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Vânătorul de cititori, sau

Cine mai cucereşte azi lumea prin literatură

Ce (mai) aşteaptă azi de la viaţă
un autor român contemporan

Nicolae SILADE

Despre citit, citire. Cititori
din toate țările, uniți-vă!

Să zicem că apare o carte foarte, foarte
bună și primul ei cititor nu poate sta locului
dacă nu îi spune iubitei, soției, prietenului
sau primului întâlnit în cale despre inedita
apariție, despre acest adevărat miracol. La
fel, iubita, soția, prietenul sau primul întâlnit în cale nu va putea sta locului, după
lectură, dacă nu dă știrea mai departe. Nu
e nevoie de niciun fel de marketing literar,
nu e nevoie de niciun agent literar, nu e nevoie de nimic altceva la apariția unei cărți
foarte, foarte bune. Așa cum nu e nevoie de
nimic altceva la răsăritul soarelui, la munte
sau la mare, decât să asiști la acest miracol.
Și să te bucuri de el, împreună cu familia, cu
prietenii, cu cei care gândesc și simt la fel ca
tine. Așa e și cu cartea. Păi ce, erau agenți literari pe vremea lui Homer? Era marketing
literar pe vremea lui Shakespeare? Cum au
ajuns operele lor până la noi și cum rezistă
ele încă? Oare nu prin valoarea pe care o au?
Dar noi, scriitorii de azi, care nu suntem în
stare nici măcar să-i citim de la un capăt la
altul, darmite să-i mai înțelegem, îi considerăm depășiți, îi aruncăm în debara și facem
experimente literare în ideea că aducem
ceva nou în literatură. Dar, în literatură, ca
și în viață, nimic nu e nou sub soare. Sau,
cum spunea Alex Ștefănescu cândva, în cultură nu există progres. Câtă vreme omul e
tot așa cum l-a făcut Dumnezeu, după chipul și asemnărea Sa, nici nu poate fi altfel, el
nu poate gândi altfel și nu poate simți altfel.
Vorbim de o criză a lecturii? E o problemă
falsă. Mai degrabă poate fi vorba de o criză
a scrierii. Nu mai știm ce să scriem și cum
să scriem, după ce am încercat avangardisme de tot felul, modernisme și post-modernisme, crezând că doar forma contează. Da,
contează, așa cum ulciorul lui Omar Khayam poate fi admirat și gol, dar plin cu vin
e mai util și mai prețuit. Nu știu dacă m-am
făcut înțeles, dar cititorii pe care îi acuză
„scriitorimea” nu au nicio vină. Cine ar vrea
să primească în loc de un pește viu unul de
plastic sau de sticlă? Așa e și cu cartea. Dacă
e bună și utilă, își va găsi singură cititorii.
Până atunci, cititori din toate țările, uniți-vă!

„Vorbim de o criză a
lecturii? E o problemă
falsă. Mai degrabă
poate fi vorba de o
criză a scrierii. Nu
mai știm ce să scriem
și cum să scriem,
după ce am încercat
avangardisme de tot
felul, modernisme și

post-modernisme,
crezând că doar forma
contează. Da, contează,
așa cum ulciorul lui
Omar Khayam poate fi
admirat și gol, dar plin
cu vin e mai util
și mai prețuit.”

n ilustraţiile numărului n

Ilustrăm acest număr cu lucrări realizate de Sorin Bârgăoan
Sorin Mihai Bârgăoan (n. 1984, Gura Humorului) este membru al Asociației de Artă Tonitza din Suceava, participă în tabere de
creație și proiecte patronate de UNESCO, la numeroase expoziții
de grup și personale, colaborează frecvent cu meșteri artizani și cu
edituri, ca ilustrator de carte. În 2019 a expus la Galeria Macadam a
Institutului Cultural Român din Paris. (Elisabeta BOȚAN)

Am ajuns în următoarea situaţie tragi-comică: (un) mare autor
în căutare de un (singur) cititor. Cunosc un scriitor – al cărui
nume n-am să ţi-l divulg, cititorule! – care, când scoate o carte n-o
mai trimite tuturor redacţiilor şi
instanţelor critice ale ţărişoarei,
ci începe să dea telefoane: Alo,
Cutărică (sau Cutărescu)... am
tipărit şi eu o carte care cred că
te-ar interesa. Spune-mi, te rog, eşti dispus
să o lecturezi?... N-am nici o pretenţie: n-am
nevoie de laude sau recenzii, nu-mi trebuie
vizibilitate! Dar, studiindu-ţi CV-ul, am constatat că te-ar interesa; şi m-aş bucura să-ţi
folosească (dacă eşti dispus să pierzi ceva
vreme cu ea!). Eventual, o simplă părere exprimată verbal, la telefon, să ştiu şi eu cum
stau. Asta e tot ce doresc...

Apoi, încă un aspect: „înainte
vreme” liceele aveau un atelier mecanic, în care elevii erau învăţaţi să
ţină ciocanul în mână, spre a putea
bate un cui; să folosească o şurubelniţă, o pilă, o bormaşină. Acum,
în schimb, avem „ateliere de râs”(ul curcilor)! Nimeni nu e împotriva
râsului terapeutic, care ştim că e
foarte benefic. Dar termenul prea
sună a psihodramă, aşa că ar trebui programat în cadrul secţiilor
de psihologie clinică. În şcoli, copiii au de cine/ce râde: ei se râd de
dascăli, de colegii „fraieri”; îşi bat joc de programul şi programa şcolară (câteodată chiar
se prăpădesc de râs şi nu mai învaţă nimic).
Iar când termină şcoala – adio, ţară!

Remus V.
GIORGIONI

Dar situaţia aceasta – comică, dacă n-ar fi
teribil de tragică – îmi evocă mie o situaţiune
scripturistică (biblică). Există un pasaj prin
evanghelii care spune despre fariseii contemporani cu Iisus Christos cam aşa: Ei colindă
lumea şi ţara să-şi găsească un adept, pe
care să-l transforme în coreligionar. Iar când
l-au găsit, în loc să-l îndrume spre bine îl fac
mai rău decât ei înşişi. Oare chiar aşa să fi
ajuns?... Să ne vânăm cititorii cu arcanul, să-i
căutăm cu lumânarea?... Şi au oare cărţile
noastre, cât de cât, un rol terapeutic, folosesc
cuiva ca balsam pentru suflet – sau numai
pentru „îngrăşarea” minţii!?

*
„În cărţi există mai multe comori decât
în toate cuferele piraţilor de pe Insula Comorii” (Câte cărţi citeşte pe mări un pirat)

Nu ştiu cam pe unde se află această mirifică insulă, dar inscripţia cu pricina am întâlnit-o afişată pe pereţii sălii de lectură a unei
bilbio-teci. Am citit în ziarul Actualitatea
despre o chinezoaică dură, căsătorită cu şeful piraţilor din Caraibe – femeie care, după
moartea soţului ei, mare pirat, a „coordonat
activitatea” a 70.000 de hoţi ai mărilor. Nici
chiar marina regală britanică n-a reuşit să-i
învingă şi să-i supună pe piraţii conduşi de
o aprigă amazoană a mărilor, ba dimpotrivă:
după retragerea lor benevolă din... activitatea
competiţională, statul le-a plătit pensii grase,
bucuros să scape de ei!
...Nu ştiu, aşadar, câte cărţi citeşte pe lună
(de fapt: pe mare, nu pe uscat!) un pirat, dar
aş fi curios să aflu câte de-astea mai citeştentr-un an profesororul de română, un bibliotecar sau librar; sau vreun consilier cultural,
preşedintele unei comisii de cultură. Cultura
a devenit a şaptea roată la căruţă (în condiţiile în care ultima dată aceasta avea cam...
cinci!). Auzi tu, minune, cititor „făţarnic” - să
vezi şi să nu crezi: din ditamai Casa de Cultură a unui muncipiu, am rămas cu o direcţie,
acolo, în cadrul unei primării: Direcţie de
Comunicare, Cultură şi Evenimente.
Ce să înţeleg eu de aici? Luată de mult timp
„la mijloc”, cultura va fi împinsă mereu mai
mult către margine!

„Dintele timpului”.
Mirarea filosofică şi Art Deco

„...laudă unicului dinte nehărăzit căderii,
dintele timpului, care trece şi prin piatră şi
prin inimile omeneşti, rozându-le şi supunându-le pulberii” (1001 de nopţi, ediţia Humanitas; vol, 2 p.139).
Iosephus Flavius, marele scriitor (şi general) evreu din primul secol creştin vine la
Roma s-o cucerească prin literatură. Cam la
fel procedează şi azi un tânăr „autor” care părăseşte provincia pentru capitală, în speranţa
unei rapide şi sigure glorii literare. Dar: dintele timpului este cel care roade şi producţiunile noastre, pe care prea adesea le socotim
eterne. Noi ne uităm la ele - marile noastre
„opere” - şi le vedem cam cât un munte; pe
când în realitate sunt abia nişte deluşoare
uşoare... (Sau, într-o altă formulare: orice
autor - mai cu seamă unul începător - îşi imaginează că poate muta munţii din loc cu „creaţia” sa; dar până la urmă se dovedeşte că n-a
clintit din loc nici măcar un deluţ...)
Diversificarea prea mare a artei nu duce decât la diluarea Ideii estetice şi totul se face în
detrimentul consumatorului, care ajunge în
situaţia de a nu mai înţelege nimic dintr-o (să
zicem) poezie-făcătorie. Noi servim adesea cititorului o versiune prea colorată a realităţii,
vieţii cotidiene - o imagine între spectaculos
şi speculativ. Dar nici Cititorul - în cazul că
mai există - nu-i prost. Uitându-se la Autor,
el îşi zice în barbă, zâmbeşte pe sub mustaţă:
„Citesc în tine ca într-o carte!” Cu alte cuvinte: oricât ne-am preface noi, el ne lecturează
din capul paginii până la notele de la subsol.
...Uitaţi-vă numai la arta picturii care, de
la abstracţionism încoace se reduce la nişte
pete semnificative de culoare aruncate din
mers pe pânză - menite să sugere o stare...
(De cele mai multe ori pictorii contemporani
„zugrăvesc” lumi în aşa măsură imaginare, că
nu există în nicio galaxie; la fel și noi, poeţii,
când punem pe hârtie tot ce ne trece prin cap!
Cred că puţini dintre noi mai ştim de unde
provine denumirea stilului Art Deco: Expoziţia Internaţională de Arte Decorative şi Industriale Moderne, din anul 1925. Dar Art
Nouveau?... Sau numele complet al Cercului
Literar: Cercul literar-studenţesc „Octavian
Goga” al Universităţii din Cluj/Sibiu.)
Iar filosofii nu se lasă nici ei mai prejos:
urmărind - sau vânând - „obiectele sublime
ale metafizicii” (Alexandru Dragomir), ei uită
că de fapt calcă pe o planetă (de) pământ. Şi
că, pe lângă biata fiinţă, mai există şi Fiinţa:
Cauza Primă, supremă. Dar hai să terminăm
această întâmpinare a noastră într-o notă
optimistă. Sacoşa înţesată de cărţi, pe care o
cară după el „Hoţul de cărţi”, din cartea cu
acelaşi nume („hoţ” care de fapt era o hoaţă!), era considerată singura avere. Ea citea
din ele – din cărţi: nu da în cărţi; nu joc de
cărţi! - chiar şi în adăpostul antiaerian, când
se auzea urlând sirena. Le citea tuturor celor
prezenţi, între cele două semnale disperate:
de atenţionare a atacului şi de încetare. Dar
deseori, atât erau de prinşi de ritmul lecturii,
atât cititor cât şi ascultători, că nu mai auzeau
semnalul de încetare, rămânând în adăpost
toată noaptea. Ea „citea înainte” (după îndemnul poetului Bacovia), iar ei ascultau ca
vrăjiţi până în geana zorilor...
O, tempora, o, mores!
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Octombrie 1968. Întâlniri cu Mircea Eliade (I)

Postul de secretar literar îmi venea
moştenire de la Şerban Foarţă; el se
plictisise, nu mai voia, nu mai avea
niciun chef de teatru. Împlinise trei
luni acolo, era să facă o veşnicie? Dacă
vreau eu să viu.
Pentru el era simplu, pentru mine
nu. Eram profesor la Zăgujeni, adică
acasă. Mai eram director de cămin, şef

instituţiei: dragilor, încheiaţi, am şi
eu familie, am casă, e duminecă. Fiţi
înţelegători. Colegul de concurs era, eu
abia ajunsesem la capitolul despre Paul
Everac, evident preferat al meu în acele
vremuri frumoase (montasem câteva
piese într-un act, îi citisem celelalte cu
creionul în mână) şi îmi venea să urlu:
tocmai când mă simţeam ferice? Toc-

versuri de altădată
luarea în ființă

mai înainte de a fi să să fiu
eram pământ și cer pustiu
eram în toate fără să o știu
eram întregul cel mai viu
eram departe și aproape
eram o apă între ape
eram și soare fără pleoape
și noapte care să-l îngroape
dar o ruptură s-a produs
azi nu mai sunt nici jos nici sus
nici parte nici întreg nici plus
ci răsăritul din apus

