona/ îmbogi limbajul poetic, plasarea eului
biografic/ fiziologic în centrul poeziei, crearea unui lirism personalizat
(ca replic dat lirismului modernist, depersonalizat, abstractizat i
cerebralizat) i, prin aceasta, sporirea autenticitii.
Emilian Galaicu-Pun face parte din acea categorie de scriitori
(alturi de Alexandru Muina, Mircea Crtrescu .a.) care mizeaz pe
resursele expresive ale trupului, pe elocvena corporal, pentru a (se)
exprima. „Este la mijloc o suprapunere între gestul corpului i cel al
poeziei, ambele identificate cu stratul de suprafa al fiinei”, observ
Mircea A. Diaconu în prefaa la antologia Yin Time [5]. Corpul este
omniprezent în poezia lui Emilian Galaicu-Pun, el devenind mijloc de
personalizare, dar i de transformare a ideii în realitate palpabil. Aceast
viziune corporal asupra lumii îi are originile, probabil, în tendina
rimbaldian de transformare a imaginii în notaie senzorial i de
explorare poetic a corpului, stigmatizat timp îndelungat. Diferite aspecte
ale existenei (arta, iubirea, moartea, divinitatea etc.) sînt raportate la
propriul corp sau sînt turnate într-un corp. Cunoscînd aceast lume
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corporalizat, cititorul ar putea avea senzaia imediatului. Conceptele,
ideile, tririle, emoiile „carnalizate”, ajung parte din existena noastr
material i, prin asta, devin mai accesibile.
Poiein i corporalitate
În poemele despre facerea poeziei, Emilian Galaicu-Pun
dezvluie latura senzorial-corporal a activitii poetice. Textul/ poezia
este vzut()/ perceput() ca un corp viu, de multe ori identificat cu eul
creator. Exemplare, în acest sens, sînt dou texte – i am îmbriat o
poetic asemeni leprosului i gest în alb: nefcutul. În primul poem,
imaginea central este cea a eului creator, pentru care actul artistic/
scriptural înseamn epuizare a corpului/ a carnalului: „cad din textele
mele – buci cît migdala de carne de viu putrezind – epitetele”. Tristeea
mallarméean a crnii ajunge, aici, putrezire, descompunere. Textulpoetul se consum cu fiecare trop. Textul-corp poart în sine ideea sau,
poate, conine inefabilul care urmeaz s fie perceput. Bucile de carne
care cad/ se preling din trupul eului-poet sînt cuvintele/ imaginile dup
care va fi reconstituit poetul întreg. Astfel, facerea poeziei înseamn
scriere cu sine, iar poezia însi devine devoratoarea/ mistuitoarea
propriului creator. Este evident i descendena lui Emilian Galaicu-Pun
din ideea stnescian de hemografie, „ca mod paroxistic al scriiturii i
viziunii” (Alexandru Cistelecan), de scriere cu sine a poeziei. În recentul
volum Arme gritoare, adevrate poeme „hemofage” sînt passager, sang
d' encre, une histoire d' amour: la dame aux ours. De fapt, comunicarea
cu poezia se realizeaz prin... hematom, cci sursa ei dintotdeauna –
frumuseea – e agresiv: „unde a dat/ frumuseea în mine-a rmas
vîntaie s-a copt a prins a supura pîn’ s-a spart”. La fel de agresiv pare
s fie i lumea dinafar: „m adulmec javrele mîrîie i clnnind se
arunc asupra bucii de/ carne”. „Spetezele gardului” (nu turnul de
filde!) îl despart pe eul-poet de aceast lume în care poate intra doar
lepdîndu-se de poezie. Trup din trupul poetului, poezia este „nscut”,
ca apoi s fie îndeprtat.
Aceeai idee a corporalitii actului poetic i a poeziei poate fi
regsit i în poemul gest în alb: nefcutul: „gest în alb: nefcutul –
juma’ nenscut juma’ mort – gest rstoarn/ climara. Cerneala vrsat
se-ntinde pe pagin nu-i/ afl locul îi strînge genunchii la gur se-adun
i-n cele din urm/ se ridic-n picioare ca o statuet din lemn de eben”.
Nscut din gest (iar gestul este o micare a corpului), poezia/ scriitura
devine organism (corp) viu. Octavian Soviany scria în acest context:
„Miza suprem a poetizrii devine, în cazul lui Emilian Galaicu-Pun,
tergerea liniei de demarcaie dintre lume i text, presupunînd
corporalizarea scriiturii” [6].
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De multe ori, poetica sau poezia devine aceeai cu fecioara/
femeia. Este vorba de arte poetice în care autorul definete relaia dintre
eu i poezia-femeie sau femeia-poezie. În astfel de texte se impune un
discurs antropocentric i erotizat totodat. Este un discurs ce plaseaz în
centru fiina care scrie. Eul-poet apare ca un rstignit pe crucea literaturii,
dar i ca amantul literaturii/ poeziei. Rezultatul comunicrii erotice cu
foaia alb, pe care se întrevd, palimpsestic, urme ale altor experiene de
acest gen, este poezia însi. Erosul („de la creier la sex pus ira spinrii
lan de biciclet s schimbe vitezele, dragostea mea./ biciclet pe nume
dorin. micarea/ cîntrit a mîinii ei care conduce – în timp ce o facem
pe/ animalul cu dou spinri –, cînd abia atingîndu-i vertebrele cînd
strecurînd-o/ printre degete ca pe un ir de mtnii, comunic spaiului
timp”) i poieinul („a scrie cum ai respira. cum ai face/ respiraie gur la
gur fpturii de ap-aruncate pe rm care (nu mai) viseaz la cer, pîn
cînd/ îi întoarce srutul/ îi simi limba-n gur, strin, apoi ca pe-a ta.
pîn cînd diafragma/ se transform-n placent. cuvîntul pe care-l rosteti
fie unul/ nscut, nu fcut”) sînt experiene ritualice în care poate fi
implicat numai cel iniiat/ consacrat („pe unde cîndva mi-au czut/
epitetele s-a îngrat cernoziomul s-au sturat nite cîini înfloresc/
orhidei de o parte i de-alta a poeticii mele, potec îngust pe care/ îmi
duc trupul la moarte de mîn – s nu rtceasc s nu-i fie team –/ ca
pe-un frate minor prima dat la prima femeie a lui. cînd în cale-mi/ iese-o
turm de porci m implor: „trimite-ne-n fratele tu, s intrm în/ el”
„ducei-v!””). Astfel, viaa, erosul, literatura sînt, conform poeziei lui
Emilian Galaicu-Pun, dimensiuni intercomplementare, iar limbajul în
care sînt transpuse poetic aceste dimensiuni este corporalizat, iar uneori
sexualizat.
Eros i corporalitate
Studiind tendina poeilor optzeciti de a corporaliza lirismul i,
drept urmare, de a sexualiza limbajul, Nicolae Leahu observ c acetia
reuesc „s umanizeze fiina misterioas, oarecum asexuat, a poeziei
postbelice” [7]. Emilian Galaicu-Pun nu face o poezie de dragoste
propriu-zis. Atunci cînd evoc totui femeia/ iubita, limbajul este
erotizat prin excelen. Lexicul somatic este explorat din plin, aluziile la
sexualitate sînt evidente, iubirea devenind trire visceral: „un’ st
locului, sexul ei taie – ‘n carne vie, pe linia Facerii – meridianul/ de
origine. greenwich, de-o parte i de-alta a cruia coapsele ei – dou fusuri
orare –/ strîns lipite formeaz un Y perfect (de la Yin), din al crui pahar
de martini – mslin-/ aruncat c-un gest neglijent/ care nu mai ajunge
odat s cad, buricul – beau nopile – «nu-l deprta de la mine... » –/ i
zilele beau beau i beau” (passagère).
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Fie c scrie despre actul poetic, fie c evoc istoria sau socialpoliticul, fie c alctuiete poezie erotic, Emilian Galaicu-Pun,
apeleaz la un limbaj sexualizat, cum se întîmpl, bunoar, în (po)em
G(eo)-p(olitic): „alfabetele cresc în prostie-ntre coapsele fetelor la
pubertate – mai cree, mai linse,/ cum d dumnezeu/ (cîte fete în floare,
atîtea culturi: de la via-de-vie la trestia de zahr)./ i-atunci, din instinct
de/ reproducere, mîna se trage la scris /…/ metafizica sexului/ rzbunat
de (y)ingineria genetic, scrisul de mîn ingenuu pîn’la un punct (pe i, de
la/ inghinal) las loc scriiturii, pervers (de la pr la pu). i iar/
alfabetele cresc în prostie-ntre coapsele fetelor la pubertate – mai cree,
mai linse, cum d... i aa i/ tot aa: albafetele cresc, dau în floare,
rodesc – fiecare pre limba cui o – pîn-ajung la... punct i/ de la capt”.
Lectorul pudibond se va revolta, firete (a i fcut-o, de fapt!),
reproîndu-i autorului atitudinea demolatoare fa de tradiie, sfidarea
moralei, lipsa de responsabilitate fa de educarea tinerei generaii etc.
Utilizarea acestui tip de limbaj nicidecum nu este gratuit i nici nu are
drept finalitate comercializarea literaturii (cum se întîmpl frecvent în
poezia de azi) sau ridiculizarea unei tradiii (cum se întîmpla la
avangarditi), iar imaginea sexualizat nu înseamn pornografie, ci
erotism poetic. De multe ori, aceast poezie este produsul unei atitudini
de indignare, de suprare fa de evenimentul istoric, vzut ca un act
erotic agresiv, ca un viol: „istoria trece cu pas de femeie: în ‘89, pe 7
noiembrie, -n timpul paradei/ militare, culcat sub tancuri, alturi de alte
o sut, luat-n cru de/ ofierul ulise ieind din cei (cîi?) cai-putere pîn’
la epolei: „sta calc, nu fute!”;/ ridicat-n picioare în ‘91, o dat cu
statul, golem scris/fcut cu/ degetul în rîn, s-i vin doar numele:
„r(î)m(a)”; s nu i se vad/ semnul fiarei? waricele? de pe picioare, cu
cizmele de cernoziom trase pîn/ peste ochi (Requiescat in pace!); pe
drumuri (nici unul nu duce la roma/ decît via albania!)-n ultimii ani;
adunat/ cu genunchii la gur, cum i-ar legna, abia rupi de la î, doi
gemeni” (tanka).
Cetate i corporalitate
În poemele cu implicare în social-politic, corporalizarea este o
form de exprimare a revoltei. Referina la trup, însoit de conotaiile
biblice i mistic-folclorice intensific senzaia brutal a realului.
Totodat, apelînd la acest lexic al trupescului, poetul refuz gravitatea
solemn i tragic. Iat un exemplu: „«dac-ar fi s le cos cap la cap pe
iubitele mele, pe pîrtia alb a crnii/ lor a fi putut evada din gulag»,/ îi
opteam la ureche-ntr-o noapte de iarn, la moscova – s prind curaj!/ –
transcendenei/ goale (sigur, avea i un nume lumesc, dar în pat îmi
plcea s-i spun astfel)./ natura cerea/ transparen i sex – le avea pe184

amîndou odat i fr-a iei de sub plapum”. Se produce astfel
„îmblînzirea” discursului civic i refuzul lirismului declamativ specific,
în general, literaturii din Basarabia. Prin referinele la corporal (sau chiar
visceral), tragismul existenial devine o realitate palpabil, trit aici i
acum.
Divinitate i corporalitate
Mircea A. Diaconu observ, pe bun dreptate, c „Toat poezia
lui Emilian Galaicu-Pun e fascinat de valoarea intrinsec a crnii, de
prezena lui Dumnezeu hic et nunc; metafizicul nu exist în afara
concretului fragil, a umbrei vagi în care se întemeiaz existena,
biograficul, sinele imediat” [8]. În poeme ca Gesturi, Înlarea, Figur în
repaos, Marea rstignire, în care este evocat mitul cristic, apare frecvent
motivul corpului/ trupului. Corporalizarea divinitii exprim apropierea
de ea. Autorul vrea s sugereze c metafizicul nu exist în afara
concretului perisabil, a imediatului. Intenia este de a recunoate
transcendena în materie i în corp. Exemplar este poemul Înlarea:
„grea ca mierea, din cuul nimbului su rsturnat/ carnea trupului adînc
i se prelinge/ strecurat îndelung prin plasa/ sîngelui: i se prelinge pe/
chip, turnat pe brbie, gît/ umerii adui i se preling pe/ brae pîn-ajung
la cel’ lalt capt/ pumni i pumnii i se vor prelinge-n/ degete-lumînri.
cci sfînt ca/ untdelemnul, din cuul nimbului i se prelinge/ unsuros pe
piept, pe abdomen/ bifurcîndu-se, lsînd în mîlul rodnic/ nufrul viril s
se deschid, curge pe/ coapse, pulpe, vine i abrupt de/ la genunchi în
jos, doar ochiul treaz/ de-abia reuete-a ine trupu-n/ balansare, s nu-l
scape nici pe-o/ clip din vedere /.../ nu-l mai ine cruce, chingi, nu-l in/
cuiele din palme, doar cununa/ de albine, cea roind,-a crei/ miere grea
i cear strvezie/ carnea trupului prelins îi/ este”. Asistm la un proces
de spiritualizare a carnalului. „Sentimentul împlinirii, prin martiriu,
transfigureaz carnea în spirit, nu înainte ca aceast muritoare carne s
aib argheziana certitudine – «este»”, comenteaz poetul aceste versuri în
revista „Semn”. Datorit corporalizrii, prezena divinitii este
certificat în mod concret.
Thanatos i corporalitate
În poezia lui Emilian Galaicu-Pun este evident i perspectiva
corporal asupra morii. Moartea nu este interpretat ca o noiune
abstract sau ca un dat care trebuie abordat la modul filosofic, ci ca o
realitate concret, trit cu toate simurile, la modul visceral. Descris în
imagini baudelairiene, moartea este de o concretee violent: „împuinduse înc de viu, ca o tioaln în care o turm de porci au dat iama,/ mut
nasul oricui se apropie. (ancheta-i departe de-a fi pe sfîrite.)/ înainte sajung, la captul drumului, oale i-ulcele, mai are s – zam/ de hîrle,
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rcitur de scînduri, potroace de viermi – taci din gur i-nghite!/ „ca un
cîine!” (de dou ori) fr putin s mite pe nimeni. trecut pe curat/ (sub
un numr – în numele legii! –, chiar dac-n registrul cu mori) prima
dat./ ofierul le face-alor si semn c pot s-l acopere. numrtoarea (lui)
s-a încheiat:/ «cine-i gata îl iau cu lopata!»” ((po)em cu vedere de stînga).
Chiar i moartea cristic înseamn redimensionare a materiei corporale:
„7. Zcea nemicat în capul oaselor, cu palmele/ deschise spre cer,
simind cum prin mijlocul/ lor se scurg liniile vieii i sorii i, pictur
cu/ pictur, sudoarea./ 8. „De-acum nimeni nu-mi va mai ghici în/
palm”, gîndi i gîndu-i se scurse printr-una/ din gurile din palme./ 9. S
nu i se vad rnile, au încercat s i le/ bandajeze, ca unei mumii, dar
bandajele/ s-au scurs prin gurile din palme, i degetele/ oamenilor,
bgate în ran – s cread! – la fel/ s-au scurs, lrgindu-i gurile” (Figur
în repaos). Trit îndeaproape, moartea este materializat, însemnînd
dispariia persoanelor concrete, a prietenilor, „comeseni (de scris)”, sau a
papagalului Zabolochi, „maestrul meu, care fcea n [-are ara moldovei
atîi] lei!”. Poetul nu practic retorica tradiional a morii, ci inventeaz
o nou retoric. El apeleaz la instrumentariul poeziei banalului cotidian,
la discursul voit prozaizat i la vocabularul somatic atunci cînd scrie
despre „umbrele dragi”. Emoia îns nu devine din aceast cauz mai
puin intens. Poemele morii sînt de un dramatism profund i sincer.
În poezia lui Emilian Galaicu-Pun metafora corporal este mereu
reluat. Diferite dimensiuni existeniale (creaia, dragostea, istoria,
divinitatea, moartea) sînt corporalizate, iar aceast corporalizare
înseamn întîi de toate contopire a sinelui cu lumea evocat. Lumea
exterioar devine, astfel, o extensie a eului. Relaia cu absolutul/
transcendena sau cu istoria este mediat de corp, iar întruparea
abstractului înseamn apropierea i cunoaterea imediat a acestuia.
Odat cu centrarea pe fiina uman, în datele ei concrete, fizic-senzoriale,
abstraciunile, corporalizate, devin palpabile, rezultînd de aici sporirea
autenticitii artistice. Are loc i îmbogirea limbajului prin explorarea
lexicului somatic, considerat, în general non-poetic sau chiar anti-poetic.
Inedit este totui nu atît intenia de a corporaliza, ci modul în care
Emilian Galaicu-Pun îmbin corporalitatea de tip expresionist,
exploziv, stihial, expansiv, cu o corporalitate de natur
postmodernist, „domesticit” i erotizat. Din aceast îmbinare rezult o
poezie a nelinitilor existeniale, a tulburrilor vizionare exprimate întrun limbaj pe cît de carnal pe atît de percutant.
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164.
4. Simona Sora, Regsirea intimitii, Editura Cartea Româneasc, Bucureti,
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6. Octavian Soviany, Muenia textului, în: „Ziua literar”, nr. 30/ 2002.
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„În acest interval, dintre atitudinea omului care vrea
s schimbe lumea i creatorul învins de melancolie se consum
toate energiile lirismului su.”

Dumitru Pcuraru: dup 20 de ani*
o cronic literar de Gheorghe Mocua
Stmreanul Dumitru Pcuraru este un poet onorabil i un
publicist de excepie. Ca un adevrat muschetar al literelor el revine dup
20 de ani la vechea dragoste pentru poezie. Titlul volumului din 1988,
Mierea de viespi, este sugestiv pentru aerul subversiv al epocii când a
debutat. Pentru cei mai muli optzeciti, poezia a fost o stare de spirit, în
care rbufnea, sub chipuri felurite, revolta împotriva sistemului.Ori stilul
poetului stmrean nu era unul aluziv, ci unul structural exploziv,
manifestat prin violena limbajului, chiar dac e vorba de poezie de
dragoste. De altfel Dumitru Pcuraru i-a încercat puterile i în cenacurile
bucuretene, lsând prin versurile sale i prin chipul dârz, „o impresie
puternic”. Discursul su dezlnuit, cuprins de remucri i de frisoane,
„fierbinte ipt al întunericului” sau „uria capcan de lumin” aparine
unui Prometeu damnat s ispeasc o vin care nu e numai a lui. Poezia
se nate dramatic sub ochii notri, puternic vizualizat de un uvoi de
metafore, în timp ce cuvântul-vultur pândete fiina i o agreseaz.
Dorina de odinioar „de a nu spune decât adevrul”, pe care o remarcase
Nicolae Manolescu la debut, rmâne încifrat i în textele prin care
poetul, Salutator universal, revine acum la poezie. Sunt texte care
dovedesc c, luat de evenimente, de lucruri mai importante, Dumitru
Pcuraru a rmas fidel poeziei i nu a renunat la vocea interioar, la
dorina de a se exprima pe sine, de a spune adevrul.
S-a întors la prima dragoste chiar dac între timp i-a cheltuit, de
altfel cu folos, energia, ca redutabil jurnalist i analist al mecanismelor
sociale i politice ce au cuprins societatea în tranziie.Cu o rar luciditate,
autorul nu ezit s-i mrturiseasc decepia i pierderea încrederii în
puterea cuvântului i în harul propriu. Ce e mai grav, dar desigur un
câtig pentru scriitor, e faptul c „a început s dispreuiasc meseria de
scriitor”. A ales alt e forme de manifestare public în faa spectacolului,
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de multe ori absurd, al tranziiei. Revine la poezie, cum spune, „din
simplul motiv c mi-am regsit nesimirea, c pot scrie orice fr s-mi
pese de ce cred alii despre mine.” Nu tim în aceste condiii, dac
autorul se întoarce la poezie, sau, dac nu cumva, printr-un complicat
mecanism psiho-intelectual, poezia se întoarce la autor. Sau, poate ine de
reflexul odiseic al creatorului, de tentaia eroic a brbatului de a reveni
la programul tinereii, „ostentând oarecare barbarie discursiv i pozând
în natur primar.” La acel program care explora i experimenta armonia
contrariilor: „gingia cu slbticia, delicateea cu primitivismul,
tandreea cu exasperarea.” În poemul care prefaeaz consistentul volum,
numit Matka permanenei, autorul îi afieaz foarte clar viziunea
poetic, revelaia pe care i-a stârnit-o experiena scrisului i care i-a
marcat destinul: „poate îmi voi regândi liniile vieii/ cele de-acum i din
viitor dup ele,/ imortalizându-le din nou pe hârtie/ într-o form nou,
sustrgându-le vechii ordini/ pe care ele însele le vor fi dorit s o instituie
cândva/pe când nu erau decât imagini,/ palide umbre de cuvinte// îmi voi
regândi liniile vieii/ imortalizându-le din nou/ i din nou i din nou pe
hârtie/ pân ea, fraza, va fi matka îndoielii,/ identitii i permanenei
mele”
Regândirea liniilor vieii, a destinului, i reconstrucia lui pe
hârtie ine de gesticulaia omului revoltat care ia atitudine. Ciclul
„Sindicatul lupilor” este o poetic a rzvrtirii i a negocierii destinului,
atât cel personal cât i cel al naiei. Confratele su stmrean, George
Vulturescu descoper în furia scrierii lui Pcuraru, „un autentic strigt de
identificare” i interpreteaz cu subtilitate ataamentul poetului la
„spiritul de hait”. Apoi vibraia lirei se mai domolete chiar dac omul
rmâne un rebel care nu vrea s-i piard luciditatea:
„nu tiu ce fel de creaturi sunt i de ce i-au fcut o ar /
adunând la un loc metereze, acareturi, animale de cas, / râuri, pduri,
câte-n lun i-n stele, / lucruri inutile adunate la un loc, / puse claie
peste grmad, / alandala, unele peste altele, unele lâng altele, / fr
nici un dumnezeu, / s-a i spus: ce ar admirabil pcat c este locuit, /
o imens prostie”
În alte poeme e preocupat de mitologia local i de istorie (Raport
despre btlia de la Posada. Voievozii notri), i se dovedete un fin
cunosctor al latenelor. Nu putem ignora poemele de dragoste unde
încearc s intre în rezonan cu sufletul-pereche, descoperind diferena
i eecul. Un superb poem, Îndrgostit mortal dar fr iubit, e
completat cu Lectur, unde redescoper în dragoste dimensiunea morii.
În acest interval, dintre atitudinea omului care vrea s schimbe
lumea i creatorul învins de melancolie se consum toate energiile
lirismului su.
*

Dumitru

Pcuraru,

Salutator
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Ed.
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„Gheorghe Glodeanu, un pasionat comentator al
prozei româneti i în mod special al romanului, judecând
cel puin dup impresionanta sa activitate editorial pe
marginea unei asemenea teme, reediteaz dup nou ani un
volum revizuit ce ambiioneaz s fie un amplu studiu
asupra întregii proze rebreniene.”

Nu ne duce pe noi în ispit
o cronic literar de Andrei Moldovan
Apariia celei de a doua ediii revizuite a crii lui Gheorghe
Glodeanu, Liviu Rebreanu. Ipostaze ale discursului epic (Editura Tipo
Moldova, Iai, 2010), ne determin s relum afirmaia deja avansat nu
de puin lume, cum c existena unei ediii critice a operei complete este
de natur s stimuleze exegeza, s dirijeze din nou privirile spre Liviu
Rebreanu supunându-l examenului rezervat oricrui creator, de a
rspunde inevitabilelor mutaii ale valorilor estetice, existente de când
lumea i teoretizate la noi de Eugen Lovinescu. Cu opere complete într-o
ediie critic, exegetul are la îndemân întreaga informaie, fr a fi
nevoit s fac i munca istoricului literar, câtigând astfel un timp preios
pentru propriile-i obiective. Suntem convini c dup apariia celor 23 de
volume de Opere ale lui Liviu Rebreanu, interesul pentru creaia
prozatorului va fi în cretere i vom asista la interpretri tot mai
interesante i substaniale.
Exist, totui, un singur impediment. Volumele sunt presrate dea lungul a patru decenii (din 1968 pân în 2005), cât i-a fost necesar lui
Niculae Gheran s realizeze ediia critic a operei integrale. Puine
persoane au toate volumele, iar bibliotecile, doar cele mai importante se
pot mândri cu întreaga serie. Soluia este una singur, adic retiprirea
întregii ediii, într-un timp scurt, inând seama c pân la urm este vorba
de un monument al culturii române. Niculae Gheran, singurul care ar
putea s o fac într-un timp rezonabil, ar trebui s fie determinat i
sprijinit s-i reia „povara”. În plus, nu e lipsit de importan s spun c
Editura Academiei Române, prin directorul ei general, scriitorul i
academicianul Dumitru Radu Popescu, este interesat i pregtit s-i
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asume editarea. Dac se rateaz acum un asemenea moment, eforturile de
realizare mai târziu vor presupune un volum de munc cel puin înzecit.
Gheorghe Glodeanu, un pasionat comentator al prozei româneti
i în mod special al romanului, judecând cel puin dup impresionanta sa
activitate editorial pe marginea unei asemenea teme, reediteaz dup
nou ani un volum revizuit ce ambiioneaz s fie un amplu studiu asupra
întregii proze rebreniene. Structura crii este astfel organizat încât s se
asigure c exist „sertarele” necesare în care s intre toate nuvelele i
romanele autorului. De aici i o nuan de didactic a întregului, o
spunem fr s vedem în asta un lucru de natur s diminueze valoarea
crii. Dimpotriv, probabil c autorul a gândit-o i ca un instrument util
pentru studenii domniei sale, lucru ludabil, într-un peisaj în care de prea
puine ori autorii au în vedere i componenta formativ a tomurilor de
acest fel, oferite cititorilor.
Volumul se deschide cu un capitol despre Poetica romanului, nu
ca o trecere în revist a unei întregi literaturi ce s-a scris în direcia asta,
ci ca un prilej de a-i da cuvântul lui Liviu Rebreanu s-i exprime
opiniile într-o astfel de privin, prin mrturisirile ce le-a fcut de-a
lungul vremii, citate cu generozitate din ediia critic a Operelor.
Ipostaza de teoretician a prozatorului e justificat prin experiena
scriitoriceasc, dorina de a se forma, de a cunoate toate aspectele
domeniului, înc din tineree, a celui pornit s-l cucereasc i, nu în
ultimul rând, de excepionala sa intuiie de creator. E un bun prilej pentru
Gheorghe Glodeanu s treac în revist opinii interesante ale
romancierului, exprimate în modaliti ce se sustrag de multe ori clieelor
critice: „O alt idee esenial vizând crezul artistic al lui Liviu Rebreanu
se refer la identificarea creaiei cu un proces sufletesc de esen divin.
Dac poetul este în msur s redescopere fora magic a cuvântului
primordial, prozatorul devine un demiurg în lumea imaginarului în
special prin creaia de tipuri. Natura supranatural a artei se mai explic
i prin faptul c procesul sufletesc care o genereaz nu se poate
experimenta i nici reconstrui asemenea unui fenomen fizic oarecare.
Scriitorul este capabil s explice doar ceea ce face în mod contient,
marea tain a procesului artistic petrecându-se îns în subcontient.” (p.
23) Este de prere criticul.
Capitolul cel mai întins al volumului este consacrat nuvelisticii
vzute, aa cum ne-am obinuit, ca un atelier pentru romanele ce aveau
s-i urmeze. În general, toate capitolele se înscriu cam în aceeai
structur: mai întâi o parte teoretic general, cu opiniile lui Liviu
Rebreanu, fie despre forma i rostul creaiei, fie despre geneza operelor,
urmat de o atent trecere în revist a prozelor luate în seam, cu dese
citri din notele i comentariile lui N. Gheran din ediia critic a
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Operelor, ajungând în cele din urm s observe cu atenie receptarea
critic, fie cea de la vremea apariiei, fie cea de azi. Vom avea aadar i
în capitolul consacrat nuvelisticii opinii ale romancierului în legtur cu
raportul dintre nuvel i povestire, cu admiraia sa fr rezerve fa de
Costache Negruzzi - confirmat i de faptul c Editura Steinberg
încredinându-i îngrijirea coleciei „Scriitorii celebri” (1918, cu apariie
sptmânal), rezervat scriitorilor români i strini, L. R. începe cu
publicarea nuvelei Alexandru Lpuneanul. Autorul studiului nu uit s
aminteasc despre rdcinile semntoriste ale prozei scurte, lucru ce nu
l-a împiedicat pe prozator s ajung la o rupere brutal a unor asemenea
filiaii.
Mai interesante ni se par observaiile cu privire la caracterul
naturalist al unor nuvele care aduc o noutate în spaiul prozei româneti:
„Asemenea scene dure i dramatice, ce insist, într-o manier aproape
naturalist pe detaliul ocant, nu apreau în proza româneasc de
dinainte de Rebreanu, nici la semntoriti, nici în proza de factur
poetic a scriitorilor simboliti.” (p. 47)
Gheorghe Glodeanu comenteaz nuvelistica grupat pe teme:
radiografia lumii satului, existenele periferice din jurul marilor orae,
dramele rzboiului. El nu uit s identifice influene resimite de proza
scurt a autorului lui Ion, dar i deschideri ce anticipeaz accente
ulterioare ale prozatorilor nostri (Pavel Dan cu dezvoltarea în Priveghiul
a unor preocupri tematice din Nevasta de L. R., dar i Eugen Barbu cu
Groapa, lume anticipat de Golanii scriitorului ardelean).
Autorul crii în discuie propune o îndrznea viziune asupra
morii lui David Pop din Catastrofa, de natur s-l apropie de mioritica
topire în univers, ca unic izbvire a unei existene zbuciumate, dar
insist i asupra anti-eroului ce începe s-i fac loc în literatura noastr:
„Tema abordat este ocant, mai puin întâlnit în literatura vremii,
distrugând festivismul i eroismul de parad din manualele de istorie.
Este vorba de imaginea soldatului care nu devine o victim a inamicului,
ci a propriilor si camarazi. Rebreanu înfieaz destinul tragic al unui
personaj mediocru, un veritabil anti-erou, ce nu reuete s fac fa
situaiilor limit cu care este confruntat în timpul rzboiului. Pe lâng
fragilitatea sa fizic, Iic trul se dovedete vulnerabil i datorit condiiei
sale de evreu, viaa lui fiind pus în pericol în momentul în care la
comanda plutonului su vine un locotenent care nu îl vede cu ochi buni.
Prozatorul las s planeze o anumit stare de ambiguitate asupra
întâmplrilor i nu precizeaz cu exactitate dac aversiunea ofierului se
declaneaz datorit condiiei fizice precare a lui Iic sau graie originii
sale iudaice.” (p. 87) S adugm i faptul c uneori discursul
comentatorului este susinut i de plasticitatea expresiei sale.
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Autorul crii Liviu Rebreanu. Ipostaze ale discursului epic nu
poate ocoli, din felul în care i-a structurat tomul, modul în care a fost
receptat proza scurt rebrenian în momentul apariiei ei. Exprimri de
felul: „Proza scurt a lui Liviu Rebreanu nu a fost receptat cu prea mult
entuziasm într-un moment în care se ddea btlia pentru impunerea
romanului naional…” sunt de natur s împace pe toat lumea. În
realitate, din 1912 când apare primul volum de nuvele (Frmântri) i
pân la publicarea lui Ion (1920), creaia nuvelistic a tânrului ardelean,
cu mici excepii, a fost înconjurat de o apstoare tcere. Abia dup
apariia romanelor a fost luat în seam i proza scurt fcându-se
cuvenita diferen. Gheorghe Glodeanu îl citeaz i pe Eugen Lovinescu,
cel din Istoria literaturii române contemporane (1926-1929), cu opinii
bine decupate, fr menajamente, dar e bine s ne amintim i de
Memoriile sale, concepute ca o completare la Istorie…, unde este mult
mai dur, mai liber în expresie i unde îl pune la zid inclusiv pe Mihail
Dragomirescu, protectorul tânrului ardelean înc de la debarcarea
acestuia în Bucureti: „Pe L. Rebreanu l-am cunoscut din primele timpuri
ale sosirii sale din Ardeal, adic în 1909, când, lucru rar pentru un
ardelean, prin nu tiu ce împrejurare, s-a anexat muribundelor Convorbiri
critice (la care colabora fr complexe i E. L., n. n.), vduvite de cei mai
însemnai colaboratori ai lor: un tânr nalt, subire ca un plop, de un
blond fad, în culoarea vântului, dup cum spunea un glume, cu gene
albe, famelic i sfios ca un seminarist, fr personalitate i iradiere. Scria
nuvele de un realism plat, cu subiecte echivoce, pe care, probabil, d.
Dragomirescu, nu fr obinuitul comentariu elogios asortat cu frâmele
czute de la masa de distribuie a poriunilor de genialitate. Cu toate c
acest comentariu îi servete azi d-lui Dragomirescu ca indiciu de
prevedere critic, îl gsim totui aplicat cu uniformitate i oricând tuturor
scriitorilor ce, dintr-o împrejurare oarecare, au colaborat la vreuna din
foile sale, dup cum ne-o dovedesc, de pild, rândurile urmtoare asupra
tinerilor ce-l înconjurau acum câiva ani la Institutul de literatur”. (E.
Lovinescu, Memorii, vol II, 1916-1931, Editura Scrisul Românesc,
Craiova, 1932, p. 42) Si urmeaz enumerarea unui lung ir de nume
rmase anonime pentru literatur.
Romanele sunt i ele grupate pe capitole tematice, dup ce se
rezerv un capitol distinct Calvarului (Romanul-jurnal): Ipostaze ale
capodoperei (Romanul social i romanul-epopee, Romanul de
investigaie psihologic), Romanul marilor aspiraii (Poetica
fantasticului sau fascinaia tiparelor originare, Romanul politic), Opera
minor (Romanul evocrilor istorice, Romanul erotic, (Re)descoperirea
polemic a romanului poliist). Criticul nu uit s dea la sfârit o util
Bibliografie selectiv, atât cu privire la opera prozatorului, cât i la
193