Nicolae SILADE
nicolaesilade.blogspot.com
de pompieri, vicepreşedinte de consi
liu popular. Munci multe, onoare berechet. Mă despărţeam voios de trecut,
dar înainte erau încercările: Domnule, mă întâmpinase directorul teatrului, facem concurs. Te prezinţi şi mata
la concurs, deşi nu te sfătuiesc: sunt
candidaţi mulţi, temeinic pregătiţi,
au văzut spectacole aici şi la bucu
reşti, ştiu carte. Vină mata la concurs
şi…. De unde zici că eşti?
Da, dar nimeni nu ştia când se ţine
concurs. Până la urmă, întâmplător
nimerindu-mă în Timişoara, aflu că
se ţine concurs: se ţinea, concursul
începuse de aproape o oră, unde-am
fost? În cabinetul directorial era un
singur tovarăş care nu începuse încă să
scrie, dar, mă rog. Mi se făcea o favoare
excepţională, mă primeau la concurs;
mă admiteau; dacă ştiu ceva despre
teatrul român contemporan. Asta e
tema. Avem trei ore de scris.
Colegul meu mai cugeta, eu îi dădeam înainte cu contemporanii, cu
Mircea Eliade, până când, după vreo
două ore, Pica, supraveghetoarea, creierul intreprinderilor intelectuale ale

mai când simţeam şi eu ce înseamnă
să iubeşti dramaturgia contemporană?
Am reţinut-o pe doamna Popa încă o
oră, după care am plecat la Zăgujeni.
Acolo urma noua împărţire administrativă să-şi împlinească misiunea
istorică: comuna devenea sat, trecea
în apartenenţa Căvăraniului. Adică a
satului în care se născuse Constantin
Daicoviciu. Şi care se numea acum, cinstind istoricul, Constantin Daicoviciu.
Nu mai era nimic de făcut.
Nu mai era nimic de făcut, dar nici
directorul teatrului nu se simţea excesiv de încântat: Domnule, mi-a zis,
comisia a preferat lucrarea matale, eu
am preferat-o pe a celuilalt. Mata eşti
cărturar, eu am nevoie aici de un tânăr
agil, descurcăreţ, care să se ocupe de
cronicari, care să…
Era înaintea spectacolului Madame
Sans Gêne, eu eram în cabina zeilor, mă uitam la director ca la însăşi
Majestatea Sa Imperială Napoleon
Bonaparte. În jurul lui foiau garderobiere, admiratoare, machieuze, ziariste
de la presa locală. Directorul se supunea ultimelor retuşări, o superbă îi

aranja meşa de păr de pe frunte, alta îl
chestiona cu drăgălăşenie: nu vă strâng
cizmele, tovarăşe director?
Nu-l strângeau, erau bune. Napoleon
Bonaparte nu va fi avut parte de colaboratori mai grijulii şi de collaboratrice mai tandre.
- Dragă, acum trebuie să mă concentrez, mă concentrez, mă concedie Directorul, treci mâine înainte de repetiţii
să stăm de vorbă. Pe la zece.
La ora zece, pe culoarul ce străjuieşte
cabinele aleşilor, tovarăşul director era
gata de conversaţie. A elogiat viaţa la
ţară, mi-a arătat mizeriile vieţii în teatru şi, scurt:
- Nu poţi ieşi din învăţământ.
Şefa cadrelor era la dreapta lui, cu
legile: nu puteam obţine buletin de
Timişoara, nu puteam ieşi din învăţământ. E clar. Teatrul n-are cum să-mi
asigure locuinţă.
- Nu-i o problemă, am spus eu, ferice
că pot face conversaţie cu zeii. Nici o
problemă. Mă cunoaşte tovarăşul secretar.
Adevărul era că tovarăşul Nae, funcţionar important, habar n-avea de
mine. Sorin Titel mă informase cu o
zi înainte: a primit garsonieră datorită
tovarăşului Nae. Dacă l-a ajutat pe Sorin, ar putea să mă ajute şi pe mine. Şi
puteam să-i arăt dlui Director că nu
sunt un rătăcit prin mirabila Instituţie.
Lucrurile se schimbaseră simţitor,
şefa cadrelor deveni de piatră, directorul mormăi: dacă îi rezolvă tovarăşul
Nae, e bine. Să vii la cadre cu actele.
Angajarea începea cu 15 octombrie:
întârziaseră toate, dar se făcuseră. Eram
în Olimp, mă uitam la fericiţi cu atâta
adoraţie încât începuseră să roiască în
jurul meu felurite personaje din gazete
fără să-mi vină a crede: oare aceştia să
fie? Secretariatul literar era compus
din două persoane, adică Doina Popa
- Pica, admirabila căreia îi stricasem o
duminică - şi cu mine, nou-venitul, protejatul tovarăşului Nae, al lui şi al altora. Prima misie a astfel întemeiatului
secretariat literar era să facă ordine în
magnetotecă, fondul de aur al teatrului, comoara de care nu se atinsese nimeni de 22 de ani: piese înregistrate
începând cu 1946 şi aruncate alandala
în dulapuri pline de praf.
Muncă multă şi eroică. Pica lăcrima, eu eram vesel: la dreapta mea apăreau înşişi zeii şi zeiţele, defilau Emil
Reus şi Ovidiu Moldovan, Florina Cercel şi Irene Flamann. Citisem despre
ei, îi ştiam pe de rost.
Momentul cel mare a fost însă sosirea lui Aurel Manea. A apărut însoţit
de o trenă de ştiri, apariţia lui a făcut
senzaţie: era cel mai de seamă fiu al
generaţiei, mai grozav chiar decât Andrei Şerban, coleg şi prieten al său. El

Cornel UNGUREANU
era cel mai pur dintre toţi, despre Rosmerholm-ul pe care l-a făcut la Sibiu
vuia lumea teatrală. În Flacăra un mare regizor i-a dedicat o pagină, cronicarii teatrali îl considerau (nu chiar toţi)
un viitor geniu. Manea voia să monteze
la Timişoara Sakuntala şi toţi au fost
imediat de acord: să facă Sakuntala.
El era minunea, de la Bucureşti veneau
să-l vadă unii-alţii, vechii regizori ai
teatrului îl priveau cu o anumită suspiciune. El era radios, aşa va face, asta
va face. Va fi minunat aşa, prietenul
lui Andrei Şerban va fi fericit că lui i-a
venit ideea asta.
Avea o groază de prieteni care îl căutau, îl slujeau, îl ascultau cu supunere. Pe urmă teatrul a început să se supere: întâi Emilia Jivanov, scenografa. Nu vroia să execute decorurile. Aurel
voia pe scenă o pădure de falusuri, cine
o să accepte aşa ceva? Care public? Ea
nu voia, şi, de fapt, nu mai voia să facă
Sakuntala.
Ideile lui Aurel Manea se modificau de
la o zi la alta; citea, îi veneau idei, după
două săptămâni nimic nu mai era foarte
clar: doar, pentru Aurel, distribuţia: în
locul lui Ovidiu Moldovan trebuia să
treacă o tânără blondă. O tânără blondă
care se transferase de la Reşiţa, care nu
avea studii, care trecea prin istorii sentimentale explozive...
Ovidiu era preferatul tuturor, dorinţele sale erau legi: dacă nu voia, nu juca.
Ar putea Eusebiu Ştefănescu să-l înlocuiască? Nu, aşa că proiectul Sakuntala a căzut. Definitiv şi irevocabil.
Da, dar nu vreau să dramatizez Maitreyi? Mircea Eliade era „la ordinea
zilei” în toate discuţiile - era scriitorul la modă. În Timişoara antrenor de
îngeri era Ovidiu Cotruş, nepotul lui
Aron Cotruş, una dintre legendele închisorilor în anii 50. Ovidiu Cotruş îl
cunoscuse pe Mircea Eliade şi Mircea
Eliade îi povestise, îi spusese, iar cei
de acolo, de la Paris îi povestiseră, îi
destăinuiseră secretele lor. Dar şi cei
din închisori îi destăinuiseră secretele
lor fiindcă Ovidiu era nu numai genial,
era şi om de încredere. Da sigur, spuneau Ovidiu Cotruş, Emil Reus, Eduard
Pamfil, lucru cel mai important pentru
teatru e o dramatizare a lui Maitreyi.
Nu se punea problema aprobărilor
- dinspre Eliade totul putea fi obţinut
de Ovidiu Cotruş. Circula prin teatru
bănuiala că Maitreyi crede că Mircea
Eliade murise. Nu murise, trăia, i-a
scris şi lui Ovidiu Cotruş.
Ce-ar fi să-l invităm la Timişoara?
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Radu CIOBANU

Una dintre primele cărți – a patra - publicate de
dl Gabriel Liiceanu după 1990 este dedicată lui Emil
Cioran și e intitulată simplu și explicit Itinerariile
unei vieți: E. M. Cioran. De fiecare dată încerc să
îmi explic geneza cărții pe care mă simt ispitit s-o
comentez. De data asta cred că totul a pornit de la
brusca modificare a receptării filozofului – de la aceea
de restricționare a accesului la operă și interpretare
în propria patrie, la deplina liberalizare de după
1989, când era previzibilă o precipitată îmbogățire a
bibliografiei Cioran cu lucrări monografice sau aplicate
unor subiecte conexe, în temă. Presupun că în acest
context dl Gabriel Liiceanu a intuit oportunitatea
unei sinteze de dimensiuni moderate, accesibilă și
nespecialiștilor, adică unui public larg, cultivat totuși,
al cărui interes fusese incitat în condițiile de atunci
de fireasca vogă a filozofului atâta timp ocultat. Iar
succesul de care se bucuraseră anterior Jurnalul de
la Păltiniș (1983) sau Cearta cu filozofia (1992) era o
garanție că exista un public receptiv la texte ideatice,
chiar filozofice, atunci când erau scrise cu harul
seducției stilistice. Care caracterizează funciarmente
dar și programatic scrisul lui Gabriel Liiceanu, orice
domeniu sau subiect ar aborda.
Cartea, ajunsă anul trecut la cea de a treia ediție1,
are toate caracteristicile unei scrieri de inițiere. Întrun preambul foarte concis, autorul evocă modestia
mansardei de pe str. Odéon 21 din Paris, unde „s-a
născut opera care avea să devină conștiința (sbl.
aut.) nefericirii noastre” și își mărturisește scopul
demersului său printr-o întrebare retorică în care
se disting totodată coordonatele identitare ale
personajului: „Cine este acest «metec» obsedat de
originile sale, care a decis să-și suprime rădăcinile,
pentru a putea vorbi echitabil despre lume, Dumnezeu
și despre sine însuși?” De aici încolo începe deslușirea
răspunsului, care reconstituie cronologic, metodic,
bornă cu bornă, „itinerariul unei vieți”. Al unei vieți
și implicit al operei, deoarece, cum se va vedea, opera
se întrupează oarecum de la sine din humusul vieții.
Punctul de plecare este, desigur, Rășinari, unul dintre
reperele identitare ale culturii românești, poate nu
întâmplător situat în centrul Țării, loc căruia Gabriel
Liiceanu îi schițează istoricul, după care reconstituie
genealogia familiei Cioran, cu ascendența ei vag
nobiliară. Primii zece ani petrecuți în Rășinari au
reprezentat pentru filozof „paradisul pierdut”, pe
care îl va evoca mereu până la detalii topografice,
odată cu tentativa de a-și explica în primul rând sieși
originile sentimentului nefericirii care l-a urmărit
toată viața ca „un rău de care am suferit toți în familia
noastră atât de tulburată și neliniștită.” Despărțirea
de arealul magic al copilăriei e dramatic dar oarecum
echilibrat de bulimia lecturii. Perioadele sibiană și cea
universitară bucureșteană sunt evocate prin revelațiile
intelectuale ale junelui neliniștit și studios.
La București, Cioran face, printre alții ca el, figură
de adolescent teribil, chinuit de insomnii și obsedat
de ideea morții, în timp ce își percepea lecturile ca „o
formă de existență”. Amintirea acelor ani va rămâne
foarte vie, după cum se va vedea în interviul târziu
acordat lui Gabriel Liiceanu, când i-a evocat pe un
ton de vibrație nostalgică: „Cei patru-cinci ani cât
am stat la București, am locuit într-un cămin care nu
era încălzit. Și tot timpul îl petreceam la Biblioteca
Fundațiilor. Tot timpul. Pentru mine, Bucureștiul
asta era. Acolo am citit enorm, în special texte de
filozofie germană. Acolo îl vedeam din când în când
și pe Dinu Noica, dar nu prea des, pentru că el era om
bogat și nu avea nevoie să meargă la bibliotecă. Sigur
că mergeam și la Corso. În București am cunoscut
o grămadă de lume, și mulți oameni interesanți, în
special ratați, tipi care veneau la cafenea, perorau și
nu făceau nimic. Trebuie să mărturisesc că pentru
mine aceștia erau oamenii cei mai interesanți
din București. Tipi care n-au făcut nimic în viață,
dar erau foc de inteligenți. Și, natural, acolo l-am
cunoscut și pe Țuțea.” Atmosfera Bucureștilor din
acei ani e întregită și de harul lui Gabriel Liiceanu de
a lăsa deschisă perspectiva pentru înțelegerea a ce s-a
întâmplat ulterior cu consecințe asupra „itinerariului”
lui Cioran: „În rafinata capitală a Balcanilor care era
Bucureștiul antebelic, ideile evadau dintre zidurile
universității, ajungeau în saloane și în cafenele, unde
prindeau viață și deveneau personaje; aici puteai asista
la rătăcirile și întâmplările lor, la gloria lor, la căderile
și la moartea lor [...] La Capșa, locul de prestigiu al
cozeriei infinite, unde fiecare vorbitor putea deveni
vremelnic șeful statului sau al universului, Cioran îi
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întâlnea pe acei tineri teribili, dintre care câțiva –
Ionesco, Eliade, Benjamin Fondane, Victor Brauner
– aveau să marcheze mai târziu, în direcții diferite,
cultura Europei.” Cu evidentă artă a conciziei și
esențializării, Gabriel Liiceanu urmărește modul
fulminant în care s-a conturat și s-a manifestat
priza junelui Cioran la ideologia Gărzii de Fier și,
în scurtul episod berlinez, la cea nazistă, aflate în
plină emergență. A fost acesta un pasaj rătăcitor în
itinerariul său, când accepta, cel puțin retoric, să
se abandoneze acțiunii pure, prin afirmații enorme
care renegau subit modul de existență prin lectură,
precum: „Nici un tânăr în momentul actual nu se mai
poate salva prin bibliotecă.”
Ceea ce l-a salvat a fost totuși biblioteca, deoarece
de lectură nu te poți lăsa cum te lași de fumat. În 1937,
așadar la 26 de ani, obține o bursă de la Institutul
Francez din București și se stabilește la Paris.
„Trecerea lui Cioran la altă limbă
și intrarea decisă în teritoriul
scepticismului” – scrie dl Gabriel
Liiceanu – „au fost urmarea unei
răfuieli întoarse spre interior
și ele au marcat dezacordul cu
o parte din sine și despărțirea
de o întreagă perioadă a vieții.”
Convingerea sa era că viața n-are
niciun sens dacă n-o trăiești
făcând ce-ți place. O influență
în conturarea acestui crez o vor
fi avut și acei oameni interesanți
din București, foarte inteligenți,
care nu făceau nimic. Motivația
solicitării bursei fusese intenția
obținerii doctoratului. Intenția
nu fusese însă nicio clipă reală,
cum însuși va recunoaște. Se
înscrie totuși la Facultatea de
Litere a Universității din Paris,
doar pentru a avea acces la
cantina studențească. Și de aici
începe „cariera” de student etern,
făcând doar ce-i place, adică să
citească și să cutreiere Franța în
lung și în lat cu bicicleta. „Două
pasiuni am avut în viață: lectura și bicicleta” – va
spune într-un interviu din 1973. Dar o altă pasiune,
descoperită încă la 21 de ani devenise scrisul ca
alternativă terapeutică la „febra obsesiilor” generate
de orice existență exacerbată de luciditate: „A produce
înseamnă o extraordinară ușurare. Iar a publica
nu mai puțin. Cu fiecare carte ce apare, viața ta sau
măcar o parte din ea îți devine exterioară, nu-ți mai
aparține, încetează să te mai chinuie [...] te salvează,
te scapă de un preaplin împovărător.” Cu această
certitudine a citit și a scris toată viața, dar ceea ce l-a
scos din anonimat aducându-i celebritatea de care,
de altfel, nu i-a păsat, a fost momentul crucial, așa
cum îl evocă el însuși: „În 1947, vara, într-un sat nu
departe de Dieppe, am încercat, ca simplu exercițiu,
să traduc Mallarmé în românește. Și, deodată, am
avut aproape o revelație: trebuie să te desprinzi de
limba ta și să începi să scrii numai în franceză.” Zis și
făcut: în ziua următoare a revenit la Paris iar de atunci
n-a mai scris decât în franceză și, comentează Gabriel
Liiceanu, „Cioran le va arăta francezilor că poate scrie
la fel de bine, dacă nu chiar mai bine decât ei.” Dar
tot d-sa observă că această turnură n-a fost rezultatul
unei deliberări, „ci a survenit [sbl. aut.] pur și simplu
în conștiință cu autoritatea unui adevăr sugerat de
o instanță supraindividuală.” Instanță pe care, îmi
îngădui să adaug, o subsumăm noțiunii de destin.
Prima carte pe care a scris-o în franceză a fost
Précis de décomposition, pe care o trimite în martie
1947 editurii Gallimard. Autorul fiind un metec
absolut anonim, editorul, deși o acceptă, ezită doi ani
până când în sfârșit o publică. Ecourile sunt prompte
și eclatante, apărute sub semnături ilustre. Gabriel
Liiceanu reproduce câteva, precum cel al lui Maurice
Nadeau: „Iată-l deci pe cel ce-l așteptam, profetul
vremurilor concentraționare și al suicidului colectiv,
cel căruia toți filozofii neantului și ai absurdului îi
pregăteau venirea, adevăratul aducător al relei vestiri.
Să-l salutăm și să-l privim mai de aproape: el va
depune mărturie pentru epoca noastră” [sbl. RC]. De
aici înainte, Cioran își sporește opera și prestigiul, nu
însă și starea materială, dar, din modestia mansardei
sale, refuză prestigioase premii și își vede de
„itinerariul” său solitar, refractar la orice apartenență.
Modul în care a sfârșit, în 1995, la 84 de ani, e tragic
și dl Gabriel Liiceanu îi consacră un capitol special,
în care detaliile cu miză evident emoțională justifică
sintagma din titlul acestor însemnări.
Cum ziceam, cartea e concepută ca o lucrare inițiatică,
vizând în primul rând cititorul tânăr, receptiv la idee,