lucrri critice i teoretice de referin. Prezentarea fiecarui roman este
precedat de o bogat selecie de mrturisiri ale scriitorului. De interes
este remarca unei apropieri de literatura autenticului, de factur
proustian, cultivat i de Camil Petrescu, un experiment ulterior
abandonat. De domeniul confesiunilor ine i dezvluirea unui ambiios
proiect, acela de a realiza o trilogie în care, alturi de Ion i Rscoala s
figureze i un proiectat roman a crui aciune urma s se desfoare în
Basarabia.
Probabil c unele aspecte abordate de autorul volumului s-ar cere
mai mult aprofundate, pentru c ele nu pot fi reduse la simple aprecieri,
fiind de o mai mare complexitate. Spre exemplu: „Geografia
imaginarului lui Liviu Rebreanu îi are rdcinile adânc înfipte în
realitate. Aciunea romanului (Ion, n. n.) se petrece în satul Prislop de
lâng Nsud, iar faimoasa descriere a drumului ce duce în Pripas
precum i zugrvirea împrejurimilor corespund realitii. Topografia
imaginarului este îmbogit apoi cu alte impresii acumulate pe parcurs
prin satele prin care a inut peregrinarea învtorului Vasile Rebreanu.”
(p. 129) Dei par la îndemân, credem c identificrile au partea lor de
risc, dup cum spune chiar autorul romanelor, de câte ori i se ofer
prilejul. O analiz apropiat a toponimelor din romane, inclusiv din Ion,
ar demonstra-o.
E de remarcat apropierea ce se face uneori între destinul
personajelor din romane i modele existente în vechea civilizaie greac:
„Acetia împrtesc aceeai soart tragic, iar replicile lor las s se
întrevad acumulrile lente ce prevestesc furtuna. Astfel, asemenea
Cassandrei, clugrul nebun Anton anun sfâritul lumii prin scenarii
apocaliptice.” (p. 147) Credem c e o direcie ce merit aprofundare,
pentru c fora personajelor lui Rebreanu const în primul rând în
tragismul ce îl degaj inuta lor în faa destinului, cu înrudiri în familia
(din ce în ce mai numeroas) a poeilor tragici din antica Grecie.
Prozatorului îi ajung astfel de accente eseniale pe dou ci: una este
aceea a tradiiei româneti pstrtoare a valorilor perene ale gândirii
greceti pe cale natural, motenite înc din leagnul istoriei, aa cum se
vd ele într-o pies de la începutul activitii literare, Osânda, dar i pe o
cale mai elaborat, în romane, unde se mai adaug i achiziiile culturale
ale autorului, pe lâng zestrea genetic. Poate c o mai mare apropiere de
proiectul rebrenian ar putea s pun în lumin lucruri relevante i
fundamentale în acest sens.
Gheorghe Glodeanu are meritul de a oferi o imagine generoas
asupra romanelor lui Liviu Rebreanu prin legturi mai mult sau mai puin
evidente cu opere i creatori din propria-ne literatur sau din altele:
Lucian Blaga (afiniti spirituale în jurul conceptelor de cultur minor i
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de cultur major), interferene expresioniste, Hortensia PapadatBengescu (boala ca tem literar), Balzac (eternul Rastignac), Stendhal
(autohtonul Julien Sorel), Flaubert (autorul lui Salammbô, „un excelent
evocator al trecutului istoric i un remarcabil creator de atmosfer”),
Mihai Eminescu (proza fantastic în vecintatea romanului Adam i Eva),
I. Heliade Rdulescu (mitul iubirii din Zburtorul). Surprinztoare pare,
la prima vedere, apropierea de I. L. Caragiale: „Nu întâmpltor Toma
Pahonu, protagonistul romanului (Gorila, n. n.), este un mare admirator
al comediei lui Caragiale, în care vede «profeia aceasta genial a
prbuirii unei lumi ridicole prin organizarea ei politic.» Spre deosebire
de autorul Nopii furtunoase care realizeaz o satir a vieii politice a
timpului su, Liviu Rebreanu ofer o replic grav la aceeai mascarad
electoral ce se perpetueaz parc la infinit i în care se schimb doar
actorii.” (p. 218) Iat o alt direcie a crei deyvoltare ar putea fi rodnic.
Luând în discuie romanul Adam i Eva, Gheorghe Glodeanu
încearc o explicaie a afirmaiilor repetate ale autorului, conform crora
este romanul la care el ine cel mai mult; în ciuda faptului c e o oper
minor (eu însumi, prefaând una dintre ediii – Biblioteca Pentru Toi a
Jurnalului Naional, 2009 - , am încercat posibile rspunsuri). Opinia
criticului e de luat în seam: „Adam i Eva devine romanul cel mai
îndrgit al scriitorului deoarece în el se gsete cea mai mult speran i
mângâiere, iar viaa omului e deasupra începutului i a sfâritului
pmântesc. Naraiunea îl fascineaz pe Rebreanu, care o numete, cu o
vdit not de bovarism, «cartea iluziilor eterne».” (p. 202)
În volumul Liviu Rebreanu. Ipostaze ale discursului epic exist
numeroase propuneri interesante i originale vizând creaia prozatorului,
din pcate, uor atinse doar i apoi abandonate în favoarea unei structuri
pe care autorul i-a impus-o i de la care nu se abate, lucru care, cum am
mai spus, nu poate s scad valoarea volumului. De aici, îns, i unele
cderi în clieu, prin repetarea acelorai tipare, regsite i la nivelul unor
exprimri ce revin în aceeai form, de tipul: „La baza operelor lui Liviu
Rebreanu se gsete întotdeauna un eveniment real” sau parte din
observaiile referitoare la calitatea de constructor a romancierului. Sunt
probabil mici neglijene datorate i dorinei de a nu rtci de la proiectul
propus. Într-o alt organizare, posibil, cum s-a vzut, probabil c i
numeroasele referine critice ar fi utilizate ca opiuni i argumente, nu
doar ca o trecere în revist.
Dei afirmm c ne-ar fi fcut plcere s îl vedem pe autor
cltorind pe crrile „ispitelor Rebreanu”, lucru de care nu se las furat,
trebuie s recunoatem c este o carte extrem de util.
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„Romanul de acum continu, în aceeai manier, seria
început înainte i continuat dup 1989, pstreaz eroul
principal, pe Mihai Vldeanu, fizicianul-scriitor/scriitorulfizician, un alter ego al autorului, iar, pe alocuri, cititorul fidel
lui C. M. va descoperind aluzii la unele personaje din crile
precedente i chiar inserii din textele acestora, înnodând firul
naraiunii de acum cu naraiunile precedente.”

Prologul unei trilogii
o cronic literar de Constantin Toma
În anul 2010, când a împlinit 65 de ani de la natere i 41 de ani
de când a devenit cetean al Municipiului Piatra-Neam, scriitorul
Constantin Munteanu a publicat cel de al noulea roman – Lacrimile
tcerii (Editura Business Adviser, Bucureti, 2010) – primul dintr-un
ciclu pe care autorul îl anun acum: Cristina sau Viaa la second hand.
Pentru cine înc nu tie (!?), C. M. este fizician de profesie i
timp de peste treizeci i cinci de ani – cu o întrerupere din iulie 1989
pân în iunie 1993, a îndeplinit, pe rând, mai multe funcii: director al
Bibliotecii Judeene Neam, preedinte al CPUN al Municipiului PiatraNeam, consilier ef al Inspectoratului pentru Cultur al Judeului Neam
– a desfurat, la CFS Svineti, o serioas activitate de cercetare,
pilotare a unei noi tehnologii i dirigenie de antier, activiti
materializate în numeroase invenii i inovaii, dei venise aici, de pe
bncile facultii, cu gândul de a primi o negaie, s se întoarc în
Bucureti, c acolo-i btaia petelui, Capitala a fost i este arena
central – va spune scriitorul mai târziu, plcându-i s-l citeze pe
Macedonski: oraul mic te fur-ncet.
Literatura l-a preocupat de timpuriu, mrturisete chiar el într-un
articol publicat în anii ’80, în revista «Ateneu»: Cu 15 ani în urm, tânr
stagiar, peam pentru prima dat pe teritoriul Svinetiului […]. Eu numi doream decât o «negaie». M preocupa literatura. A publicat versuri
i proz, fragmente de roman sau de scenariu: începând cu presa local
(în Ziarul Ceahlul) i continuând cu revistele de cultur precum:
România Literar, C ontemporanul, Teatrul, Convorbiri Literare,
Ateneu, Cronica, Cinema.
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A debutat editorial cu romanul Zaruri de cret (1976), în urma
câtigrii unui concurs organizat de Editura Junimea din Iai, juriul fiind
condus de profesorul Constantin Ciopraga, i tot în acel an devine
membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar în 1993, membru al
Uniunii Cineatilor. Amintim, din creaia sa literar, romanele: Ziua
magnoliilor viscolite (1979), Cursa rapid (1982), Teona (1989),
Sfâritul înserrii (1989), toate republicate într-o nou ediie în 2008;
apoi, Vremea brânduelor (1984), iar dup 1989: Zodia bâlciului i
Maria, prines de Place Pigalle (1995). Acestora li se adaug: piesele
de teatru Valea Râsului, jucat la Teatru Tineretului din Piatra-Neam
(1974), Nimic despre Sânzâiene, publicat în revista Teatru (1/1978) i
jucat la Teatrul Dramatic din Braov (1982), volumul A fluierat în
biseric (teatru, 2003), numeroase scenarii de teatru pentru Radio, Tv. i
film, dintre acestea amintim Sezonul Pescruilor, film interzis înainte de
1989, ieit pe ecrane în 1990.
Romanul de acum – Lacrimile tcerii – continu, în aceeai
manier, seria început înainte i continuat dup 1989, pstreaz eroul
principal, pe Mihai Vldeanu, fizicianul-scriitor/scriitorul-fizician, un
alter ego al autorului, iar, pe alocuri, cititorul fidel lui C. M. va
descoperind aluzii la unele personaje din crile precedente i chiar
inserii din textele acestora, înnodând firul naraiunii de acum cu
naraiunile precedente. De data aceasta, Mihai Vldeanu este trecut peste
Atlantic, în S. U. A., unde va face o vizit, în perioada srbtorilor de
iarn, fiicei sale Cristina, de profesie procuror, trimis la studii înalte,
pentru a-i da doctoratul în crim organizat, sub directa îndrumare a
adjunctului procurorului Statului Texas, Margherita Donbario, de care
eroul nostru se va îndrgosti, sentimentele dintre cei doi fiind reciproce.
Desigur, pentru cititorul avizat, subiectul acesta, prezentat laconic de noi
într-o singur fraz, este doar un pretext folosit de autor în scopul
realizrii unei radiografii amnunite a situaiei sociale, politice,
economice i culturale a societii româneti din ultimii douzeci de ani
postdecembriti, nelsând nimic neamendat din binefacerile
capitalismului de dup 1989, i de a o raporta la miracolul american,
despre care romancierul nu este încântat, dimpotriv, nu are reineri în a-i
prezenta viciile (Nici atrocitile din fosta Iugoslavie nu le-ai crede dac
vi le-ar povesti cineva; suferii doar ceea ce pesc soldaii votri.). Chiar
trecut peste Ocean, eroul nu este lsat de autor s se rup de realitile
lsate acas: Degeaba trecusem marea! – cerul angoaselor mele
rmsese aceleai. Semnalm în mode deosebit, o problem esenial,
deosebit de actual i grav pus în discuie de autor – Pax americana, i
nu în ultimul rând, Pacea Banului.
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Sunt aspecte ale vieii politice locale, din Valea Brânduelor,
constatate de eroul principal, uneori în treact, fr ostentaie, alteori
direct i sarcastic (v. preocuparea unui primar mai mult pentru finanarea
celor dou echipe de fotbal – una în C i una care tot trgea ndejde s
intre în A –, a unui ansamblu folcloric pentru zile când veneau delegaii
strine ce trebuiau distrate, o herghelie pentru întreceri pe hipodrom i
ore de echitaie pentru oapele oraului cu soi milionari din defriarea
pdurilor ori exportul granitului din muntele învecinat; un festival al
berii în august i serbrile zpezii în ianuarie, în detrimentul Teatrului
de Stat, i care este de prere c om «dchide» teatrul mai încolo, poatel unim cu dansurile i facem un «variteu», cum am vzut în strintate –
femei frumoase, costume sumare, i muzic «d antren»), care, din
pcate, nu sunt cazuri izolate, se gsesc peste tot în România, iar
problema unirii instituiilor culturale dintr-o localitate, anticipat de C.
M., se realizeaz în prezent.
Dei ajuns aproape de senectute, Mihai Vldeanu este acelai
personaj plin de arm cu care ne-a obinuit C. M., în crile precedente,
cruia nu-i rezist femeile cu care se intersecteaz, situaiile din cartea de
acum contribuind la dezvoltarea portretului su, la completarea sa, mai
ales cu trsturi ale scriitorului angajat politic, cruia nu-i este indiferent
starea în care se afl ara sa.
Celelalte personaje cltoresc peste tot în Europa i peste Ocean,
fie cu afaceri, fie la studii sau în concedii, lsând impresia c sunt
stpânite de o stare de a iei cu orice pre din lagrul în care au trit i din
care nu aveau voie s plece.
În cartea de acum, revin aproape obsesiv, amintirile eroului din
anii copilriei sale. Despre colectivizarea din anii ’50 ai secolului al XXlea, despre viaa ranului condamnat la exploatare pentru eternitate, sub
jugul atâtor ocârmuiri care n-au vzut în ranul român decât o vit de
povar.
i de aceast dat, C. M. dovedete c tie s fie acelai iscusit
povestitor cu o poft i cu o savoare deosebite, lsând impresia, poate i
pentru c romanul nu este structurat pe capitole, pri, secvene, c cele
dou sute de pagini ale crii au fost scrise dintr-o rsuflare, aa cum se
obinuiete s se spun c cea mai bun improvizaie este cea îndelung
elaborat; c este un realizator de dialoguri autentice (specialitatea lui C.
M.) i un creator de portrete alctuite cu pricepere scriitoriceasc, uneori
cu o vdit voluptate, mai ales când e vorba despre personaje feminine
(v. chipul Margheritei Donbario). Gingia, duioia i melancolia, mai
ales când sunt prezentate relaiile dintre tat i fiic, sunt convingtoare;
nimic nu este fals, creeaz o stare emoional ce merge la sufletul
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cititorului, când acesta din urm vibreaz pe aceeai dimensiune
sensibil. Realizate superb ni s-au prut a fi paginile ce conin o privire
introspectiv pus pe seama lui Mihai Vldeanu Nu sunt de neglijat nici
inseriile unor pasaje, din zestrea livresc a autorului, rod al acumulrii în
timp a acesteia, sau din cea dobândit prin cltoriile efectuate de scriitor
de-a lungul anilor. Savuroase sunt i pasajele în care C. M. prezint
obiceiurile româneti prilejuite de srbtorile Crciunului (un film despre
datinile din Bucovina este prezentat, prin intermediul internetului, într-o
cas din America) i ale Anului Nou, cu insisten pe cele culinare
(plcinta cu julf – pelincile Domnului). Toate acestea din dorina de a
demonstra c noi românii nu suntem cu nimic mai prejos decât
americanii.
De fapt, C. M., i prin aceast carte, ne întrete convingerea, pe
care o vor constata cei care au citit i celelalte romane ale sale, c, de la
debutul su editorial, scrie mereu i mereu la aceeai carte, o cronic, a
societii româneti. Greim, oare, dac ne gândim la Cronica de familie
a lui Petru Dumitriu, dar în alt perioad istoric i realizat cu alte
mijloace, mijloacele i stilul proprii lui C. M.?
Dei spre sfâritul crii, în vreo cinci-ase pagini, în discuia
dintre cele dou personaje principale M. V. i M. D., apare pericolul unei
discuii despre lumea dominat de Pacea banului, dialog ce tinde spre
prolixitate, spre tezism ieftin, C. M. reuete s redreseze acest balans,
introducând elementul surpriz din final, când MD îi povestete secretul
vieii sale.
Considerm c acest roman este doar un prolog, al unui roman
vast, mai ales, dac avem în vedere precizarea de pe coperta I, prezentat
de noi la începutul acestor consideraii, dup ce am citit c autorul are în
pregtire pentru tipar, romanul Cristina sau Viaa la second hand, în trei
volume, cartea de acum fiind, în concepia sa doar «buzduganul» pe care
îl trimit înainte spre a anuna sosirea în librrii a întregului ciclu.
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“Eu descriu faptele i ele m in
într-o suspect legtur cu o oarecare
realitate virtual. V-am cumprat i poria
voastr de singurtate pe credit.
Eu tiu s o port.“

Poeme de Nicolae Sava
Cu barca pe Yahoo
Cînd m cert cu luntraul care m duce în larg
unde m-ateapt sirene fierbini sau nu m
împac de la cer cu paznicul de la grdina de fluturi,
iau barca de noapte pe fluviul Yahoo.
Vechii vîslai m cunosc. M leag de catarg
cu frînghii solide - la început era cuvîntul - i
înfruntm valurile împreun. Ei slujbai la cartul
înfinit al istoriei, eu prada lor de noapte cu care
se joac de-a moartea.
Cu barca pe Yahoo vîslim noapte de noapte
pe marea ce ne ademenete cu mreia ei
fonitoare i forfota din porturile în care tragem
la mal. Singurele cîntece care ne plac sînt
cele ale sirenelor, al cror sex îl încurcm
de fiecare dat. Unde gsim o colin
de suflet stm i noi la popas. Ateptm.
Pe lîng noi trec în cete corsarii
fcîndu-ne semne indecente. Cltoria
noastr se termin de fiecare dat
dezastruos, dar blînzilor rechini le trebuie
i lor o nad din cînd în cînd acolo. i
ne mîndrim de fiecare dat cînd unul dintre
noi joac în rolul acesta pe fluviul Yahoo.
200

Rugciunea dintîi
Doamne al celor nemernici
care arunci cu oameni în stele
m mîntuiete i pe mine, pctosul
care nu s-a mai întors niciodat
la adevr i credin,
golanul care nu-i recunoate mcar o iubire,
lenevosul care închin ode somnului fr sfîrit,
negrijuliul de sine i de oamenii dragi,
lipsitul de voin i stpînire,
ticlosul nevrednic de mil,
curvarul ce s-a aprins dintr-o simpl privire,
preacurvarul care i-a uitat curenia lui,
malachiul ce nu i-a gsit rostul pe lume,
sodomoleanul înfrit cu îngerii negri,
întinatul a toate ce nu se cade s fie atinse,
desfrînatul dintotdeauna ales cu beivii,
nerecunosctorul celor ce l-au scos din mocirl,
nemilostivul îmbuibat la praznicile zeilor zilei,
împietritul în faa durerii din preajm,
îmbtatul întru ascuns i de fal,
aprinsul la mînie i ur necontenit,
obraznicul din faa prinilor si,
îndrzneul întru cele de necuviin.
Cel fr de rspuns în faa ta, Doamne,
sînt eu, nevrednicul iubirii Tale.
Laud lenei
Îmi cresc unghiile ca la mori, dei
n-am pipit altceva decît singurtatea.
Eu descriu faptele i ele m in
într-o suspect legtur cu o oarecare
realitate virtual. V-am cumprat i poria
voastr de singurtate pe credit.
Eu tiu s o port.
Stpîn pe cele ase scînduri ale mele,
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realizat, linitit, posibil de abordat
cu un srut de adio. Am promis c voi scrie
cîndva un poem dedicat lenei. Ar fi fost
pe sufletul meu, dar nu a mai fost timp.
Din care cauz nici acum
nu voi termina acest poem care începuse,
totui, destul de promitor.
Atept s fiu împucat
"Pe tine te-ncurc amintirile, biete.
Unde îi sînt caii albi din copilrie,
cui ai împrumutat eile lor de lumin?"
Am dat eile celor care tiu s urce în ele,
am trimis scrisori de acreditare în toate pdurile,
am dejucat perfidia nopilor împopoonate cu stele.
"Acum nu mai am pentru cine s numr
iragul de zile". Pentru mine timpul s-a oprit
de mult. Nici pe cel pe care-l brbieresc
dimineaa în oglinda din baie nu-l mai recunosc.
Atept din clip în clip s fiu împucat
cu un snop de cuvinte. "Cuvîntul s-a nscut din ateptarea
ta. L-ai împachetat miglos cu fiecare verb nespus
pentru a-l drui altora".
Acum nu poi decît s-i construieti imperii
de amintiri pierdute din fiecare vis. Te bucuri
de o suferin ce tii c-i aparine ca de un organ
de care ai nevoie cînd te recomanzi celorlali.
Nefericitul oraului
Umbl pe strzi nefericitul oraului.
Îi caut umbra. Fericirea lui a disprut
în tufi, o caut hmesiii celandri,
cei orbi. El crede c o va gsi într-un bar ordinar.
A mai fost pe acolo etalîndu-i nurii
prin faa ochilor lacomi ai adolescenilor
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trezii din somnul lor încontinent.
Acum trece strada pe sens interzis
trotuarele îi par o vie vitrin cu ppui
din carne i vise. Culege toate privirile
care se-dreapt spre el cu lcomia
ceretorului din col care-i pipie banii
prin stamba cmii s nu fie vzut.
Umbl pe strzi nefericitul oraului.
Se oprete i numr. Are adunate un teanc
de priviri. Le aeaz în ordine - numai bancnote
nou-noue în noaptea aceasta. Cele mai vii
se vor opri în buzunarul de la piept (acolo
îi ine capitalul cel mai important, lîng inim),
celelalte, mrunte, în cel cu batista de nas.
În ordine perfect îi ine toate privirile,
cînd îi va fi dor de ele le va scoate pe rînd
le va despturi frumos i va retri
generozitatea nopii acestea. Singur.
Pe ascuns, festinul acesta s nu ademeneasc
strinii care bat i ei bulevardul degeaba.
Umbl nefericitul oraului, umbl.
A cules tot ce era de cules pîn strada
i-a deschis vitrinele cu obiecte moarte.
Spre diminea se îndreapt spre cas.
Intr în camera mea, atinge lumina (care, vai,
îi scoate meschinul suflet în fa),
se apropie de patul meu gîrbovit de via
îi acoper corpul cu pijamalele mele
i se chircete nesimitor sub plapuma mea.
El e. Intuiesc dup respiraia lui grea.
Îi pun mîna pe piept i m întreb: de ce oare
cea care se zbate în pieptul su e inima mea?
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Nicolae Sava - 60
Nicolae Sava, poetul, a împlinit, incredibil, 60 de ani. Tcut ca o lebd de pe
Ozana (da, chiar au fost semnalate nite lebede derutate pe Ozana, cu ceva ani în
urm!), poetul a trecut pe 23 octombrie grania dintre decenii. E important vîrsta
rotund? Semnific ceva acest moment în evoluia unui scriitor? Asta trebuie s o
stabilim împreun, cei care îl cunosc, care l-au cetit, care pot s spun ceva despre
poetul i omul Nicolae Sava. Sau fiecare poate vorbi despre sine luîndu-l ca pretext pe
Nicolae Sava? De ce nu? De asta revista CONTA vrea s-l srbtoreasc laolalt cu
prietenii care vor s-i adreseze un gînd, un rînd. Poetul nu va ti nimic despre iniiativa
noastr pîn la apariia revistei, de aceea v rugm s pstrai discreie deplin. Dac
poetul sau omul Nicolae Sava v stîrnesc un sentiment sau un gînd, ateptm reacia
dvs. pîn pe 10 noiembrie, dat limit. (A.A.G)