dar și amator de anecdotic, pe care-l familiarizează
cu o personalitate accentuată. „Trecutul deocheat” al
lui Cioran, cum îl numește d-na Marta Petreu, este
survolat aici cu prudență și fără insistențe justițiare,
iar asperități biografice pasagere, care au putut stârni
ricanări sau chiar drastice dezavuări au fost eludate.
Așa episodul Friedgard Thoma sau conjuncția
sordidă cu „scriitorul” pervers Matzneff și victima sa
Vanessa Springora, care i-au provocat dlui Mircea
Mihăieș „o temeinică scârbă față de Cioran.”2 Curios
este că și aspecte mai curând nonconformiste decât
scandaloase din itinerariul filozofului au putut suscita
consternări, cum, bunăoară, reacția lui Alexandru
Ciorănescu la căderea Parisului, când, în condițiile
haotice ale refugiului, comentează atitudinea lui
Cioran, care refuzase alternativa refugiului cu o
motivație contrariantă: „Eu rămân aici ca să asist
la căderea Atenei.”3 Găsim în bibliografia scrierilor
despre
Cioran
numeroase
astfel de incidente de parcurs,
pe care itinerariul reconstituit
de Gabriel Liiceanu le evită,
deoarece ele își pot afla locul ca
nuanțări sau picanterii în evocări
episodice, mai puțin justificate
însă în trasarea liniei magistrale
a unei existențe. În schimb,
d-sa introduce în partea a doua
a cărții, sub titlul Apocalipsa
după Cioran, interviul pe care i
l-a luat acestuia în 18-20 iunie
1990, deci la foarte scurt timp
după redobândirea accesului
la liberă exprimare. Ceea ce
și explică apetitul irezistibil al
intervievatului de a se destăinui,
de a povesti, de a emite
convingeri și îndoieli despre o
foarte largă gamă de chestiuni,
de la seducția peisajelor la păreri
despre personalități pe care
le-a cunoscut, de la problema
credinței sau a destinului până
la obsesia morții. Interviul are în
acest context o poziție și un rost
complementare, în care Cioran apare par lui-même
după itinerariul reconstituit până aici de dl Liiceanu,
conferind cărții complexitatea cuvenită. Cu atât mai
mult cu cât la un moment dat amintește de Simone
Boué, cunoscută în tinerețe la cantina studențească
și cu care avea să conviețuiască cincizeci de ani. Lui
Gabriel Liiceanu nu putea să-i scape această prezență
din itinerariul lui Cioran, pe care o consideră îngerul
său păzitor, asemenea zeilor protectori ai personajelor
homerice și, într-o frază memorabilă, definește rolul
pe care această Doamnă l-a avut în destinul filozofului:
„Frumusețea e că în viața oamenilor mari apare mai
întotdeauna cineva care, în deplină discreție, creează,
întocmai ca zeii și îngerii pentru faptele eroilor lor,
condiția «operei», posibilul ei. El este cel care dă
fără să aștepte nimic, care nu e aplaudat de nimeni
și a cărui trecere pe pământ rămâne cel mai adesea
neobservată.”
În 1994, pe când Cioran era deja internat, Simone
Boué acceptă să răspundă unor întrebări ale lui Gabriel
Liiceanu. Interviul încheie Itinerariile unei vieți, pe
care le completează astfel dintr-un al treilea unghi,
din care cel evocat apare „viu și văzut de aproape”,
așa cum a fost perceput, însoțit și vegheat de această
ființă discretă, afectuoasă și demnă, care și-a dus până
la capăt misiunea ce i s-a hărăzit. Sfârșitul ei, așa cum
îl redă Gabriel Liiceanu, a fost pe măsura existenței
sale, discret și ușor enigmatic: „Simone a mai trăit
doi ani, exact atât cât i-a trebuit ca să descifreze și să
bată la mașină cele 900 de pagini ale Caietelor. Le-a
predat Editurii Gallimard în 1997 și s-a dus apoi, ca în
fiecare an, în vacanță, la casa părintească din Vendeé.
Pe 11 septembrie a venit, ca și în celelalte zile, la plajă,
cu bicicleta. S-a dus să înoate și nu a mai ieșit.”
Acest stil sobru, concis și totuși cu un considerabil
impact emoțional, caracterizează întreaga carte
menită să încurajeze curiozitatea celor tentați de
explorarea universului Cioran, dar încă inhibați de
reputația sa apocaliptică. Ei vor avea probabil o mai
concretă determinare de a face pasul următor, spre
opera generată pe parcursul itinerariului reconstituit
de domnul Gabriel Liiceanu, comprehensiv și atent
la _____________
ceea ce a fost cu adevărat decisiv.

1 Gabriel Liiceanu, Itinerariile unei vieți: E.M.Cioran.
Apocalipsa după Cioran (ultimul interviu filmat). Ediție
nouă. București, Humanitas, 2021.
2 Vd. Mircea Mihăieș, Pedofilul și moralistul, în „România
literară”, nr. 39/2021.
3 Apud Emilia Motoranu, Alexandru Ciorănescu și
începutul războiului, în „Litere”, nr. 1/2020.
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Fănuș Neagu - 90

Fănuş Neagu și „emblemele” balcaniei (I)

Readucem în atenție figura lui Fănuș
Neagu, un prozator fabulos, azi aproape
uitat, cândva răsfățat „în leagănul gloriei”, de la a cărui naștere au trecut nouă
decenii! Puțini și-au mai amintit de cel
care, gustând bucuria „împerecherii
cuvintelor”, trecut prin „școala povestirii”, credea doar în adevărul iluziei.
E un bun prilej, așadar, de a poposi, fie
și fugitiv, asupra operei sale, înfiorată,
asemenea deambulărilor istratiene,
de aventură și mister, de poeticitate și
exotism.
*
Chestionat, cândva, asupra lipsurilor
din literatura noastră, Fănuş Neagu a
indicat, fără ezitare, „obrazul”; adică,
altfel spus, literatura mincinoasă, falsificând Istoria şi îngrăşând, în epoca
realismului socialist, cimitirele literare, sacrificând, deopotrivă, adevărul
(ce spui) şi ţinuta stilistică (cum spui).
Ştie toată lumea că Fănuş Neagu nu a
început ca mare stilist. Până la Îngerul
a strigat (1968, premiul Uniunii Scriitorilor), primul său roman, faima prozatorului ţinea de declarata sa dragoste, proza scurtă. Unde, după debutul
cu Ningea în Bărăgan (1959), s-a impus, prin culegerile anilor ’60, cu proze
închegate, migratoare, scrise îngrijit,
reeditate; Cantonul părăsit (1964),
de pildă, reia bucăţi din Somnul de la
amiază (1960) şi Dincolo de nisipuri
(1962). Urmează Vară buimacă (1967),
transferată, plus câteva bucăţi inedite,
în alte culegeri: În văpaia lunii (1971),
Fântâna (1974). Treptat, stilul învinge
subiectul, s-a spus, iar „apariţia” romanului, anunţată cu surle şi trâmbiţe,
a iscat mari controverse, agitând lumea
literară. Personaje atipice, „ciudaţii”
lui Fănuş Neagu (trăsniţi, posedaţi,
itineranţi, cu onomastică bizară)
vădesc o vitalitate frenetică, pasională,
stihială, de amoralitate jovială. Iar autorul, de un nonconformism structural,
culege întâmplări teribile, cu bucurii
păgâne şi reverii bahice, în textura
unui mod arhaic de a percepe lumea.
Peste demonia locurilor, peste frenezia hedonistă, barochismul clocotitor
etc., guvernează întâmplarea. Materia
primă este, negreşit, viaţa; iar viaţa, ca
„victimă a timpului”, curge halucinant,
adăpostind miraculosul şi aducând
în scenă firi elementare, violente, cu
lăcomie orgiastică. În totul, această
lume marginală, nestatornică, extrasă
din „alveolele Orientului”, de freamăt
pasional şi vibraţie poetică, este o lume
închisă, apăsată de tragism, peste care
un Paul Georgescu aşeza restrictiv eticheta pitorescului (făcând carieră şi
iritându-l pe autor), iar S. Damian pe
cea a patetismului. „Ţara hoţilor de
cai” închipuie, astfel, o saga brăileană,
trasă într-o salbă de povestiri magice,
cum sesiza Viorel Coman, anunţând
trecerea de la pitorescul decorativ la dimensiunea mitică, fără a ignora, desigur, invazia absurdă a Istoriei. Posedat
de stil, Fănuş Neagu îmbracă magia
câmpiei în dulceaţa limbii, exploatând
un „patrulater aurifer” (Marea, Delta,
Brăila, Bărăganul), după Valentin Sil-

vestru. Sau agitând „demonul ambulatoriu” între „cele două lumi”, denunţate
de Ovid S. Crohmălniceanu: satul
dunărean, cu viaţă ritualică (a da câinii
„în jujău”, de pildă) şi fauna celor „fără
căpătâi”, pe tipar picaresc, hoinari, cu
existenţă aventuroasă, lumi „amalgamate” în romanul Îngerul a strigat
(Crohmălniceanu 1981 : 207).
Cert, Fănuş Neagu împlinea, peste
ani, o veche doleanţă a altui brăilean,
Nae Ionescu, cel care, în 1926, constata că „literatura nu a atacat încă după
cuviinţă tema Brăilei”. Or, pe direcţia
propusă de Panait Istrati, Fănuş
dezvoltă luxuriant, nu tocmai cuviincios, această mitologie a spaţiului, de
concreteţe halucinantă şi panlirism,
făcând de toate: teatru, chiar poezie,
publicistică sportivă, cu savuroasele
sale cronici „afurisite”, scenarii, cărţi
pentru copii şi, bineînţeles, proză, în
primul rând.
Trecut prin Şcoala de literatură, cu
o eliminare care i-a priit, îndrăgit,
se spune, de Petru Dumitriu, fără
instrucţie „normală”, cu o experienţă
dramatică (sancţiuni, excluderi), Fănuş
Neagu (1932-2011) a intrat în literatură
în ebuliţia anilor ’60, gustând exuberant
farsa, spectacolul, înscenarea etc., sub
cupola imagismului dezlănţuit, halucinatoriu. A părăsit, însă, linia realistă,
modificându-şi traiectul creaţiei. Şi a
sfârşit învins de stil, virând spre euforia metaforică („căutată”, nota M. Ungheanu). Orice scriitor rămâne, însă,
„o entitate misterioasă”, cu o evoluţie
imprevizibilă. Acasă, o capodoperă, ne
invita în vremea „de odinioară”, întrun timp mitic. Bătrâna se va întoarce
„în odaia în care a născut nouă copii”,
ştiind că „între străini nu eşti nicăieri”.
Ion Mohreanu (Îngerul a strigat)
îşi ia lumea în cap, secondând, prin
experienţa sa „gorkiană”, tragismul
unei strămutări într-o lume pervertită;
dincolo de fondul etnografic, de o istorie
caleidoscopică, discontinuă, colorată
anecdotic, dincolo de rezonanţele biblice, drumul / calvarul nu înseamnă o
întemeiere, ci prelungeşte rătăcirea,
sub pedeapsa unei predestinări tragice.
Dacă în Dincolo de nisipuri, dintre cei porniţi în întâmpinarea apei,
doar Şuşteru „simţea în faţă răcoarea
valurilor”, „noii crai” (Radu Zăvoianu,
„ideologul” Raminţki, Eduard Valdara)
din Frumoşii nebuni ai marilor oraşe
(1976), şi el aglutinant, îmbrăţişează
– sub model mărturisit – „vieţuirea
periculoasă”. Petrecăreţii lui Fănuş cad
în delir imaginativ şi carnavalesc, sub
porunca de a se simţi fericiţi. Incriminând cohorta „făcătorilor de cuvinte”,
Marin Preda denunţa primejdia evazionismului, vizându-l, fără a-l pomeni,
şi pe Fănuş Neagu. Dar acest „miliardar al metaforei” (cf. C. Sorescu),
îmbătat de ornamentul stilistic, de orgia imagistică, „nu punea deloc preţ, pe
estetica mimesis-ului”, constata Daniel
Cristea-Enache. Arta adevărată, zicea
Fănuş Neagu, „smulge timp viu, real,
şi îl dă iluziei”, resacralizând lumea.
Încât, încă un Acasă, cum şi-ar fi
dorit M. Ungheanu, nu va mai comite
prozatorul, subjugat de luxurianţă,
părăsind definitiv naraţiunile realiste,
de observaţie. Totuşi, supus unei duble
lecturi, spărgând coaja metaforică,
Scaunul singurătăţii (1988), primit
cu ovaţii şi observaţii, cu încântare sau
iritare, un roman ramificat, episodic,
a fost citit fie din unghi mitologic,
fie din perspectivă politică. O scriere
„ciudată”, o lectură dificilă, negreşit, şi
o viziune de carnaval, total nepotrivită,
în concubinaj cu marile simboluri (dragostea, ratarea, moartea, frica). Examinat superficial, romanul trăieşte
la nivelul oralităţii, liber de presiunea
canonică. Cazul Saltava, mereu „singur
şi potrivnic”, ins „bolnav de câmpie”,
pedepsit şi trimis la Făurei, apoi la
Ozânca, muncind „inspirat” pentru a

aduce lumea pe „calea cea bună” (ar
fi romanul colectivizării aici), ploaia
delaţiunilor, înscenarea regizată de
Bozar Garofeanu – exprimă tragismul
unei epoci, privită fără furii justiţiare.
Acum „obsesiile iau locul întâmplărilor”
şi valenţa sudică, descărcându-se pasional, şterge tonul inchizitorial, uniformizând peisajul colocvial, înţesat
de reclamaţii „băloase”. Supralicitat, în
context postdecembrist, pentru curaj
civic, Scaunul singurătăţii întreţine o
confuzie de planuri, pedalând pe politic. Care, în Amantul Marii Doamne
Dracula (2001), dezvăluind un despotism grotesc şi o realitate trivială,
vorbeşte – printr-un mit degradat –
despre o figură malefică, după reţetă
comercială. Tema puterii (ca teroare)
află în soţia lui Basileu sau în nonagenara Die Goia, cu limbajul lor „pe
şleau, neaoş”, o expresie caricaturală,
coborând cuplul Ceauşeştilor chiar în
„nimicnicie grafică” (Cristea-Enache
2001 : 139).
Considerat un anarhist al fanteziei
(cf. Valeriu Cristea), Fănuş Neagu este
ispitit de pofta naraţiei; nerăbdarea
povestirii, spontaneitatea gâlgâitoare
refuză corsetul construcţiei romaneşti.
„Proba” romanului e dificilă pentru
acest stilist, tocmai pentru că Fănuş
Neagu trebuie să lupte împotriva
propriului temperament. Critica a
văzut în Îngerul a strigat cartea sa de
răscruce, iar în Pierdut în Balcania o
carte programatică. Roman-povestire
(bineînţeles), naraţiune caleidoscopică,
Îngerul a strigat propunea figuri
memorabile, are nerv epic şi impune
prin concreteţe, prin senzaţia de viaţă
autentică, care combină grotescul,
tragicul şi duiosul. Viaţa lui Ion Mohreanu este urmărită de nenoroc. Roman
al amăgirilor, Îngerul a strigat se dilată
înspre senzaţional şi fabulos (războiul,
seceta, exodul ţăranilor din Plătăreşti
în Dobrogea), vorbeşte de copilăria
ostracizată şi itineranţa eroului prin
„ţara hoţilor de cai”, e pigmentat de
conflicte violente, descărcând energii
elementare şi pretinzând o lectură
simbolică. Personajul-cheie este Che
Andrei, o sinteză imposibilă: legând
tradiţia cu existenţa aventuroasă, fluturând visuri de îmbogăţire şi proiecte
ispititoare, eşuând mereu. Che Andrei
face legătura cu umanitatea, care umple
tabloul Frumoşilor nebuni ai marilor
oraşe, o lume în dezagregare, bântuită
de spaime, trăindu-şi apusul şi care,
hrănindu-se cu himere, se desparte de
sine sub spectrul eşecului şi al ratării.
Această
umanitate
crepusculară
se refugiază în trăirea nebunească,
frenetică, a clipei, într-o viaţă „tăvălită
prin gunoaie”, într-o morală din care
lipseşte tocmai morala. Iluzia umple o
lume goală de sens.
Dacă Fănuş Neagu este un dionisiac, cum a demonstrat Marian Popa,
inspirat, probabil, de cartea lui E.
R. Dodds, impulsul (stilul) dionisiac
trebuie căutat, în primul rând, în ludismul imaginativ. Verva şi spontaneitatea curg torenţial, prozatorul,
s-a observat, sacrifică totul pe altarul
povestirii. Voluptatea spunerii, naraţia
infinită ar fi emblema prozei sale, blazonul Balcaniei. Născut povestitor, autorul nu face naveta între povestire şi
roman deoarece, ne asigură prozatorul,
orice povestire bună e un roman. Balcanismul epicii sale nu se restrânge la
un spaţiu geografic; o tipologie spaţială
(interesând geoliteratura) propune
o concluzie unanim admisă pentru
această arie culturală: proliferarea
povestirii. Plăcerea de a scrie în galopul
metaforei este un război lung, cu „rupturi de nervi”. Povestitor de rasă, calofil
împătimit, Fănuş Neagu scormoneşte
după cuvinte, ne plimbă pe stadioane şi
prin cârciumi, umflă pagina de comentariu sportiv cu o adjectivită belicoasă,
e nedrept (câteodată), dar sclipitor în-
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totdeauna. El este o natură frenetică,
condusă de instinct. Ieşirea din câmpul logicii, anunţată de Mancataş, lui
Argova (Luna, ca o limbă de câine) e
valabilă pentru toată proza sa; ca şi îndemnul sisific („sus, în genunchi, şi de
la capăt!” – cum va spune unul dintre
eroii săi).
Cu gust pentru pitoresc şi violenţă,
Fănuş Neagu îşi conectează proza
freneziei senzoriale. Descindem în
lumea fenomenală, plină de patimi
neînfrânate, într-un spaţiu perceput
cu acuitate senzorială; melancoliei existenţiale i se opune frenezia
hedonistă. Lumea sa arhaică, de fond
mitic, redescoperită din interior este
o lume fără eroi, exorcizând Răul. „Cu
gura plină de poveşti luminoase”, Fănuş
Neagu respinge înrolarea în „cooperativa babelor justiţiare”. Antimodernismul
său programatic capătă o modulaţie
orientală, plonjând din timpul prezent
în timpul „esenţial” (cel al poveştii).
Suntem, deci, în spaţiul basmului, un
tărâm fabulos, unde stăpâneşte mirajul
oriental; un spaţiu sacru, unde răul e
absorbit de bine, un spaţiu deschis, cel
al câmpiei, conducând la „pierderea de
sine”, instaurând „un fel de a fi”. Aici
aberaţiile istoriei nu hrănesc romanul
crizist, negru, dar nici viziunea rozacee,
ştergând şirul nedreptăţilor. Răul se
stinge nu prin rechizitoriu, ci prin implicare, atenuându-se prin arta sugerării,
în lumea confuză a închipuirilor,
zămislind poveşti, îmblânzind destinele. Iubind viaţa, contaminate de
epicureism, personajele fănuşiene,
fiinţe naturale, cunosc o existenţă
frenetică; această descărcare de culori
şi sunete, avalanşa oralităţii, exaltarea
simţurilor, eclipsează meditaţia asupra
condiţiei umane. Ea trăieşte subteran,
sub acoperişul parabolei. Vitalismul,
vidul sufletesc, spectrul ratării, dragostea „desprinsă de spirit”, conduc spre
această viaţă uşuratică. Storcând frenezia clipei, protagoniştii îşi iubesc dezastrele, caută un mod de viaţă eliberator,
sunt atraşi de senzorial, eliberânduse,
astfel, de spaime. Acest specific al lumii fănuşiene, mustind de pitoresc,
aproape obligă la un răsfăţ lexical.
Metafora provoacă o reacţie în lanţ.
Creator al unui stil, Fănuş Neagu va
degusta aromele limbii; scriitorul „stă
la pândă”, scrie greu, se hrăneşte din
„butucul limbii”. Sub plapuma metaforei, epicul devine pretext. Doar cu
bunăvoinţă putem decupa spaţii epice,
dar astfel de graniţe sunt şterse de invarianta stilistică (cf. A. Goci), crescând
ornamental, întreţinând bruiajul metaforic. Venit din „spațiul bărăganic”,
acolo unde „se gândește cu viziuni”
(cum ne asigura Vasile Băncilă), campestrul Fănuș Neagu a propus un stil
inconfundabil, căzut, însă, în capcana
manierismului.
Fără a avea apetit teoretizant, Fănuş
Neagu ieşea, deseori, mânios, „la
rampă”, pentru a apăra limba de toţi
stricătorii ei. Dar avalanşa metaforelor provoacă saţietate. Iar primejdia
saţietăţii e reală; ea poate să împiedice
– zicea Călinescu – „buna receptare a
substanţei”. Ceea ce, să recunoaștem,
chiar s-a întâmplat.

6 actualitatea literară
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O apocrifă în cheie lirică

Ela IAKAB
Romeo Aurelian Ilie este unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori tineri,
graţie colaborărilor sale la numeroase
reviste literare importante în ţară şi în
străinătate. Este un om rar în literatura de azi, nu numai pentru că scrie,
în egală măsură, cronici de carte, eseuri
literare şi poezie, şi nici pentru că între
formaţia de teolog şi creaţia sa există o
legătură vizibilă şi indisolubilă. Ci pentru că este un poet rafinat, fascinat de
cărţi fundamentale şi de teme pentru
care trebuie să ai chemare, înzestrare,
mulţi ani de studiu şi curaj.
Lacrima tatălui, cea mai recentă
carte de poezie a lui Romeo Aurelian
Ilie, nu este, cum ar putea sugera titlul,
centrată pe elogiul sau drama părintelui
pământean. Nici pe metamorfoza copilului rătăcit în abisul disperării sau urcând pe culmile smereniei. Poemele, cu
origini în Vechiul şi în Noul Testament nu destructurează mituri esenţiale, ci alcătuiesc o fascinantă apocrifă
în cheie lirică.
Versurile, iradiate de nobleţea versetelor canonice şi necanonice, sunt de
o forţă care aminteşte atât de cărţile
profeţilor Ezechiel sau Ilie, cât şi de
straniile evanghelii şi manuscrise de la
Nag Hammadi ori de la Marea Moartă.
Dar, în timp ce multe dintre vechile
scrieri propun teme de senzaţie, cum
ar fi relaţia erotică a îngerilor cu fiicele
omului, destinul îngrozitorilor urmaşi
ai rasei hibride, numele îngerilor care
i-au învăţat pe muritori să făurească
arme, arta machiajului şi a vrăjitoriei
(Cartea lui Enoh) sau secretul cuplului Isus-Maria Magdalena (Evanghelia după Philip) sau revolta unui Iuda
superior prin intelect celorlalţi discipoli
şi oripilat de refuzul lui Isus de a pune
capăt stăpânirii romane (Evanghelia
după Iuda), poezia lui Romeo Aurelian Ilie rescrie, într-o manieră originală,
scene biblice narate deja sau născoceşte
meditaţii şi viziuni proprii, în spiritul şi
în stilul parabolelor din vasta şi complicata literatură a apocrifelor.
În chip firesc, primul punct central este constituit de capitolul dintâi
al Genezei biblice. Nu prevalează aici
forţa cuvântului divin rostit peste ape,
despărţirea luminii de întuneric, a
apelor de sus de cele de jos, a mărilor de
pământ, a luminătorilor diurni de cei
nocturni, şi tot ce ţine de misterul divin
din primele cinci zile ale creaţiei, ci povestea din ziua a şasea, când Dumnezeu
a făcut omul. E frapantă varianta pe care
tânărul poet o imaginează, cu naşterea
Evei care precedă naşterea bărbatului,
cu ascunderea voită a întregului proces creator şi a dualităţii corp de lut şi
suflet divin. Poetul ştie că nu e profet,
că viziunea poetică şi viziunea dăruită
aleşilor divini sunt diferite nu numai
prin depărtare de un timp auroral definitiv pierdut, dar şi prin substanţă.
Solitudinea Evei, setea de iubire
care se naşte în visul solitar, naşterea
lui Adam din mila lui Dumnezeu pentru o tristeţe şi o iubire fără seamăn,
contopirea extatică a cuplului sunt
imagini memorabile: „Ea s-a trezit/ direct în Rai.// Cât vezi cu ochii,/ numai
deşert,// Nimeni/ nicăieri.// S-a simţit
singură.// S-a cuibărit/ la umbra/ unui
copac,// A plâns,// A adormit./ L-a visat.// Când s-a trezit/ el era acolo,/ El
i-a spus femeie/ ea l-a numit bărbat,//
Şi s-au iubit/ până s-au copt/ şi dorinţa/
şi Raiul.” (Naşterea lui Adam).