SAVA Nicolae (23.10.1950)
o fi de dicionar întocmit de Constantin Toma
Nscut în Comuna Vântori-Neam, dup absolvirea gimnaziului
în satul natal, frecventeaz primele clase la Liceul tefan cel Mare, apoi
la cel Agroindustrial din Târgu-Neam, dup care a lucrat în diverse
meserii: crmidar, constructor, profesor suplinitor (Târpeti, Neam),
hamal în Portul Constana, apoi din 1971, timp de douzeci de ani, la
Autobaza de Transporturi Auto din Târgu-Neam (taxator, impiegat de
micare, controlor trafic auto, ef de cadre, tehnician salarizare, ef de
autogar). Primele meniuni referitoare la începuturile literare ale lui N.
S., le-am aflat din diferite rubrici de pot literar ale unor publicaii
literare i nu numai, prima meniune fiind fcut de poetul Victor
Tulbure, într-un comentariu publicat în revista Luceafrul (28/1968)
referitor la poezia lui Emil Brumaru: cam aa scrie i Nicolae
Sava.Aceast apropiere între cei doi tineri poei (N. S. nu împlinise 18
ani, iar Emil Brumaru era în pragul vârstei de 30 de ani) m face s cred
c aici ar fi locul s includem în acest demers al nostru, o tablet
publicat mai târziu de Emil Brumaru în rubrica sa Diligena potal:
Prima «Diligen potal», rostogolit în februarie 1981, avea ca
pasager de seam pe N. S.! S fi vrut s-o nimeresc cu rostopasc în
butonier i nu reueam mai dihai decât s-a potrivit s o fac juriul ce ia acordat, mare i lat, un premiu la concursul pentru debut în volum pe
anul 1982, Editura «Junimea»! Deci a tinerilor cum i se zice pe nume. S
m flesc puin nu stric la linguric. N. S. tace i apoi tace. Iar când
scrie, a se observa cu lupa fenomenul, ia caimacul cel mai gros de pe
ulcic, la fel de mut ca întotdeauna. Pe urm surâde. i din surâs în
surâs ajungem la poeme muiate în tristee. E o modestie i o delicatee în
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omul zâmbitor. […] Când reapare, rar, m bucur i m înduioez. Nici
nu tiu de ce. Un frate din comuna Vântori. A debutat cu versuri, în
Revista Tomis, (1969, în acelai an în care, la rubrica pota redaciei, în
revista România literar (5) i se rspundea lui Culi Sava cu aprecierea:
compuneri relativ îngrijite. Adrian Punescu, în Ave. Pota redaciei,
dup ce apreciaz scurt Avei talent. Scriei cam monoton, îl îndeamn:
Revenii dup un timp. (Tribuna, 1/1973). Tot atunci, în Ziarul Ceahlul,
Cristian Livescu apreciaz una din poeziile trimise de poet (ara de unde
începe) ca fiind mai izbutit. N. S. era, la începutul anilor ’70, membru
al Cenaclului Literar Ion Creang din Târgu-Neam, sub emblema cruia
particip la edinele Cenaclului Literar Calistrat Hoga din PiatraNeam, unde citete din creaiile proprii, alturi de colegii de generaie
(Ion Cârnu, Gheorghe Hibovski, Adrian Alui Gheorghe, Ion Grezia, Ion
Vremelnicu, Dan Filipescu, Nicolae Boghian) sau la concursurile literare
din ar.
Anii ’80 ai secolului al XX-lea sunt anii de consacrare a lui N. S.
Debutul su (1981), în Confluene, supliment al Ziarului Scânteia
tineretului, (Suplimentul literar-artistic – S. L. A. S. T.) este salutat de
acelai Emil Brumaru: N. S., poet de curs grea. Poemele, nite
dreptunghiuri de cuvinte în micare lent, ascund o mare nostalgie:
prietenia. Tot acum, s-a cristalizat crezul su poetic: Pentru tânrul
scriitor, nscut iar nu fcut, accesul la cultur este o condiie sine qua
non. Contiina propriei valori intervine când autorul tie la ce s
renune din maldrul de manuscrise. Mai bine spus, atunci când a gsit
«cuvântul». Unii autori (aceia sunt, cred, i cei mai fericii) public în
via o singur carte în mai multe volume. (Ateneu 8/1987.)
Particip la concursuri literare: Premiul al III-lea la Concursul de
Creaie Literar Tudor Arghezi, Târgu-Jiu (1980); Premiul al II-lea la
Concursul Interjudeean Hercules (1980); Premiul pentru Debut al
Revistei S. L. A. S. T. (1981); Premiul Uniunii Scriitorilor, în cadrul
concursului organizat cu prilejul Consftuirii pe ar a cenaclurilor
literare (Focani, 1982); Premiul Comitetului Central al U. T. C. pentru
debut pe anul 1984, Premiul Hyperion (2005). În 1981, câtig concursul
de debut în volum al Editurii Junimea, pentru cartea de versuri Fericit
precum mirele (1983), primit favorabil de critica literar (Lsureniu
Ulici, Radu G. eposu, Cezar Ivnescu (N. S. este un profesionist în
toat puterea cuvântului), Cristian Livescu, Nicolae Ciobanu, Cristian
Popescu, aprecierile fiind pe deplin confirmate de evoluia sa ulterioar.
Particip la dezbaterile unor reviste literare, (Ateneu, 2/1987),
afirmând:…un scriitor fr contiin mi se pare o eroare a naturii. N. S.
nu se grbete în a încredina tiparului opera sa poetic. Crile sale au
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vzut lumina tiparului la intervale ce oscileaz între doi i apte ani.
Urmtoarea carte a aprut cu titlul cenzurat: Privighetoarea, o
demonstraie în care poetul îi exprim, în mod propriu, tririle autentice,
consacrând, cum s-a spus deja, o formul inedit în peisajul liric
românesc contemporan […]. Volumul conine, poeme scrise la începutul
anilor ’80 i s-a bucurat de multe aprecieri. Primul a fost Cristian Livescu
(Ceahlul, 17 iunie 1989), care a apreciat c poemele lui N. S.: au o doz
de prospeime i verv […] par fragmente micate dintr-un roman despre
viaa de provincie, în stihuri lungi, prelungi, în genul «Exilurilor» lui
Saint-John Perse, iar peste ani (2005), retrospectiv, criticul a scris:
Deceniul în care, aa cum am spus, N. S. intr definitiv în contiina
literar a vremii, se încheie din punct de vedere editorial pentru poet cu
apariia celei de a treia cri: «Privighetoarea» (1989). Alte aprecieri au
fost semnate de: Al. Piru (N.S. mascheaz figura sa de poet fr emfaz
din categoria fantezitilor sentimentali autoironici), Romul Munteanu
(N. S. scrie o poezie organizat poematic.), Al. Clinescu (N. S. mi se
pare una din cele mai aparte i mai puternice personaliti poetice
afirmate în ultima vreme), Val. Condurache, Gabriel Rusu, Alexandru
ion. Este membru al Uniunii Scriitorilor (1990) i al Uniunii Ziaritilor
Profesioniti. Din februarie1990, lucreaz ca redactor, la Ziarul Ceahlul
din Piatra-Neam.
OPERA:
În volum: * Despre prietenie, în Caietul debutanilor,
1980 – 1981, B., 1981; * Fericit precum mirele, I., 1983 (1984); *
Privighetoarea, I., 1989; * Via public, P.-N., 1995; * Proz,
domnilor, proz, Bt., 1997; * Insolena nopilor, Bt., 2004.
Constantin Ardeleanu (Bucureti)
„Un controlor în troleibuzul literaturii ...”
Mi-l închipui pe poetul Nicolae Sava ca pe un controlor (ecou din
teribila sa tineree de român, trind capitole de roman) în troleibuzul
literaturii, în care au dat buzna felurii cltori: cu bilete la pre redus,
legitimaii speciale, abonamente i destui blatiti. Contrar fiei postului, îi
îngduie pe toi, zâmbindu-le.
Mi-l imaginez pe Nicolae Sava, ca pe un campion de tenis de
câmp, care a câtigat un „game alb”(6-0) cu un adversar capricios i
dificil, Viaa. Ce stil curios: toate mingile urii, persiflrii, aroganei le-a
expediat în aut!
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Dincolo de aceste închipuiri, Tazlul literar, mai ales în epoca
Gheorghe Blaga, îi datoreaz enorm rbdtorului literat i redactorului
pasionat de la „Ceahlul” i „Convorbirile literare” ieene. Despre
creatorul însingurat (e o form oare de singularitate?), despre vistor, eu
nu pot exclama decât atât: „Poezie, domnilor, poezie”. Iar despre el,
terestru: „Omenie, domnilor, omenie”. N-ai cum s nu-l preuieti, i cu
atât mai mult s-i ascunzi asta. Te oblig comportamentul su atipic între
coordonatele binelui, într-o societate bizar care i-a fcut blazon din
mediocritate i cinism. De aceea singurul mod de a i te adresa, de i-ar
îngdui-o, nu poate fi decât „Frate Nicolae”...
Constantin Arcu (Suceava)
“Muenia i se trage din timiditate”
Nicolae Sava are cu siguran cultul prieteniei i te poi bizui pe
el. Din câte îmi amintesc, a i debutat cu volumul „Despre prietenie”. E
mut, nici vorb, dar scrie frumos. Da, Nicolae e un zeu al tcerii. Muenia
i se trage din timiditate. „De timiditate nu m-a fi nscut. A fi lsat pe
altu-n locul meu s vin…”, spune el, cutremurtor. Doamne, dar cine sar fi nscut, dac ar fi avut de ales?! E greu de spus ceva. Nu sunt totui
de acord cu Nicolae când scrie apsat: „Atât am fost. O mare dezamgire
pentru omenire.” Nici vorb, drag Nicule! Poi fi mândru, muli te
invidiaz. i eu te invidiez puin, îns cu stranic prietenie!
Petru Cimpoeu (Bacu)
„Poezia lui Nicolae Sava
se minuneaz c Nicolae Sava exist cu adevrat”
Drag Adrian,
Fiindc mi-ai cerut s scriu cîteva rînduri despre Nicolae Sava i fiindc
într-adevr vreau s scriu, dei nu prea tiu ce, îmi tot storc creierii de
cîteva zile, mereu dezamgit de zeama insipid care se scurge din ei i
întristeaz hîrtia, cum zicea cineva – de data asta, ecranul laptopului. Pe
de o parte, n-a vrea s devin patetic, mai ales c Nicolae Sava e prea
puin cunoscut în afara unui cerc de insiders. Mi-a displcut dintotdeauna
comerul cu laude practicat în cenaclurile, cercurile i grupurile literare!
Pe de alt parte, îns, nu pot vorbi despre cineva drag chiar aa, cu inima
rece. Pe „Neculai” nu l-am vzut de vreo zece ani, iar înainte de asta,
abia dac ne-am întîlnit de patru-cinci ori. i totui, ceva m-a legat
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definitiv de el, nu tiu ce anume. Îi aminteti desigur c l-am întîlnit
prima oar, ca i pe tine, în urm cu aproape treizeci de ani, la festivalul
literar „Mihail Sadoveanu”, care se inea la Piatra Neam. Tot atunci i-am
cunoscut pe Aurel Dumitracu, Emil Nicolae, Daniel Corbu, Lucian
Strochi... Ce mi-a atras în primul rînd atenia la Neculai Sava a fost
tcerea lui. Era cel mai puin vorbre dintre noi toi. Într-o împrejurare în
care fiecare încerca s fie cît mai spiritual, s ias cît mai mult în
eviden, prezena lui discret, marcat din cînd în cînd cu cîte o ironie
timid, exercita asupra mea efectul unui medicament calmant. Cînd i-a
citit cu voce tare poeziile, am avut o mic revelaie. Deloc spectaculoase,
totui dezvelind de sub stratul cuvintelor un lirism discret, uor
sentimental, i un fel de mirare sceptic, dei binevoitoare: semnau
perfect cu el! N-am stat atunci s reflectez la ce ar putea însemna asta –
eram la o vîrst la care fiecare e mult mai preocupat de sine decît de
ceilali – atîta doar c, la fel ca prezena lui fizic, versurile pe care le
citea îmi provocau o stare de bine, exercitau asupra mea un soi de
magnetism blînd, de parc ar fi avut nu tiu ce însuiri terapeutice. În
preajma lui, poezia e o stare atît de fireasc, încît aproape c nu are
nevoie de cuvinte. Risc s spun o prostie: m gîndesc c poate au
dreptate cei care susin c poezia ne vine de la vechii amani ale cror
incantaii i formule magice trebuiau s provoace miracolul sau
vindecarea. Cine nu reuea, îi pierdea rangul. Dac e aa, sunt dator s
mrturisesc c, asupra mea cel puin, formula amanic a lui Neculai îi
exercit cu putere efectul. i cred c asta se datoreaz în primul rînd
sinceritii, a zice mai degrab onestitii lui artistice. L-am regsit, dup
ani i ani aproape neschimbat, într-o poezie intitulat „Od
calculatorului”, cruia îi declar: „Tu eti singurul meu prieten care nu
m minte niciodat.”. Cînd citesc acest vers, îl vd pe Nicolae Sava
singur în faa calculatorului, stînd de vorb cu el, fr s-i spun de fapt
nimic – doar privindu-l. Versul se consum în spatele acestei priviri
tcute. Pentru c tot pe acolo zice: „Avea nevoie de un prieten / i i-am
oferit tcerea mea”. i, mai la vale, în alt parte: „De timiditate nici nu
m-a fi nscut,/ a fi lsat pe altul în locul meu s vin.”
N-o s m apuc acum s fac exegez, mai ales c nu e meseria mea, am
inut numai s-i dau cîteva exemple, ca s înelegi mai bine ce am vrut s
spun. Am vrut, de fapt, s spun c Nicolae Sava seamn izbitor de bine
cu poeziile sale (i viceversa) fiindc nu trieaz. Va s zic, scrie (sau
vorbete) numai atunci cînd are ceva de spus. Aa c, dac-i numrm
volumele, ies cam puine. Dar, m rog, de ce ar trebui s fie mai multe?
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Probabil c, totui, cea mai corect definiie a poeziei lui ai formulat-o
chiar tu, într-o cronic la volumul „Insolena nopilor”: „Poezia lui
Nicolae Sava se minuneaz c Nicolae Sava exist cu adevrat”.
Te rog s-i transmii urarea ca poezia lui s se minuneze înc muli ani de
acum încolo...
Cu drag, de lîng Bacu.
10 noiembrie 2010
Mircea A. Diaconu (Suceava)
“Biografia s-a transformat în poem …”
Într-un anun publicat acum cîiva ani, Nicolae Sava avertiza:
„Ceteni ai oraului (indescifrabil) evacuai de urgen oraul a intrat
melancolia-n tîrg i e deosebit de contagioas ferii în special copiii i
btrînii deja s-au înregistrat printre adolesceni cîteva victime pîn la data
publicrii prezentului acestea se afl depuse în parcul oraului fumeaz
chitoace i viseaz ecuaii de dragoste”. Recitesc poemul. Recitesc
cîteva alte poeme memorabile. Poeme dintr-un poet a crui discreie e
semnul adevrului. Departe de tumultul carnavalesc al glorificrii de
sine, Nicolae Sava slujete doar poezia. În slujba ei, biografia cotidian
nici nu mai conteaz. De fapt, poate pentru c stpînete prea bine
tehnica poetic, biografia s-a transformat în poem. Bnuiesc c are
nostalgia lumilor originare, naturale, neafectate, care triesc originar. Pe
cît poate, îi transform nostalgia în vis împlinit, cu toate consecinele pe
care le putem doar bnui. La drept vorbind, în spatele poetului, un om. S
aib 60 de ani? Chiar mi se pare o obrznicie s invoc vîrsta. Prietenii nau vîrst – i Nicolae Sava e un prieten adevrat. Pentru simplul fapt c
nu pleac i c adesea, cel mai adesea, tace. E, în marasmul care ne
înconjoar, un punct de reper. Unui prieten nu i se poate cere mai mult.
Ioana Dinulescu (Craiova)
„ Despre naufragiaii din corbiile fantom„
Ora 7.15. Duminic, 7 noiembrie 2010. O diminea senin de
var indian plutete deasupra Craiovei. M-aez la tastatura computerului
Casper s scriu, la provocarea poetului Adrian Alui Gheorghe, câteva
rânduri despre Nicolae Sava, cel care a trecut pragul dintre propriile
vîrste, rotunjind astfel ase decenii de la ivirea din pântecele mumei sale
în lumea aceasta de lut i de cuvânt. Ca s-mi stimulez memoria, s-mi
209

aduc la suprafa amintiri semnificative, rsfoiesc monumentalul volum
epistolar Frig, carte ce strînge matern între coperile sale lucioase
corespondena dintre Aurel Dumitracu i Adrian din perioada 19781990. Faptul acesta îmi deteapt în cotloanele sufletului i ale minii
greierii vratici care-mi susur pe timpane mierea anilor tineri, ani la care
se încheag prieteniile adevrate, prietenii care dureaz peste decenii,
chiar dac, din raiuni indiferente la dragostea noastr întru poezie, ne
întâlnim grabii o dat la câiva ani. Mi-amintesc cu tandree olteneasc
de împrejurrile în care m-am cunoscut i împrietenit cu moldavii poei.
Pe Aurel Dumitracu i Lucian Vasiliu i-am cunoscut într-n început de
toamn maramureean, punctat de funiile de ceap de ap i de munii
de mere roii din curile gospodarilor din Deseti. Ne chemase în
Maramure glasul poeziei i al lui Laureniu Ulici, iniiatorul i
preedintele juriului Festivalului Naional de Poezie Laud-se omul i
ara! Ne întâmpinase în gara de la Sighetul Marmaiei confratele, poetul
Echim Vancea, acum director al Bibliotecii Municipale „Laureniu
Ulici”.
Pe Adrian Alui Gheorghe l-am cunoscut la Bucureti, în
primvara lui 1981, primvar în care am fost distini, alturi de ali trei
poei (Ioana Blan, Voicu Olari i Elena tefoi) cu premiul anual al
revistei „Luceafrul”.
Dar cum l-am cunoscut pe Nicolae Sava, te vei întreba pe bun
dreptate, iubite cetitoriule? Tot într-o toamn blând cu arome i culori
învluitoare, înmiresmate ca-n amintirile lui Ion Creang i-n romanele
lui Ionel Teodoreanu. S fi fost prin 1987, când am fost invitat la
Colocviile de Poezie de la Târgu Neam, unde pe atunci îi aveau cuibul
atât Nicolae Sava, cât i Daniel Corbu. Dup o cltorie zdrumictoare
într-un rapid molcom precum dulcele grai moldovenesc, am coborât în
bezn pe peronul grii din Târgu Neam. În lumina singurului bec, i
acela chior, pâlpâind gata s-i dea duhul, m-au întâmpinat Aurel,
Adrian, Radu Florescu i, printre ei, un ins de statur mijlocie, care fuma
tcut igar de la igar, devorându-i din ochii mari i negri
interlocutorul. Bieii m-au înconjurat cu dragoste fratern i m-au
condus în grup la hotel, ba, mai mult decât atât, dei nu-mi era deloc
foame, m-au obligat s îngurgitez la orele începutului de noapte o
friptur uria. Îmi amintesc i acum surpriza neplcut pe care am avuto, când din instrumentele orchestrei din restaurant au izbucnit acordurile
manelelor de atunci, cântece de petrecere de înfluen sârbeasc, care-mi
rneau deja de câiva ani timpanele în Oltenia mea natal. Încercam s
comunicm, s ne vorbim i nu reueam. Est-timp, cât noi, ceilali ne
strduiam s ne facem auzii, Nicolae Sava tcea blând privindu-ne cu
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atenie, surâdea din timp în timp, aprinzându-i igar de la igar. i a
fost a doua zi, cu soare de miere i frunze galbene de tei, când orelul
Târgu Neam, parc desprins din tihna basmelor copilriei, ne întâmpina
cu vestea c, din raiuni ideologice, nu ne vom putea întâlni cu publicul
cititor de poezie. Veniser de la Bucureti pentru aceast programat
întâlnire cu elevii liceului din orel, oaspei de onoare ai Colocviilor de
poezie Laureniu Ulici i Marin Mincu. Nici ei n-au avut permisiunea s
se manifeste public. i, dac tot nu ni s-a permis s convingem liceenii c
poezia trebuie citit i trit, ne-am dus în vizit acas la Daniel Corbu i
ne-am povestit unii altora de-ale vieii, ne-am mrturisit amrciunea c
volumele noastre de poezie zac ani de zile în sertarele prfuite ale
editurilor. Doar Nicolae Sava, cu ochii lui mari i negri, cufundat în tihna
unui fotoliu, tcea i zâmbea din când când îngduitor cu noi, cei
zgomotoi. i a fost ziua a treia. Trenul meu de întoarcere acas urmând
s decoleze de-abia la orele dup-amiezii, iar ceilali poei-gazd fiind
prini cu treburile vieii cotidiene, sacrificatul a fost Nicolae Sava. Am
urcat împreun sute de trepte, eu privind fermecat crestele munilor în
poala crora se leagn, prunc rsfat, Piatra. Gardat i ghidat de
Nicolae Sava am poposit la Muzeul de Art, unde, pe atunci, era director
criticul Valentin Ciuc. Tot Nicolae a avut rbdare s stea alturi de mine
pe banca de pe peronul grii, unde mi-a druit cea de-a doua carte a sa de
poezie: Fericit precum mirele. Dup 1989, când Colocviile de poezie au
revenit pe harta vieii literare, mutându-i sediul la Piatra, Nicolae mi-a
druit i Privighetoarea ars, pentru ca, dup mai mult de apte ani s
primesc prin pot volumul Viaa public, aprut la Casa de Editur
Pantheon, prin strduina poetului Daniel Corbu.
O iau acum din raft i remarc, mai întâi, multele mele sublinieri
fcute cu creionul, semn c am citit cu atenie i bucurie aceast carte.
Re-citesc cu emoie i autograful pe care blândul i taciturnul meu prieten
moldav mi l-a inscripionat pe pagina de gard i realizez c-i sunt
datoare crile i dragostea mea poeticeasc. Cât despre autograf, i-l
împrtesc i ie, iubite cetitoriule: Poetei Ioana Dinulescu, aceste texte
amgitoare, în care mai credem înc, precum naufragiaii în corbiile
fantom, cu preuire pentru Poezia sa. (04 august 1997).
Dumitru Augustin Doman (Piteti)
Nikalai cel boem i cel bonom
De Nicolae Sava de la Neam am auzit pentru prima dat, în anii
1979-1980, din scrisorile pe care mi le trimitea Nichita Danilov de la
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Iai. Epistolele le-am gsit intacte în 2001 în dosarul meu de urmrit de
la CNSAS. În acea perioad înelegeam c cei doi optzeciti în devenire
se întâlneau adesea cu maestrul Emil Brumaru i nopi întregi fceau praf
poezia româneasc la nite cârciumi de pe sub Râpa Galben. Nichita îmi
trimitea i poeme în proz fermectoare de-ale lui Nicolae, înc
neaprute în reviste, în cri. Abia apoi i-am citit volumul … auzii titlu!:
Fericit precum mirele… Ca orice poet care se respect, Sava din
Vântorii Neamului public rar, nici un volum pe cincinal.
Apoi, abia dup 1990 m-am vzut fa ctre fa cu Nicolae,
cruia imediat i-am zis Nikalai. Într-o tabr de creaie (de duminic
pân duminica urmtoare) de la Poiana Bora am stat în aceeai camer
i am legumit acelai bidon de palinc pe care ne-a repartizat-o
organizatorul. Omul era i a rmas un minunat, un boem …organizat, un
boem i un bonom, cu care la un pahar pui ara la cale fr patim i fr
prtinire. Dac viaa literar româneasc ar avea o mie de Nikalai Sava,
aceast via ar fi un rai pe pmânt. De câte ori confirm c merg la un
festival literar, imediat m întreb de va veni i Nikalai. Uneori vine,
alteori nu. Dup posibiliti. Dac vine, e srbtoare. Aflu acum c –
drcia dracului! - e sexagenar. Hm! Deschid Wikipedia, vd cu cei doi
ochi ai mei, i zic cu voce tare c nu-i adevrat. Nikalai Sava este la din
1979-1980 din scrisorile lui Nichita Danilov. Rândurile astea nu le citete
într-o crâm dintre Râpa Galben i gara din Iai, la o mas de carton cu
Danilov i Brumaru? Înseamn c timpul a curs i eu sunt un retrograd.
La muli ani, Nikalai rimând c-un rai, c-un Rai.
Gellu Dorian (Botoani)
„Alturi de Nicolae Sava e linite totdeauna”
Fericirea unei astfel de singurti, în care la reverul hainei pori
tot timpul floarea de mire, nu este singura ce l-a însoit în aceti primi
aizeci de ani ai vieii pe Nicolae Sava. Poezia i-a fost, îi este fericirea de
fond, refugiul în tcerea lui de lebd pe o întindere de ape limpezi ca ale
Ozanei natale, din care vorbele, ca pietrele lefuite de apele reci i repezi
cu care gospodarii din Vîntori fac garduri, fîntîni, bani cu care-i duc
zilele la poalele Cetii Neamului, se aeaz în poeme ca miresele în
alcovuri mtsoase, pe care poetul le primenete cu tact i grij, în aa fel
ca linitea lui, linitea lor s ne fie dat nou. Rar, ce-i drept, dar foarte
bine, cu seriozitatea brbatului care tie c vînatul cel mai bun nu este cel
de pe mas, preparat i aromat, ci cel din pdure, la care se ajunge cu
mare greutate i pe care nu trebuie s-l decimezi, cum fac braconierii, fie
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cei adevrai, fie cei ce dau buzna acum pe colile albe de hîrtie,
împrtiind ccreze de capre inanite, sau pe paginile de internet unde
ucid cuvîntul pîn la epuizarea cititorului, pe care poetul sexagenar acum
a pus totdeauna mare pre, acestuia, el, Nicu, fiindu-i fericit precum
mirele, ale crui cîntece de privighetoare ars în înalturile cerului su
poetic nu sunt prozoase, domnilor!, ci bijuterii pe care le gsim din ce în
ce mai rar pe tarabele doldora de tot felul de chiciuri.
Alturi de Nicolae Sava e linite totdeauna, auzi sufletul lui
vibrînd, gîndurile lui susurînd numai la frumos i bine. A-l întreba ce
face, ar însemna s nu-i cunoti deja rspunsul pe care-l poart pe chip ca
pe un scut sub care st învingtor, chiar dac victoria lui nu i-o aclam
prea muli: cei muli sunt zgomotoi, ar spune Nicu, i asta l-ar deranja
foarte tare. Încît i de aici înainte ateptm de la el aceeai linite, aceeai
tcere aezat în poezii frumoase, limpezi ca apele Ozanei, „ca cristalul”,
cum spunea marele lui înainta i vecin de la Humuleti, Ion Creang.
Radu Florescu (Piatra Neam)
„Vinovat de prea mult singurtate”
Când trieti în provincie, ai ansa unei frumoase ratri sau a unei
mari poezii. Nicolae Sava, prin crile sale, definete în modul cel mai
concret i personal, o imens dragoste pentru poezie. Nscut cu un rar
sentiment de stânjenire în suflet, în ciuda realitilor care ne biciuie în
fiecare zi viaa, în faa propriei sale contiine, Nicolae Sava rmâne,
pentru totdeauna, poet. Vinovat de prea mult singurtate, construit de
fapt pentru asemenea via, Nicolae este poetul drag inimii mele.
Remus Valeriu Giorgioni (Lugoj)
„Între un iezer vulcanic
i ceva rmie de privighetoare ars”
ase decenii reprezint un semnificativ popas temporal, semn ala
coacerii depline pentru oricine – mai puin pentru poei …! Ei se
raporteaz acestui „deziderat” printr-o suav frond; pentru poei, 60 este
de regul numele/marca deplinei fragiliti sufleteti, a(l) perpeturii
copilriei. Am avut la Lugoj un prieten bun, Nicolae (Nicu) Sava, cu care
am început o revist postrevoluionar (- defel revoluionar, fiindc
religioas). Acum 8 ani, în prima zi a anului i în biseric, Nicu m-a
prsit subit, zburând înspre înaltele porumbaruri. De atunci nu mai tiu
213

nimic despre el, dar un lucru e sigur: c n-a trecut „în nefiin”, cum mai
zic unii, netrecui pe la biseric i care n-au auzit niciodat despre
preaplinul-surplusul de fiin al Veniciei. Întâmplarea fericit face îns
ca, de ceva vreme, Nicu al meu (de Lugoj) s fie înlocuit de un altul,
pietrean, cu care m-am împrietenit la Iei, aflându-m eu la colocviile
convorbiriste. Atunci am tinuit dimpreun la o feteasc regal…, am
întâlnit un suflet cald i tandru, de om i poet, Fericit Precum Mirele din
Canticum Canticorum; dei în adâncul (sufletu)lui am citit, ca-ntr-un
iezer vulcanic i ceva rmie de privighetoare ars.
Gheorghe Grigurcu (Târgu Jiu)
Poezia ca un simptom „al epuizrii care dureaz”
E în poezia lui Nicolae Sava o boem provincial, de solitar, care
afecteaz în egal msur "viziunea" i comunicarea ei. Aparentul
dinamism, combinatoria metaforic se încheag în figuri moi, reflectînd
devitalizarea. Însi evaziunea în univers se dovedete a fi iluzorie, o
reverie subire a unui individ claustrat ce se încumet a se confesa doar
pe jumtate (afectînd a nu-i lua în serios confesiunea): "i se întinde o
foaie alb i se spune fii sincer fii sincer fii sincer ai voie s fumezi i s
iubeti s fluieri i s mini dar i se întinde o foaie alb i nici un prieten
trebuie s-o parcurgi cu sufletul altdat fceai naveta pe jos la un liceu
(uria distan între tine i profesorii ti de chimie) acum i se întinde o
foaie alb" (Bancnota). Acestei existene înrcuite atît exterior (prin
toposul provincial), cît i interior (prin structura moral), îi corespunde
apstoarea senzaie de reluare continu, de monotonie. Mecanica unei
asemenea psihii repetitive, ducînd la impresia c nu mai e nimic nou sub
soare, e un simptom al "epuizrii care dureaz": "Ce s fac bine gloria
sap vechile galerii pentru fiii ei mai mruni cineva îmi bgase
programul acesta de victim i nu voia nicidecum s-neleag c scena
se mai petrecuse o dat" (Un fel de rspuns). La un moment dat,
lepdîndu-i masca bacovian (o ipostaz, totui, imaginativ-productiv),
Nicolae Sava se mrturisete fr ocol, prin transparena unei rugi în care
verbul nu mai conteaz în sine, devenind sens ultimativ-transcendent:
"Doamne nu te întreb cu ce i-am greit de mi-ai dat numai mie povara
aceasta care crete cu fiecare zi dar în afara trupului meu unde s plec
nefericirile mele se prefac în cuvinte i rmîn întiprite în memorie oare
vor trece anii peste toate aceste confuzii oare sufletul meu îmi va fi
favorabil vreodat?" (Vina). Nu altminteri s-ar fi rugat unchiul Vanea al
lui Cehov.
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Dinu Olrau (Sighioara)
„Am fcut un tunel prin poezia lui”
Poetul Nicolae Sava, cu înelesul i subînelesul su, mi-a spus
totul. i nu despre el, ci despre mine. Mi-am pus poezia lui sub picioare
i am vzut de sus spectacolul. Am fcut un tunel prin poezia lui, am
strbtut tunelul, iar la capt era lumea. Ce s-mi fi dorit mai mult?
Emil Nicolae (Piatra-Neam)
„Tcerile lui semnificative”
Pentru mine, tcerile lui Nicu Sava sunt extraordinare! Îl privesc
cum st alturi, martor la evenimente care pe noi ne întrât / ne irit i
ne provoac explozii de cuvinte, iar el tace. Se vede c nu e absent, c a
„încasat-o” i el, dar continu s tac... i, peste mult – mult vreme, ne
arat un poem. Totdeauna, unul foarte frumos. Între poeme, îns, se
atern tcerile lui semnificative.
Raluca erban – Naclad (Piatra Neam)
Debutul, debutul ...!
Nu a avea dreptul s m aflu aici, printre prietenii sau cunoscuii
poetului Nicolae Sava, pentru c abia dac ne tim din vedere i nici nu
am citit vreo carte a domniei sale, înc. Totui, apelul poetului Adrian
Alui Gheorghe trimis colaboratorilor revistei Conta, m-a determinat s
încerc s aflu mai multe despre domnia sa. Aa am constatat cu uimire c
debutul su s-a produs în Revista Tomis, în a crei redacie am petrecut 8
ani, perioad încheiat o dat cu venirea mea la Piatra Neam. I-am sunat
pe prietenii de la revista „cu ieire la mare“ i i-am rugat s rscoleasc
prin arhiv dup numrul din octombrie 1969, pentru a gsi pagina de
debut a tânrului de 19 ani, pe atunci lucrtor în portul Constana. Astfel
am descoperit versurile juvenile ale unui melancolic. Un poem respira
boala dorului dup paradisiacele locuri natale, cellalt dezvluia bogia
unei interioriti înclinate ctre reflecie. Sper s-i fac plcere s se
reciteasc, amintindu-i de ale tinereii valuri!
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Acum, la aniversar, îi urez poetului ajuns la vremea roadelor coapte
ca textele sale s aib parte de cât mai muli cititori empatici, iar
sufletului su pace, mulumire i mântuire!
Petru Pârvescu (Dorohoi)
„Scrie cum triete i triete cum scrie”
Fericit întâmplare ca în timpul vieilor noastre, trectoare, pe
aceste meleaguri, s cunoti oameni. Este i cazul poetului Nicolae Sava.
Dumnezeu i apa Ozanei, „cea frumos curgtoare...”, a pus lâng bdia
Ion Creang prieteni i poei deosebii. Aici, în jurul Humuletiului, întrun peisaj de vis i de basm, s-au nscut i au copilrit Daniel Corbu i
Nicolae Sava la Vântorii Neamului, Adrian Alui-Gheorghe la
Grumzeti. Mari i frumoi POEI! Fie-Le numele prin veac ludat!
Dar pe Nicu Sava a putea spune c l-am cunoscut dintotdeauna!
Volumul su, Via public, editat în 1995 la Panteon, vine s confirme,
înc o dat, dac mai era necesar, cele afirmate. El este unul dintre poeii
aceea, minunai, care scrie cum triete i triete cum scrie. De-a lungul
i de-a latul celor aizeci de ani, creionul i foaia, volumele sale de
versuri, depun mrturie în acest sens. Da, prietene, viaa uni scriitor este
public! Ce facem noi, ceilali, de lâng i dincolo de noi i de el,
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autoritile, societatea în ansamblul ei, pentru aceast instituie?! Reuim,
oare, în timpul vieilor noastre, s ne facem datoria? S apreciem i s
rspltim cum se cuvine gestul fr limite al Poetului. M tem c nu, sau
din ce în ce mai puin. Ce trist, târzie i irecuperabil constatare!
Singura, mica sau marea consolare, este a prietenilor. Vin i eu, ca i ali
prieteni, la ceas de tain i aleas srbtoare (în acest timp consumabil,
suntem atât de grbii, uneori!), s depun umila mrturie.
Viorel Savin (Bacu)
„Sunt simple lucrurile în aceast bibliotec de carne…”
Dac vrei s-l cunoatei/înelegei în întregul su pe poetul
Nicolae Sava – m joc cu drag la srbtoarea lui, invitându-v s m
însoii - este suficient s-i înirai în minte, sau cu pixul pe o fil de
hârtie, titlurile volumelor tiprite de-a lungul vremii: „Despre prietenie”,
1981, „Fericit precum mirele”, 1983, „Privighetoarea”, 1989, „Viaa
public”, 1995, „Proz, domnilor, proz!”, 1997, „Insolena nopilor”,
2004… Apoi, v rog s speculai cât de subiectiv putei, rând pe rând,
asupra titlurilor enumerate mai înainte; i reflectai pre de câteva
secunde asupra înelesului, dar i asupra sensurilor difuze ale sintagmelor
extrem de precis articulate. Fr voie, dar primind cu plcere
eventualitatea, v vei întreba dac nu cumva poetul i-a premeditat, înc
dinainte de debutul tipografic, programul estetic cu accent pe latura
moral i social a existenei, apoi i l-a împlinit cu excelen, în timp.
Poet admirabil, - realul lui Nicolae Sava, distilat în metafor, ne
surprinde cu rafinate conotaii în teritoriul dintre trirea frust i
melancolie! – l-am cunoscut la întâlnirile scriitoriceti organizate de
„Grupul de la Neam”, în care, între Adrian Alui Gheorghe, Daniel
Corbu, Radu Florescu, fcea figur distinct prin, de-acum, „celebra”-i
timiditate. Delicat i înduiotor, el însui se deconspir în volumul
„Insolena nopilor”: „De timiditate nici nu m-a fi nscut, / a fi lsat
pe altul în locul meu s vin.”
Calm, aparent senin, cu o experien de via special („Sunt
simple lucrurile în aceast bibliotec de carne / ce cu o sacr spaim le
percepem încet. Ne e team doar s le numim.”), Nicolae Sava ateapt
doar s fie citit! – Dac v apropiai cu buncredin, convorbind cu
dânsul vei simi cum v cuprinde, pe încetul, frumuseea i blândeea
sufletului su!
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Gheorghe Simon (Târgu Neam)
"Nicieri nu e mai frig ca între cuvinte"
Nicolae Sava e poetul cel mai bacovian dintre optzeciti. Pe acest
fundal de amrciune, asumat pîn în dinii strepezii de istorie, asistm
la o dram interioar pe care poetul nu se sfiete s-o mrturisesc, dar
nici s o evite, re-trind-o prin scriere. Lipsa semnelor de ortografie e
asemenea unei carene într-o biografie. E i acesta un mod de a cocheta
cu insolitul, dac o aur tragic nu ar traversa de la un capt la altul
aceste poeme în haine de gal i nu le-ar însuflei un aer jucu ironic.
Ceea ce e demn de relevat numaidecît e contrapunctul poetic, sincopa i
cezura poetic, spaiile albe ale absenei, ale nimicului, ale derizoriului.
O singurtate acerb, rvind totul în cale, creia nimic nu-i st
împotriv i pe care nimeni nu o poate îmblînzi. E aspr ca i adevrul ce
se insinueaz pîn i în primverile buimace. Singurtatea relevat nu
mai aparine omului, ci este chiar omul, substituit i instituindu-se ca
singura cale de urmat, cea a martirajului, a supliciului ontic. E atîta
tristee, încît poi auzi uor cum se cocovete varul de pe perei.
Privighetoarea macedonskian cînt acum sub un alt cer, într-un alt
imperiu, cel al spaimei atroce i univoce, întrupînd deopotriv pe cel care
scrie, ca i pe cel care se las trans-scris. Nicolae Sava ne avertizeaz c
nu se poate tri acolo unde lipsesc poeii. Orice motivaie sau explicaie
ar fi la fel de inutil ca i marea pentru înecat.
Melancolia e culoarea singurtii rvitoare. Zborul
privighetorii arse nu e deloc un zbor înltor, ci e cîntecul ucigtor,
orfic, întemeietor: "nicieri nu e mai frig ca între cuvinte". A locui în
pustiu nu înseamn a fi virtuos, decît dac îl ai pe Dumnezeu în preajm,
iar a locui înseamn a fi locuit de cellalt. E adevrat, chitul întîrzie, nu sa artat înc, pentru c el simbolizeaz umanitatea golit de sine, mulime
haotic, mas neputincioas, canettian, hu enigmatic, real pervertit deja
de prea mult eu terorizant, nimicitor: "dar nici un ghear din Alaska nu sa topit pîn acum de durere".
Într-o lume în care cuvintele sunt mai grele decît pietrele i în
care înelesurile îi scap i scapt de prea mult îneles, singura
posibilitate de a le surprinde e privirea ("Numai ochii cunosc libertatea
deplin"), privire care poate îndulci chiar i un ceai. Iar pe cerul acestei
poezii, creia i se frîng razele în nerbdarea lor de a face umbr
cuvintelor, surprinztor e soarele: soarele blond, tot mai blond, soarele
rou de stinge, soarele care pîn i el se aprinde cînd e vorba la o adic,
soare care poate cdea în mare, "acelai soare a rsrit în hohotele mele
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de plîns". Soarele alegoric i alergic la uman face ca realul s intre în
criz de real, fiind atît de viu i pregnant, încît abia ateapt parc s se
termine poemul i s-i sar poetului în piept.
Cassian Maria Spiridon (Iai)
„La captul pasului, realitatea ...”
Nicolae Sava, mut ca o lebd, st între noi fericit precum mirele,
fidel doar muzei Melpomena. Este în permanen treaz, tie i afirm: la
captul pasului realitatea ateapt s termin poemul i s-mi sar în
piept. Cînd realitatea e gata s-l doboare, vine muza cu insolen, în
nopile lungi sau prea scurte i-i spune: bea Nicolae Sava bea acesta este
vinul tu; i prietenii ti, muritorii te însoesc, îi sînt alturi, ciocnesc
pahare i sînt gata, împing realitatea pîn e una cu poezia. Atunci, în aripi
de gal, Nicolae Sava recii poemul ca pe o incantaie plin de-nelesuri,
într-o stagiune non-stop, în care cuvintele, mai grele decît pietrele, se
rostogolesc, se aaz unele dup altele, rînd peste rînd, pîn se ridic
piedestalul, întregul eafod de unde îi ia zborul, cu aripile arse,
privighetoarea.
Nicolae Turtureanu (Iai)
„Între sfîierea de sine i sfîierea de lume”
Mutatis mutandis, a zice c Nicolae Sava e mut ca o lebd.
Blaga a fost mut pîn la vîrsta de 5 ani, i niciodat n-a fcut abuz de
retoric. Nu tiu la ce vîrst a început Sava „a vorbi într-o limb” (nentoarcem la Creang!) i m-ntreb i-acum dac vorbete. Poate cînt?
„Lebada moare de cîte ori cînt” – aceast perl emis de un bacalaureat
nu-i chiar absurd, dac ne gîndim la poet: el moare de cîte ori scrie. Pe
Sava îl vd, cumva, ca pe Bacovia, scrijelind, cu un stilet, masa „de
brad”, ca s-i induc starea poetic. Nu starea de graie, ci starea de
dizgraie, acea sfîiere de sine i de lume, care-i poart sigiliul.
Frapant e c, în dicteul su, poetul Sava nu prea seamn cu
nimeni dintre contemporani ca, de altfel, i ceteanul Sava. Tipul lui de
discurs – poem în proz, s-ar zice – a provocat, deopotriv, derute i
delicii. Dac-o fi, el este un optzecist atipic, aizecist acum, ca muli dintre
congeneri. Pentru un (aproape) septuagenar ca mine, e greu suportabil s
constai cum optzecitii devin aizeciti. C aproape îmi vine s exclam:
Ce bine era în iepoca de aur, cînd eu aveam 30-40-50 de aniori, iar
219