În Raiul deşertic până şi Arborele
Cunoaşterii se zbate atât de uman, atât
de tandru şi atât de mistuitor: „Te rog,/
Doamne,/ nu mă lăsa singur/ în Rai!//
Nu-i numai şarpele de vină/ nici doar
femeia/ sau bărbatul.// Şi eu am greşit/
dând rod bun de dorit./ Pedepseştemă, Doamne,/ Trimite-mă în lume!/
Fie fructele mele/ cele mai amare/ de
pe pământ/ iar cei ce vor gusta/ din
ele/ să se recunoască/ pe dată/ ca fii ai
vieţii/ şi ai morţii. (Legenda pomului
cunoaşterii I).
Alteori, simpla alegere a unui fragment enigmatic al naraţiunii biblice
încarcă poemul de un sens epifanic.
Iată, de pildă, cum istoria întunecată şi
tragică a lui Cain, care îşi ucide fratele
pentru că era preferatul divinităţii,
e inteligent redusă la esenţă, la semnul care le interzice pământenilor să-l
pedepsească pe fiul ucigaş al lui Adam.
Poate pentru că nu există pedeapsă
mai mare decât aceea de a fi părăsit de
lumină pentru totdeauna.
Romeo Aurelian Ilie reuşeşte să imprime poemelor sale drama omului care
încearcă să se apropie de sfera misterului divin ştiind că viaţa în trupul fragil
şi limitat va face ca toate strădaniile să
fie în zadar. Întâlnirea cu acest etern
pribeag are loc, desigur, în spaţiul solitudinii poetice şi revelează o atracţie
irepresibilă spre sfera celor de peste
fire: „Aşa cum hotărâse Dumnezeu,/
Cain a scăpat viu şi nevătămat/ din toate războaiele lumii.// Nimeni nu l-a
ucis/ şi nu l-a atins/ nici gheara morţii/
nici glonţul uitării.// Tot fugind prin
lume,/ lăsând în urmă secole,/ a ajuns
şi în faţa mea.// Îl ştiam. / Îl aşteptam
de mult/ să-i caut semnul acela divin/
de la care i s-a tras nemurirea.// L-am
găsit/ de la prima privire/ şi chiar l-am
atins,/ uşor, cu mâna.// El şi-a urmat
fuga.// Dar a rămas/ acest punct negru/ pe oglinda din baie,/ în dreptul
frunţii mele (Cain, fugarul).
De o strălucire particulară e şi poemul dedicat lui Lot, cel salvat de îngeri
din cetatea sortită pieirii. Povestea
biblică a celui ce îşi vede soţia transformată în stâlp de sare îşi găseşte în
versurile lui Romeo Aurelian Ilie o
continuare ingenioasă. Iubirea umană
poate fi originea unui miracol chiar
şi în faţa morţii: „Ca un criminal/ ce
nu vrea/ să-şi uite crima,/ Lot s-a întors/ în pragul Sodomei/ după femeia
sa/ preschimbată/ în stâlp de sare.//
A smuls-o/ din blestem,/ a luat-o în
braţe/ şi a pornit cu ea/ spre cea mai
apropiată mare.// A coborât-o/ în
adânc/ şi pe măsură/ ce se topea/ el o
sorbea.// Şi se golea/ de sine/ pentru a
o primi/ pe ea/ tot mai mult/ pentru a
o răpi/ în trupul său/ pe de-a întregul”.
(Femeia de sare).
Parabola Turnului Babel revelează
însuşi sensul existenţei umane, rătăcirea pe urmele unui Dumnezeu ascuns de atunci, din vremuri vechi: „A-

tunci oamenii/ şi-au făcut scară/ din
dreptatea lor/ şi s-au bulucit pe ea/ în
sus,/ vrând să ajungă/ la Dumnezeu/
spre a-i cere socoteală.// Dar Lui/ i
s-a făcut milă/ de ei/ şi s-a ascuns/
în întuneric.// Povestea spune/ că
mai rătăcesc/ şi azi/ prin lumină,/
căutându-l (Turnul Babel).
În cu totul şi cu totul alte lineamente
se circumscriu poemele axate pe celelalte figuri emblematice ale Vechiului Testament, Moise, Ilie, Enoh,
Iacob, Iov. Scrise în registru ludicoironic, din perspectiva unui eu solitar
dedublat, ele redau tragica luptă a spiritului cu materia delirantă, căutarea
unei identităţi pierdute, întoarcerea la
sinele divin: „M-am luptat/ cu Îngerul
Domnului/ o moarte întreagă.// În
zori/ oglinda zăcea spartă.// Am
strâns cioburile,/ le-am aşezat în ordine,/ le-am lipit/ suflând peste ele/ şi
le-am zis: // De acum/ mă voi numi,/
simplu,/ «eu»/ pentru că te-am învins.” (Lupta cu Îngerul).
Un alt nucleu al cărţii pune în lumină chipul Mântuitorului. Primează,
la început, inocenţa copilului fascinat de cântecul îngerilor, dar care nu
ştie nimic despre originea şi puterea
sa divină. Apoi, inocenţa din amintire
devine parte a învăţăturilor sale, semn
al prieteniei eterne cu oamenii: „De
cum a învăţat/ să meargă, /Iisus/ a
mers/ cu colindatul,/ spre a vesti/ tuturor/ Naşterea Domnului.// Era micuţ./
Nu ştia/ că despre sine se cântă,/ că el
fusese/ pruncul sfânt/ născut în iesle,/
Mesia despre care se vestea.// Auzise
colinda/ de la îngeri/ şi s-a gândit/ că ar
trebui/ ca întreaga lume să afle/ despre
această naştere minunată.// Şi pentru
că îngerii/ îl colindaseră în ceată,/ i-a
învăţat colinda/ şi pe cei doisprezece/
prieteni ai Săi/ şi împreună au vestit/
Evanghelia/ în lumea întreagă.” (Iisus
colindând).
Romeo Aurelian Ilie surprinde cu

mijloace proprii un aspect care străbate toate marile cărţi de teologie, şi
anume faptul că Isus Christos este fiul
divin al rostirii, nu al scrierii, după
chipul Tatălui său din cele şapte zile
ale Genezei (Şi Dumnezeu a zis, repetă
textul biblic din prima carte a lui
Moise). Explicaţia umană, pur umană,
a acestui fapt evidenţiat în toate cele
patru evanghelii sinoptice din Noul
Testament adaugă versurilor la care
ne referim aici o tandreţe de mare intensitate: „Iisus/ nu a scris/ niciodată/
nimic/ pentru că/ nici iubirea/ nici
durerea/ nu se pot/ întrupa/ în literă/
atunci/ când/ ard.// Se pot scrie/ doar/
înainte/ şi după,/ când sunt/ suportabile/ şi maleabile,/ De aceea/ nici eu/
nu scriu/ aici/ nimic/ despre/ Tine.”
(Despre Tine).
Şi din acest punct, viziunea poetică
se umple, din nou, de preajma misterului impenetrabil care învăluie noaptea
din Grădina Ghetsemani, când Isus a
fost trădat, s-a transfigurat, aducând în
lume o lumină fără de asemănare, s-a
rugat cu sudori de sânge să nu i se dea
Cupa. O absolut originală interpretare
a rugăciunii lui Isus, care a iubit viaţa
de pământean aşa cum a iubit omenirea, până la sacrificiul suprem, tristeţea
lui metafizică în faţa morţii care venea
să frângă acest flux al iubirii abia acum,
la treizeci şi trei de ani, conştientă de
frumuseţea ei, sunt transpuse foarte
viu în versuri: „Ştiu/ Tată/ că iubire/ ai
pus în cupă/ în loc de chin.// Dar sunt
totuşi om.// Cum aş putea/ primi viaţa/
şi apoi/ să mă lepăd/ de ea/ înainte/ de
a o fi trăit?” (Cupa).

Din ciclul poemelor care născocesc
întâmplări epifanice ţesute în jurul celor narate în evanghelii, reţinem şi pe
acesta, despre Isus taumaturgul şi despre orginea divină a artelor: „Evangheliştii s-au străduit/ să redea cât mai
fidel/ ce s-a întâmplat/ în grădină/
în noaptea aceea.// Dar niciunul/ nu
a descris/ furtuna norilor/ şi groaza
stelelor/ când El a refuzat/ să cheme/
legiunile de îngeri/ şi s-a lăsat prins.//
Doar Malhus,/ singurul care/ s-a bucurat/ de o minune/ când Iisus/ i-a vindecat urechea/ tăiată de Petru,/ doar
el,/ a privit spre cer.// Apoi,/ peste
veacuri,/ a răstignit cerul/ pe pânză.”
(Malhus van Gogh).
Atingerea Fiului divin poate dărui
omului putere din puterea Sa demiurgică: „Întâia lacrimă/ a lui Lazăr/ a săpat
un tunel/ secret/ între/ Rai şi Iad,// Iar
când/ ceilalţi sfinţi/ dorm/ sau se roagă/
el plânge/ pentru a-i stinge/ setea /celui ce/ fără a o şti,/ i-a potolit/ cândva/ foamea. (Naşterea purgatoriului).
Ultima parte a cărţii e o revenire în
sfera experienţelor profane, dintre care
cea dintâi este iubirea. Dominante aici
sunt aşteptarea frenetică, fuga în cercul oniric, nostalgia cuplului singular:
„Ştiu că Pământul/ este rotund/ dar
de dragul tău/ voi crede că este plat/ şi
că are sfârşit/ doar ca să mă pot ţine/
de cuvântul dat,/ că voi merge cu tine/
până la capătul lumii.” (Teoria pământului plat).
Lacrima tatălui, care s-ar fi putut intitula Apocrifa lui Aurelian,
este, aşadar, o carte fascinantă, cu o
arhitectură ideatică duală menită să
redea revelaţia şi prăbuşirea, meditaţia
şi forţa oraculară, tandreţea umană şi
tandreţea divină, mărginirea şi nemărginirea, sacrul şi profanul.
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Genealogia
sensibilității

Există poeți care se conturează mai bine de la o
carte la alta, definindu-se tematic tot mai mult sau
șlefuindu-și stilul și precizându-și opțiunile formale
tot mai apăsat. Există însă și poeți care, de la un capăt
la altul al scrisului lor avansează într-o
continuitate marcată, rămânând fideli
propriilor începuturi, dar amplificândule și etalându-le în delte relevante. Pe de
altă parte, există drumuri și drumuri în
poezie, dintr-o perspectivă genealogică.
Cei care, din nevoi temperamentale, nu
neapărat urmând conștient un model
anume, se revarsă aluvionar în poemele
lor, desfășurându-se pe spații vaste și
în versuri lungi, sunt, fără îndoială,
nepoți îndepărtați ai lui Homer. Cei
care, dimpotrivă, își închină versurile
formei cumpătate, ponderate, minimale,
temându-se de excesul de cuvinte, pot fi
socotiți nepoți ai lui Pindar și ai unora
dintre poeții latini (nu ai lui Virgiliu, în
orice caz). Suflul spune mult, chiar și
atunci când, deși ar avea alonjă naturală,
poetul preferă să și-l țină, să-l drămuiască. Este o
prana literară, o formă subtilă de manifestare a lui
psyché, și de aceasta depind multe pe mai departe...
Dar ce te faci cu poeții care nu își denumesc poemele,
mulțumindu-se ca, de la un nucleu autonom la altul
să așeze în fruntea lor un simplu semn de ordine, un
număr sau un asterisc? Ba mai mult, cei care, de la
un volum la altul, continuă aceeași ordonare discretă,
fără a dori să scoată din anonimat un fragment liric
mai mult decât pe altul? Sunt acești creatori mai mult
homerici decât pindarici ori mai degrabă invers?
Aceste observații nu au valoare axiologică, ci doar
una tipologică. Ele împart – mai mult sau mai puțin
abuziv, ca orice dihotomie didactică iscată din capul
cuiva – marea familie a autorilor lirici în două diviziuni de natură cantitativă și, parțial, ținând și de
preferințele lor în materie de conținut. Fiindcă este
greu de crezut că poți scrie hectare de poezie lirică, fără
a utiliza pretexte epice... Din cele două formule așazicând „pure”, a treia, cea care le amestecă, se poate
ramifica într-o jerbă inventivă de nuanțări, în funcție
de prevalența unuia dintre elemente sau a celuilalt.
Poezia lui Carmen-Maria Mecu, adunată – deocamdată – în șase volume publicate abia în ultima decadă,
la deplină maturitate, în pofida unui debut liric timpuriu, în 1974, pare să pună sub semnul întrebării
consi-derațiile de mai sus. Aparent „pindarică”,
alcătuită din succesiuni de poeme relativ scurte –
Dinu Pillat, nașul botezului literar din Luceafărul anului 1974 vorbea despre „concentrarea și densitatea
notației lirice”, iar autoarea însăși promitea în volumul Cu geamănul dintre vieți, apărut în 2016, „doze
homeopatice” – se dovedește, privită în dezvoltările
ei, mai curând „homerică”. Dispensându-se de titluri
și preferând când asteriscurile, când numerotarea
secvențelor, poeta își înscrie versurile într-un orizont
al continuității, chiar dacă la nivelul montajului partitura este secvențială și strunită cu o mână atentă.
Preocuparea celei care scrie pare să fie nu înnoirea
prioritară și ostentativă – de conținut ori stilistică –,
ci captarea cât mai atentă a stărilor și trăirilor, a universului poetic în care se mișcă, împărțindu-se între
un cotidian neaventuros și o raportare magică, transfiguratoare la acesta. „Prospețimea genuină” despre
care vorbea Dinu Pillat nu s-a estompat în deceniile
care au urmat anilor 70, după cum nici „sensibilitatea metafizică” sesizată de același nu s-a diluat. Lucrând cu un material poetic parcă mai caracteristic
naturilor romantice, Carmen-Maria Mecu izbutește,
totuși, printr-o autodisciplină impusă de propria
fire, să configureze creația sa într-o lumină cumva
clasicizantă prin coerență. Efuziunile, elanurile, disperarea sau isteria nu își au locul în paginile cărților
sale, ceea ce este reconfortant după valul de țipete din

capricorn
poezia noastră feminină socotită importantă și după
avangardele stridente ale tinereții secolului trecut.
O anume decență niponă, atenția față de aspectele
aparent umile, dar revelatoare, ale vieții, precum și
scrupulul unei simplități a rostirii conferă o noblețe
aparte creației lirice semnate de ea. În fond, titlurile
volumelor sale se dovedesc bine alese, dacă pentru
unele plachete ele încearcă să surprindă în metafore
atent alese – Cu geamănul dintre vieți (2016), Colți
de lună (2017) și Trotinetă pentru adulți (2018) –
ipostaze ale unor reverii ori ancadramente ludice,
în altele tendința pare aceea de a defini tot mai circumscris natura acestui exercițiu liric. Astfel, Viața
în fragmente (2013) promite exact ceea ce face, ilustrând poetica decupajului, Privește în ochi un fir de
iarbă (2017) atrage atenția asupra universului familiar care o inspiră, dar și asupra atenției iscoditoare
ce produce vibrația, în timp ce volumul cel mai recent, Miraculoasa banalitate (2022), dezvăluie cinstit, fără false pudori ori efecte retorice nepotrivite,
apetența dezghiocării anodinului și a descoperirii în
el a faptului miraculos, a stranietății delicate.
Să o spun din nou, dar altfel: vocea lirică este suavă
și luminoasă („Am strâns în acest volumaș poemele
care m-au ajutat să urc spre lumină când simțeam
că vrea să mă înhațe întunericul” se confesează scriitoarea în preambulul volumului Cu geamănul dintre
vieți), lucru de care publicul confruntat îndeobște cu
angoase și atrocități abisale ale ființei,
puse în versuri, nu s-a prea lovit în ultima vreme. Suntem, nu departe de tipul
Cenușăresei în preajma căreia dovleacul
se transformă într-o caleașcă. Suntem,
într-un fel, și în preajma lui Emil Brumaru – iubitor însă al versului cu ritm și
rimă – și a lui Marin Sorescu (vers liber,
dar nu cu poantă în sensul prevertian al
poetului oltean). De fapt însă – și acest
lucru s-a mai observat – Carmen-Maria
Mecu izbutește o sinteză între minuscul și adânc, între personal și abstract,
între sincer și reflexiv, între spontan și
livresc, conturând un univers literar
care aglutinează componente diverse și,
nu o dată, în răspăr unele față de altele,
dar definitoriu pentru sensibilitatea sa
cultivată și franchețea cuviincioasă cu
care se raportează la viață. Deși hrănită de melancolie
și de o anume predispoziție către solitudine, poezia
colților de lună are mereu acompaniament, dacă nu
muzical, cel puțin în personificarea dubletului dialogal Ino (o ipostaziere în licornă, un alter ego heraldic), îmbogățind cititorul cu accente greu de descoperit altminteri. O aducere împreună a volumelor de
până acum între coperțile aceleiași antologii ar oferi
publicului panorama de care este nevoie pentru a
cuprinde reliefurile literare ale acestei autoare deloc
grăbite, dar clar înzestrate.

Magritte la Ploiești

Doctor ca profesie, poet prin vocație, Călin Dengel
a ajuns la al patrulea volum de versuri. Nimbus (ClujNapoca, Ed. Neuma, 2022) vine după Tellus (2012),
Urbis (2016) și Dea. Epicus brevis (2020), fiecare cu
puncte de pornire din alte locuri decât precedentele
pe fața sferică a Poeziei. De la primordialitățile (Cristina Tătaru) de la debut și poezia plinului (Răzvan
Voncu) la textele sibilinice (Felix Nicolau) o căutare
febrilă s-a desfășurat către un port unde corabia acestui Ulise nu a acostat definitiv încă.
Nimbus este însă un alt fel de pariu. El ține de un
rămășag colectiv, care mai implică doi tovarăși de
drum. Ideea a trei poeți ploieșteni de a încerca un
triptic ca răspuns la situația ecologic-dramatică a
orașului lor, unde se moare din pricina poluării întrun ritm alert și deznădăjduit, s-a dovedit răspunsul
unor conștiințe poetice articulate din
punct de vedere civic în jurul răspunderii pe care simt că o au în fața
colectivității. Nu suntem prea departe
de poezia socială cu program a lui
Goga, a lui Păunescu, a destui poeți
români de ieri și alatăieri, doar că, de
astă dată, protestul liric nu este subsumabil nici patriotismului înțeles ca
răspuns la agresiuni, reale sau virtuale,
dinspre exterior, nici ca revendicare a
proprietății funciare de către sărmanii
unei lumi a satelor. Ecologismul celor trei nu ține de programul vreunui
partid și nici nu provine din lecturi,
din filme propagandistice sau alte derivate culturale. Trăind în Ploiești,
asistând la ceea ce se petrece acolo și
chiar trăgând semnale de alarmă direct militante, de substanță activist-
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civică, ei au socotit că un răspuns poate mai puțin direct, dar cu virtualități și deschideri eventual mai valabile în direcția universalității și a perenului, mediat
de tehnicile meșteșugului poeziei, ar putea sensibiliza
și mai mult comunitatea, dacă autoritățile nu.
Așa a apărut, întâi, volumul Cameliei Iuliana Radu,
Toluen (2020), iar acum, al doilea voleu al tripticului,
Nimbus de Călin Dengel. Este așteptat și al treilea, cel
care va face legătura – măcar prin titlul său (Cu) – între cele deja duse la bun sfârșit.
Încadrarea Nimbus-ului într-un tipar poetic nu
prezintă dificultăți. Le rezolvă declarativ chiar autorul, de la prima pagină, recomandând creația sa din
această plachetă drept „poezie-manifest scrisă în și
despre cel mai chimizat oraș din România”. Mă întreb dacă mai avem în țară vreo localitate apărată cu
pieptul de poeți. Avem, desigur, imne și ode dedicate
capitalei, sau sunt poemele Mureșului care, indirect,
aduc un omagiu Aradului poetului Mihai Traianu.
Dar poezie militantă care să avertizeze asupra tragediei erodării vieții unui oraș din cauza poluării nu se
putea naște, probabil, decât la Ploiești; nu pentru că
acolo este, să zicem, Dallas-ul României, locul unde
istoria petroliferă proliferează, ci deoarece în acest
oraș republicanismul neinhibat, revoluționarismul
ofensiv a pricinuit cu un secol și ceva în urmă o
insurecție de... o zi.
Nu asupra duratei, prea mult și pe nedrept ridiculizate, a respectivului fenomen istoric aș insista, ci asupra faptului că Ploieștiul are, s-ar zice, mijloacele de
a face să coaguleze energiile civic-politice și culturale,
aducându-le până la stadiul de incandescență.
Din păcate, Călin Dengel – preocupat poate să nu
rateze imaginea sa de autor corect din punct de vedere politic – se vădește puțin grăbit în tentativa de a
respinge acuze care nici n-au apucat să fie formulate
de cineva. El explică, referindu-se la o siluetă care
traversează paginile cărții sale: „Omul Negru reprezintă încarnarea conștiinței în contemporaneitate, în
mediul urban postindustrializare, numele său neavând nicidecum conotații de rasă. Toți avem în noi
un om negru sau ar trebui să avem”. Că nu este vorba de vreo antipatie rasială sau ținând de cromatica
pielii am înțeles. Ce rămâne nedumeritor este de ce ar
sări autorul, prevenitor, să limiteze posibilitățile de
înțelegere ale cititorului care, la urma urmei, poate
înțelege ce îl duce mintea din Omul Negru; mai cu
seamă fiindcă fiecare din noi am făcut cunoștință cu
acest Boogie Man al copilăriei românești?...
Altminteri, se știe: este mai ușor să scrii versuri
întunecate decât versuri de lumină și mai credibil să
boscorodești decât să aplauzi. Modelul imnografic,
încercat la noi de un poet de lung parcurs și amplu
discurs precum Ioan Alexandru, l-a adus până și pe
el în impas, prin supraabundență și suspiciunea de
neverosimil. Nu așa ceva se va întâmpla cu versurile
lui Călin Dengel, deși nici unghiul abordării lui nu
este unul la îndemână, căci combină sumbrul cu perspectiva creștină, mesianică, unde – se știe – marele
învingător a fost și rămâne... Dante Alighieri.
După câteva secole de la marea poezie religioasă a
lumii (mă gândesc și la Sf. Ioan al Crucii, și la alte
condeie inspirate), culoarul s-a cam umplut și ar
trebui un har enorm ca să se mai poată înainta credibil pe acest culoar bine populat.
Nu i-aș fi pomenit pe Dante, nici pe San Juan dela
Cruz, dacă unele titluri de poeme din Nimbus nu s-ar
trage dinspre latina ecleziastică. Corpus Dei, Gloria
in abyssus Deo (o fi corect gramatical?), Anti-Pater
Noster, Anti-Sancta Mater ș.a. introduc cititorul
într-o convenție de carte de rugăciuni și cântări de
factură biblică, în pofida semnalelor că unele dintre produsele poetice ar putea fi... satanice (nu sataniste!). Desigur, materia poemelor este în contrast
cu aceste embleme, raportându-se consecvent la orașul și oamenii confruntați cu un asalt fără seamăn (al
corporațiilor, al statului etc.).
Problema rămâne suflul entelehial pe care autorul
s-ar cuveni, poate, să îl disemineze asupra peisajelor
citadine, industriale și umane evocate. Călin Dengel rămâne însă, în cea mai mare parte, un peisagist. De Caspar David Friedrich pare
să îl despartă absența personajului
care contemplă din prim-plan. La el,
cadrele sunt cumva pustiite, ceea ce
nu dăunează ansamblurilor lirice, de
vreme ce ele semnalează un neajuns
crucial, dar lasă cititorul în loja lui, la
o anume distanță, nu îl târăște de păr
până la bordura de peste abis, suflându-i fierbinte în ureche că așa nu se mai
poate. Oricum, Nimbus este un volum
demn de atenție, dovedind meșteșug
și o bună familiaritate cu religia și cu
muzica renascentistă, preclasică și
clasică europeană; un volum scris cu
inteligență și chiar cu iscusință, chiar
dacă fără să târască prin lavă și prin
noroiul îmbibat cu zăcăminte petrolifere și pe autorul în costum de gală, cu
pantofi de lac bine lustruiți.
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cronici

O biografie într-o monografie

Literatura memorialistică a
înflorit în anii din urmă (în deceniile de după ‘89) fiind căutată
mai ales de cititorii vârstei a treia, poate și pentru că cei care își
scriu memoriile, aproape toți, au
la rândul lor o vârstă înaintată,
trăitori fiind în perimetrul celor două lumi – de dinainte și de după revoluție – așa încât scrierile pot
dobândi calitatea unor documente… de epocă, ele
fiind „mărturii importante ale unui loc și ale unui
timp”, cum se exprimă Ilie Rad în masiva sa întreprindere biografică, Viața ca un dar (Editura Casa
Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2022). Profesorul, publicistul și istoricul literar de la Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca, prenumărându-se de puțină
vreme în rândurile pensionarilor, a simțit că de-acum
a venit vremea să-și depene amintirile de-o viață („De
mai mulți ani mă bate gândul să îmi scriu memoriile”), dar o face într-o manieră oarecum inedită.
Reconstituindu-și anii copilăriei (acesta este primul
volum, ce cuprinde perioada anilor dintre 1955-1970)
în satul natal, Nandra (comuna Bichiș), situat întrun punct median, pe Câmpie, între Luduș, Târnăveni,
Ocna Mureș, Aiud și Târgu Mureș („la 15 kilometri de
râul Mureș”), evocând, de fapt, lumea acestuia, cu oamenii lui, cu îndeletnicirile, cu datinile și obiceiurile
acestora, realizând, în felul său, o monografie a satului, oarecum în continuarea celei realizată de Doina
Rad și Ilie Rad în 2021, intitulată Nandra. Un sat
care alunecă-n uitare, sugestiv pentru destinul
atâtor altor sate depopulate în ultima vreme, când
tinerii au plecat la oraș sau în lumea largă, căutânduși împlinirea în orizonturi mai bune, localitatea
numărând în prezent abia vreo sută de suflete, dar
din el și din cele megieșe ridicându-se personalități
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de marcă, fiecare dintre acestea căutând a păstra în
scrierile lor ceva din viața tumultuoasă de odinioară:
„În cele patru sate ale comunei Bichiș, s-au născut diverse personalități politice, culturale și literare.
Astfel, Castelul din Bichiș aparținea de domeniul
nobiliar al familiei Kemény, informații despre istoria
acestei familii putând fi găsite în lucrările scriitorului Ștefan J. Fay, care a și locuit la Bichiș, câțiva ani
(1945-1947), până la arestarea sa (…). În Ozd s-au
născut scriitorii Horváth István (1909-1977) și Nagy
András (1899-1974). Gâmbuțul
i-a dat pe eseistul Septimiu Bucur
(1915-1964), nepotul profesorului
universitar și criticului literar Ion
Chinezu (…), pe sculptorul Sever
Suciu (1924-1997) și Ioan Astăluș
(n.1953), acesta din urmă fiind
singurul sculptor în bob de orez
din România”.
Interesul aparte al acestei biografii, developată cu mijloacele
publicistului, constă în faptul că
ea surprinde cu detalieri colorate,
pas cu pas, înaintarea în vârstă
a copilului Ilie Rad, prin curtea
casei părintești, făcând inventarul păsăretului și a animalelor
din ogradă, motiv pentru care își
ridică privirea peste întreaga localitate și astfel memorialul său
devine un soi de întreprindere
etnologică, etnografică, reconstituind „viața la țară” de odinioară,
consemnările trecând dincolo de
factologia întâmplărilor din satul
de după cel de al doilea război, în

istoria evoluției lui. Descrie horele din sat („Lumea
îmbrăcată cu ce avea mai bun, /în vremuri mai îndepărtate, erau în costume tradiționale/, se adunau în
acest loc, la horă, tinerii să joace și să flirteze, adulții
doar să joace, atât cât îi țineau puterile, iar bătrânele,
așezate pe margine, în veșminte negre, să observe
tot și să bârfească, mai ales fetele”), modul în care se
sărbătoreau Crăciunul și Paștele, ritualul de la nunți,
biotezuri și înmormântare, dar și evocând zilele de
coasă, tradiția cultivării tutunului și a cânepii, a cartofilor („crumpene”) etc, etc. Își amintește cu nostalgie anii de școlarizare, cu activitățile pionierești, cu
jocurile tipic sătești („moara”), cu mersul la biserică,
în fine cu mirajul naturii, apoi cu „luminile orașului”
după plecarea sa la gimnaziu, prilej de a vorbi despre
colegi și despre profesori, despre
primele sale încercări literare trimise la revistele Cravata Roșie, la
Scânteia pionierului ș.a.m.d.
Chiar dacă relatările sunt completate cu trimiteri la scrierile
despre sat ale unor Coșbuc, Rebreanu, Slavici sau Ion Creangă,
memorialul nu suferă de o perspectivă livrescă. În totul se resimte căldura intimității, sentimentalismul bine cenzurat,
melancolia subsidiară. E o carte
pe cât de particulară pe atât de
interesantă prin reconstituirea
afectivă a satului ardelenesc de
odinioară, cu lumea lui pitorescă,
de autenticitate rurală, aproape
în totalitate dispărută azi. Biografia profesorului și scriitorului Ilie
Rad se contopește astfel cu biografia satului său de baștină, memorialul înscriindu-se într-o tradiție
ardelenească de resuscitare a
apartenenței la ceea ce Lucian
Blaga numea obârșia veșniciei.