dumnealor veneau cu un deceniu în urm i cu un pas înainte! Veneau la
Cronica, unde eu eram – s ne amintim i de Geo Bogza – un fel de
paznic de far liric i un homo ludens, pus acolo (gura lumii...) ca s
obstrucionez i s enervez poeii in spe. Dei optzecitii s-au dovedit a fi
ludici, în esena lor, n-a zice c agreau nesfîritele mele partide de ah,
cu Ioanid (Romanescu), cu (Stelian) Baboi sau cu cine se nimerea, în
timp ce ei ateptau s le dau un (unic) rspuns: cînd îi public?! Nichita
(Danilov), într-un portret pe care mi-l articuleaz cînd împlineam vîrsta
de-acum al lui Sava, povestete cum, un astfel de candidat (întîmpltor
sau nu: din Piatra Neam), exasperat de faptul c nu mai terminam
partida de ah i nu-i acordam atenia cuvenit, a scos din geant o
ppu, a scos i o toporic, i a început s o toace mrunt. Ppua.
Sugereaz Nichita c, de fapt, cel tocat eram eu. Cîmpul cu ptrele albe
i negre devenea, astfel, un Cîmp negru, pe care sacrificiile nu mai erau
doar simbolice: însui regele era sacrificat.
Uite aa se nasc legendele, miturile sau mcar mitomaniile!
Dincolo de gluma (festiv, ca s zic aa), a zice c, dintre scriitorii
pietreni, Nicolae Sava mi s-a aezat, în pagina de revist i (na,c-am ziso!) în suflet, fr nici o presiune, cu naturaleea faptului firesc. Cu Adrian
Alui Gheorghe, cu Emil Nicolae, cu Daniel Corbu – m mai cioroviam,
la rarele noastre întîlniri; Aurel Dumitracu mi-a scris de cîteva ori –
epistole fascinante, ale unui „singuratic i pribeag” care îi cuta un loc în
lume, între prieteni. Nicolae Sava îi însoea poemele de o epistol de
doar cîteva rînduri, perfect caligrafiate i niciodat revendicative. Poate
c... poate c anticipa astfel dificultatea redactorului, întru a-i insera,
împca i mulumi pe toi i pe toate, într-un spaiu de revist fatal
limitat, precum i stresul potaului literar, provocat de exigena lecturii,
teama de a nu arunca la co creaiile cine tie crui viitor geniu i de a
promova veleitari, grafomani ce te agasau prin insisten. De cînd
semneaz Corespondena literar la o revist, cred c Nicolae Sava a
îneles i mai bine aceste (im)ponderabile.
i mai am un motiv personal pentru care Sava e în stima mea
netulburat de varii dihonii dintre scriitori, cele mai multe produse cu
ocazia decernrii unor premii. Cu vreo zece ani în urm candidasem la un
astfel de premiu (nu l-am luat!) i, post-festum, doi membri ai juriului
(amici de ndejde, la acea or) se ddeau de ceasul morii s m conving
c el / ea m-a votat, dar... Dar, de fapt, unul din voturi era al lui Nicolae
Sava... Ça va?
Dar nici aa, înc, nu realizam c aceti (i ali) tineri poei de
altdat au devenit i ei, între timp, nite venerabili, încrcai de glorie i
de premii, urmrii cu jind i cu invidie de mai noile generaii, care
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chitesc cam de unde s-i apuce, ca s mi-i rstoarne... În ceea ce m
privete, postat la cellalt capt al tunelului, sînt contrariat doar de faptul
c ne apropriem tot mai mult unii de alii, c diferena decenal dintre noi
se contrage, odat cu (pe)trecerea anilor. Aveam, pîn de curînd, i o
dilem de adresabilitate, apropos de poetul aizecist, ezitînd în a-i spune,
la vizionrile noastre frugale: pe nume? pe prenume? De cînd am aflat c
a primit, din partea Asociaiei Scriitorilor din Iai, Premiul de excelen,
dilema s-a rezolvat. Aadar, de-acum încolo, pentru mine, Nicolae Sava
va fi: Excelen!
Cezar ucu (Neam)
“Tocmai trecea un anotimp”
Când “ofierul” literelor noastre, Adrian Alui Gheorghe, a ordonat
companiei de prieteni s-i gseasc timp i cuvinte potrivite pentru cele
ase decenii pe care Nicolae Sava nu le mai are, c tocmai le-a petrecut,
n-a micat nimeni în front, am zis cu toii: -Ça va, i am trecut la treab.
Dar puteai, oare, face altfel, când plutonul de execuie a’ lui Alui
Gheorghe are, tot timpul, aintit spre tine arma încrcat cu Cântece de
îngropat pe cei vii? L-am cunoscut pe poetul nostru, nu cum l-au
cunoscut toi, din vorbele altora, ci, pe viu, cum se spune, acum 14 ani,
odat cu lansarea primului numr al revistei La Tazlu, trimestrial pe
care l-a moit cu articolul de pe copert, Venicire prin cuvânt, i în
paginile cruia a publicat, numr de numr, unele din ale sale inspirate
poeme. Fericit precum mirele într-o poz de nunt, Nicolae Sava venea
la cenaclul Prietenii lui Mironescu din Tazlu, câteodat singur, alteori
împreun cu Adrian, ce-i aducea prietenii dragi (odat, Adrian, mai ii
minte?, l-ai adus i pe cel mai bun prieten al tu, Aurel), iar când era
rugat s ne citeasc ultima sa capodoper, poetul se ducea la fereastr, o
deschidea încet i rmânea privind înainte. Tocmai trecea un anotimp.
Închidea fereastra i se aeza la loc. Rugat s mai citeasc o capodoper,
dup ce, cu toii, exclamam: - ce minunat, -ce minunat (intrând în jocul
su ), poetul se ducea din nou la fereastr, linitit, privind înainte cum
mai trec anotimpuri. Alteori, pe când realitatea îl durea mai puin, o
fcea pe profesorul de filosofie, spunând cum contiina lumii merge
înapoi, cum trebuie s ocolim marile gafe duminicale, de ce e necesar
starea la pând pentru fiecare idee genial, ori când trebuie fcut
comer cu iluzii. Ce vremuri mai erau! Timpul curgea linitit, poetul avea
privighetoarea lui personal, care cânta în fiecare diminea, trezindu-l,
precum pupza din teiul vecinului Creang, de pe lâng aceeai frumoas
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i cristalin Ozan curgtoare. Ce vremuri, Doamne, ce vremuri! Azi,
când peste tot este târziu, iar peste un anotimp privighetoarea personal a
poetului srbtorit îi va lua copacul, mutându-se-n grdina mea, iar
mâna poetului Nicolae Sava nu va mai nimeri fereastra, ca s-o deschid
pentru a ne arta ultima sa capodoper, ci peretele vruit foarte alb, pun
capt limitatului spaiu închiriat de la Conta lui Adrian pentru aceast
scurt i neterminat scrisoare adresat profundului poet Nicolae Sava.
Tazlu, 2010, toamna
Magda Ursache (Iai)
„Grav ca un puritan
d în clocot sub presiunea clipei”
Ca s nu cad în lirismotimie la aniversara lui Nicolae Sava, o s
v rezum rstiuta parabol a carului plin. Tatl îi spune biatului:
„Auzi? Vine un car gol”. „Da’ de unde tii mata c-i gol?”, se mir
putiul. „Pentru c hodorogete, zdroncne urît; dac ar fi încrcat, n-ar
face atîta zgomot”. Nicolae Sava traverseaz bunele i nebunele
existenei, aducînd spre noi un car plin de poeme. Cu spusa lui V.
Voiculescu, „m-am bgat surugiu la cuvinte”. Poezia care impune nu-i
zgomotoas, dimpotriv, capteaz atenia prin cuvîntul concentrat,
concentrînd, adic, energie emoional.
În vremi aberante pentru scris, Sava scrie o poezie frumos
curgtoare ca Ozana batinei. In solitudine cordis. Persoana sa biografic
e destul de... defazat de scrisul contemporan. Omul (serios-dramatic sau
sobru-dramatic, cum vrei) pare chemat de tceri într-o epoc a
zgomotului media, a borborismelor; caut echilibrul de sorginte clasic,
dei e un sensitif aparinînd familiei Bacovia; e insurgent ca un optzecist,
oniric ca un aptezecist, apocaliptic ca un doumiist. Grav ca un puritan,
d în clocot sub presiunea clipei. Poate intona o od bucuriei? i asta.
Seamn bine cu un personaj al meu de roman, A(i)urel Savu: trist,
singuratic, bizar, boem, inconvenabil...
Îi urez muli ani în laboratorul de metafore. 60 (împlinii în 23
oct.) nu-i vîrst greu de dus, mai greu de dus vor fi celelalte: 70, 80... Dar
Cenureasa asta numit i Poezia are darul nemaipomenit de a fi balon
de plutire, nacel peste neant. „Altfel, e greu pe pmînt”.
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Lucian Vasiliu (Iai)
Prietenul tcut
Precucernicul Nicolae Sava
pare descins de pe cruce.
Seamn cu un hriosov
din vremea zidirii
cetii Neamului.
L-am visat:
se oglindea în apa Ozanei –
cercuri, cercuri
fceau ochii lui de ermit
(îl asemnam poetului chinez
Li Tai Pe
care, tulburat de licori
ddu s îmbrieze luna pe lac,
czu din barc
i se cufund în abisul
apelor primordiale)
Ascetul nostru prieten
e limb de clopot –
de aizeci de ori rotit
ro(s)tit...
nov. 2010
Ion Zubacu (Bucureti)
„Privighetorul”
Nu vd absolut nimic incredibil în faptul firesc c un poet
împlinete 60 de ani. Cu atât mai mult cu cât acest lucru se întâmpl unui
poet special ca Nicolae Sava. Mi s-a întâmplat chiar i mie s împlinesc
nu demult aceeai vârst i depun mrturie scris c nu i-a adus nimeni
aminte de acest fapt cu totul nesemnificativ. Asta i pentru c n-am fost
atât de vrednic s agonisesc în preajm, timp de o via de om, prieteni
solidari i rmai înc oameni, ca Adrian Alui Gheorghe, capabili de
gesturi solemne. Dar nici prea solemne nu e bine, pentru c îndemnul
conspirativ al lui Adrian, pe care l-a trimis prietenilor pentru a stârni „un
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sentiment sau un gând” despre poetul i omul Nicoale Sava, l-a scris întrun registru accentuat aulic încât am avut sentimentul acut c nu e vorba
de trecerea „graniei dintre decenii”, ci a celei spre eternitate. i cum ce
i-e scris în frunte i-e pus, m-am speriat ru i am aternut aceste rânduri
sub semnul urgenei i inevitabilului, tiind bine c prin poezia sa, spiritul
lui Nicolae Sava a trecut, de fapt, i ultima grani, înaintea trupului
rmas s onticie mai pe urm, pan la vremea sorocului.
Mi-e greu s numr zecile de ani de când l-am întâlnit pe Nicolae
Sava prima dat, cred c în zorii generaiei 80, la întâlnirile de poezie de
la Târgu Neam, ale lui Daniel Corbu, i apoi în lungii ani urmtori,
nelipsind de la nici o întâlnire a ceea ce istoria literar va reine în
viitorul su ca fiind „gruparea literar Neam”, Aurel Dumitracu, Daniel
Corbu, Adrian Alui Gheorghe, Radu Florescu, Nicolae Sava. Numai c în
timp ce despre toti ceilali a putea povesti o întâmplare de via în care
am fost implicai împreun, cusut cu un fir epic, Nicolae Sava a rmas
pentru mine o enigm nesplicat, despre el n-a putea povesti decât
tcerile lui îndelungi, de zeci de ani, i privirea ochilor care m
urmrete, voind s-mi spun ceva important, dar fr s apuce înc smi spun vreodat. Nu tiu nici acum mare lucru despre omul Nicolae
Sava, nici de ce omul sta scrie poezie i mai ales cum s-a întâmplat de
scrie poezie, când fiina lui
lumeasc pare s spun c e în cu
totul alt parte decât în câmpul
minat de muze al spiritului. i chiar
am aflat odat, când mergeam la
Târgu Neam, c ar lucra la o
autobaz, i c ar fi chiar eful
acelui parc de autobuze, nu tiu nici
acum dac e adevrat, sau doar o
glum a prietenilor, dar de atunci nam mai întrebat nimc despre om,
temându-m s nu-mi violenteze i
mai mult cu insolitul descoperirilor
biografice imaginea mea dantelat
romantic despre poet i poezie.
„Fiecare cu întunericul lui”, vorba
inspirat a poetului.
Mi-am zis atunci c omul
Nicolae Sava e ca acei lucrtori în
medii grele, la sonde, sau în mine de
crbune, mânjii toat sptmâna pe
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mâini, pe fa i pe haine, cu negrul vâscos al ieiului sau crbunelui, dar
când vine duminica, se spal frumos de macularea de masc a acelei
realiti, îi pun cmaa alb, cravata, costumul impecabil i ies i ei în
rând cu ceilali la parada srbtoreasc de pe centrul lumii, „fericii
precum mirele”. Iar un vers memorabil al lui Nicolae Sava din acei ani
venea s-mi confirme intuiia: „soldatul avea o istorie istoria avea un
soldat”, în care este cât se poate de evident c istoria mare,
împroprietrit cu lumea asta, în care oamenii nu sunt decât soldai buni
de dat carne la tun, era cu totul diferit de istoria personal a soldatului
care se încpâna s nu se lase strivit de istorie: „oamenii devin soldai
când au toate cuvintele la picioarele lor istoria rmâne în urm atunci”.
Idee pe care am regsit-o, desigur, i în alte poeme: „la captul pasului
realitatea ateapt s termin poemul i s-mi sar la piept”. Dac e clar
c pentru Nicolae Sava realitatea de zi cu zi e una i poemul este cu totul
alt realitate, a rmas pentru mine o enigm de-a lungul zecilor de ani de
ce ambele realiti, i cea submundan de jos i cea celest, de sus,
ateapt s sar la pieptul poetului, ca nite iubite fremttoare. „Fii
aadar bine venit în casa mea nu-i lua decît cerul cu tine”, scrie poetul
„bolnav de prieteni”, în poemul su srbtoresc, „o doamne muli îmi
sunt datori cu o lacrim”, dar eu tiu deja c toi cei care îl cunoatem îi
datorm lui Nicolae Sava doar lacrima noastr de bucurie, pentru victoria
miraculoas a cuvâtului împotriva unei tragedii personale a destinului
su, ca i a destinului fiecruia dintre noi, cei ce scriem, i care
asemenea lui „nu ne-am rtcit niciodat pe crrile înguste ale
norocului”.
Iar cine vrea s-i fac o idee despre valoarea poeziei lui Nicolae
Sava, neevaluat la adevrata ei msur de criticii i istoricii literari, cum
se întîmpl cu aâia ali poei strlucii ai risipitoarei noastre literaturi, ar
trebui neaparat s reciteasc formidabilul text „Privighetoarea ars”, din
ciclul „Fragmente de roman” al unui volum aprut în primvara anului
de teroare i graie 1989, dar cu titlul înjumtit de cenzur i rmas pe
copert doar „Privighetoarea”. Fiind vorba de un „fragment de roman”,
îngduii-mi s povestesc foarte pe scurt, mai mult cu vorbele mele, ceam îneles eu din acest textul ieit din comun: în timp ce soldatul e într-o
tranee pe câmpul de lupt, cu gamela de ceai în mân ateptând ordinul
de atac, pe deasupra sângeroasei încletri rzboinice, „prin ceaa istoriei
trece privighetoarea” cântând. Dar faptul c a mai rmas în lume o
vietate cânttoare, scpat de sub cotrolul su, îl înfurie grozav pe
ofierul care sare în picioare, în mijlocul soldailor si, i url înnebunit:
„privighetorile nu fac parte din istoria voastr adevrul lor nu-l certific
nimeni adevrul lor suprim viaa voastr obinuit în care iubii i urâi
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trii cu micile voastre mizerii vei fi liberi în noul nostru imperiu”. Cum
nici un rspuns nu vine dintre soldaii cufundai în aburul de ceai cald al
propriilor reverii, ci doar cântecul privighetorii gâlgâie ca o pânz
freatic în tot cerul, înfruntând „armata aceasta trecut prin atâtea
rzboaie”, ofierul ordon „foooc, s-nceap canonada”, „dai foc dai
foc privighetorile vii sînt obraznice linitite sînt privighetorile arse”. i
în scurt timp, realitatea calm de sub poalele pdurii, unde armata îi
avea tabra, se rvete ca o Câmpie a Armaghedonului. Dar iat finalul
acestui formidabil „fragment de roman”, cu o moral profetic, rostit cu
claritate în primvara ultimului an al dictaturii comuniste din România :
„se aprisese pmântul se aprinsese i soarele muuroaiele de furnici
iasomia i feriga în gamel ceaiul începuse s fiarb dar nimeni nu-l mai
îndulcea cu privirea doar pe deasupra pdurii trecea odat cu fumul
spre cer un cântec viu de privighetoare”.
Prin întreaga sa creaie, Nicolae Sava este o privighetoare vie care
a învins cu miracolul cântecului su nu doar brutalitatea strivitoare a unei
dictaturi, ci i tot ce a ameninat tcutul spirit lucrtor în istoria real a
fragilei fiine umane, mereu supravieuitoare.
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Debut
Premiul revistei CONTA
la Festivalul naional de poezie
“Nicolae Labi”, Suceava, oct. 2010

Marina Popescu
(Bucureti)
Ne cântream singurtatea
erau zile
ne cântream singurtatea
pe carapacea unei broate estoase
zvelt – pierduse prin nisip
pietrele preioase pe care des Esseintes
le comandase special pentru ea
bucuroas – mai simea uneori
o mângâiere pe spatele btrân
doctorul rezident
prin culoarele incolore
ale ceasurilor tic-tac tic-tac
înfigea în noi stetoscopul
metalic i rece
i ne striga: e ok, e totul ok
mâncai, bei i v veselii
dar de fata osoas
a lui Negru împrat
s nu uitai!
noi îi ascultam sfatul
secam oceanele
înghieam pomii, lanurile,
grdinile frumos plivite
râdeam pân umpleam la loc
bazinele hidrografice ale terrei
dar invariabil
urma legnarea la unicul sân
al acelor zile.
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Casa asta e prea mare
de aici i distanele imense dintre noi
uneori strigm
aerul dens sparge fonemele
pereii cu spinri încovoiate
duc povara pcatelor
în nopile cu minus se înghesuie unii în alii
prind pe vreunul din noi îl strivesc,
îl împing tot mai jos spre pmânt.
Soarele îi bag uneori nasul pe geam
curios ca un câine adulmec,
ne muc în joac de mâini i de picioare
spre sear se întoarce la coteul înalt
noi tot aici i tot mai rari.
Noapte de noapte acelai vis
înfipt în perna încreit
în casa asta va intra cineva
fr btaie la u (sonerie n-avem)
i va striga: acum hai, evacuarea!
urmeaz o infinit vacan, dar
asta numai prin tragere la sori.
Niciunul
Niciunul din noi
nu are curajul s mai construiasc
de multe ori cuvintele nu se leag
pianjenii au
picioarele împotmolite în praful
care ne curge lent, atât de lent pe ochi.
Semnm cu nite personaje din Sims,
deasupra capului purtm câte un nor,
un semn de întrebare, puncte-puncte
în ateptarea clickului salvator.
Ua frigiderului se deschide, semn c ne e foame
i pentru asta mergem la cumprturi
pe furi ieim i intrm
pe furi ne privim unul pe altul
pe furi ne gândim la cel de lâng noi
i tot pe furi recunoatem în sinea noastr
c de construit, niciunul...
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„Trebuie s spunem c impresia final a acestui
spectacolul deosebit de dinamic este în consonan cu
viziunea dramaturgului care i-a definit aceast pies drept
„poem tragic“. Aadar, o premier care deschide stagiunea
Teatrului Tineretului sub bune auspicii.”

Vigoare i pasiune sau fora unui spectacol
o cronic de Raluca erban-Naclad
Deschiderea stagiunii 2010 – 2011 la Teatrul Tineretului din
Piatra Neam a însemnat o întâlnire cu un spectacol dificil: Yerma, dup
textul omonim al poetului i dramaturgului spaniol Federico Garcia
Lorca, în regia lui Béres László. Dei pe afi scrie Yerma de Federico
Garcia Lorca, cred c mai potrivit ar fi fost s scrie dup, pentru c textul
autorului spaniol a funcionat doar ca pretext pentru un discurs de teatru
– dans în care András Lóránt i-a luat partea leului prin coregrafia sa
flamenco, extins pe aproape toat durata spectacolului. Povestea unei
tinere femei obsedate de faptul c nu are copii a fost redus la minim din
punct de vedere al replicilor, optându-se pentru o exprimare gestual
deosebit de pronunat, fie c era vorba de dialog corporal mimic sau de
interpretare flamenco. Singurtatea dansatorului de flamenco (unul dintre
cuvintele care definesc acest gen muzical este „soledad“) a plusat nota de
tragism i pasionalitate a eroinei principale, iar ritmicitatea acestui dans a
canalizat energiile colectivitii steti care asist i comenteaz povestea
Yermei pe tot parcursul piesei, ca altdat corul din tragediile antice.
Probabil c s-a dorit o trimitere la aceast marc a tragediei antice prin
costumarea în inute simple, negre a grupului de steni (cu excepia
finalului), deloc potrivite cu vestimentaia cerut de flamenco.
Izabela Neamu a reuit s dea via unui personaj sfâiat de
pasiune i frustrare, cu o voce plin în rostirea replicilor i, de asemenea,
surprinztor de accesibil pentru partituri destul de dificile, chiar dac la
premier prima bucat interpretat nu i-a ieit tocmai bine, vocea nefiind
suficient de înclzit. A fost secondat de Horia Suru, un actor despre
care a fi jurat c e, de fapt, balerin. Discursul su coregrafic a fost
impecabil, folosindu-i maximal corpul extrem de mobil i de expresiv.
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El l-a interpretat pe soul Yermei, un brbat refugiat în munca la ferma sa
pe care i-o mrete continuu, în ritmul creterii frustrrilor consoartei,
care îi reproeaz neîmplinirea familial prin lipsa copiilor. Un al treilea
personaj care arunc lumini noi asupra acestei tragedii matrimoniale este
btrâna Dolores, femeie cu o via aventuroas, depozitar a unei
înelepciuni practice privind relaiile dintre brbai i femei, dar i a unor
practici magice de fertilitate. Ea este interpretat de Lucreia Mandric, o
actri pe care atept cu mare bucurie s-o vd jucând ori de câte ori o vd
pe afiele de spectacol. Tinerii ei colegi din trup au de învat de la
aceast profesionist ce înseamn rostirea replicilor cu impostaie,
ambitus vocal i inut scenic. Dei a fost distribuit într-un rol episodic,
Cezar Antal a fost din nou la înlime, condimentându-i rolul cu o arj
bun de improvizaie. În cruciorul su cu rotile, Victor, personajul
interpretat de Cezar Antal, a fcut o demonstraie despre ce înseamn
adevrata vitalitate, care este o for sufleteasc expansiv ce nu se
poticnete de hibele trupului. Pe lâng acetia, grupul de steni a avut
rolul su în coagularea întregului discurs artistic, cu toii depunând un
efort considerabil în susinerea partiturii de flamenco: Andrea Gavriliu
(cu certe caliti coregrafice), Nora Covali, Ecaterina Hâu, Loredana
Grigoriu, Adina Suciu, Ctlina Ieanu, Gina Gulai, Drago Ionescu,
Matei Rotaru, Daniel Beleag, Rare Pârlog. În loc de castaniete, s-a
optat pentru evantaie care au pocnit i s-au rotit ameitor, punctând
pasionalitatea gesturilor. Poate c percuia obinut din dansul tocurilor,
al palmelor i al evantaielor a fost uneori mult prea pronunat i prea
îndelungat, acoperind glasul actorilor i cauzând uoare migrene
spectatorilor cu nervii mai slabi. Decorul realizat de Dobre Kóthay Judit
a atras atenia printr-un operator imagistic interesant, extrem de activ în
crearea unei atmosfere poetice care a sublimat tragedia Yermei: un panou
rotund, o lun – oglind, pe care se proiectau imagini desfurate în
culise.
A fi vrut s aud mai mult din piesa lui Lorca, cu atât mai mult cu
cât traducerea îi aparine marelui traductor din spaniol, profesorul
Andrei Ionescu, care a tiut s obin vraja poetic specific discursului
dramatic al autorului spaniol. Cu toate acestea, trebuie s spunem c
impresia final a acestui spectacolul deosebit de dinamic este în
consonan cu viziunea dramaturgului care i-a definit aceast pies drept
„poem tragic“. Aadar, o premier care deschide stagiunea Teatrului
Tineretului sub bune auspicii.
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”Ediia a XXV-a a festivalului – concurs „Pledez
pentru tine(ri)“ de la Piatra Neam s-a finalizat cu
acordarea premiilor pentru zece categorii. Nume ca Bogdan
Nechifor , Conrad Mihai Mericoffer, Emília Borbély,
Marius Damian, Diana Cavallioti sunt tot atâtea promisiuni
pentru performana teatrului românesc.”