că ceea ce îl doare cel mai mult pe acest poet absolut
surprinzător sunt chiar rănile lui Christ.
Autorul nici măcar nu este acuzator. El creează din
cuvânt lumi care par trainice și definitive dar care,
în fapt, sunt fulgurante; este aici, creionat, un alt fel
de sacru, o mitologie a banalului, am putea spune,
și pe care omul de azi a ridicat-o la rang de religie:
„Între mările înspumate și uraganele absolute / stau
urcate înaltele valuri ale nostalgiei/ În sus le trage
luna și-n jos încet pământul/ lipindu-le ca talismane
pe marginea cuvântului” (Amintirile din turn).
Fiecare vers, fiecare poem este o construcție poetică
amplă, cu sensuri adânci, cu o viață proprie, de sine
stătătoare. Se creează astfel un fel de mitologie
personală, cum ar fi, de pildă, motivul plecării.
Autorul este conștient (alături de întreaga filozofie a
lumii) de faptul că omul nu este nimic altceva decât
un simplu călător prin această lume, iar importanța
pe care ar fi tentat să și-o acorde este contrazisă dureros de tabloul nimicniciei: „Prin înaripata timpului
goană…/ pe apă mi-aș dori plecarea/ Acolo e locul
unde anonim sunt cu adevărat/ Să dansez în mijlocul nopților rebele/ legat de malul pustiu precum
un val regurgitat” (Apă albastră).
Fiecare idee a autorului își are propriul poem. Într-o formă concentrată, în câteva versuri ori strofe
este concentrată o întreagă viziune despre existență,
o filozofie de viață. Omul, azi, este tentat de nou, de
strălucitor, de iluzoriu, de aparență. Își creează, astfel,
o veritabilă mitologie a noului, ușor de „combătut”
prin crearea unei imagini fidele, care îi ilustrează
deșertăciunea: „Vezi unde-i drumul din vechile atlase
spre pomul lăudat/ Nu-i este trecută locația pe harta
pierdută-n veacuri/ Din explicația oglinzilor sparte
aflate sub petele smolite/ poate fi într-o baltă sau pe
creasta muntelui uscat” (Cadavrul somnului).
„Asalturile” asupra suficientei gândiri contemporane continuă, practic, pe toată întinderea volumului.
Omul de azi este „rațional”, ateu, lipsit de credință. Crezului religios el îi opune întreaga panoplie de „cuceriri” tehnico-științifice (de fapt, nu s-a cucerit nimic,
s-au descoperit niște principii care se aflau în natură;
și câte, încă, mai sunt de aflat și de înțeles – omul, cu
alte cuvinte, nu a inventat nimic), refuzând orice mister, orice taină. Renunțând, în fapt, la calea spre divin.
Cu toate acestea, el, misterul, există, iar autorul ne-o
ilustrează cu asupra de măsură, deoarece ceva misterios și ireversibil se întâmplă mereu în această
poezie: „Când părerile de orice fel amuțesc pe vecie/
Spinii călcați nu doar picioarele vor să zdrelească/ dar
și tainele care fac înconjurul planetei/ la o anumită
înălțime va încerca vântul să te doboare/ Dacă n-ai
fost doborât de alții deja” (Cadavrul somnului)
Vremelnicia omului în fața veșniciei Dumnezeirii
este, de altfel, o prezență permanentă în aceste poezii:
„Când se credea…/ Regizorul va schimba curând de-

corul/ iar nisipul va rămâne întins pe marginea apei”
(Amintirile din turn). Omul de azi, în schimb, își
refuză cu obstinație religia veșniciei, „apelând” la cea a
nimicului, a insignifiantului, a neantului: „Așteptând
ziua dreptății, purificați de apa chioară/ toți au
murit pe pragul fântânilor/ Aveau chipurile imprimate cu dorul plecării/ Începuse să le crească aripi”
(Aripile imaginare). Tenace, cu răbdare și cerbicie, Mihai Ursulescu creează, ca un pietrar iscusit,
nu o lume a credinței de piatră și a existenței trainice
ci, dimpotrivă, un univers desuet, decăzut, depreciat: „Lăsat cu iz de mucegai la umbra păsărilor
primitive/ dar cu gândul la eternitățile aprinse-n
nordul înghețat/ Spera să treacă amintirea întâiului
sărut/ de ritualul culorilor din curcubeiele depreciate” (Amintirile din turn).
N-am greși dacă am spune că autorul creează, în
aceste poeme, un microunivers personal, copie în
mic a Marelui (și deșertic, am adăuga noi) Cosmos:
„Cât broaștele verzui scapără-ntre pietrele unui zid/
privesc cerul și norii cum înghit stelele una câte una/
Micul râu ce m-a călăuzit o vreme/ Deoarece acum pe
afară nu este nimeni/ să-l las în urmă prin gale-riile
paradisului pierdut” (Apă albastră). Mai mult chiar,
sub ochii noștri se nasc lumi extraordinare, fascinante, născute… din nimic: „Pe val singur o să
stau așteptând picătura de rouă/ măcinând gândurile
aduse din lumea întreagă/ Apă albastră întâlnesc la
fiecare scufundare a vâslei/ plictisită de susținerea
bărcuțelor într-un du-te-vino” (Apă albastră). Una
peste alta, tabloul oferit este acela al unui univers
obosit și trist: „Zarea-i cuprinsă de orele târzii, ard
stelele obosite/ împinse de cântecele de jale spre marginea universului” (Cântece de jale). Altfel spus,
lumea lui Mihai Ursulescu este una degradată iremediabil, în care până și blestemele se cumpără:
„Vrei să știi despre blestemele cumpărate cu bani/ despre cerul viselor plin cu frunzele risipite/ Ori despre
alte lucruri sau fapte ale lumilor ciudate” (Castelul).
La capătul acestei viziuni depresive, putând servi ca
bază a oricărui manual de tratare a bolilor de nervi nu
se află, însă, izbăvirea, speranța, așa cum de milenii
credincioșii trag nădejde să găsească la sfârșitul zilelor
lor ci, dimpotrivă, apocalipsa, războiul planetar,
neantul: „În prelungirea gloriei deșarte, strigăte
și vise frânte/ nori spiralați care plâng la vechile
răscruci/ Îți leagănă plimbarea matinală deasupra
cărării-ntunecate/ singura ce a rămas inclusă în
vechiul preț” (Demonul furtunii).
Viața, în acest univers dezmembrat și dezolant, este
o călătorie chinuitoare pe un ocean plin de spaime,
de deznădejdi, de pericole îngrozitoare. Toate acestea sunt spuse într-un limbaj poetic propriu, cu accente de clasicitate antică și de disperare existențială
post-modernă: „Când oceane voi străbate plângând
de sete/ Vâslele de care am mare nevoie/ să-mping
barca printre rechinii umblători cu sentința/ Trebuie
făcute din lemn poleit cu chihlimbar/ de sirenele ieșite
pe fereastra palatului scufundat” (Apă albastră).

Apocalipsa după post-moderni

Gheorghe SECHEȘAN
Când și când (e drept, din păcate, destul de rar)
apare câte un poet care te pune pe gânduri la modul
cel mai serios: de ce se mai scrie poezie? și pentru
cine? este, oare, azi, poezia doar locul în care oamenii
(e drept, cei mai talentați) își varsă furiile, decepțiile,
ironiile, dezastrele? Pentru că de la optzecism încoace, Poezia, cel puțin, a devenit Marele Circ, acel
spațiu unde putem maltrata, cinic și batjocoritor,
sentimentele, sensibilitățile, gândurile cele mai ascunse și mai de preț ale firii umane. Mihai Ursulescu,
în volumul publicat cu ceva vreme în urmă (Cugetul
desuet, Timișoara, Editura Eurostampa, 2021) vrea
cu tot dinadinsul să infirme acest lucru, aducându-ne
aminte că poezia este unul dintre puținele lucruri pe
care le mai avem, azi, în comun, cu Divinitatea.
Este o poezie grea de sensuri, de existență. Sensul,
semnificația profundă nu este ceva exterior textului.
Ridicăm, cu alte cuvinte, construcția, templul și apoi,
dacă ne-a mai rămas ceva material (sufletesc), punem și
ceva sens, un pic de mesaj, ceva mai adânc, filosofic, care
să dea bine. Sensul este piatra din care se construiește
poezia. În absența ei, cândva, mai devreme sau mai târziu, totul se va nărui. Sensurile grele, profunde sunt, în
schimb, carnația acestui volum de versuri.
Post-modernismul s-a căznit, ani de-a rândul, să
ne mai obișnuiască, în postura noastră de cititori de
poezie, cu ceva: nu mai e nevoie de formă, de ritm, de
prozodie, de rimă, de tropi. Aruncați cu găleata orduri cât de multe, cuvinte tari, de rezonanță malefică,
lumea se va cutremura și nu va uita autorul respectivelor „minunății”.
Volumul de față este scris în ceea ce îndeobște vers
alb. Dar este departe de a fi o înșiruire de gânduri
și cuvinte; mai mult, impresia generală este de stil
clasic, antic, de poem latin, acolo unde cadența și
ritmul aveau roluri majore. Când și când mai apare și
câte o rimă (unele chiar interioare), parcă pentru a ne
reaminti că asistăm, în fapt, la un spectacol poetic, și
nu (vai!) la unul de bâlci.
O altă problemă majoră a post-modernismului este
aceea a relației individului cu Divinitatea și cu semenii
săi, în virtutea acestei prime, esențiale relații. Mihai
Ursulescu nici nu îl ia la rost pe Dumnezeu, nici nu îl
persiflează și, cu atât mai mult, nici nu îl batjocorește.
El se apropie de Dumnezeire cu sfioșenia, pioșenia și
dragostea primilor creștini, iar impresia generală este
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Evadarea din carantina... emoțională

o bulimie temporară/ Acum, la luni de neatingere
distanță/ încă îți mai simt hipocalcemia la nivelul
superficial al epidermei/ Am trecut astăzi pe lângă
sărutul nostru/ Făcea un solo show pe trecerea de
pietoni, de o sensibilitate indecentă/ Mi-am ascuns
privirea în palme cu spaima/ de a nu te iubi mai
mult decât până la capătul lumii”.

trend este musai să-și râdă mai degrabă de sentimente. Riscând o doză de cinism, aș zice că a fost
totuși un război productiv, întrucât poezia care a
reieșit din acesta este una cât se poate de echilibrată
din punct de vedere al dozării stărilor și sentimentelor, în sensul că ea reușește să strecoare doza optimă
de sentiment, în poeme mai degrabă prozaice, și nu
în sensul unor prozopoeme, ci în sensul figurativ al
termenului, adică poeme în care atmosfera se vrea
mai curând una rece, în care accentul pare să cadă pe
concretul lipsit de trăiri: „Ca o merdenea aburindă
s-a plimbat iubirea/ pe la nasul meu afectat de rinită
alergică/ un bec chior/ și s-a declanșat dorința să-ți
spăl hainele, să le apretez/ să-ți pun flori în glastră,
diapozitive/ pe pereți albi cu orele noastre de dragoste insulară”; „Cum mă pândeai tu ca un jambon
care stă la matu-rat să-și desăvârșească gustul/ în
timp ce eu îmi odihneam neșansele pe canapeaua
moștenită de la ultimul/ proprietar”. Bineînțeles,
reușita acestui echilibru estetic ține și de abilitățile
poetice ale autoarei dobândite cel mai probabil în
urma unor lecturi bogate și variate. Iar această zestre
se face simțită pe tot parcursul volumului de față.
Tot o consecință a războiului mai sus numit (sau
doar intuit) îmi pare a fi și perpetua oscilare a Tatianei Ernuțeanu între două estetici: una minimalistă,
în poeme mai curând sterile, în care își face simțită
prezența mai mult raționalul, și în care se întrevăd și
irizări sapiențiale: „Eu știu să mor – i-am răspuns/ E
singurul lucru care îmi iese/ Bine, asta implică deja
că am mai multe vieți/ Ceea ce e adevărat/ Vieți am,
n-am cărarea”; „Lumea se împarte în ce n-a fost/ și
ce n-a fost să fie”; și una de largă respirație, în care
poeta își permite să jongleze mai lejer cu stările și
metaforele, semn că reușește, într-o oarecare măsură,
poate chiar inconștient, să evadeze din carantina
sentimentală auto-impusă; iar aici voi reda în întregime unul dintre poemele din care reiese foarte bine
și constanta tendință a poetei de a păstra o oarecare
distanță față de propriile sale sentimente: „Îmi port
tristețea ca pe un palton scump de gabardină/ peste
senzuale tăieturi de elan și shortcut-uri de foldere
intime/ în timp ce mă îndrept spre locul unde limba ta parșivă a șters toate convențiile/ ce au dus la

De altfel, faptul că avem de a face aici cu o poezie
de tip război interior reiese și din faptul că pe tot parcursul volumului avem nu mai puțin de trei „autoportrete”, în condițiile în care, volumul nu este unul voit
confesional sau autobiografist. Drept pentru care,
consider potrivit să redau în cele ce urmează și unul
dintre aceste autoportrete, pe cel denumit chiar așa,
și cel mai sincer și mai puțin estetizat dintre toate:
„Eu sunt cine sunt și cine nu vreau să fiu/ Sunt
nimicul/ Sunt isteria și lamentarea/ Sunt deziluzia așteptărilor mute/ Sunt neîmplinirea petrecută/
Sunt fiica iubită, sunt iubita iubită/ Sunt trufia
tentaculară/ Sunt gândurile ascuțite și usturătoare/
Sunt fata cu ochi melancolici/ Cu degete urâte și
picioare lungi/ Sunt exoticul exponat care incită,
prin nesupunere, la ură/ Sunt îndoiala și frica/ Sunt
frondeurul ce-și plânge alegerile/ Sunt neasumarea
confuziilor/ Sunt brațele în care mă cuprind/ Și gura
cu care îmi sărut umărul/ Sunt, fără vina să fiu/ Ce
sunt și ce nu vreau să fiu”.
Iar în urma acestei mărturisiri, ce aș mai mai putea
spune decât: Iată, poeta! Iată, poezia! Cu siguranță
Tatiana Ernuțeanu este o prezență cu rezonanță în
peisajul poeziei române contemporane, iar în ceea ce
mă privește, îi voi urmări, fără doar și poate, evoluția
pe parcursul viitoarelor volume de poezie.