Festivalul de Teatru, Piatra Neam,
ediia a XXV-a, 18 – 30 octombrie 2010
note de Raluca erban- Naclad
Pe piaa bogat a festivalurilor de teatru de la noi, cel de la Piatra
Neam, dedicat tinerilor actori, i-a creat de ceva vreme nota sa
distinctiv, dat pe de o parte de prestigiul tradiiei care aureoleaz
Teatrul Tineretului, iar pe de alta de dorina de-a dreptul asediatoare a
participanilor de a veni în oraul de la poalele Pietricici ca la o oaz:
peisaj splendid, o echip organizatoric eficient i trupa tânr a
teatrului care susine musafirii cu mult entuziasm, an de an, de la
vizionarea spectacolelor pân la petreceri i plimbri. De exemplu, anul
acesta au fost înscrise la concurs nu mai puin de 180 de spectacole,
dintre care juriul a selectat 25. Dar pe lâng acestea, spectatorii au putut
viziona i piese în afara concursului, astfel încât timp de dou sptmâni,
în perioada 18 – 30 octombrie 2010, au fost provocai la un maraton de
32 de spectacole. Dintre acestea, am reuit s vd 12, toate meritând
consemnate pentru c dau seam de direciile spre care se îndreapt
viziunea aripii tinere din teatrul românesc.
„Ca pe tine însui“ (de Maria Manolescu, regia Radu Apostol,
Teatrul Mic Bucureti, seciunea profesioniti)
A fost un spectacol care, judecând dup reaciile publicului, a
plcut destul de puin, în primul rând din cauza textului dificil, rupt fie
pentru a sugera mini alienate, fie pentru a se deschide într-o zon a
poeticului; oricum nebunia are doza ei de poezie. Apoi subiectul abordat
(insensibilitatea noastr, a celor responsabili, fa de moartea a
aproximativ 300 de oameni ai strzii, în fiecare iarn, pe strzile
Bucuretiului) este el însui dificil de acceptat empatic, într-o ar de
asistai social. Ideea spectacolului e generoas, iar jocul lui Mihai Gruia
Sandu a salvat impresia general, suplinind stângciile tinerilor si
parteneri Mihaela Rdescu i Viorel Cojanu. Muzica live interpretat de
Bobo (trupa Fr Zahr) a subliniat îngroat mesajul. În concluzie, un
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spectacol crud (atât denotativ cât i conotativ), dar un proiect interesant,
bine pus în lumin printr-un site.
„Cântreaa cheal“ (de Eugène Ionesco, regia Alexandru Dabija,
Teatrul German de Stat Timioara, seciunea profesioniti)
În cazul acestei piese, notorietatea sa pe scena universal e o
cocoa greu de purtat de cei care o monteaz. Trupa de la Teatrul
German de Stat din Timioara s-a descurcat onorabil, chiar dac uneori
era vizibil faptul c efortul redrii unor interminabile replici afecteaz
exprimarea artistic în ansamblu. Ritmicitatea limbii germane a potenat
impresia de limbaj trecut printr-o main de tocat, pe care i-o provoac
majoritatea pieselor lui Ionesco. Am remarcat mobilitatea gestual a
tinerei Olga Török, interpreta servitoarei Mary. Am fi ateptat ceva mai
mult de la inventivitatea unui regizor matur, de succes, cum este
Alexandru Dabija, piesa artând mai mult ca o pasre cu o singur arip:
textul.
„Omul pern“ (de Martin McDonagh, proiect coordonat de
Adrian Titieni, Universitatea Naional de Art Teatral i
Cinematografic „I. L. Caragiale“, seciunea coli de teatru)
Aceasta este una dintre piesele montate destul de mult de regizorii
notri tineri. Textul în sine este unul valoros, cu mesaj profund uman:
protejarea povetii ca miracol i salvare într-un sistem totalitar. Katurian
este un scriitor arestat pentru c povetile sale seamn cu nite crime
anchetate de poliie. Pentru c poliitii vor s-l scoat neaprat ap
ispitor, scriitorul îi asum respectivele crime cu condiia ca
manuscrisele s nu-i fie distruse, acestea putând mrturisi în timp despre
valoarea omului Katurian, redus la zero de puterea tiranic. Dintre tinerii
masteranzi interprei, Bogdan Costea, tefan Ion, Ctlin Coarc,
ultimul menionat a prut cel mai natural în interpretare.
„Face2Face“ (adaptare dup Seherezada de Jonas Gardell,
spectacol independent)
În club Tonique am vazut un spectacol tip „one man show“
conceput i interpretat de Andrei Ciobanu, un tânr actor ieean capabil
de un registru vast al tririlor, foarte mobil gestual, care a dus destul de
bine povara unui spectacol extrem de solicitant. Textul lui Gardell, un
dramaturg suedez contemporan, este în sine unul încrcat de tensiune
pân la explozie, vorbind despre oscilarea în asumarea sexului,
schizofrenie, alcoolism, traumele scriitorului care îi hrnete existena
personajelor din propriul sine, dar care, pentru a exista, asemenea unei
eherezade, trebuie s spun mereu poveti, într-o deirare de sine.
„Pyramus & Thisbe 4 You“ (dup William Shakespeare, regia
Alexandru Dabija, Teatrul Odeon Bucureti, spectacol în afara
concursului)
Acesta a fost, de departe, cel mai aplaudat spectacol din festival.
De data aceasta Alexandru Dabija s-a dedat risipei în ceea ce privete
232

creativitatea viziunii artistice, reuind timp de o or i jumtate s in
publicul conectat la o pies în care se repet de patru ori acelai text.
Scena meteugarilor din „Visul unei nopi de var“ în care acetia
doresc s joace o pies despre Pyram i Thisbe în faa unor însurei de
sânge albastru, este reluat de patru grupuri distincte: cel al unor femei
singure, care îi exhib frustrrile în asumarea rolurilor, cel al unor tineri
actori care cu entuziasm nebun urmeaz neroziile unui profesor gogoman
i îngâmfat, cel al unor moldoveni sraci cu duhul plus un ungur care
încearc s bifeze o aciune de cmin cultural, iar ultimul este chiar cel al
tehnicienilor de la Teatrul Odeon, al cror joc reprezint lovitura final în
demersul de demascare a conveniilor teatrale. Dorina Lazr, Rodica
Mandache, Pavel Barto, Marius Damian, Mihai Smarandache sunt
câteva din numele care au oferit o sear de râs cu lacrimi i o lecie
despre teatru.
„În container“ (de Constantin Cheianu, regia Cristian Ban, Teatrul
Odeon Bucureti, seciunea profesioniti)
La seciunea respectiv, mi s-a prut a fi cel mai bun spectacol
dintre cele vzute. Textul excelent scris a fost dublat de jocul impecabil
al actorilor. Prea c rolurile fuseser scrise special pentru respectivii
interprei. De altfel, Marius Damian (un nume care trebuie urmrit cu
atenie) a obinut premiul pentru cel mai bun actor. Plecând de la
întâmplri reale, piesa lui Constantin Cheianu te conecteaz la fapte pe
care le-ai crede neverosimile. Pentru c doresc s scape de srcie,
oamenii sunt dispui s se supun unor metode criminale folosite de
traficani pentru a-i introduce ilegal în diferite ri din Europa
Occidental. S fi bgat într-un sac de plastic i s respiri printr-un furtun
care are captul pe fundul unui container în care trebuie s cltoreti
câteva zile, e un joc la ruleta ruseasc.
„Playground“ (regia Yvette Bozsik, Teatrul Figura Studio –
Gheorgheni)
A fost un spectacol de pantomim i dans în care improvizaia a
reprezentat un ingredient folosit din plin. Talentata balerin i coregraf
Yvette Bozsik a surprins i prin caliti regizorale, realizând un spectacol
fascinant despre doza de nebunie care exist în fiecare.
„Noile suferine ale tânrului W.“ (dramatizare dup romanul
omonim de Ulrich Plenzdorf, regia Andreea ovan, Universitatea BabeBolyai Cluj-Napoca)
Tot în Club Tonique am vzut spectacolul conceput i interpretat
de proaspta absolvent Andreea ovan, o actri interesant pe registrul
sarcastic, dar care mai are de lucrat la amplitudinea vocii, emisie vocalic
etc. Desenele unor copii cu deficiene de vedere, care au fcut parte din
decor, au plusat emoia unei poveti despre aripile adolescenei i
mlatina cotidianului.
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„Minunata lume nebun“ (de Anthony Neilson, regia Rzvan
Murean, Teatrul Municipal Baia Mare)
Lumea oniric a acestui spectacol, care s-ar fi putut intitula foarte
bine „Alice în ara Nebunilor“, m-a urmrit mult timp prin personajele
sale îneltoare i groteti ca nite caricaturi de Goya. A fost un spectacol
obositor i pentru suflet i pentru minte i pentru urechi, dar care merit
vzut. Un spectacol – pharmacon: pe de o parte te otrvete, iar pe de
alta îi deschide ochii în lumea propriilor tenebre, unde refuzm s privim
de obicei i devenim astfel, noi înine, montri.
„mady-baby“ (de Gianina Crbunariu, regia B. Fülöp Erzsébet,
Universitatea de Arte Târgu-Mure în colaborare cu Teatrul
Maghiar de Stat Csiky Gergely Timioara)
Acest spectacol a reprezentat culmea ineditului în acest festival. A
fost jucat într-un microbuz în timp ce acesta se deplasa pe strzile
oraului. Publicul pasager a fost tratat cu srele i a dialogat cu eroina
unic a spectacolului în cadrul momentelor de improvizaie. Textul
Geaninei Crbunariu este unul dintre acele piese care dincolo de miza
estetic vizeaz un mesaj social, lansat cu fora unei bombe. Violena
limbajului i a actelor narate nu e gratuit, ci reprezint acea realitate care
ne înfioar la tirile de la ora cinci. Mdlina e o adolescent care alege
s plece în Irlanda, la prietenul ei, Voicu. Acesta îi face rost de bilet de
avion i paaport, ademenind-o cu o carier în show – bizz . Acolo fata e
pus s se prostitueze, îndurând atrociti care o desfigureaz sufletete i
fizic. Finalul piesei marcat de moartea fetei e aproape previzibil, pentru
c ieirea din via pare s fie singura evadare din comar. Dup relatarea
episodului crimei, eroina i-a agat de umeri nite aripi de pasre
împiat i a ieit din main pe hubloul din tavan. Ultima imagine cu ea
a fost stând în btaia vântului cu fustia de voal i penele fâlfâind.
Hubloul s-a închis, iar microbuzul a pornit pentru o ultim tur prin ora.
Emilia nu s-a mai întors, iar spectatorii au ieit din microbuz cu sufletele
pline de aplauze pentru studenta de anul II, Emilia B. Borbély, care a fost
rspltit la finalul festivalului cu premiul pentru cea mai bun actri.
Festivalul a fost deschis cu excelenta pies a Teatrului tineretului
„Yerma“, de Federico Garcia Lorca, în regia lui Béres László, dar despre
aceast pies am scris pe larg în cronica de deschidere a stagiunii.
Ediia a XXV-a a festivalului – concurs „Pledez pentru tine(ri)“
de la Piatra Neam s-a finalizat cu acordarea premiilor pentru zece
categorii. Nume ca Bogdan Nechifor , Conrad Mihai Mericoffer, Emília
Borbély, Marius Damian, Diana Cavallioti sunt tot atâtea promisiuni
pentru performana teatrului românesc.

234

"A observa c avem de-a face mai degrab
cu o atitudine de maestru în aceast serie de rigori
asumate explicit: Mircea Rzvan Ciacâru ascunde
improvizaia (fr s o resping definitiv), o
disimuleaz într-un ideal de tip "clasicist", cu forme
echilibrate i "încheiate" dup toate regulile. "

Mircea Rzvan Ciacâru:
"Muzica evaletului"
un comentariu de Emil Nicolae
De la cea dintâi "ochire" re-pus peste pânzele lui Mircea Rzvan
Ciacâru (n. 1946 la Cluj, absolvent de arte plastice la Universitatea
Timioara din 1973, an în care se mut la Piatra-Neam i se integreaz
micrii artistice din acest ora; membru al UAP, are la activ numeroase
expoziii în ar i în strintate, lucrrile lui figurând în muzee i colecii
particulare din România, Frana, Italia, Israel, Olanda, Germania, Rusia,
SUA), se verific o serie de lucruri pe care le tiam deja din expoziiile
sale. i anume: preferina pentru natura static; reflectarea întregului prin
reprezentarea unei pri din el (copac, pâlc de copaci, poart sau cpi de
fân), cu funcie de semn, în cazul peisajului; extraordinara tiin de a
compune imaginea static; tehnica deosebit a drapajelor (vârful fiind
atins aici de o iie, unde jocul umbrelor evideniaz zone distincte de
falduri albe în luntrul albului), a reflexelor i a transparenelor etc.;
inutil s mai remarc armonia cromatic i capacitatea de a rezolva
alturarea unor culori care se exclud prin definiie (verdele i albastru, de
pild). Noutile, când se hotrte s le arate, constau în ui / portaluri i
ferestre - care faciliteaz artistului, în plus, posibilitatea de a-i
demonstra abilitatea în obinerea efectului plastic din suprafee dure
(piatr sau crmid) -, alturi de peisajul virtual ori pseudopeisajul
realizat în manier pointilist, care este de fapt proiecia / proiectul unui
"deal" conceput în laboratoarele calofile interioare ale pictorului.
Toate lucrurile astea, cercetate în grab, ar putea s lase impresia
de artificiu, de propunere demonstrativ, de etalare a unor virtui tehnice
deprinse de-a lungul timpului. În schimb, eu a observa c avem de-a
235

face mai degrab cu o atitudine de maestru în aceast serie de rigori
asumate explicit: Mircea Rzvan Ciacâru ascunde improvizaia (fr s o
resping definitiv), o disimuleaz într-un ideal de tip "clasicist", cu forme
echilibrate i "încheiate" dup toate regulile. Ba chiar a spune c asta e
"fronda lui Ciacâru": când aproape toat lumea se grbete i las
numeroase "deschideri" în desfurarea discursului plastic, sub
acoperirea teoriilor despre "libertatea creatoare", pare c el persist
tacticos în elaborarea unei "opera chiusa", supus maximei exigene.
Dar s nu uitm c un important ciclu din creaia sa se numete
"Muzica evaletului"! i abia pornind de la aceast sugestie vom
descoperi c pictura lui Mircea Rzvan Ciacâru e, totui, deschis i
imaginativ în sensurile ei profunde, adic în fond i nu în form.
Partitura, ca s folosesc un termen adecvat, corespondenelor (între sunet
i culoare) i a sinesteziilor (între auz i vz) are o lung istorie,
imposibil de rezumat aici. M opresc numai la dou enunuri venite de pe
cele dou versante / domenii ale baricadei artistice, la începuturile
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modernitii: compozitorul Al. Scriabin, pe la 1909-1910 (când scria
"Poemul de foc"), visa la corespondena dintre jocurile de lumini i
tonalitile cromatice; iar pictorul V. Kandinsky, în studiile sale, a cutat
permanent corespondena dintre culoare i timbru, sau aa-zisa
"sonoritate interioar" a culorii. Din îndelungata coabitare a muzicii cu
pictura a rezultat o întreag bibliotec referitoare la interferena celor
dou arte, dar i o bogat terminologie comun. Vibraia, de pild, un
atribut specific sunetului, a devenit un criteriu calitativ pentru suprafaa
pictural. Tot felul de tehnici prin care se obine vibraia, în desen sau în
pictur, se înva la coal. Nu e suficient îns pentru a face o "pictur
muzical" (inversul "audiiei colorate"). În plus, presupun c artistul
trebuie s fie dotat cu un sim acut al armoniei, ca s realizeze o "vibraie
armonic" în cromatica sa, i asta dup ce a intuit / a gsit acea
"sonoritate interioar" a culorii, la care se referea Kandinsky.
Revenind, Mircea Rzvan Ciacâru - neprogramatic ori simbolic
(pentru c nu folosete nici un instrument muzical în tablourile lui, cum
se întâmpl la ali artiti), ci sugestiv doar - ne anun prin titlul
amintitului ciclu c a reuit s ating "vibraia armonic", lsându-ne
plcerea de a descoperi singuri cum i unde. Încât, dac vom închide
ochii în faa naturii statice cu mere i sticl, de pild, e posibil "s auzim"
ocrul feei de mas (dei fizic, prin natura lui, textilul e menit s absoarb
sunetul). i experiena se poate repeta lâng oricare dintre tablouri. Pe de
alt parte, situaia devine mai "accesibil" atunci când artistul amplaseaz
pe suportul textil obiecte din materiale "sonore" (alam, sticl, porelan),
de ast dat vizând "polifonia cromatic".
În concluzie, dac vom considera cel puin naturile statice
semnate de Mircea Rzvan Ciacâru ca pe nite "forme canonice" (fixe?)
ale picturii, sub aspect sonor, ele ar corespunde muzicii de camer, unde
se obin efecte complexe i multiple cu mijloace / instrumente puine.
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Aceste poeme sunt traduse în cadrul Proiectului Internaional poetry pRO,
coordonat de Lidia Vianu, Director al Masteratului pentru Traducerea Textului Literar
Contemporan - Universitatea Bucureti, http://mttlc.ro.

Poezie englez contemporan
Ruth O’Callaghan
Râu
Turitii trec grbii pe lâng barcagii mieroi
o singur privire ar face ziua pierdut.
Totui unii zbovesc citesc efemeride de maree
prini în încletarea ombilical
balustrada alb a brcii
i promisiunea
unei beri cu stropi reci
într-un pahar alunecos
i un soare care zugrvete
tipare de umbre
prin mesele brzdate.
Voci ale cror vocale silabe
împroac sunete
având un impact dur asupra urechii candide
i ele
simt chemarea mareei
se minuneaz
vzând toate culorile
uleiului ungând luntrea
i dedesubt râul.

Luntre
Iarna-ntreag au ateptat: trase de la margine
i, totui, în vzul lacului unde, în trecute veri
surprinseser zarva copiilor pui pe înstpânirea
i recucerirea insulei unde pirai i ginue de balt
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au vâslit pân la mal, ale cror voci stridente aveau curând s fie frânte.
Apoi, un grup de femei ce despachetau picnicuri, buturi acidulate,
plcinte presate pe margini, pateuri i sucul fructelor timpurii
udându-le brbiile, pângrindu-le zâmbetele fr de prihan,
i arcuirea unui obraz înfiat pe bolta lin a zilei.
Risipitor
(pentru Mary)
de i-a scrie ori de câte ori
i-am vorbit gândului tu
ai vedea c aceti ani pierdui
nu au fost toi reci, tiind
c în toiul iernii
mi-ai fost alturi
cu un fular sau o pereche de mnui în mân,
ateptându-m cu ua deschis.
Traducere Alina-Olimpia Miron
(din volumul Where Acid Has Etched)
Joanna Boulter
Prolog
pentru o iarn grea
Flori îngheate stau toat ziua pe pervaz.
Ea îi adun forele ateptând copii s vin,
înc purtând paltonul i earfa, tind cartofii mruni,
o singura ceap rmas. Frigul ascute cuitul.
Când va face rost de mai mult ceai îi va invita prietenii –
vorba înclzete inima, precum respiraia i corpurile
înclzesc camera. Dar nu disear. Ea cur soba,
pornete jratecul respirând mâhnit. O flacr fragil
înjunghie aerul. Florile de ghea plesc un pic.
Afar viscolete. Ea amestec în supa chioar,
taie o felie din pâinea veche, nu este suficient
pentru a stvili foamea copiilor. i iat-i venind,
trecând senini prin iarn, râzând,
împrind o singur mnu pe rând la patru mâini.
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Fug
Nu-i scoate mnuile pân când eti chemat
s-i interpretezi partea. Înclezte-i degetele, ascunde-le
la subsuoar, învinge acest frig nprasnic
cum poi tu mai bine. Muzica este tot ceea ce conteaz. Privete,
gravurile de pe perete sunt încoronate cu rim.
Claviatura este i ea rece. Este dureros s câni.
i ce dac? Imagineaz-i c muzica este o flacr
care îi poate înclzi sufletul. Eu aa fac.
Este contrapunct i sup de varz, este Bach
i zeflemea i dac asta nu este destul
nu este nevoie s mai stai. În regul, iarna este aspr.
i la fel sunt i eu. Urc-te acolo i f-i treaba.
i profesorii pot fi tolerani. Eu nu.
i te poi amgi singur, dar pe muzic nu.
Prolog
dup Hiroima
Lumina strpungea cerul, un conflict
între îngerii rzboinici:pmântul s-a zguduit.
Cutremurai i orbii de aceast descompunere
sarcina noastr este s înveselim.
Fiecare copil arzând s-a ofilit pe trotuar,
fiecare printe înnebunit se consuma în zadar.
Arzând, transformai de o asemenea descompunere
sarcina noastr este s înveselim.
Orae au devenit dintr-o dat drâmturi. Oase frâmiate
în fundaii fragile datorit vocii calme
ordonând rzboi într-o asemenea descompunere.
Sarcina noastr este s înveselim.
Aceste mori sunt înseminate în inimile noastre pentru totdeauna
legai prin sânge de durerea pe care o împrim.
Chiar dac toi sunt orbii de acea descompunere
sarcina noastr este s înveselim.
Traducere: Mihaela Eliza Sora
(din volumul Twenty-four Preludes and Fugues on Dmitri Shostakovich)
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Victoria Field
Umbre
Plimbându-te în acea zi de iarn, i-ai vzut
când norii loc soarelui au fcut, umbra venind?
Erai fericit atunci, mergând alturi de micul tu
geamn ciudat, legai pe vecie la picioare?
V vd împrind piscurile, scurta, luminoasa
zi, dar pe msur ce timpul trece, el, lent la început
apoi rapid, începe s creasc. Spunând nimic, deseneaz
subiri caricaturi – ale tale – ocup
din ce in ce mai mult dintr-o parte a lumii
rcind treptat pmântul. Un deget mângâie
brazdele teite ale câmpului, genunchii ating
vârfurile copacilor, un cap înalt înfrunt dealul
cu mult înantea ta. Mai devreme decât te-ai atepta
norii prind flacr, scufund soarele
lsându-i în urma cldura precum cometele.
Luna de oel rsare – o moned rece
ce nu eti pregtit s-o cheltui. i-ai vzut
umbra alergând spre ea?
Cum breele-i lungi au îmbraiat noaptea?
Cum ziua de iarn n-a mai fost uoar?

Prag
Ui grele se leagn
vânturând aer rece i cald
într-o parte i alta
pe parcursul zilelor noastre.
Mâinile noastre se atern
unde o mie de palme
au apsat înaintea noastr
împingând spre ce-o atepta.
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Întotdeauna prsim
un loc, ajungem în altul
ne mutm din i în noi înine
înspre i dinspre lucrurile lumii.
Iarn; veranda e rcoroas
plin de fantomele acestor sosiri
i plecri – tu îndreptându-te într-o direcie
eu în cealalt.

Dormind afar
Deasupra, niciun tavan, bec, lamp sau umbr
Dedesubt, niciun cearceaf, nicio saltea, niciun covor pe podea
Lang, nicio mas, cri, niciun ceai turnat
În fa, nicio u, nicio scar, niciun geam.
În jur, niciun perete tapetat, cu model sau zugrvit
Nicio poz, sertar sau dulap, niciun schimb de haine
Niciun acoperi, nicio buctrie, niciun foc, nicio cldur.
Nicio încuietoare, nicio mas, niciun ceainic, absolut nimic.
Ce rmâne e aer i cer i pmânt i frig
i stele i lun i întuneric, degete îngheate
i oase dureroase i inimi grele ce-i roag pe cei
Ce se grbesc acas s nu permit zilei s îmbtrâneasc
Fr un gând ctre cei pe care nu-i auzim plângând sau strigând
Fragilele si tcutele vise ale celor ce dorm afar.
Traducere de Laura Bosnea
(din volumul Many Waters)
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Sharon Morris
Vântul Deertului
Sunt nevoit s închid ua
în faa acestei rafale de vânt,
aceast furtun de indiferen
ce smucete fiece arbust, ori arbore,
ori plant rezistent la secet.
Acesta este un vânt strvechi
ce geamt i scheaun
izbindu-se de zidul curii,
vânând mâzgleli de vegetaie
pe podeaua vii
smulgând petalele
florii de bougainvillaea,
acoperind totul în cale
cu nisip rou fin. Nisip
în fiecare orificiu, în cutele
pleoapelor mele, înuntrul
delicatelor pliuri de pielenu suntem pregtii
pentru deert, cldirile noastre
nu sunt sigilate, uile i
ferestrele noastre nu se-nchid ermetic.

Penumbr
Umbra ta s-a pogorât asupr-mi
Asemeni smochinului
În abundena lui.
Iar eu am rmas
Urmrindu-i imaginea
Pe msur ce soarele coboar
În suprimare, imaginea ta
alergând cu lancea de lumin
Împotriva pieirii,
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Lacrimile mele,
Vrând s-i materializeze chipul
Dincolo de vlul lui.

Început
Închid ochii,
Bezn, o mulime de stele gazoaseDe ce exist ceva în loc de nimic ?
Merg descul pe relieful calcaros
Al plajei El Playaza,
Copaci fosilizai, ramuri, rdcini,
Îmi prind picioarele-n strânsoare.
La începutul nostru a fost dorin,
Tenacitatea unei aloe în deert
Nu-mi smulge aceast aloe prin gâtlej,
Ea poart curba coloanei mele vertebrale.

Traducere de Georgiana Moescu
(Din volumul False Spring)

William Oxley
Burnfort
Satul Burnfort cu barul-magazin
fortreaЮa sa feeric printre
copaci, i coala
cu o singur încpere i directorul su.
Stau nemicaЮi la rscruce de drumuri
unde semnul arat Mallow,
stau nemicaЮi i-i amintesc de
cldura bieЮilor i fetelor.
cândva Юrani i soldaЮi
fete irlandeze triste – acum tâmplari sau
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informaticieni, surori i romancieri
dar tot conviviali i celtici.
Stau o clip lâng
zidul gri, i-i amintesc nu numai
privelitile i copacii, cerul plin de zvonuri,
ci mai mult: dragostea lor pentru srbtoare
ca un soare strlucitor care arde timpul.
Moia Castelului Blarney
Mari cât nite urechi de elefant, plantele
ornamentale
în valea pietroas, stâncoas; un râu obosit
ascuns pe jumtate de ierburi lungi i subЮiri – ca
temerile
i ferigile încâlcite dintr-un vis colorat de whisky.
Departe de tine, de Sebastian, de prietenii
îndeprtaЮi
Nu voi uita aceast zi pân la sfâritul vieii.
Grota zânelor i castelul se furieaz spre cer –
acel cer irlandez cu barba gri i groas, înЮelept
i uor nebun – dar se pare ca aceast grdin se
afl
chiar în inima istoriei, i îmi surprinde
inima de englez cu ecourile pe care Irlanda le
trimite întotdeauna:
Nu voi uita aceast zi pân la sfâritul vieii.
Piatr vulcanic, plante târâtoare, de un verde
fenian:
nu ar fi greu de imaginat crima aici
cu aceste ramuri tricolore care ascund scena
slbatic,
i umbre de fric veche pe sub brazii mici:
cu toat aceast frumuseЮe se contopete
promisiunea schilodirii
dar nu voi uita aceast zi pân la sfâritul vieii.
Mi-ar plcea s m întorc la izvoarele
misticismului
i crimelor sale (acum motiv de-a vizita yankeii),
i s-i ptrund i s-i ptrund blestemul dur al
conflictului–
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sufletul care e în cumpn ca acest râu între
maluri –
i s fiu un englez aici care are de gând ca
niciodat
s nu uite aceast zi pân la sfâritul vieii.
Traducere Zenovia POPA
Maggie Sawkins
Foc încruciat
Nu s-a clintit de luni de zile.
Îi tie locul – pe bufet
întoars spre u.
Rodul-pmântului
Vorbitorii de afrikaans au un nume pentru tine:
Varkblom
Urechea-porcului
nu-i de mirare c-i ari
limba galben.
Cal
într-o bun zi vei fi prins
în schimbul nostru de focuri.
Cineva te va smulge
din vasul tu de teracot
i te va azvârli pe podea.
Numele se vor împrtia în vânt.
Pumnii vor izbi.
Scufia mea cea Alb
Te voi ine minte
mut i frumoas –
pune-mi lact la gur.
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Incident de Crciun
De atunci ne apare
doar în vise, dei o cutm
peste tot – chiar i de-a lungul
aleii mrginite de pomi
unde singurii martori erau
beculeele feerice care sclipeau
cu o veselie neghioab
aproape la fiecare fereastr.
Dar ea e mai puin decât nicieri.
Tot ce rmâne de fcut e s ateptm
chiar dup col
cu inimile în buzunare, ticind.
Câmp de bronz
Pare s fie un loc care odinioar
s-a aprins
la suflarea unui zeu,
dar mai degrab a fost construit
într-un lan de porumb,
cldirea aceasta cu înalte ziduri roii
unde în cele din urm
ai fost prins –
fluturele meu mutant.
Când vin în vizit
ei îmi caut în gur.
Traducere de Ruxandra Câmpeanu
(Din volumul The Zig Zag Woman)
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Cartea de poezie
„Revolta i obida din buctria creaiei”
Marius Pacan: Uncia de vise, (Editura Ardealul, Tg. Mure, 2010.
Cuvînt înainte de Iulian Boldea i prefa de Marius Însurelu).
Marius Pacan, susinut cordial de doi
critici importani, ne propune un remarcabil debut
în poezie. Poezia sa este aluvionar, fiecare text e
un bulgre de zpad care de la primul cuvînt
adun spornic, în rostogolire, „magma realitii”,
aglutinarea contrariilor fiind o aciune (poetic)
premeditat. Un aer „de Sorescu” bîntuie
intimitatea poemului, cotidianul este pus în
ecuaie liric, cuvintele provoac senzorialul:
„Stm la taclale,/ mi-am ghemuit comod
gândurile,/ am aprins marial o 0zi/ i, doct,
fumeg prin neguri uitate de noapte .../ Tu i-ai pus
capotul cel nou înrourat de cuvinte,/ i deretici prin rutina destinului:/
mai tai o speran,/ veghezi la stingerea resemnat a unui vis,/ gteti o
alt platitudine casnic,/ lai bucuria umil a cafelei/ s-i împlineasc
simurile maiestuos .../ Un gest cochet, îmi zic,/ i m las furat de silueta
alunecoas a neîmpcrii;/ hâr-mrului frmântat cotidian,/ revolta i
obida din buctria creaiei,/ trânta cu originalul acelorai dureri/
învemântate mereu dup gust/ care, evident, nu se discut,/ dar cu care
se împrtesc majoritile,/ noi coperi ale acelorai triri/ ipocriziile
statornice din pecetea veacurilor de spuse,/ ei, ei,/ caligrafiez semne
pentru atâtea neînelesuri,/ tot scriblesc perfid ...” (Bucurii casnice).
Într-o „realitate mutilat”, într-o lume în care îi repet rolurile la
nesfîrit „saltimbancii neputinei”, metafizi ca ia chipul dumnezeirii,
îngerul czut invoc mreia de alt dat: „Iar, Doamne, în aceast
oglind,/ m hruiesc mai multe rstigniri/ decât poate duce în cârc o
via de apoi./ Sunt eu, Doamne, Adamul din coasta ta,/ fugarul din gura
raiului,/ izgonitul,/ biciuitul atâtor decderi,/ sunt eu, clona facerii tale,/
desluitul dup chip i asemnare,/ eu, pelerinul vorbelor pedepsite
dinaintea rostirii .../ Sunt eu, pctosul,/ imperfectul condamnat la
lumin .../ Eu, cearcnul smerit,/ Amuitul subîneles ...” (Amuitul
subîneles). Iulian Boldea remarc, în „cuvîntul înainte”, miza pe
sinceritate a lui Marius Pacan, îns, spunem noi, e vorba de o sinceritate
care mascheaz fragilitatea fiinei, care deturneaz „frica de cotidian”
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într-o suportabil contientizare a cderii sufletului în trup: „Carnea asta
cu care te plimbi cznit/ Pe podiumul cotidian/ E doar vemântul jerpelit
al fiinei,/ Tu, pctosul, o cari dup tine/ Pre de o via;/ Dup care,/
Scpat de aceast nevrednic împovrare/ Judecat vei fi de mistuirile
tribulaiilor ei./ Orice ar fi,/ Poart-i carnea cu smerenie,/ Chiar fr
vreo rsplat,/ De nite milenii/ A trecut prin schingiuiri, rstigniri,/ A
fost ars pe rug,/ Sacrificat pe altarul atâtor pretinse cunoateri./ i
înc nu tie nimeni sigur de ce o mai pori ...” (Povara crnii). Viaa ca
„deertciune a deertciunii” se las pe mîna poeziei, eternitatea însi
fiind un reflex al fragilitii: „estele tuturor vor face loc cîndva/
Trecerii nemuritoare a unui fir de iarb”.
Titlul crii, „Uncia de vise”, mi se pare, totui, redundant i nu acoper
materia mult mai ferit de poncife a „magmei poetice” din volumul de
fa. Scriitura în mai multe tonuri i registre las loc evoluiei, autorul
avînd posibilitatea de a confirma la urmtoarea carte calitatea debutului.
Marius Pacan e un nume de urmrit. (A. A. G)
„Poezia: o streain de cuie”
Maria Calciu: Ceasul din mine (Editura Semne, Bucureti, 2010).
Poezia Mariei Calciu se dematerializeaz în
timp ce se las citit, cuvintele nu provoac
realitatea, ci o supun cu blîndeea dresorului care îi
domin leopardul cu inflexiunile vocii: „Clipe
tcute/ cu aripile atît de întinse/ cruci/ atîrnate de
cer/ împingînd noaptea departe...”. Textele
evolueaz ca mici scenarii în care personajele iau în
posesie o lume strin, pe care o gust cu toate
simurile treze: „gurile cîinilor nopii/ te goleau/
departe/ setea lor de/ sete/ curgîndu-i pe umeri/ o
pasre/ i-ai strivit ochii/ în care plîngea/ cel negsit/
fr mcar s întrebe/ de ce îi era braul/ o/ streain/ de cuie”. Uneori
notaia este moralizatoare: „Te-am legnat/ în/ palm/ printre/ buci de
pîine/ Cum de-ai lsat în urm/ miros i/ gust de/ cîine”. Maria Calciu
scrie poezie „pentru a scutura toi copacii/ de roadele nevzute” în ti mp
„ce o vin amar” i se lipete pe braele smulse de energia oaptelor. i
numai „florile de vînt” lumineaz potecile care atrag în curs orizontul.
Cci pîn la urm, numai „florile de vînt” sînt cele care nu se scutur de
lumina lor în nici o toamn, transformînd nisipul din clepsidr în timp.
Maria Calciu este un martor credibil al acestor „nemaivzute realiti”,
iar poezia sa este o prob convingtoare.
(A. A. G)
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„Cerbul uria linge drobul lunii”
Tucu Moroanu: Fiare vechi i-nmiresmate (Editura Feed Balk, 2009).
Tucu Moroanu scrie fr program, nu
alearg dup poezie, uneori îi dau, îns, el i
poezia, întîlnire la un col de lume i încearc s se
pun de acord cum s acopere cu cît mai mult
folos un petec de hîrtie. De asta textele sale au
uneori o lejeritate de cîntec care îngîn cîntecul de
lume, adugîndu-i, îns, nota personal: „Iubito,
se fcea c tu/ Erai o antilop gnu,// Eu, un
jaguar împieliat,/ Ieit în zori la spintecat,// Îmi
etalam în dorul lelii/ Prea mîndru coloritul pielii//
Catadicsind c în savan/ Nu se mai afl aa
blan...// Numai c-n ciud, parc tu/ Te-mperecheai cu-n tînr gnu//
Neruinai sub ochii mei/ Stîrnind cascade de scîntei.// De-atuncea m-am
jurat c nu/ Voi mai crua picior de gnu!”. Notaia pe o frunz, atunci
cînd ideea apare imperioas, irepresibil, pare un distilat de poezie: „Pe
culme/ în ateptare/ cerbul uria/ linge drobul/ lunii”. Tucu Moroanu
scrie din plcere, tihna de sub cuvinte e ca un luciu de ap spart uneori de
sgetarea unui pstrv care se arunc s prind o raz rebel de lun: „Mabsoarbe-aceast noapte ca un nmol infect/ M-ar vrea-necat, haina, în
puturoase smîrcuri./ Acum n-am pentru lun nici cel mai vag respect,/ So prind, a tvli-o i i-a muca de sfîrcuri...”. Complicaiilor lumii
concrete din preajm i se opune o realitate secund: „N-avei decît s
existai/ aa cum poftii dar eu/ am hotrît s purced/ la spatul
fundaiei/ unei lumi paralele/ fr aprobarea consiliului comunal”. Fr
s fie un poet „de duminic”, Tucu Moroanu propune srbtorile sale
sub form de poezii cui vrea s-l asculte. Ion Murean, de exemplu, las
un cuvînt apsat pe coperta crii: „Poemele lui Tucu Moroanu, cînd
ironice, blînd i gure ironice, cînd sobre, de o sobrietate romantic, cînd
imnice, cînd coloase, ne fac cunotina unui poet, fr îndoial,
autentic”. Tucu Moroanu scrie poezie fr înlocuitori. (A. A. G)
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Spectacol de reviste
Nu m-am uitat în nomenclatorul meseriilor din România (i din lume), dar nu
cred s existe meseria de „cititor de reviste”. Mi-ar plcea. Adic s stai un numr de
ore pe zi, s zicem opt i s citeti reviste. S te desfei cu înelesul i neînelesul lor. S
comunici cu zecile de condeie care se încrucieaz pe pagini. S rspunzi la dueluri. S
exuli. S te întristezi. S te enervezi. S suferi la oboseala limbii. Nu ar fi o meserie
uoar, recunoatei. Dar dac va fi recunoscut vreodat, voi cere i spor de
toxicitate, spor de sensibilitate, spor de ruine, spor de ubicuitate. Sau vor fi
considerate, poate, revistele, la un moment dat, din categoria drogurilor i interzise? S
vezi atunci ce lupt, pe sub mîn, pe sub tejghea, s prinzi o România literar, un
Apostrof, un Euphorion sau o Dunrea de Jos ...! Deocamdat, pîn la acele clipe, îmi
exersez deprinderea...

„Familia” la 145 de ani de la fondare i 45 de ani de la re-fondare.
Grania dinspre Vest a României a rmas la locul ei i datorit duhului
limbii i culturii româneti promovate de revista „Familia”. Miron Beteg
spune în editorialul „Nu mai vreau s m terg pe tlpi la ieirea din
România”(iulie-august 2010): „Cînd un întreg popor ajunge sã se simtã
inutil în istorie nu mai e vorba de crizã, ci de dezastru. Apocalipsele
sociale sunt trecãtoare, e drept, dar cineva trebuie sã le îndure. i a fi
îndreptãit sã cred cã, în ultimele douã secole, fiecare generaie
româneascã s-a simit proprietara, dar i proprietatea, unor apocalipse
ieftine”. La numrul din septembrie-octombrie al revistei, editorialul lui
Traian tef se numete „Dezinvestirea politic”: România este, aadar,
neaezatã i fãrã moralã. Legile singure n-o pot aeza, decît oamenii
singuri dacã sînt lãsai, eventual ajutai, sã facã fiecare ce poate mai
bine. Iar dacã unul face bine într-un loc, sã nu fie înlocuit cu altul dupã
scheme obscure. tiu cum e sã construieti cu entuziasm o instituie care
dialoga cu suratele de oriunde, mîndrã, pe picior de egalitate, ca apoi sã
se facã din ea sãla de oploealã”. Las, c nici Mihai Eminescu nu era
foarte fericit, la vremea lui, poftind i el la cîte în lun i în stele (i tot în
„Familia” lui Vulcan!): „De-a avea o porumbi/ Cu chip alb de
copili,/ Copili blândioar/ Ca o zi de primavar,/ Câtu-i ine
ziulia/ I-a cânta doina, doinia,/ I-a cânta-o-ncetior,/ optind oapte
de amor”.
La muli ani, Familiei i lui Ioan Moldovan, poetul i „administratorul”
unei contemporaneiti demne de trecutul revistei!
Observatorul cultural, nr 550 din oct. 2010. Mircea Crtrescu, întrun (excelent) interviu provocat de Doina Ioanid: Într-adevr, i eu m-am
întrebat de multe ori care este motorul intim al scrisului. De ce ar vrea
un om s scrie o carte? Din punctul meu de vedere, nu gsesc decît un
singur rspuns: ca s se îneleag pe sine însui. Niciodat nu am
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priceput ceva despre un lucru pîn cînd n-am scris despre el. Pentru unii
scriitori literatura îi este autosuficient, pentru alii ea este doar un
portal ctre ceva mai înalt. Eu cred c literatura are cel puin trei
niveluri: unul de meteug, care se poate i înva la o adic; altul de
art propriu-zis, unde nu ajunge orice literator; în fine, al treilea, de
„religie“. În Franny i Zooey a lui Salinger, doi frai din familia Glass se
duc la un oficiu de recrutare. Acolo, au de completat nite formulare, i
unul dintre frai trece la rubrica profesiei „scriitor“. Cellalt, Seymour,
poetul i profetul familiei, e consternat: „De cînd este literatura profesia
ta? Eu credeam c-i religia ta“. Îi dau foarte mare dreptate. Cred c un
scriitor care nu crede (în sensul religios al cuvîntului) pîn la capt în
ceea ce face, nu va da o carte adevrat. Mircea, f-te c lucrezi!
Convorbiri literare, septembrie. Editorialul semnat de Cassian Maria
Spiridon: O cale spre România profund. „Viziunea clasicismului antic i
viziunea folcloric – atît cît se mai pstreaz, frîmat, azi – au aceeai
rdcin: acea miraculos de îneleapt înelegere a lumii... (...). Nu ne
vom smulge din aplatizarea postmodern decît în msura în care ne vom
întoarce la izvoare....”. Uneori pare atît de profund România, c sun a
hu...!
Convorbiri literare, octombrie. Editorialul se numete
„Multiculturalismul, groparul pluralismului” iar Cassian Maria Spiridon
face un excurs prin istoria celor dou noiune aparent congruente cu
concluzii paradoxale: „Un multiculturalism care, precum cel din zilele
noastre, impune secesiunea culturalã i are ca efect ghetoizarea culturii
este unul evident anti-pluralist.” E la fel de adevrat ca (im)posibilitatea
reclamei de Coca Cola pe un automat care vinde Pepsi Cola! Basarab
Nicolescu întreab „La ce servete suferina?”, rememorînd un episod din
biografia tatlui su prizonier la rui, la Oranki. Pe lîng dram aflm i
cîteva lucruri surprinztoare despre cîteva nume cunoscute în literatur,
prizonieri în acea perioad: „Tata se împrietenete în lagãrul din Oranki
cu Constantin Ciopraga, Laureniu Fulga i Corneliu Leu. Constantin
Ciopraga (1916-2009), prizonier între 1942 i 1946, a scris romanul
Nisipul, care este inspirat de viaa din lagãr. În 1968, Domnul Profesor
Ciopraga a scris o cronicã despre cartea mea despre Ion Barbu i,
vãzînd-o, tata mi-a dezvãluit cã i-a fost coleg de prizonierat. L-am întîlnit
pe Domnul Ciopraga în repetate rînduri dupã 1993. Romanul sãu este
scris cu mare finee, plonjînd cititorul în universul oniric al suferinei
prizonierilor.” Recunosc c altfel îmi ridic plria acum în memoria
profesorului Constantin Ciopraga...!
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Vatra, 8-9. Un numr dedicat traducerii vzut ca „art” aparte. Lucru
serios, ardelenesc, înc un numr de colecie. Rein o replic a lui Ioan
Milea: „Nu traduc, frate, încerc s descurc limbile astea”.
„Corso” (sptmînal de cultur urban; numrul din 9 oct. 2010).
Apare la Tîrgu Mure, dar se duce ca tornada în tot Ardealul, btînd pîn
în Banat. Rein din editorialul semnat de Ctlin tefnescu (cel cu
„garantat sut la sut” de la televizor!): „Sunt tot felul de indivizi din
comuna primitiv i din Evul Mediu timpuriu care au venit în excursii, în
timpul nostru i, sub varii motive, refuz s plece înapoi, în timpul lor.
Spre exemplu, miile de ceteni din comuna primitiv, care au fost adui
pentru stimularea activitii în agricultur i pentru workshop-uri de
pictur rupestr, Ьi-au luat carnete de conducere i perturb, sistematic,
circulaia” (Oprii Maina Timpului). Dac fiecare comun are un
primar, cine e primarul Comunei Primitive? Cînd i cum s-au fcut
alegerile? Nu s-a furat la urne? Ce diferen e între Comuna Primitiv i
Comuna din Paris? Nu cumva au mizat pe aceleai apucturi? Domnule
Ctlin tefnescu, garanteaz-ne un rspuns... !
Poesis, 9-10. Editorialul lui George Vulturescu despre poeii stmreni
care nu mai sînt: „La o ceac de cafea privesc Someul ca i altdat cu
prietenii mei, poeii care nu mai sînt, i îmi place s cred c frunzele
toamnei sunt rame de oglinzi în care le putem vedea sufletele...”. Pe
risipa de suflet a lui George Vulturescu, de acum i de oricînd, s-a
construit o catedral la Satu Mare, pentru mîntuirea poetului român.
Dacia literar, noiembrie, 2010. Un interviu cu academicianul
Valeriu Cotea, celebrul oenolog care triete la Iai. La întrebarea lui
Ctlin Ciobotari, „cum st vinul românesc în lume?”, rspunsul a fost
previzibil i trist: „Ca tiin a vinului stm bine, ca vin propriu-zis stm
prost! Vinul este bun, îns nu este cunoscut. Sunt carene de promovare,
plus c în afacerea cu vinuri au intrat oameni care nu au nici un
patriotism în ei. i, în genere, oameni care nu au legturi profunde cu
vinul.”. Vinul e ca literatura, dac nu te simte c eti de acolo, hruit, te
rstoarn în an.
Poesis internaional, septembrie 2010. Din editorialul semnat de
Dumitru Pcuraru: „Din pcate, nici o revist nu poate fi tiprit pe foie
de slnin, cu fotografii în relief din brînz de burduf, iar coperile s-i
fie din coaj de pîine alb”. Dimpotriv, cred c e o idee bun pentru
promovarea literaturii în cele mai obscure coluri de lume. i visul lui
Parpangel prindea astfel de aripi: „Dealurile i coastele toate / Sunt d
ca, d brânz, d slnin,/ Iar munii i stânce gurguiate/ Tot d zahr,
stafide, smochine!.../ De pe ramurile d copaci,/ Spânzur covrigi, turte,
colaci ...”. Poft bun la lectur!
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Apostrof, nr. 9. Un „dosar I.D. Sîrbu” realizat de Mihai Barbu „ ...
care cuprinde apte piese transcrise fidel dup interceptrile telefonice i
dup înregistrrile fcute de Securitate în interiorul locuinei lui I.D.
Sîrbu în perioada 1 martie 1982 – 22 sept. 1983”. Nu erau extrateretri
cei care ne controlau vieile, ci tot români. Abjecia se exprima în
„dulcea” limb româneasc!
Hyperion, nr 7-9, 2010. Revist dens ca un stup de pe dealul
Ipotetilor. O „coal” a interviurilor memorabile. Reinem din interviul
acordat de Ovidiu Genaru la (vai!?) 75 de ani lui Dan Bogdan Hanuu:
„Cînd nu scriu, i asta se întîmpl tot mai des, pictez icoane pe sticl, fac
piaa, stau în cap, gtesc reete complicate, dau cu aspiratorul, ofez pe
drumuri lungi, citesc mai mult istorie i sociologie decît literatur,
repar orice mecanisme, urc pe Etna, m scufund în muzee cu Bosch i
Tizian i Goya i Dürer i Pieter Bruegel cel Btrîn, m topesc dup
Renaterea italian, plec departe sau beau cafea. Adic fac ce-mi place;
chiar i jurnalistic i jogging...” Drag Ovidiu Genaru, nici prea mult
micare, c ne complexezi. E drept c micarea, pe dinluntru i pe
dinafar e mobilizatoare pentru minte i trup, dar broasca estoas, care
nu se mic mai deloc, o duce pîn pe la trei, patru sute de ani fr
probleme. Dar la Ovidiu Genaru, care e profesor de sport la baz, nu-i o
noutate dinamismul, nu e el autorul „poemelor rapide”? La muli ani,
maestre! Noi venim mai încet, din urm.
Caiete Silvane, noiembrie 2010. Revista apare la Zalu. Ion
Murean în dialog cu Daniel Sauca. i zice Ion Murean: Niciodat nu
sunt poei prea muli. Eu nu cred c exist inflaie de poezie sau inflaie
de literatur. Eu cred c fiecare poet este foarte important. Chiar dac el
are cititori i e cunoscut pe strada lui. Dac e cunoscut în oraul lui, în
cartierul lui, dac este cunoscut în Transilvania, e foarte, foarte
important. Chiar poetul de pe strada mea, poetul de pe scara mea este
foarte important. Eu cred c la fel cum organismul omenesc cînd apare o
infecie, secret anticorpi, sunt acele leucocite care se adun, înconjoar
infecia i o neutralizeaz, la fel o societate bolnav – iar societatea
româneasc nu putem s-o suspectm de prea mult sntate la ora asta –
secret poei. Poeii sunt acele leucocite, acei anticorpi care înconjur
gîndul ru, mizeria, exprimarea vulgar. Chiar dac scrie cîteva poeme
i le citete în apartamentul lui, într-un grup de prieteni. Eu cred c este
foarte, foarte important lucrul fiecrei leucocite, fiecrui anticorp care
este Poetul. Niciodat nu va exista inflaie de poezie. Drag Ion Murean,
poeii de la mine de pe scar i-au scos plria pentru generozitate. Unul
dintre ei m-a întrebat, îns, dac leucocitele, cum le denumeti matale,
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pot s intre în „uniunea scriitorilor” i dac pot s beneficieze de un
adaos de cincizeci la sut la pensie ...!?
Mozaicul, nr 2, 2010. O (inspirat) anchet dedicat lui Creang,
întrebarea de baz fiind: Existã Ion Creangã dincolo de manual?.
Rspund Mircea A. Diaconu, Paul Aretzu, Horia Dulvac, Adriana
Teodorescu, Ctlin Ghi, Irina Petra, Luca Piu, Liviu Ioan Stoiciu,
Ioana Repciuc, Adrian Dinu Rachieru, Ion Militaru. Ca o medie a
rspunsurilor apare o alt întrebare: Exist realitate româneasc dincolo
de opera lui Ion Creang?
LitArt, oct. 2010. Apare la Târgu Mure. Laureniu Blaga îl ia la
întrebri pe Mihai Ignat, poetul i – mai nou – dramaturgul. Ca poet – ne
face plcere s o spunem - Mihai Ignat a debutat în volum sub auspiciile
concursului naional de poezie „Aurel Dumitracu”, de la Neam. Totul e
ca i dînsul s-i aminteasc, de ce nu?, cu plcere...! Una dintre
întrebri este abrupt: Ce îi ofer dramaturgia mai mult decât poate
poezia s îi dea? Rspunsul este unul care demonstreaz c poetul a
ajuns la ora adevrului i a calculelor reci la masa de scris: - Mai muli
receptori (ca s m exprim „neao”, dar i pentru c poezia are cititori,
iar teatrul – spectatori), mai muli bani (e i firesc, inând cont de faptul
c poezia nu-i aduce bani aproape deloc), mai mult faim (poezia e
„de ni”, teatrul – nu)... M simeam/simt „special” când aveam/am un
feed-back din partea unui cititor de poezie, dar am sentimente i senzaii
indescriptibile i mult mai puternice atunci când îmi vd i-mi aud
personajele întruchipate de actori, imaginate i conduse de un regizor,
aplaudate de spectatori etc. Drag Mihai Ignat, dac astea sînt mizele
pentru care ai schimbat cerneala din stilou, dînd poezia pe dramaturgie,
s tii c dac prindeai epoca de dinainte de 1989, puteai scrie chiar
„montaje literare”, unde ai fi avut nu cititori ci spectatori (muli, c astea
se derulau i pe stadioane!), bani (c erau pltite cu tot cu spor de
ruine, la pachet), faim (cum avea Lucian Avramescu, de exemplu), plus
c la nivelul „satisfaciei artistice” textele i-ar fi fost imaginate i
conduse de un regizor, aplaudate (la semn) de spectatori. Baft!
Ateneu, octombrie. Despre « Ocna lui Dostoievski », despre perioada
cît a fost închis i condamnat la moarte scrie Ion Fercu: « Într-o scrisoare
adresat lui Strahov, în 1880, Tolstoi nota (conform Ion Ianoi, Prefa
la Amintiri din Casa morilor, Editura Leda, Bucureti, 2005, pag. 9):
„Zilele trecute am fost cam bolnav i am citit Casa Morilor. Uitasem
multe din ea, i acum, recitind-o pot spune c nu cunosc o carte mai
bun în întreaga literatur nou, inclusiv opera lui Pukin. Nu atât tonul,
cât punctul de vedere este uluitor: sinceritate, naturalee, buntate
cretineasc,. Frumoas carte, plin de învminte. M-am delectat ieri
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toat ziua cu ea, cum nu m-am delectat mult vreme. Dac-l vei vedea pe
Dostoievski, transmite-i c mi-e drag”. i nou … !
Ramuri, nr. 10. Sub titlul « La ce bun revistele ? », poetul Nicolae
Prelipceanu reia un subiect foarte actual i dureros pentru scriitori :
audiena literaturii, a poeziei în special, dar i a revistelor literare :
Presupusul cititor de azi, adic absolventul de vreun liceu ori chiar de
vreo facultate, este tot mai incult i tot mai refractar la cultur, pentru
c, în paralel cu cultura, se dezvolt un cult al inculturii i al unuia
dintre produsele acesteia, banul. Or, dac vrei s ai bani, nu ai s-i faci
citind nici Ramuri, nici Viaa Româneasc, nici Observator cultural i
nici chiar România literar. Cât despre celelalte, ce s mai vorbim?
Revistele care apar în oraele rii sunt condamante la o audien
limitat i nu sunt nici ele primite de ctre difuzorii de pres locali, pe
care, cu naivitate, mi-i imaginam, nu tiu de ce, mai penetrabili la ideea
de cultivare a valorilor locului ». Drag Nae Prelipceanu, o s ajungem,
datorit gradului de aculturalizare al societii, ca cea mai mare parte a
populaiei s se îneleag prin cîrîituri, guituri, ghionturi sau plescituri
din limb. i aceast populaie va vota, în numele democraiei, noii
europarlamentari care or s ne fac s-i regretm (pîn i) pe Vadim sau
Becali… ? Doamne, ferete !
“Revista 22”, nr. 44. Dorin Tudoran: „Un stat ce îi bate joc de
oameni îi bate joc de instituii. Un stat ce îi bate joc de instituii îi bate
joc de oameni. Într-un asemenea stat, omul nu mai este altceva decât o
arm împotriva omului. Spre a rmâne om, omul trebuie s nu se lase
adoptat nici de turm, nici de hait, chiar dac România a devenit dintrun stat-turm, un stat-hait“. Nu-i complicat de îneles, e greu de
suportat … !
Cultura, 22 noiembrie 2010. Din „File dintr-un jurnal antinostalgic”,
de Constantin Coroiu: „Într-o toamn, la Bacu, un scriitor mi-a povestit
un episod din viaa aa-zicând politico-literar postbelic. În 1956, când
Bacovia împlinea 75 de ani, conducerea Partidului Comunist i a statului
de atunci a dispus organizarea unei festiviti de omagiere a autorului
„Stanelor burgheze“ i al „Serenadei muncitorului“. În cadrul
ceremoniei, la care, în stilul binecunoscut al regimului, au participat
vârfurile nomenclaturii, marelui poet i-a fost conferit o înalt distincie.
Plapândul Bacovia, având-o alturi ca întotdeauna pe credincioasa sa
soie, Agatha Grigorescu Bacovia, ea însi poet, se simea stingher,
era puin dezorientat i parc ruinat de strlucirea festivitii de la care
nu lipseau, firete, gustrile fine i ampania. Unde mai pui c era i
prima lui iesire din cas dup muli ani. Fusese adus la Palat cu o
main de protocol. S-au rostit discursuri elogioase, ca de obicei în
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asemenea prilejuri, s-a recitat din lirica bacovian, s-au servit bunti.
La un moment dat, când petrecerea nu se terminase, Bacovia i-a spus
soiei sale: „Ei, Agatha, acuma hai s pltim i s plecm!“. Bun,
plteau cu bani mîncarea i butura, dar ce le rmînea de plat pentru
discursurile elogioase...?
Observatorul cultural, nr 293. Din editorialul semnat de Norman
Manea: „Singurtatea poetului, ce este singurtatea poetului?“ întreba
chestionarul cu care un grup de scriitori români de origine evreiasc,
atrai de aforisme i calambur, se amuza în primii ani de dup rzboi.
„Un numr de circ neanunat”, acesta a fost rspunsul dat atunci, cu o
jumtate de secol în urm, de tînrul poet Paul Celan, înainte de a pleca
în exil în Occident. Dac ar fi s rspundem astzi la aceeai întrebare,
cred c rspunsul cel mai potrivit ar fi: O cdere pe gînduri la punct fix.
Sau: Pelicanul versus Babia. Sau: Un gol mare umplut cu o mulime de
goluri mici. Etc.
Presstator
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Topul crilor proaste
Noi nu urîm crile proaste sau, mai delicat, cele neinspirate, cele
„uurele” cele fr har, cele cu dizabiliti literare, cele scrise împotriva
cursului literaturii etc., ci le constatm existena. Nu le încurajm, dar
nici nu ne propunem s le stîrpim. De ce am face-o? Pe lumea asta i
volbura dar i crinul au loc. Crile sînt ca oamenii, unii sînt mai
frumoi, alii mai urîi, unii mai inspirai, alii mai terni. Ceea ce îi face
comici la un moment dat e inadecvarea. Facerea literaturii e, în anumit
accepie, ca iubirea, inadecvarea d senzaia (i imaginea) unui act de
libidinoenie. Scuzai...!
Locurile I i I I
Categoria „Incontinen verbal, trist plvrgeal”
Adrian Georgescu – Sosirea spre Dumnezeu, Editura Siebesen
Publishing, Bucureti, 2010. Incontinena verbal a lui Adrian
Georgescu din volumul de prozo-poeme „Sosirea spre Dumnezeu” ar
primi în termeni medicali denumirea de „enterocolit a limbajului”. Timp
de 170 de pagini autorul se lupt cu bacteriile specifice acestui tip de
incontinen, suferina este deopotriv a scriitorului dar i a eventualului
cititor contaminat (eu, în acest moment; ca s vedei c i citirea crilor
poate fi periculoas!). Citm absolut la întîmplare: „Îmi purtam
mormîntul pe cap s m ascund de moarte s-o las deasupra s-o izbeasc
valurile mediteranei s-o disloce vîntul prvlit de pe pantele muntelui
taurus. Eu tot mai singur pe sub mormînt învelindu-m giulgiul alb al
realitii ficionale exist din ce în ce mai puternic deopotriv cu
contiena dumnezeirii – cealalt realitate ficional care-mi ironizeaz
scrisul stimulîndu-l s se manifeste constant i obsesiv; cuprinzîndu-m;
entuziasmîndu-m. Determinînd un anumit chip de existen.
Strmutîndu-m dintr-un bar într-o peter mic – care mi-ar putea fi
mormîntul – mi-am ridicat-o pe cap...”. Cu o peter pe cap, desigur c
prozo-poetul nostru iese mult mai sigur pe el în lume, dei mai la
îndemîn i-ar fi fost o chiuvet, o oal de noapte sau pur i simplu o
basc. Numim cîteva bacterii specifice enterocolitelor clasice, bnuindule de influenarea stilului i operei autorului, precum Escherichiae coli,
Campylobacter jejuni, salmonela, Shigella etc. recomandînd un tratament
critic adecvat. Eventual repaus (literar) i ceaiuri. Multe ceaiuri.
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Locul I I I
Categoria: „Te caeri, nu te caeri, vremea cratului trece”
Cristian Velescu-Negreni – Pietre din adâncul meu, Editura
Andapress, Bucureti, 2009. Un poet extrem de dinamic se dovedete a
fi Cristian Velescu-Negreni care e plin de neastîmpr, posibil i datorit
vreunui tratament cu energizante: „M car pe muni, m car pe stele/
Urc pe toate drumurile grele,/ Sunt un cltor ciudat/ Port cu mine locul
de unde am plecat...”. Dar poetul se mai oprete din cînd în cînd, atunci
cînd sentimentul îi atîrn, moment în care începe s pupe tot ce prinde:
„Srut curcubeul, culoare cu culoare,/ Srut strop cu strop apa din
mare,/ Srut stelele, srut luna,/ Srut rîna, strbuna...”. Poezia care
d titlul crii, „Pietre din adîncul meu”, este dedicat lui Lucian Blaga,
ca replic, probabil, la blagiana „Pietre pentru templul meu”: „Am trimis
un gînd în sus/ Dar n-am primit nici un rspuns / (...) Din mine scot
pietre, le pun sub picioare,/ S urc din piatr în piatr pîn la soare...”.
Vor fi fiind pietrele de la rinichi? De la fiere? Nici nu îndrznim s ne
imaginm de cîte e nevoie pentru o scar care s urce pîn la soare...!
Doare! Oricum, e nasol!
(Alaric)
Sunt un imbecil!
Într-o diminea m oprete cineva (de sex masculin, matur, de
înlime i condiie peste medie) i-mi spune: "V salut!.. Grea problem
e asta cu pictura de cerneal. tii c lumea nu-i interesat de cultur i e
atras de alte lucruri (i eu am stat asear pân la ora 3, cu Elodia,
ascultând minciunile lor!). Dar v urmresc i ai vzut c nu v-am
insultat niciodat...". În cazul acesta, e adevrat, mi s-a fcut o "favoare".
Dar altdat s-a întâmplat altfel (interpelat fiind cu: "Mai las-m,
domnule, cu crile astea! Toat ziua cri, cri i iar cri!..").
Recunosc c nu mi-am închipuit c va veni vremea când, scriind sau
vorbind despre fapte culturale (cri, expoziii de art, teatru etc.), va
trebui s-i asumi un risc, în sensul comun al termenului. Adic nu în
sensul superior (al confruntrii de idei, al supunerii la spiritul critic), care
este implicit, ci în sens violent, fizic: se va gsi cineva, cândva, s te
cotonogeasc pentru c plictiseti lumea cu "atâta cultur"! De aceea m
gândesc s solicit un permis de port arm i s-mi cumpr un pistol. Nu
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ca s m apr, nu, ci pentru a-l înmâna celui care, eventual, m va mai
admonesta, uurându-i sarcina (v. Goebbels!).
Am citit cândva un articol al lui Andrei Pleu despre imbecili. E
acolo o încercare de clasificare a respectivei categorii umane, în
"imbecili de rând", "imbecili medii" i "imbecili superiori". I-a scpat din
vedere, îns, "categoria autorului", respectiv a celor care insist s se
ocupe de cultur, în dispreul majoritii. În luntrul ei a avea o
companie plcut (Andrei Pleu însui, dar i atâia alii din trecut, i mai
puini din prezent, totui). În naivitatea mea, am crezut c m-a putea
lupta cu morile de vânt, lansând "provocri" menite s ajute lumea s
discearn între valoarea real i pseudovaloare. Constat îns c prea
puini oameni mai au plcerea de a-i exersa intelectul în acest fel.
i atunci, logic, când te încpânezi s mergi "împotriva curentului"
nu eti un imbecil?! Îi îneleg acum i pe tinerii notri olimpici, de pild,
care prefer s emigreze pe aiurea ca s-i împlineasc vocaia /
pasiunea: risipirea lor în cele patru vânturi nu ine atât de faptul c n-ar fi
recompensai aici pentru ceea ce sunt în stare s fac, ci mai ales de
teama c vor fi considerai imbecili din cauza aspiraiilor pe care le au.
Nou, celorlali, fiind atât de cald i oricum prea târziu ca s-o mai lum
razna, nu ne rmâne decât s ne asumm ipostaza care ni se cuvine, în
locul de batin... (E.N)
Zilele „Daniil Sandu Tudor”, ediia a I I-a
Cea de a doua ediie a manifestrii „Zilele Daniil Sandu Tudor”,
s-a desfurat în perioada 29 - 31 octombrie, la Schitul Crbuna din
preajma Mnstirii Neam. La Seminarul Liceal Teologic „Veniamin
Costachi” de la Neam a avut loc simpozionul Daniil Sandu Tudor – „un
rug aprins” pentru demnitate, credin i inspiraie cretin. Daniil
Sandu Tudor, cunoscut ca scriitor în perioada interbelic, a fost
întemeietorul micrii cultural-spirituale „Rugul aprins” de la Mnstirea
Antim, care cuprindea vîrfuri ale intelectualitii româneti, a fost clugr
la Mnstirea Sihstria i pe Raru, pîn la cea de a doua arestare de ctre
comuniti, în anul 1958. Au susinut comunicri acad. Al. Zub
(Intelectualitatea i Biserica în perioada comunist), arhim. Benedict
Sauciuc, stare al Manastirii Neam (Modelul Daniil Sandu Tudor i
tînra generaie), Mihai Archip, prefect al judeului Neam (Necesitatea
recuperrii modelelor intelectuale i cretine pentru societatea de azi),
egumen Elefterie Pduraru de la Crbuna - Neam, fost ucenic al
printelui Daniil Sandu Tudor (Viaa printelui Daniil pe Raru), Adrian
G. Romila (Andrei Scrima i Rugul Aprins), Raluca erban Naclad
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(Acatistul Sfîntului Dimitrie cel nou Basarabov de printele Daniil Sandu
Tudor), Gheorghe Simon (Rugciunea inimii în viziunea lui Daniil Sandu
Tudor), preot Cleopa Paraschiv (Rugciunea minii la Daniil Sandu
Tudor), preot Dumitru Pduraru de la radio „Trinitas” (Efectele
decretului 410 / 1958 pentru viaa monahal din zona Neam),
arhimandrit Victorin Onelea (Printele Daniil la Sihstria), Gheorghe
Grigurcu (Treptele poeziei: esteticul, eticul, religiosul), Magda Ursache
(Istoricidul perioadei comuniste). Cu acest prilej a fost lansat ediia a
patra a volumului de memorii „Aiud însîngerat” de Grigore Caraza, care
beneficiaz de un consistent studiu semnat de prof. univ. dr. Petru
Ursache. Despre biografia exemplar a eroului Grigore Caraza a vorbit
preot-profesor Vasile Pvleanu de la parohia „Sfîntul Ioan Boteztorul”
din Piatra Neam, iar despre despre valoarea de document a crii a vorbit
prof. univ. dr. Petru Ursache. Grigore Caraza a încîntat asistena recitînd
din Radu Gyr i Nichifor Crainic, versuri învate în închisoarea de la
Aiud. A mai fost lansat volumul „Sfântul cuvios Ioan Iacob de la Neam
– Hozevitul. Via, poezie, învtur”, care s-a bucurat de o ampl
prezentare din partea preotului Ioan Mihoc, director al Seminarului
Liceal Teologic „Veniamin Costachi” de la Neam. O zi din cadrul
manifestrilor a fost dedicat pelerinajului la mormîntul printelui
Gheorghe Calciu-Dumitreasa din cimitirul de la Mnstirea Sfinii
Arhangheli Mihail i Gavril de la Petru Vod, la chilia printelui Iustin
Pârvu, la mnstirile Neam, Secu, Sihstria, Agapia i Vratec.
Premiile ediiei au fost acordate scriitorului Gheorghe Grigurcu (Târgu
Jiu) pentru „complexitatea operei i pentru dimensiunea cretin a
creaiei poetice”, lui Radu Ulmeanu (Satu Mare, redactor ef al revistei
Acolada) pentru volumul de poezie „Laptele negru”, prof. univ. dr. Petru
Ursache pentru volumul „Istorie, genocid, etnocid” (Editura Conta,
2010), Grigore Caraza pentru ediia a patra a volumului „Aiud
însîngerat”, Teodorei Stanciu, de la Radio România Cultural, pentru
„promovarea valorilor morale i cretine în mass media”, preot Dumitru
Pduraru de la Radio Trinitas „pentru promovarea valorilor naionale i
cretine în Biseric i în mass-media”. Artitii plastici Dumitru Bezem i
Ioan Popei, crora li s-au alturat „iconarii” de la Seminarul Teologic, au
oferit din lucrrile lor laureailor la aceast ediie. Manifestrile s-au
desfurat sub egida Direciei pentru Cultur a Judeului Neam, a
Mnstirii Neam, a Seminarului Teologic Liceal „Veniamin Costachi”.
Iniiator al manifestrii a fost printele Elefterie Pduraru, egumen al
schitului de la Crbuna. Organizator i coordonator al întregului program
a fost scriitorul Adrian Alui Gheorghe, director al Direciei pentru
Cultur a Judeului Neam. (Contapress)
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䞮㿊㈦Ⰼ
România liber, 20 nov. Istoricul Neagu Djuvara, la întrebarea „... cum
va fi România peste 100 de ani din punct de vedere demografic?”,
rspunde: Jumtate vor fi români, jumtate un amestec de igani, chinezi,
turci etc. Nici în Rusia nu se mai fac destui copii. Principiul vaselor
comunicante funcioneaz i în istorie; acolo unde se face un gol se
umple din alt parte. Noi golim Europa de indo-europeni i îi înlocuim
cu negri i chinezi. În turul doi, peste 100 de ani, la prezideniale vor
intra Matumbá i Ciú-Ciú, iar opoziia româneasc va reclama faptul c
alegtorii au fost cumprai cu ciorchini de banane i pungi cu orez.
Sloganul electoral va fi 䞮㿊㈦Ⰼ (în traducere aproximativ: S trii
bine!). Aa s îi ajute Marele Manitu!
Balcanica
În zilele de 24 i 25 septembrie, la Brila, în organizarea C.J.
Brila i a Bibliotecii Judeene "Panait Istrati", în colaborare cu Uniunea
Scriitorilor din România, a avut loc cea de a patra ediie a "Festivalului
Poeilor din Balcani". Dup ce în anii trecui invitaii din afara României
au fost scriitorii din Grecia, Serbia i Bulgaria, de data aceasta
„literatura” invitat a fost cea albanez. În cadrul manifestrii au fost
susinute consistente recitaluri de poezie român i albanez, la care i-au
dat concursul, între alii, Ileana Mlncioiu, Rodian Drgoi, Adrian Alui
Gheorghe, Corneliu Antoniu, Victoria Milescu, Angela Baciu, Emir
Nika, Bardhyl Londo, Basri Capriqi, Sali Bashota, Baki Ymeri, Luan
Topciu. Temele în discuie au fost cele în care s-a vorbit comparativ de
evoluia literaturii în cele dou ri, despre misiunea culturii într-o lume
globalizat economic, despre un proiect de traduceri consistente din cele
dou literaturi. Manifestarea s-a încheiat prin decernarea premiilor
BALCANICA. Astfel, au fost acordate urmtoarele premii: Premiul
BALCANICA pentru traduceri - Marius Dobrescu (România, pentru
traducerea a aisprezece cri din opera lui Ismail Kadare) i Baki Ymeri
(Albania); Premiul BALCANICA pentru poezie - Adrian Alui Gheorghe
(România) i Bardbyl Londo (Albania); Premiul BALCANICA pentru
întreaga activitate - Ileana Mlncioiu. (Contapress)
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Cazul GMT
Instalarea unui guvern de "dreapta-dreapta" la Budapesta (îl
numesc aa pentru a m ine departe de suspiciunile pe care le-ar trezi
formula cosacrat "extrem dreapt") a stârnit destule controverse în
presa româneasc, legate mai ales de vechile "probleme" care persist
aici în privina minoritii maghiare. Totui, pe vreme de criz, nu o dat
au aprut raportri (nostalgice?) la "modelul unguresc" i la soluiile
social-economice adoptate acolo. Observatorii ateni ai fenomenului au
invocat similitudini i deosebiri. i nu de puine ori s-a spus c "ei"
procedeaz mai bine. Nu e scopul meu s dezvolt aceast tem, îns m
opresc la un exemplu de natur cultural care contrazice prejudecata "mai
binelui" de la vecini i care ar trebui s ne pun pe gânduri.
Profitând de împrejurare (adic de necesitatea restrângerilor
bugetare), Academia budapestan a schimbat conducerea Institutului de
Filosofie, iar directorul nou numit, un oarecare Boros Janos, a decis c
reducerea cheltuielilor trebuie s înceap tocmai cu eliminarea oamenilor
pe care-i avea el înscrii pe o list neagr, în frunte cu G.M. Tamas,
declarându-i "incompeteni"! Reacia celorlali angajai ai institutului a
fost virulent, tiindu-se c GMT e unul dintre cei mai bine cotai
intelectuali contemporani, atât în Ungaria cât i în strintate. Dar cu
explicite i argumentate convingeri de stânga (v. textele sale din revistele
noastre "Dilema veche" i "22")... Deci asta era! Altfel i direct spus,
avem de-a face cu o epurare ideologic.
La o asemenea nzbâtie, mutarul nu le-a srit numai colegilor i
prietenilor români ai lui GMT, ci i francezului Claude Karnooh
(cunoscut profesor i eseist), care exclam: "Acest Boros Janos, înc o
canalie, un nemernic, care se pretinde filosof, a fost numit ca s fac un
vid critic la Institutul de Filosofie din Budapesta... A-l trata pe Gaszi de
incompetent (i o spun în pofida diferendelor filosofice pe care le am cu
el) este pur i simplu o judecat de o abjecie scandaloas, demn de cea
mai mare josnicie... Altdat asemenea comportamente se reglau cu
fermitate. Un Boros de aceast teap ar merita un zdravn ut în cur,
ultimul argument al dialecticii politice spre a face mediocritile s
îneleag care le este locul în lumea gândirii...". Cine va consulta petiia
lansat în favorarea lui GMT de colegii si va înelege de cât susinere
se bucur acesta în toat lumea.
Interesant este i rspunsul filosofului: "V mulumesc foarte
mult. Solidaritatea voastr a contat foarte mult. /.../ Sunt epurri peste tot
(Institutul de tiine Politice, Institutul de Sociologie, radio, tv, agenia
ungar de pres), îi pierd bugetul, banii pentru cinematografie au fost
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retrai, competena Curii Constituionale a fost limitat, Oficiul
bugetului, practic, desfiinat, atacuri împotriva Teatrului Naional pentru
a fi permis recepia Ambasadei române de 1 Decembrie, reforme
reacionare în învmântul mediu i superior, modificri constituionale
restrictive, atacuri guvernamentale împotriva ideii republicane, o
<reform> a asistenei sociale care-i exclude pe cei mai sraci etc. E o
situaie îngrozitoare în Ungaria, unde cazul meu i al colegilor mei
reprezint doar un detaliu."
Dac acesta e "modelul unguresc", mai trebuie luat în seam?
(Orice asemnare cu unele "evenimente" româneti este pur
întâmpltoare?). (E.N)

Premiile Filialei Iai a U S R pentru anul 2009
Juriul format din Constantin Dram (preedinte), Lucian Alecsa,
Marius Chelaru, Nichita Danilov i Nicolae Sava, a stabilit urmtoarele
premii: Poezie - Gellu Dorian (Alungând tristeea, ca Paganini, Editura
„Brumar” Timioara); Proz: Dan Lungu (Cum s uii o femeie, Editura
„Polirom” Iai); Critic i istorie literar: Florin Faifer (Dramaturgi
români, Editura Universitii „Alexandru Ioan Cuza” Iai) i Constantin
Coroiu ("Lecturi subiective" Editura „Edict Production" – Iasi); Eseu i
Hermeneutic: Liviu Pendefunda (Al treilea clopot, Editura „Timpul”
Iai); Traduceri, Ediii specialitate: Dan Dobo (Tunele 3 - În cdere
liber, Editura „Corint Junior” Bucureti). Au fost acordate i dou
premii speciale pentru poezie: Valentin Talpalaru a obinut premiul
"Cezar Ivnescu" pentru volumul "Ultimul vorbitor de umbr" (Editura
„Opera Magna” Iai), iar Carmelia Leonte a primit premiul "Mihail
Ursachi" pentru cartea "Gratia viespilor" (Editura „Junimea” Iai).
Premiul Opera Omnia: Alexandru Clinescu; Premiul de Excelen: Adi
Cristi i Nicolae Sava. (Contapress)

Revista Hyperion la numrul 200
Ne uitam cu invidie la scriitorii din Botoani care, în vremuri de
restrite comunist i de vigilen ideologic, înainte de 1989 se înelege,
scoteau o revist numai a lor fcînd un exerciiu de normalitate. Ne
spuneam c “agentul literar” Mihai Eminescu le înlesnete scriitorilor din
Botoani o vecintate prodigioas, încununîndu-le eroismul de a exista în
cultur cu o certitudine care spal (spla) de oarece pcate clasa de
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ipochimeni politici comuniti. Avînd pe ce s-i cldeasc prezentul,
imediat dup revoluie, scriitorii din Botoani, iui la condeie, au fcut
din “caiete botonene” ditamai Hyperionul, revist ca un ochean întors
prin care, dac priveti, la capt vezi strlucirea eminescian.
Revista Hyperion nu a îngînat realitatea literar i cultural
româneasc, ci a provocat-o.
Revista Hyperion nu a acionat doar în raza Botoaniului, ci a
lucrat cu o raz mare de aciune, cît ara, btînd puin i dincolo.
Revista Hyperion, aa cum e croit, cum e lipit de cultura
româneasc, nu e a lui Gellu Dorian, nu e a lui Lucian Alecsa, nu e a lui
Vlad Scutelnicu, ci a urmailor i urmailor lor literari care au pe ce s-i
cldeasc fantezia i curajul de a se identifica cu societatea româneasc,
cu lumea. Numere inspirate, camarazi!

Decernarea unor ordine pentru scriitori
Prin decretul 943/2010 al Preedintelui României, Traian
Bsescu, la propunerea Ministrului Culturii Ьi Patrimoniului NaЮional, au
fost conferite urmtoarele ordine unor scriitori români (Monitorul Oficial
din 8 octombrie 2010):
- Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor – Categoria A
„Literatur” scriitorii i criticii literari: Adriana Bittel, Gabriel Chifu,
Cassian Maria Spiridon i Ion Vartic.
- Ordinul Meritul Cultural în Grad de Ofier – Categoria A „Literatur”:
Adrian Alui Gheorghe, Dumitru Chioaru, Horia-Rzvan Gârbea, Nicolae
Oprea, Gheorghe Pop Silaghi (George Vulturescu) i Adrian Popescu.
- Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler Categoria A „Literatur” :
Leo Butnaru, Ion Bogdan Lefter i Mircea Opria. (Contapress)

Avem imaginea pe care o meritm
"Eu lucrez pentru Romania i pentru naional, m zbat s aduc
juctori ca s întresc reprezentativa. Aa m-a fcut mama, sînt
constructiv, iar cei care sînt complexai s n-aib dumnie pe mine. Mie
nu-mi place s citesc c îmi lcrimeaz i m dor ochii, dar uite c am
realizat ceva în viaa asta i fac imagine rii peste tot unde merg". (Gigi
Becali, la gsp, mari, 5 octombrie)
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Nicolae Popa, in memoriam
(13 august 1919 - 20 octombrie 2010)
Artistul popular Nicolae Popa este, fr exagerare, replica
nemean a lui Constantin Brâncui. A sculptat în piatr, în lemn, a
rsucit firul de eternitate al lumii noastre cu o dexteritate aparte, a avut
har, a avut credin. A avut încpînarea de a crede c sub aparenele
lumii acesteia se afl o alta, adevrat, de acolo de unde izbucnesc
energiile din semine.
i-a rîs de lumea aceasta din jur, deseori hîd, deseori fals,
închipuindu-i toate mtile posibile care ar fi putut s o exorcizeze prin
caricaturizare. Poporul lui de mti, care a invadat mai toate slile de
expoziie importante din ar i din Europa, a încercat s spun c sub
aparene, în adînc, se ascunde cu adevrat caracterul. Iar în vîltoarea unei
istorii strîmbe, care ne-a luat ostatici pe toi, mtile lui Nicolae Popa au
sfidat realitatea cu superbia rîsului superior.
Dac majoritatea oamenilor vd înainte, în viitor, Nicolae Popa a
privit iscoditor în trecut. Cu simul superior al ranului român, la fel ca
la Brâncui de altfel, Nicolae Popa a intuit c în rdcinile tradiiei st
evoluia, c în afara rdcinilor nimic nu poate s creasc, s înfloreasc.
De asta, în timp ce majoritatea aduna bunuri materiale care îngustau
orizontul, Nicolae Popa a încrcat lada de zestre a neamului su cu tot ce
prea abandonat, supus uitrii pentru totdeauna. A fcut-o cu o
perseveren admirabil. A fcut-o cu disperarea omului care tia c în
tradiie st actul de identitate al unui popor. Francezul Stéphane
Mallarmé spunea c „lumea sfîrete într-o carte”. Parafrazîndu-l, noi
putem spune, din perspectiva lui Nicolae Popa, c lumea sfîrete într-o
curte. E curtea-muzeu a lui Nicolae Popa din Tîrpetii Neamului, aici
unde venicia are dimensiunea tradiiei româneti. (Contapress)

Vocile
Am auzit la radio, într-o diminea, o tire oarecum hazlie: cic
nite ceteni ar fi reclamat la OPC faptul c o parte dintre jucriile
chinezeti de pe piaa româneasc îi enerveaz, pe ei i pe copiii lor,
deoarece emit aceleai sunete stridente i repetate la un anumit interval
de timp. Ulterior, m-am gândit la urmtorul experiment: dac am închide
ochii o vreme i doar am asculta talk-show-rile de pe anumite posturi tv,
la anumite ore, n-am auzi oare aceleai voci, ipând aceleai cuvinte,
dincolo de limita suportabil, expunându-ne la grave nevroze? Din
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pcate, acestea nu sunt de reclamat la OPC, ci la CNA, dac el s-ar ocupa
de supravegherea virtuilor profesionale ale teleatilor i nu de opiunile
lor politice.
Cândva, la concursurile pentru ocuparea unor locuri de munc în media
vizual i audio, pe lâng cerinele referitoare la tiina redactrii,
corectitudinea diciei i a înfirii, capacitatea de reacie sau prezena
de spirit (la emisiunile în direct) .c.l., candidailor li se pretindea s aib
i o voce agreabil, calm, cu tonuri i inflexiuni bine controlate, egale.
Asta se înv. Cred c de aceea profesionitii din "coala veche", mai
ales în TVR, iar din "coala nou" cei de la ProTV, trezesc un fel de
"nostalgie auditiv" în vacarmul revrsat din "posturile de campanie",
relativ recent aprute i grbite s câtige audien.
E adevrat c lumea s-a schimbat, c psihopatiile s-au extins în mass
i îngreuneaz percepia, c trebuie s faci eforturi ca s fii "auzit" sau
"vzut", pe de o parte; i c, tehnic vorbind, nici mcar la institutele de
teatru nu se mai pred "declamaia", pe de alt parte. E bine sau e ru?
Nu demult, un realizator de la TVR mi-a relatat ce dezastru a fost la un
concurs pentru ocuparea unor posturi de redactor la "Actualiti":
candidaii n-au fost în stare s lege trei fraze pe hârtie i dou oral, iar
exprimrile te proiectau direct "în cartier"! Aa se face c, în ultimul
deceniu mai ales (dup epuizarea iluziilor "jurnalismului romantic"
postrevoluionar), în redaciile aa-ziselor "televiziuni de tiri" au intrat
fel de fel de oameni, al cror criteriu de "calificare" nu e atât
profesionalismul cât fidelitatea fa de orientarea politic a patronului. În
consecin, pe moderatori / crainici / redactori nu i-a mai "cutat" nimeni
la voce, important fiind intensitatea vocal a angajamentului. Lucru
complet greit!
Discutam, sptmânile trecute, cu un membru al CNA despre aceste
aspecte, referindu-m concret la prelungirea (sau nu) a licenei unui post
tv central, tocmai aflat în "analiz". i îi spuneam c, dac ar fi dup
mine, eu nu l-a amenda pentru excesele / dezechilibrele mesajului politic
"fix" orientat (ca s folosesc ticul verbal al unei realizatoare de acolo), ci
pentru neprofesionalismul unor emisiuni (conform manualelor, nu se
filmeaz pentru "tiri" de la picioare în sus, nu se vorbete rstit cu
invitaii, nu se anun "evenimente" neverificate i confuze etc.). Desigur,
postul cu pricina a primit licena în continuare, dar tot din motive politice
(ca s nu "se spun" una i alta), pentru c CNA-ul funcioneaz politic i
nu profesional.
Încât povestea cu "vocile" rmâne aa cum am descris-o mai sus,
czând în sarcina fiecrui telespectator s se fereasc de ele, cum poate i
dac vrea... (E.N)
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„A murit POETUL ...!”
Moartea lui Adrian Punescu a produs o isterizare mediatic
absolut uluitoare în societatea româneasc, i nu numai, ecourile ei
ajungînd i în strinturi. Mai exact spus, „aceast trist faz”, care e
moartea, a fost folosit ca experiment i pretext pentru ceea ce se
numete, cu o formul consacrat, manipularea opiniei publice. Noi am
experimentat – prin Televiziunea Român Liber – „prima revoluie în
direct”, aa c, ce s ne mai mirm. De aceast dat misia i-au asumat-o
cele dou campioane, relativ recente, ale manipulrii: Realitatea tv i
Antena 3, dar i alte televiziuni au intrat în siaj, din simplul motiv de a fi
„pe faz”, de a nu-i pierde ratingul. Sînt acolo, trebuie s recunoatem,
capete istee, diabolice chiar, care tiu ce-i trebuie „boborului”, spre a-l
face, pentru cîteva clipe, ore sau zile, (ne)fericit. i vai, cît nefericire, ce
devastatoare durere am vzut / auzit pe chipul i în vorbele unora dintre
miile de suferinzi care l-au privegheat, au cîntat (!) i au plîns la cptîiul
Poetului. Da, cu majuscul! De fapt cu asta, cu majuscula, a început
isteria. i cu formula unicitii absolute, inscripionat pe micuul ecran:
A MURIT POETUL. Aadar a murit nu (doar) poetul Adrian Punescu, a
murit poetul emblematic, poetul unic, poetul naiei, marele poet! Cînd
vede aa ceva pe ecran, românul neao îi pierde uzul raiunii, cade în
nuceal, rbufnesc din el marile elanuri lirice, sfintele sentimente
patriotice, precum i congenitala dorin (etaneizat 20 de ani) de a se
prosterna în faa „conductorului iubit”, fie acela poetic sau politic.
S ne amintim: în primele zile ale revoltei populare din decembrie
’89, Adrian Punescu era cît pe ce s fie, dac nu linat, cel puin
ciomgit bine. Doar împotriva cuplului prezidenial se mai acumulase o
atît de teribil ur, o mînie ce putea duce, iraional, la linaj sau la eafod,
cum se întîmplase în Revoluia Francez sau în Revoluia Rus
(Bolevic). i, cine a fcut Revoluia Român, dincolo de manipulrile
odioase i de scenariile tenebroase? „Generaia în blugi”, „copiii cu cheia
la gît”, cei care umpleau stadioanele i pieele publice, deopotriv la
serbrile consacrate lui Ceauescu i la concertele Cenaclului „Flacra”:
ei au ieit în strad, ei au scandat: „Murim, dar sîntem liberi!”. i unii
chiar au murit. Ne întrebam atunci, ne întrebm i acum: de ce, în acele
zile, Punescu n-a fost perceput ca un lider formator de contiine, pentru
tînra generaie, de ce n-a fost acceptat în rîndul revoltailor? Rspunsul e
simplu: pentru c, deodat, acea „generaie în blugi” a realizat faptul c a
fost înelat, manipulat, deturnat. C, pentru a cînta i a dansa
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„occidental”, „la mod”, trebuia mai întîi s cînte: Partidul-CeauescuRomânia; s asculte „Omagiile” versificate retoric i prolix, pe care i le
închina bardul; s ignore Srbtorile cretine (Crciunul, Patele), spre a
se „dezlnui” la „Întîmplrile” lui Punescu. Acestea i multe altele erau
modaliti de deturnare, de „coafare” a realitii i, mai ales, de
anesteziere a spiritului de revolt specific tinerilor, lsai „liberi” s-i
consume energia în spaii controlate, sub bagheta unui „guru” care îi
modela ca pe plastilin.
A fost o vreme cînd Punescu umplea stadioane, venirea lui
producea frisoane la toate nivelele, începînd cu primul secretar al
judeului, pîn la ultimul bgtor de sam. „In întîmpinarea poetului
Punescu” se fceau pregtiri aproape ca i „în întîmpinarea tovarului
Ceauescu”. Doar nu se vopseau frunzele copacilor i nu debordau de
opulen pieele alimentare, încolo, totul semna a vizit „epocal”.
Primii secretari fceau sluj în faa lui i-i puneau la dispoziie tot ce-i
dorea inimioara, de team s nu-l supere i, doamne ferete!, s nu-i
toarne la „Cel de Sus”. Aadar, Punescu era perceput ca un fel de trimis
special al Tovarului, cu deosebirea c, fa de Cel Mare, Cel Viteaz,
Cel Înelept (astea sînt sloganuri pe care le gsii lesne în versurile
omagiale ale bardului), Cel Abstinent (totui), Punescu era un pofticios,
ieit din mantaua lui Pantraguel i a lui Flmînzil, frate bun cu Setil, cu
Ochil i cu Psri-Lt-Lungil. El cu oastea lui pîrjoleau tot pe unde
treceau. În afara pagubelelor alimentare monstruoase (în vreme de
raionalizare gastronomic, reinei!), în urma lui / lor rmîneau
stadioane, sli de spectacol, hoteluri devastate, ca dup un cataclism. Mai
rmîneau i niscaiva mori i rnii (din dragoste!), aa cum s-a întîmplat
pe stadionul din Ploieti.
Pîn în acest punct, cele de mai sus au fost scrise în chiar zilele de
prohod ale bardului de la Bîrca. Dar i eu ca i dl. Bogdan Creu – cum
aveam s aflu din rubrica sa – am amînat subiectul „la ordinea zilei”, din
motive aa-zicînd umanitare. În ceea ce m privete, am vrut chiar s-l
las în plata domnului pe Punescu, consternat fiind de amploarea
incredibil a funeraliilor, de afluxul celor care îl omagiau i mai ales de
prezena pe sticl a unor figuri – de la Corneliu Vadim Tudor la Traian
Bsescu – altminteri incompatibile nu doar ele înde ele, ci i cu
televiziunile care îi propagau. Nermuita durere i-a apropiat i i-a scos la
lumin, nu doar pe ei, ci o mulime de figuri muzeale, intrate în fondul
pasiv al nostalgicilor. Cei mai muli i-au justificat prezena i oralitatea
prin faptul c „s-au regsit în poeziile lui Punescu” (Traian Bsescu
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dixit!), i-au regsit tinereea pierdut, motiv ideal spre a clama c
„înainte era mai bine!”. Nu putea s lipseasc, desigur, din acest
constelaie, Ion Iliescu, singurul care, pe cînd era prim-secretar de jude,
a fcut... diziden, refuzînd s participe i s omologheze, cu prezena
sa, una din descinderile de pomin, a lui Punescu i a cenaclului su, la
Sala Sporturilor din Iai. I-o amintesc, c poate a uitat-o. Trebuie spus c,
în acei ani, Iliescu era perceput ca un prim-secretar „cu fa uman”, care
îi permitea anumite liberti de micare i de exprimare chiar fa de
Tovaru’, ceea ce i-a sporit constant cota de simpatie. (La o „vizit de
lucru” i se adresa cu „stimate tovare Ceauescu”, fr epitetele ornante
obinuite: „mult iubite i mult stimate...”) „Vizita”, la Iai, a lui Punescu
i a oastei lui devoratoare, o amînase an de an, pîn cînd, probabil, nu s-a
mai putut. Tocmai se terminase renovarea Hotelului „Traian”, o bijuterie,
de care Iliescu era tare mîndru. Ei bine, exact acolo a fost cazat hoarda
lui Punescu care, peste noapte, cu el în frunte, a sfrîmat tot ce întîlnea
în cale: scaune, mese, ui, perei, ferestre. Auzind de dezastru, mult s-a
suprat Iliescu: nu l-a mai onorat pe bard cu prezena la spectacol, ba l-a
mai lsat i înzpezit, undeva, pe la Ruginoasa, dînd ordin primarului s
nu intervin.
Lucram atunci (i mai tîrziu) la „Cronica” i, crezînd c e
momentul, am scris un comentariu indignat în contra lui Punescu, a
Cenaclului i, mai ales, a prestaiei lor nocturne... Revista s-a tiprit i
primul exemplar, conform protocolului, i-a fost dus primului-secretar.
Acesta a citit textul i imediat l-a sunat pe Liviu Leonte, redactorul-ef:
„S fie retras revista de la chiocuri, s fie scos articolul despre
Punescu, s se tipreasc alt numr!” „i – a îndrznit redactorul ef –
cine pltete retiprirea?” „Aceasta nu v intereseaz!” a venit, sec,
rspunsul „curajosului” prim-secretar. Tirajul retras a umplut magazia
redaciei i, ani la rînd, l-am distribuit, fiecare dintre noi, prietenilor i
cunoscuilor din Iasi i din ar. Un exemplar a ajuns i la Punescu. Nam aflat niciodat ce impresie i-a fcut.
Spuneam la început c toat aceast panaram morbid a fost un
experiment media. Cred c i acum îi rîd în pumni de-alde Stelian
Tnase, Emil Hurezeanu i alte eminene cenuii ce conduc sau
consilieaz televiziunile moguleti, cînd vd ce bine le-a reuit manopera.
Sînt sigur c, pentru fiecare în parte, Punescu a fost un ins odios, un
profitor al regimului pe care ei îl devoalau, de la microfonul „Europei
libere” (Hurezeanu) sau în romane „cu cheie” (Tnase). De altfel, nici ei,
nici ali scriitori credibili nu s-au artat pe sticl, în zilele tragodiei. C i
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întreba cineva: „Unde ni sînt scriitorii, de ce nu vin a de/plînge, alturi de
noi, moartea celui mai mare ...?!” i aa mai departe. Într-un fel,
mulimea, derutat, vroia o confirmare din partea unei autoriti în
domeniu, vroia s i se spun c, într-adevr, a murit un mare poet al
românilor, poate mai mare ca Eminescu (care, oricum, murise de mult...).
Dar scriitorii adevrai s-au retras cu decen, din faa morii
i mai
ales din faa acestei reînvieri forate a unui duh ru, funambulesc i
histrionic, duplicitar i profitor cît încape. Nite tare ce nu fac, totui,
cas bun, nu pot „rima” cu un mare poet. Cît despre farsa mediatic: se
dovedete c trebuie a privi cu pruden (i)Realitatea i alte antene,
întrucît oricînd pot face din negru – alb, din înar – armsar...
(Nicolae Turtureanu)

În sfîrit, literatura român are mo ... !
De pe blogul lui (!?) Stoian G. Bogdan: „Am citit pe net o
recenzie laudativ semnat de Alex Goldi la cartea unui tânr prozator
care m-a lsat rece. Începea cu o referire la cartea mea de poezii, o
referire care, evident, m-a deranjat, pentru c a fost fcuta cam forat.
Ardelenilor stora intelectuali-pâr le sar ochii c n-au i ei un tânr
scriitor mai de doamne-ajut i ajung s formuleze propoziii în care
altur numele scriitorailor cu care împart sau au împrit mesele, cu
numele scriitorilor ca mine. De ce? Ca s le creasc lora cota. E ca i
când i-ai pune pe Aurelian Temian, Gabriel Cotabi etc. lâng David
Bowie, sau pe Ducu Bertzi lâng Axl Rose. Induci ideea c au acelai
calibru, când n-au. Or scriitorii cu care împarte acest Goldi mesele, pe
lâng faptul c nu sunt decât nite pastiatori ai unor poei ca Virgil
Mazilescu, Ion Murean, Ioan Es. Pop, Cristi Popescu, Mariana Marin,
etc. i ai unor prozatori ca George Bli, Radu Aldulescu, Radu
Cosau etc. tributari ai unei retorici expirate, menin literatura român
în retard în aplauzele unor critici ca acest Goldi. Se întâmpl acelai
fenomen din anii '60 când românii aveau senzaia c au cine tie ce
literatur prin poei ca Ana Blandiana, Adrian Punescu, Nichita
Stnescu, Constana Buzea, etc. în timp ce în America aprea Allen
Ginsberg, de fapt apruse, Ginsberg care face pipi de foarte sus pe
foarte mult din poezia român, cu câteva excepii, printre care garantez
c m aflu i eu. Din cauza unor indivizi ca acest biat, Alex Goldi,
care sunt de cele mai multe ori lipsii de gust literar, de verdicte corecte,
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de bun sim i depii de vremuri, sau poate sunt doar "uni" s gonfleze
autori, dovad stau nenumaratele sruturi în dos pe care le aplic unor
nuli; din cauza lor i a ignoranei lor tiprit în tot felul de revistue
plicticoase, fcute pe bani publici, pe care le citesc tot ei, piaa de carte
româneasc va fi mult timp infestat cu no nameuri, publicul va fi în
continuare indus în eroare, gustul su mereu viciat i autorii cu adevrat
relevani nu vor fi promovai niciodat în afara rii. Cci genul sta de
indivizi ajung i-n ICR. i-am mai observat o chestie, majoritatea
crilor ludate de critici literari nu plac mai nimnui. Cu mine a fost o
excepie, dar eu sunt eu. E un fenomen foarte interesant. S-ar putea s
fie de vin facultile de litere care bineîneles c sunt pline cu profi ca
acest Goldi care formeaz profi ca acest Goldi care la rândul lor
formeaz profi ca acest Goldi... depii de realitate ca nostalgicii
comunismului. De altfel genul acesta de indivizi fac i manualele de
literatur în care se intâlnesc poeme i proze de un plictis fantastic. i se
mai mir lumea de ce nu le înva copiii la coal. Ce s le învee?
Elucubraiile unor nuli?
p.s. Îmi cer scuze pentru aceasta intervenie, dar eu, prea mare respect
pentru criticii literari în calitatea lor de critici literari nu am, cci ce
sunt ei pân la urm? Nite biei care se dau detepi comentând
literatura altora. Nite atârntori. Ei dei se manifest prin scris, nu sunt
scriitori. Cci scriitorul este autorul de opere literare i literatura este
art sau creaie artistic; or critica nu-i nici art i nici creaie artistic.
Nu?”. Nu te lsa, Bogdane G. Stoian! Noi tim c tu eti deintorul
secretului apei calde, c tu ai descoperit, în istoria umanitii, mersul pe
jos, bilua din nas i btaia cu bîta. Noi tim c tu eti clona lui
Shakespeare, mama lui tefan cel Mare, manivela din realaia bielmanivel, un Gu al literaturii, a opta minune a lumii... i ultima. Hai,
Napoleoane, nu fi modest! (Alaric)

“Antologia scriitorilor români contemporani”,
la o nou ediie
De data aceasta, în ziua de 28 octombrie, invitatul de onoare al
ediiei a fost scriitorul Gheorghe Grigurcu. Manifestarea a avut dou
momente distincte. La Colegiul Naional „Petru Rare” din Piatra Neam
a avut loc un simpozion care a avut drept teme în discuie: Literatura
român: în cutarea cititorului pierdut i Intelectualul i democraia. La
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Casa memorial „Calistrat Hoga” a avut loc dezbaterea „Poezia român
dup postmodernism” i o întîlnire a revistelor „Conta” i „Acolada” din
Satu Mare. Au participat scriitorii: Petru Ursache, Magda Ursache, Radu
Ulmeanu, Emil Nicolae, Adrian G. Romila, Nicolae Sava, Emil Nicolae,
Raluca erban-Naclad. Coordonator: Adrian Alui Gheorghe.
(Contapress)

In memoriam Gabriel Stnescu
Uniunea Scriitorilor din România i Asociaia Scriitorilor
Bucureti anun cu tristee încetarea prematur din via a poetului
Gabriel Stnescu. Gabriel Stnescu s-a nscut la 9 septembrie 1951, la
Bucureti i a plecat dintre noi la 20 noiembrie 2010. Liceniat al
Facultii de Filosofie, a Universitii din Bucureti în, 1977, a devenit
doctor în filosofie în anul 2002, cu teza: ”Particulariti etnoculturale ale
românilor americani. Contribuii la studiul comparativ al etnosului
românesc”. A lucrat în presa studeneasc. A fost membru fondator al
cenaclului Universitas. Dup 1990, Gabriel Stnescu a emigrat în SUA,
revenind în România dup mai muli ani de exil. A condus o revist
româno-american de cultur: Romanian Roots. Gabriel Stnescu a
debutat în revista „Cronica” din Iai în 1969. A fost autorul mai multor
volume de poezie: Exerciii de aprare pasiv, Ed. Albatros, 1984;
Împotriva metodei, Ed. Albatros, 1991; America! America!, Ed.
Euphorion, 1994; Sfâritul care începe, Ed. Panteon; 1996; Peisaj cu
memorie, Poeme haiku memory landscape, Ed. Criterion Publishing,
1996; Stress, Ed Helicon, 1998; Identitatea neantului, Colecia Poei
optzeciti, Ed. Axa, 1998. În 2010 i-a aprut o antologie bilingv cu 111
poeme. Prin dispariia lui Gabriel Stnescu, poezia noastr pierde un
autor valoros, cu o mare sensibilitate.

Zilele Iustin Pana, ediia a IX-a
La Sibiu, în zilele de 6 i 7 noiembrie, la Sibiu, în sala generoas
a Bibliotecii Astra, s-a desfurat manifestarea „Zilele Iustin Pana”,
ajunse la ediia a IX-a. Din program: evocarea „mereu tînrului” Iustin
Pana, lansarea mai multor volume de versuri, între care volumul de
poeme inedite Cine merge în Paradis, de Aurel Dumitracu. Alte volume
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prezentate au fost semnate de Emilian Galaicu – Pun (Armele
gritoare), Adrian Alui Gheorghe (Paznicul ploii), Dumitru Bdia
(Invitat la Svârin), Radu Vancu (Sebastian în vis), Dumitru Chioaru
(Noi developri în perspectiv). Un juriu format din scriitorii Adrian Alui
Gheorghe (preedinte), Ioan Es. Pop, Claudiu Komartin, Dumitru
Chioaru, Andrei Terian i Ioan Radu Vcrescu a acordat premiul, la
aceast ediie, volumului de poezie „i toat bucuria acelor ani triti”
(Editura Cartea Româneasc, 2010) semnat de Mihai Duescu. O mas
rotund pe tema Starea poeziei, azi, plus un recital de poezie, a completat
„sumarul” manifestrii, pe lîng scriitorii pomenii mai sus distingîndu-se
i Leo Butnaru, Ion Bogdan Lefter, Simona Popescu, Mihail Curtean,
Florin Oancea. (Contapress)

Pata
La o agap cultural dintr-un land german am vzut pe ministrul
culturii din zon cum i-a ptat cmaa cu sosul de pe un sandvi, i-a
scos tacticos cravata, a ters pata dup care a pus cravata în frapier. A
continuat s converseze, în tot acest timp, cu (un) cineva local, nimeni
sinchisindu-se de întîmplare. Dac în locul lui ar fi fost un român,
ministru sau nu, imediat acesta ar fi început s transpire de jen, de nervi,
o duzin de bgtori de seam s-ar fi repezit s tearg pata de pe “dom’
ministru”, povestea “petei” ar fi trecut pe la pres i de aici… în istorie
chiar. Sîntem noi mai ateni cu fleacurile? Nu cumva, din aceast cauz,
pierdem esenialul? Nu cumva ne pieptnm prea mult chelia cînd ara
arde…? Octavian Paler spunea recent: “Eu a începe colirea
diplomailor români de la comportamentul în societate, de la cum dau
bun ziua i dup cum întind mîna unui partener. Pe un român, acum,
oricît de dreapt ar fi cravata tot strîmb pare, are ceva nefiresc în
comportament care îl arat provincial în Europa…”. Dac un român
înjur pe strad, într-un ora din Vest, imediat cam toi cei din jur îl
consider agresiv i cheam poliia. Dac un englez înjur pe strad, vor
fi destui care îl vor considera… spiritual. Îmi spunea, cu nduf, un
“etnic” de-al nostru care a mrluit o vreme prin Europa: “iganii
bulgari, dac sînt prini la furat, spun c sînt români. De ce? Ca s nu
fac de rîs Bulgaria…!”. Asta da, onoare! (AAG)
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Un an de la dispariia lui Puiu Siru
Liviu Ioan Stoiciu, pe blogul personal: Puiu Siru a plecat
suprat pe anii ce au urmat dup Revoluie, care ne-au trimis în plin
marasm – azi România (pentru care Puiu Siru suferea fizic) e la pmânt,
în stare de faliment pe toate planurile, mai jos decât a ajuns nu poi s
concepi c se mai poate. Puiu Siru avea un talent fabulos de a descoperi
caracterele publice, avea în
sânge modelul moral. S-a
zbtut s pun pe picioare o
aren critic, de la tribuna
creia s propovduiasc
binele social. A fost blamat.
A
fost
un
publicist
remarcabil, s-a luptat efectiv
cu „structurile pervertite de
comunism ale statului”.
Cunotea
dedesubturi
periculoase, era convins c o
rdcin a rului (a
corupiei, în principal) a
crescut în Vrancea i trebuie
tiat. Zbaterea lui public
l-a dus pân la urm în
mormânt, societatea rom
âneasc n-are nevoie de
idealiti ca el. Ar fi putut s
urce în funcii de stat-cheie, a preferat s-i trag de mânec pe
„neisprviii neamului, reprezentativi în Vrancea”.
Valentin Musc, Ziarul de Vrancea, 20 noiembrie 2010: (...) La un an
de la stingerea sa fulgeratoare, constatm c acea lume la care visa Puiu
Siru nu mai este de actualitate, iar peste visele noastre s-a aprins lumina
ca în lagrele de exterminare. (...) Din Vrancea dezamgirilor, care
seaman mai mult cu Belarus, lipsete vocea lui Puiu Siru i mai ales
generozitatea sa fr margini.
Înainte de „a pleca”, Puiu Siru mi-a dat cartea lui de publicistic „Don
Quijote de la Vrancea” pe care am rsfoit-o acum „comemorativ”,
colocviind parc pe temele morale insolubile din societatea noastr.
(A.A.G.)
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Florin Ssrman a scos un nou album de „poezie cîntat”
Dac esteii au remarcat trei niveluri de receptare ale unui text
poetic, esteticul, eticul i religiosul, cu siguran vocea lui Florin
Ssrman este cea care atinge i relev publicului stratul cel mai profund,
cel extatic. Fie c e vorba de Vasile Voiculescu, de Esenin, de Blaga, de
Gyr sau de Eminescu, vocea sa pare s apropie poezia de liturghie.
Uneori, ascultîndu-l, ai senzaia c ai de a face cu un clre singuratic
care face corp comun cu chitara sa, îndreptîndu-se într-un galop molcom
spre un orizont pe sub care trecînd fiecare asculttor îi vede sufletul. (A.
A. G., text de prezentare de pe coperta albumului)

Românul, solist…!
Am vzut, recent, cum arat din interior marea Universitate de
muzic de la Viena. Ordine, curenie, disciplin. Studenii merg tcui i
zîmbitori spre slile de studiu. Grupele sînt formate din doi, trei studeni.
În cutarea performanei nu se face nici o economie, banii conteaz mai
puin, totul e ca în final s ias instrumentiti de calitate. i ies, întradevr, instrumentiti de calitate, în oraul în care toat lumea pare s se
priceap la muzic. De pe urma muncii din “universitate” apar
orchestrele care cînt peste tot, Viena fiind recunoscut prin modul în
care îl cultiv, cu ostentaie, pe Mozart. Ciocolata Mozart. Lichiorul
Mozart. Tricouri Mozart… E “brandul” lor i îl exploateaz la
maximum. Încîntat de ceea ce am vzut, îl felicit pe unul dintre vicerectorii Universitii, spunîndu-i c e mare lucru c studenii sînt harnici,
c e ordine pe hol, nimeni nu umbla “bleambura”, din toate slile se aud
acordurile instrumentelor care “vorbesc” corect pe limba lor. Vicerectorul îmi mulumete pentru aprecieri, dup care îi exprim i el, cu
sinceritate, oful: “Da, noi scoatem orchestre impecabile, toi absolvenii
notri cînt extrem de corect. Numai c de mult vreme nu dm nici un
solist. Solitii îi lum gata formai, din Est în general, mai ales din
România…!”. Ei, în acel moment m-am simit (tare) bine în pielea de
român! (Contapress)
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Festivalul naional de poezie „Nicolae Labi”,
ediia a XLII-a
Juriul celei de a
XLII-a ediii a Festivalului
naional de poezie “Nicolae
Labi”, alctuit din criticii
literari: Mircea A. Diaconu
(preedinte), Andrei Grigor,
Adrian Dinu Rachieru, Vasile
Spiridon,
Paul Cernat, a
hotrât acordarea marelui
premiu „Nicolae Labi” i al
revistei „Convorbiri literare”
lui Vlad Ionu Sibechi din
Boroaia,
Suceava.
Ali
premiani: George Chiriac
(Premiul I i al revistei
“Timpul”), Andreea Felciuc
(premiul II i al revistei
“Bucovina literar”), Deniz
Otay (premiul III i al
revistei
“Viaa
Româneasc”), Roxana Diana Bltaru (premiul special “Nicolae
Labi” oferit de familia poetului i de revista “Poezia”), Ionelia
Cristea (revista “Porto Franco”), tefania Anuoiu (revista “Dacia
literar”), Andreea Teliban (revista “Ateneu”), Adrian Dini (revista
“Hyperion”), Alexandru Vsie (revista “Poesis”). Premiul revistei
“Conta” a fost obinut de Marina Popescu din Bucureti.
De remarcat efortul organizatorilor (Centrul Cultural
Bucovina), în frunte cu scriitoarea Carmen Veronica Steiciuc,
coordonator al festivalului, care au reuit s fie gazde desvîrite.
(Contapress)
Evocare Aurel Dumitracu, la 55 de ani de la natere
Sîmbt, 20 noiembrie, la ora 12, la Casa Memorial „Calistrat
Hoga” din Piatra Neam a avut loc o evocare a poetului Aurel
Dumitracu la 55 de ani de la natere. Nscut la 21 noiembrie 1955, la
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Borca, Aurel Dumitracu a murit la 16 septembrie 1990 la spitalul
Fundeni din Bucureti i este înmormîntat la cimitirul din satul Sabasa/
Borca. Aurel Dumitracu a publicat în timpul vieii doar dou volume de
versuri, „Furtunile memoriei” i „Biblioteca din nord”, postum i-au fost
tiprite mai multe volume de versuri, între care „Mesagerul”, „Tratatul de
eretic, „Fiara melancolic”, „Scene din viaa poemului”, „Divina
Paradoxalia”
(antologie),
jurnalul
„Carnete maro” (în
patru volume). Volumul
de coresponden dintre
Aurel Dumitracu i
Adrian Alui Gheorghe,
„Frig”, aprut în anul
2008 a fost un adevrat
eveniment
editorial
fiind nominalizat la
premiile USR. Aurel
Dumitracu este, de
asemenea, „cetean de
onoare” al municipiului
Piatra Neam i al
comunei natale Borca, o
strad din Piatra Neam
îi poart numele. A fost
lansat, de asemenea,
volumul de poeme
inedite „Cine merge în Paradis”, aprut la Editura „Conta”. Au vorbit
despre „poetul, omul, prietenul” Aurel Dumitracu: Cassian Maria
Spiridon, Lucian Vasiliu, Gellu Dorian, Dumitru Necanu Constantin
Arcu, Adrian Alui Gheorghe, Adrian G. Romila, Radu Florescu, Emil
Nicolae, George Brescu, Dinu Huminiuc, Ioan Popei, cît i fratele
poetului, ing. Ion Dumitracu. Actorul Ionu Cucoar de la TT a susinut
un recital de poezie din creaia lui Aurel Dumitracu. (Contapress)
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AUTORII
Adrian Alui Gheorghe. Nscut la 6 iulie 1958 la Topolia, Neam. Poet,
prozator, publicist. Membru al USR i al PEN-clubului român. Doctor în
filologie din anul 2004. Autor a peste douzeci de volume de poezie, proz,
eseu, teatru. Doctor în filologie din anul 2004. Cinci premii ale filialei Iai a
USR. Premiul USR în anul 2001 pentru volumul de poezie “Îngerul czut”.
Corneliu Antoniu. Nscut: 31 octombrie, 1940, la Craiova. Studii: coala
Tehnic de Construcii hidrotehnice, Arad. Poet, prozator, publicist,
manager cultural. Este preedinte al Filialei USR din Galai-Brila i
fondator al revistei literare Antares i al Ordinului Internaional al
Cavalerilor Danubieni. Debut în volum în 1975, în „caietele debutanilor”.
Alte volume: Ascunsa ninsoare (1978), Supunerile (1982), Fluturele de
diamant (1990), Amintirile din Pdurile de Miconia (1990).
Constantin Arcu. Nscut la 24 februarie 1956 în Flmânzi, Botoani.
Membru al USR. Cri publicate Cenua zilei (1995), Omul i fiara (1996),
Faima de dincolo de moarte, Ceremonial de desprire (2005). A primit
numeroase premii între care Premiul filialei Iai a USR (2001). Este redactor
ef al revistei „Bucovina literara” din anul 2010.
Constantin Ardeleanu. Nscut la 27.09.1948 în Tazlu, Neam. Absolvent
al Facultii de Studii Economice, Universitatea „Al I Cuza” din Iai (1971).
Autor al mai multor cri de poezie, proz, publicistic, teatru dintre care:
Hâtrii Tazlului I – III, Timpuri interesante, Hronicul Hergheliilor Hoinare,
Strada Blnari 18, col cu Doamnei (2010). Triete la Bucureti.
Joanna Boulter poet i autoare a mai multor pamflete cu carácter social:
Running with the Unicorns, On Sketty Sands i The Hallucinogenic Effects
of Breathingi (2003). Volumul Twenty-four Preludes and Fugues on Dmitri
Shostakovich a fost dedicat aniversrii lui Dimitri Shostakovich, în 2006.
Leo Butnaru. Nscut în Negureni, Orhei, Republica Moldova la 5. I. 1949.
Liceniat în jurnalism i filologie al Universitii din Moldova (1972). În
1977, devine membru al Uniunii Scriitorilor din Uniunea Sovietic. În
acelai an este destituit din redacia ziarului „Tinerimea Moldovei” (în urma
promovrii spre publicare a unui articol despre M. Koglniceanu, ce
contravenea liniei ideologice imperial-comuniste). Membru al Uniunii
Scriitorilor din România (1994). În anii 1997-2005 – preedinte al Filialei
Chiinu a USR; 2005-2009 – membru în Consiliul USR. Autor a peste
treizeci de cri de poezie, proz, eseu, traduceri.
Gabriel Chifu. Nscut la 22 martie 1954 în Calafat. Absolvent al facultaii
de electrotehnic din Craiova. A debutat în revista „România Literar“, în
anul 1972, la „Pota Redaciei“, descoperit de Geo Dumitrescu. Din 1985 a
fost redactor la revista „Ramuri“, iar din 1991 a fost redactor-sef. În prezent
este redactor ef al revistei „România Literar” i vicepreedinte al USR.
Cri (selectiv): Sla în inim (1976), Realul eruptiv (1979), Lamura
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(1983), La marginea lui Dumnezeu (1998), Bastonul de orb (2003), Unde se
odihnesc vulturii (1987), Povestirile lui Cesar Leofu (2002), Visul copilului
care pete pe zapad fr s lase urme sau Invizibilul, descriere
amnunit (2004), Fragmente din nstrunica istorie a lumii de gabriel
chifu trit i tot de el povestit (2008).
Mircea A. Diaconu. Critic i istoric literar. Nscut la 2 octombrie 1963,
Oreti, Neam. Prof. univ. la Universitatea „tefan cel Mare” din Suceava.
Volume, selectiv: Poezia de la Gândirea (1997), Instantanee critice (1998),
Feele poeziei. Fragmente critice (1999), Ion Creang. Nonconformism i
gratuitate (2002), Atelierele poeziei (2005), Calistrat Hoga. Eseu
monografic (2007), Cui i-e fric de Emil Cioran? (2008).
Ioana Dinulescu. Nscut la 03.07.1950 în oraul Craiova; a absolvit
Facultatea de Filologie Româno-Francez în anul 1973. Din februarie 1990
este membr a Uniunii Scriitorilor din România, iar din aprilie 1997 a
Asociaiei Internaionale a Criticilor de Teatru-secia român, din februarie
2008 membr a Consiliului artistic al Teatrului Naional Marin Sorescu din
Craiova. A publicat pân acum 10 volume de poezie, dar este cunoscut i în
calitate de critic de art i prozator. Cele 7 volume de poeme publicate dup
1990 aparin liricii de inspiraie citadin, poeta practicând cu dezinvoltur o
scriitur la frontiera dintre minimalismul cotidian i proiecia unei viziuni
religioase insolite.
Dumitru Augustin Doman. Nscut la 29 august 1953, ovarna, Mehedini.
Membru al USR. Triete în Curtea de Arge. Cri: Proze (1985); Sfâritul
epocii cartofilor (1998); Meseria de a muri (2001); Concetenii lui Urmuz
(2007); Moartea noastr cea de toate zilele (2008). A primit numeroase
premii între care “Cartea anului al Filialei Piteti a USR (2008) i Premiul
revistei „Viaa Româneasc” pentru integritate moral i rezisten prin scris
în postcomunism (2009).
Gellu Dorian. Poet, prozator, dramaturg. Nscut la 13 octombrie 1953,
Botoani. Redactor ef revista „Hyperion”. Cari publicate (selectiv): Poeme
introductive (1986), Elegiile dup Rilke (1993), În cutarea poemului
pierdut (1995), Poeme golneti (1997), Un poet la New York (2002),
Cafeneaua Kafka (2003); Proz: Scriitorul (1996), Cartea fabuloas (2003),
Insula Matriochka (2005), O lume de lepdat (2009). Teatru: Caavencii
(2000). Trei premii ale Filialei Iai a USR. Meritul cultural, în grad de
Cavaler.
Horia Dulvac. S-a nscut la 17 august 1958, Gighera – Dolj. Membru al
USR, redactor al revistei "Mozaicul" din Craiova. Volume publicate,
selective: Femeia lui Ghidirmic (1997), Îngrijorri fr mandat (2000),
Efect Doppler(2009).
Aurel Dumitracu. Nscut la 21 noiembrie 1955 la Borca, Neam, decedat
la 16 septembrie 1990, la Bucureti. A publicat în timpul vieii dou volume
de versuri, Furtunile memoriei (1984) i Biblioteca din Nord (1987).
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Postum, în îngrijirea lui Adrian Alui Gheorghe, apar mai multe volume de
versuri inedite, antologii, un jurnal, „Carnete maro”, în patru volume,
corespondena. Este cetean de onoare post-mortem al mun. Piatra Neam.
O strad din Piatra Neam îi poart numele.
Victoria Field s-a nscut în Londra în anul 1963. Printre operele publicate
se numr dou colecii de poezii Olga's Dreams i Many Waters.
Remus Valeriu Giorgioni. S-a nscut la 2 dec. 1952 la Fârdea/ Timi.
Redactor la revista „Banatul”. Autor al mai multor volume de poezie i
proz, între care: El-Ariel (1994), Norul de martori (1996), Maina
Meloterap (2002), Kiriat Sepher (2008).
Gheorghe Grigurcu. Nscut la 16 aprilie 1936, Soroca, România, astzi în
Republica Moldova. Este un reputat poet, critic literar, eseist i comentator
român. Autor a peste cincizeci de volume de poezie, critic, istorie literar.
Opera sa a primit cele mai importante premii din România. Triete în
(„amarul tîrg”) Tîrgu Jiu.
Sebastian Grama (n. 1970, Bucureti) este cercettor specializat în istoria
i practica filosofiei, eseist, autor al volumelor Note pentru o fenomenologie
a eranei i Actualitate i scriitur (ambele în 2008).
Baky Ymeri. Nscut pe meleagurile aromâno-albaneze din Macedonia,
Baki Ymeri este un mesager inspirat al poeziei în ambele direcii: din
Albania spre România i din România spre Albania. Prin tlmcirile sale
laborioase, el a reuit s cucereasc simpatia i preuirea, atât a cititorilor din
Kosova, Albania i Macedonia, cât i cea a confrailor si din partea stâng
i din partea dreapt a Prutului.
Adrian Majuru (n. 1968, Bucureti) este de formaie istoric, dar s-a
specializat în antropologie, publicând volumele Bucuretiul mahalalelor sau
periferia ca mod de existen (2003), Bucureti. Povestea unei geografii
umane (2008) .a. Este i autorul crilor de proz Destinul din oglind
(2005) i Legenda Khazar (2007).
Gheorghe Mocua. S-a nscut la 5 iunie 1953 la Curtici, Arad. Poet i critic
literar. Volume (selectiv): Îngerul ridic lespedea (1992), Zpada anului
unu (1994), Omul de litere/viaa de hîrtie (1998), Mic tratat asupra
naufragiului (2006).
Andrei Moldovan. Nscut la 2 februarie 1949, Chiuza, Bistria Nsud.
Membru al USR. Este profesor la Colegiul Naional Petru Rare din
Beclean. A publicat, între altele: Cobuc sau lirismul pragurilor (1997),
Erezii lirice (2004), Aruncarea în haos (2004), Liviu Rebreanu prin el însui,
în colaborare cu Niculae Gheran (2008), volum premiat de Uniunea
Scriitorilor din România – Filiala Cluj.
Sharon Morris, poet, este profesor la Scoala Slade de Arte Plastice, din
Londra. Primul ei volum, False Spring, a fost publicat in 2007, ca al treilea
volum din seria Enitharmon New Poets.
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Ionel Necula, eseist, triete la Tecuci. Dintre crile publicate: Cderea
dup Cioran (2005), Disconfortul de a fi român (2008), Ion Petrovici,
monografie (2009)
Emil Nicolae. Nscut la Bacu, triete în Piatra-Neam, este poet, eseist,
traductor, ziarist, realizator tv, muzeograf, expert în bibliofilie, membru al
USR i UZP. A publicat opt volume de versuri, albumul monografic Victor
Brauner – la izvoarele operei, eseurile Femeia i femela. Recurs la erogenia
textului i Patimile dup Victor Brauner. A primit Premiul pentru poezie al
USR – Filiala Iai în 1999 i 2005. Publicat în antologii i reviste literare din
Germania, Italia, Austria, SUA, Frana, Israel.
Ruth O'Callaghan, câtigtoarea multor concursuri internaionale de
poezie, este un autor ale crui poezii au fost incluse în antologii i reviste,
beneficiind, de asemenea, de traduceri în italian i român. Ultimul su
volum, A Lope of Time (editura Shoestring), a fost publicat în martie 2009.
William Oxley este poet i filosof. A publicat poezii în urmtoarele volume:
Lumina soarelui întrun pahar de ampanie,Colecie de poezii mai lungi,
Revendicarea lirei: poezii noi i selectate, Namaste, (poeme scrise în
Nepal), Viziuni londoneze i Poezii din Antibes, o ediie limitat de 250 de
poeme (din care 50 semnate de autor i grafician i 200 nesemnate), cu
ilustraii de Frances Wilsonwas, precum i o autobiografie Paradisul nu se
explic.
Antonio Patra (n. 1973), doctor în Filologie (2002), critic literar,
confereniar la Catedra de Literatura român „G. Ibraileanu”, Universitatea
„Al.I. Cuza”, Iai. A debutat în 1998, în Convorbiri literare. Premiul pentru
debut „Aurel Leon”, acordat de Ziarul de Iai (2003) i Premiul Revistei
Convorbiri literare pentru modernitatea demersului critic (2004). Volume
publicate: Ion D. Sirbu – de veghe in noaptea totalitara (2003).
Fragmentarium. Impresii despre oameni si carti (2006).
Luca Piu este un scriitor i eseist român contemporan. Este absolvent al
facultii de Filologie a Universitii din Iai, profesor la aceeai universitate
A fcut parte dintr-un grup din jurul revistelor studeneti din Iai ("Dialog"
Ьi "Opinia studeneasc"), fiind supravegheat discret la început, apoi tot mai
drastic i fi de Securitate. Este poate cel mai incomod partener de dialog
dintre scriitorii contemporani, un redutabil polemist, un stilist desvîrit al
limbii române care a transformat jocurile de cuvinte i intertextualitatea
postmodern într-o estetic aparte.
Paulina Popa s-a nscut la 29 august 1953 în satul Vlani, judeul Arad.
Triete la Deva. Conduce casele de editur Emia i Paula i revista
SEMNE290 EMIA. Volume publicate, selectiv: Cu mâinile în flcri
(1991), Aur amar (1996), Cuvinte srutate de îngeri (1997), Brbaii
secolului (2002), Cartea IORDANIA (2008).
Ion Pecie (nscut în anul 1951 la Slobozia-Arge) este unul dintre fondatorii
Echinoxului. Este eseist, autor al multor studii dedicate operei lui Ion
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Creang. Un volum de eseuri „Falusiada”, în care surprinde mesajul
subliminal al operei lui Ion Creang se afl sub tipar la Editura Academiei.
Alte cri: Romancierul în faa oglinzii (1989), Meterul Manole (2001).
Adrian G. Romila. Nscut la 29 septembrie 1974, Piatra-Neam. Doctor în
filologie din anul 2005. Cri aprute: Imaginea Raiului în cultura popular
(2008) i De-a dragostea i drumul (2010). Premiul pentru debut al Filialei
USR pentru volumul Imaginea Raiului în cultura popular.
Nicolae Sava. S-a nscut la 23 oct. 1950, Vântori, Neam. În prezent este
redactor la ziarul Ceahlul din Piatra Neam. Cri publicate, selectiv:
Fericit precum mirele, 1983; Privighetoarea, 1989; Via public, 1995;
Proz, domnilor, proz!, 1997; Insolena nopilor, 2004. Premiul pentru
poezie al Filialei Iai a Uniunii Scriitorilor, în anul 2004.
Cassian Maria Spiridon. Nscut la 9 aprilie 1950 la Iai. Poet i eseist. În
decembrie ’89 a fost arestat deoarece a organizat i condus o micare
împotriva dictaturii comuniste. În ianuarie 1990 a fondat revista „Timpul”
(care a aprut, sub conducerea sa, pîn la sfîritul lui octombrie 1991).
Director al editurii Timpul. Redactor-ef al revistei „Convorbiri literare”.
Tradus în francez, englez, german, spaniol, suedez, rus, chinez,
finlandez, maghiar, polonez, ceh, slovac etc.
Vasile Spiridon. Nscut la 14.02.1958 în Girov, NeamЮ. Prof. univ dr. la
Facultatea de Litere a UniversitЮii „Vasile Alecsandri“ din Bacu. Membru
al USR. Autor al crЮilor Cuprinderi (1993), Nichita Stnescu. Monografie
(2003), Viziunile „învinsului de profesie“ Nichita (2003), Perna cu ace
(2004), Gellu Naum. Monografie (2005), Înscrierea pe orbit (2008);
Aprarea i ilustrarea poeziei (2009). A obЮinut numeroase premii pentru
critic Ьi istorie literar.
Liviu Ioan Stoiciu. Poet, prozator, eseist. Nscut în 19 februarie 1950 la
Dumbrava Roie/ Neam. Recunoscut contestatar al dictaturii ceauiste i al
regimului comunist. Debut editorial cu versuri: La fanion, 1980, Premiul
Uniunii Scriitorilor. Alte volume de versuri, selectiv: Inima de raze (1982),
Când memoria va reveni (1985), O lume paralel (1989), Poeme aristocrate
(1991, Premiul Uniunii Scriitorilor), Singurtatea colectiv (1996, Premiul
Academiei Române), Poemul animal (2000). A publicat volume de
memorialistic / eseu / publicistic i dramaturgie.
Maggie Sawkins, poet i prozatoare, s-a nscut în 1953, în Hampshire,
Anglia. Deine un master în Creative Writing i este profesoar la South
Downs College, în apropiere de Portsmouth. Totodat, este membr a
National Association of Writers in Education. În 2003, a publicat colecia de
pamflete Charcot’s Pet. Volumul The Zig Zag Woman, aprut în 2007, este
prima ei colecie complet de poezie.
Andrei Constantin Slvuteanu (n. 1972, Bucureti), jurist, este publicist i
poet, autorul volumelor Netimp (2008) i Cercul ptrat (2009). De asemenea
a fondat i coordoneaz proiectul bucurestiivechisinoi.ro.
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Raluca erban-Naclad. Nscut la 9 septembrie 1977, Constana. Doctor în
filologie. Volum publicat: Pelerin la schiturile i mnstirile dobrogene
(Editura Tomis, 2004). Redactor ef al revistei Tomis pîn în anul 2009.
Stabilit la Piatra Neam.
Nicolae Turtureanu. Nscut la 25 noiembrie 1941, în Iacobeni-Dângeni,
Botoani. Senior editor la ”Revista Român”, Iai. Poet, prozator, publicist.
Creaia sa a fost comentat în reviste, în panorame critice, în dicionarele
aprute în ultimele decenii i a fost încununat, de-a lungul timpului, cu mai
multe premii ale Asociaiei Scriitorilor din Iai.
Magda Ursache. Nscut la Bucureti. Prozatoare i eseist de mare
anvergur. A fost redactor al revistei „Cronica” i profesor la Universitatea
„Al. I Cuza” din Iai. Volume, selectiv: A patra dimensiune (1973),
Universitatea care ucide (1995), Strig acum... (2000), Conversaie pe
Titanic (2003), Ru de România (2003), Bursa de iluzii (2005), Bolile
Spiritului Critic ( 2006), S citii bine (2010).
Lucian Vasiliu. Poet, prozator, eseist. Nscut la data de 8 ianuarie 1954, în
Puieti, Vaslui. Fondator al Societii Culturale „JUNIMEA '90“ (Iai,
1990), precum i al seriei noi a revistei „Dacia literar” (din 1990). Cri
publicate (selectiv): Mona-Monada 1981, Fiul Omului 1986; Lucianograme
1999, Grenade i îngeri 2001.
Ion Zubacu. Poet, cîntre, ziarist, nscut în 18 iunie, 1948, în
Dragomireti, Maramure. Membru al USR. Redactor la Viaa Româneasc,
dup 25 de ani de pres de informaie, la principalele publicaii ale rii. A
publicat volumele de versuri Gesturi i personaje (1982), Omul de Cuvânt
(1991), Întoarcerea la Dumnezeu (1995), Omul disponibil (1999), Omul
disponibil (II, 2009), Moarte de om. O poveste de via (2010). Are
numeroase premii pentru poezie, muzic i jurnalism. Triete la Bucureti.
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