Carne, visuri și oase triste uitate în Hydra
de Tatiana Ernuțeanu (Ed. Eikon, 2020)

Tatiana Ernuțeanu (născută în 1977) este absolventă
a Facultății de Limbi și Literaturi Străine și a unui
master în Relații Publice în cadrul SNSPA. A fost
profesor de limba română și Specialist PR vreme de
peste 15 ani. Este poetă și publicist. A publicat poezii
în reviste literare precum: Vatra, Convorbiri Literare,
Euphorion, Opt Motive, Hyperion, O mie de semne,
Golan, Planeta Babel, Viața Românească, Luceafărul
de dimineață, Jurnal Israelian, Alternanțe, Noise Poetry, To The Lite House, Tastzine, Lettres Capitales.
De asemenea, scrie lunar și în revista Forbes Life, la
rubrica Chicstalgia. A debutat cu volumul de poeme,
Carne, visuri și oase triste uitate în Hydra, apărut la
editura Eikon în anul 2020. Asupra acestui volum de
debut mă voi apleca și eu în cele ce urmează.
Poezia Tatianei Ernuțeanu din volumul de debut,
Carne, visuri și oase triste uitate în Hydra, având ca
subtitlu, - poeme nealese - , este una destul de inedită, în
sensul că, deși este o poezie de dragoste, este în același
timp o poezie anti-romantică, anti-emoțională, poeta
făcând eforturi susținute să nu lase să-i scape niciun
vers în paradigma poeziei sentimentale, pasibilă de
amenda romantismului sau a patetismului. De altfel,
însăși poeta declară într-unul dintre poemele sale:
„Mă declar împotriva romantismului (e lipicios ca
sucul de portocale)/ a trandafirilor și a desuurilor
pudrate, din mătase/ Sunt împotriva romantismului”. Iar în altă parte, într-un poem-discurs despre
starea actuală a poeziei, punctează, ce-i drept cu o
vădită durere în glas (ce se resimte și dincolo de foaia
de hârtie): „De poezie nu mai e nevoie/ Inflația de
farduri strânge cercul/ Filtrele, noile coli de hârtie/
asigură posteritatea/ Sticlă suedeză, ceaiuri de
plante, cofetării, minimalism sentimental/ pe unde/
câte o cămașă mare, tradițională/ ocupă atenția”.
Făcând o paralelă între cele două „declarații” poetice, aș spune mai degrabă că Tatiana Ernuțeanu,
practică, în subtext, o sfâșiere personală între vocea
inimii, care-i dictează să se lase în voia sentimentelor, și cea a rațiunii care îi spune că pentru a fi în
Andrei Velea debutează în 2010 cu Gimnastul fără
plămâni (Ed. Centrul Cultural Dunărea de Jos), continuând cu volumele: Hotel în Atlantida (poezie, Antares, 2011), Lumea e o pisică jigărită (poezie, Eikon,
2012), Orgoliul (proză, CCDJ, 2013), Plaja de la Vadu
(proză, Brumar, 2013), Benzinăria Whiskey (poezie,
Paralela 45, 2017), #Agora (roman, Brumar, 2018),
Omul vag (poezie, Eikon, 2021) și Imn tandru pentru
dragoste libertate și distrugere (poezie, Vinea, 2021).
Titlul noului volum de poeme trimite fără doar și
poate la volumul lui Geo Bogza din 1947, Cântec de
revoltă, de dragoste și de moarte. Iar dacă ar mai
plana vreo urmă de îndoială în privința autorului
căruia Andrei Velea îi aduce tribute pe această cale,
mărturie stă motto-ul desemnat să străjuiască acest
volum: „...un atentat la liniștea și confortul spiritual
al lumii”, firește tot dintr-un poem de Geo Bogza.
Cu acest nou volum de poeme, Andrei Velea se semireinventează. Și am spus „semi-” pentru că nu asistăm la o schimbare radicală a poeziei sale, ci doar la
o schimbare de estetică, acesta trecând de la o poezie
preponderent minimalistă (cel mult de desfășurare
medie), la un discurs amplu, de largă respirație, pigmentat cu repetiții ce au rol de refren și îmbibat cu
acea energie proprie imnurilor, nu neapărat în sensul
că ar putea fi cântate, ci în acela că se simte o dimensiune de manifest politic și mai ales civic.
Pe de altă parte, îl avem și pe vechiul Andrei Velea,
cu perpetua sa peregrinare tematică între dragoste
(vezi primele două volume) și poezie politico-civică
(vezi volumul Omul vag), fragmentată sau mai bine
zis unită de zaua poeziei satirice (prezentă cel mai
pregnant în volumul Lumea e o pisică jigărită). Am
putea spune, în acest sens, că el a realizat o sinteză
a poeticilor sale de până acum, le-a împletit și le-a
ridicat la un alt nivel, în sensul că avem aici de a face
și cu o construcție destul de amplă, de un concept
(deși concept a avut și în volumul Benzinăria Whiskey), acela de imn, chiar dacă nu ceea ce considerăm
îndeobște a fi un imn, deci fără conotații patriotice, ci
un altfel de imn, unul al fiorului și al fierberii interioare, care simt nevoia să țâșnească, să defileze, să se
facă cunoscute, cu un soi de emfază bine temperată.
Încă de la primul poem, dragostea se împletește cu

Când iubirea și simțul civic urcă
de mână scara lui Andrei Velea
Imn tandru pentru dragoste
libertate și distrugere de
Andrei Velea (Ed. Vinea, 2021)

simțul politic și civic, poetul se folosește de pretextul
unei povești de iubire pentru a realiza o critică acerbă a orașului Galați, a administrației acestuia. Dar cel
mai frumos poem de dragoste rămâne, după părerea
mea, cântec fără noimă/ a fost sau n-a fost, pentru
că reușește să creeze o atmosferă intimă și diafană,
folosind o suită de imagini, în mod paradoxal, cât se
poate de prozaice, ba chiar sorbide: „iubirea noastră
a fost sau n-a fost, cântec fără noimă/ cântat la un
fluier înfundat cu câlți într-o ruină/ cântec inutil
printre plante cățărătoare,/ șobolani și viermi alunecoși,/ mers cu tălpile goale pe toate sticlele de vin
sparte din lume/ iubirea noastră a fost sau n-a fost/
nu există martori, nu s-au pronunțat niciodată acele cuvinte/ fix când să le pronunțăm am dat bir cu
fugiții/ ceea ce nu e pronunțat niciodată nu există/
iubirea noastră a fost sau n-a fost/ miraj conectat

excesiv la rețelele de socializare,/ poem abrupt, inspirat sau simplă aberație/ a fost sau n-a fost”.
Imagistica joacă un rol foarte puternic în acest nou volum, în sensul că ea este cea care dă tonul, poetul reușind
să plaseze imagini forte, de impact vizual și mental, în
punctele cheie ale poemelor. Iar aceste puncte cheie,
împreună cu versurile-refren, dau și acea melodicitate, acea structură de cântec, de imn, de operă măreață.
Pe de cealaltă parte, cel mai bun poem politico-civic
este de departe cel denumit aproape profetic, noua
religie/ fericirea, în care poetul stoarce la maximum
lămâia satirei și a ironiei celei mai amare, încercând
să deschidă ochii celor care sunt gata să cadă în plasa
„fericirii” oferite cu forța, prin intermediul tuturor canalelor media și/sau social-media, prin intermediul
cărților de dezvoltare personală și bineînțeles prin
intermediul consumerismului deșănțat, în numele
bunăstării și al confortului, altminteri pe deplin meritate. De altfel, această paradigmă a „fericirii forțate”
nu este sau nu ar trebui să fie câtuși de puțin străină nici celor care au trăit în comunism: „fericirea,
da, fericirea e noua religie,/ drogul perfect, stăpâna
universală/ dacă i s-ar descoperi formula precisă/
s-ar amesteca asfaltul tuturor străzilor cu ea,/ s-ar
pune în toate alimentele/ și la fiecare magazin de
cartier/ s-ar vinde salam cu fericire la kilogram/[...]
fericirea, da, fericirea e noua religie,/ drogul perfect, stăpâna universală/ prostită, umanitatea s-a
jucat secole/ de-a rândul de-a războaiele/ ignorând
fericirea individuală/ [...] fiecare știe că are dreptul
la fericire,/ e un drept universal, inalienabil,/ e scris
în cartea umanității/ știm bine, știm, pentru porția
de fericire se naște fiecare/ fericirea, da, fericirea e
noua religie,/ drogul perfect, stăpâna universală”.
Nu este la îndemâna oricui să împletească atât de
agil firele poeziei de dragoste cu cele ale poeziei-protest și cu cele ale satirei executate în egală măsură
frust dar și cu subtilitate. Evoluția constantă a lui Andrei Velea, cu fiecare volum în parte, este una cât se
poate de reală, dar mai cu seamă, vizibilă. Îmi place
să cred că el nu se va opri din urcușul spre culmile
poeziei, ci că va explora în continuare noi culoare de
escaladare a acestora, revenind, mai devreme sau mai
târziu, cu un volum și mai bun decât acesta.
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„Această biografie romanțată nu este purul adevăr, ci un
adevăr prădat de obiectivitate, unul perceput subiectiv...”

George Motroc:
Domnule Bogdan
Răileanu, unii l-au
sărbătorit pe Marin
Preda prin postări pe
reţelele de socializare
sau printr-o lectură, alții
printr-un Colocviu
organizat la MNLR, dar dvs. ați ales o altfel de cale
şi aţi scris o carte... Pentru început, vă rog să ne spuneţi care este miza demersului dvs., altfel spus de
ce ați scris-o, care a fost contextul în care aţi pornit
acest proiect, dar şi care este publicul ţintă?
Bogdan Răileanu: Intenția mea nu era să îl sărbătoresc pe Marin Preda prin această carte. Proiectul nu
îmi aparține mie decât ca executant. Seria de biografii
romanțate a fost pornită de domnul Adrian Botez acum vreo 3 ani la Polirom și tot atunci ne-am întâlnit
la Gaudeamus și mi-a propus să îmi aleg o personalitate culturală de pe o listă. Imediat mi-a atras atenția
numele lui Marin Preda. Mi s-a părut inițial o alegere
bună, pentru că aveam să cercetez mai multe despre
viața și opera lui Preda. Dar curând mi-am dat seama
cât de grea e misiunea pe care mi-am luat-o. Nu a fost
niciodată gândită ca o carte pentru centenar, dar lucrul la ea a mers foarte greu și iată că am reușit să o
termin abia în iunie 2022. Legat de miza demersului
meu: fiind vorba de o biografie romanțată, m-a atras
ideea de a-l transforma pe Marin Preda într-un personaj, dar curând mi-am dat seama că părți mari din
biografia lui Preda îmi erau necunoscute și am început
să sap după mărturii și întâmplări care să mă ajute
să-i conturez un portret aproximativ. În același timp,
mi-am dat seama că în momentul în care am ales Preda, am ales să mă confrunt cu o perioadă importantă
a literaturii române, iar asta cred că m-a intimidat.
Undeva găsisem despre Marin Preda o observație a
contemporanilor săi care nu îl prea iubeau și care
spuneau că numele Preda vine de la prădător, asta,
evident, legat de contextul pe care îl trăia scriitorul și
de felul în care aborda lucrurile.
Ironia face ca în timpul scrierii acestei biografii
să simt și eu că Preda, chiar dincolo de moarte, este
un prădător care mă răpune și mă epuizează prin
măreția lui și prin epoca pe care o reprezintă. Am
scris cartea asta pentru tinerii care vor să descopere
interiorul decorativ al unui scriitor de calibru. Știu că
poate părea lipsit de modestie să reclam acest lucru,
dar asta m-a interesat în primul rând, interiorul lui
Marin Preda. În al doilea rând plasarea lui Marin Preda în contextul istoric mi s-a părut important, pentru
că noile generații nu cred că sunt conștiente de vremurile pe care le-a traversat scriitorul.

George MOTROC

G. M.: Având în vedere toate aceste aspecte de
care aţi vorbit mai înainte, cât de complicată a fost
munca dvs. de documentare?
B. R.: A fost destul de complicat, pentru că nu am
pregătire filologică. Eu am terminat jurnalismul și
nu cunosc foarte multe despre istoria literaturii din
perioada comunistă și din acest motiv fiecare nume,
prieten scriitor sau critic pe care îl întâlneam în cercetarea mea era o nouă oprire ca să văd cine era acel
om, ce scrisese, ce făcuse. Faptul că toate aceste personaje cu care se interesecta Marin Preda au trecut
prin perioada comunistă le făcea să aibă un substrat
greu de pătruns, pentru că toți scriitorii au avut de-a
face cu sistemul communist într-un fel sau altul și
cu toții au niște scheleți în dulap, iar adevărul era în
permanență ceva greu de pătruns. M-am contaminat
și eu pe măsură ce înaintam în cercetare de suspiciuni și paranoi. Nu aveam încredere în toate aceste
nume pe care le aflam. Am început cu cartea Marianei
Sipoș despre dosarul cu moartea lui Preda care mi s-a
părut ca un strigăt de neputință și durere, dar care
cu siguranță nu clarifică nimic ci pune niște supoziții
într-o schemă logică, și am terminat cu trei zile de
lectură la sediul CNSAS, citind dosarul scriitorului și
descoperind cât de mulți apropiați îl turnau. Abia în
ultimele zile mi-am dat seama că miza poveștii mele
se ducea spre această zonă a trădării în care Marin
Preda trăise în ultimii ani de viață. Îl trădau trupul,
timpul, prietenii, psihicul și cu toate astea a scos chiar
înainte de a muri un roman uluitor.
G. M.: Din ceea ce spuneţi, se poate trage concluzia că s-a schimbat ceva esenţial în percepția dvs. de
cititor, după relectura cărţilor sale şi mai ales a
obţinerii unor informaţii din diverse surse, precum
CNSAS sau altele?
B. R.: S-a schimbat, evident, modul în care îl pot
auzi pe Marin Preda vorbind în spatele capului meu.
Intelectual, cult, păstrând în același timp atingerea
laturii sale țărănești în felul în care trăia și vorbea.

Interviu cu Bogdan Răileanu

Despre cărțile lui am constatat că dintre toate „Cel
mai iubit dintre pământeni” rămâne în continuare o
bijuterie, asta și datorită temei iubirii cu care oricine
poate relaționa.
G. M.: Cât de complicat a fost pentru scriitorul
Bogdan Răileanu să scrie despre unul dintre liderii
altei generații literare, de care îl despart câteva decenii? Mai exact ce mai înseamnă astăzi operele lui
Marin Preda pentru un tânăr prozator?
B. R.: Am spus mai sus că a fost foarte complicat
pentru că nu am studiat prea mult istoria literară și
nu cunosc operele tuturor autorilor și criticilor contemporani cu Marin Preda. Consider că asta e și bine
și rău în același timp. E bine pentru că nu am fost
contaminat și am adus la lumină o versiune a propriilor investigații și impresii despre viața lui Marin
Preda, care e posibil să fie mai aproape de percepția
unui cititor nespecializat, tânăr din zilele noastre. Pe
de altă parte e rău, pentru că e posibil să omit anumite
lucruri sau vreun context. Dar nu mi-am propus să
fac dreptate literară aici, ci să construiesc un roman
biografic romanțat, adică o poveste care pornește de
la o realitate, un adevăr și care capătă un corp nou,
acela imaginat de mine.

într-un mod habotnic. Meritul lui Marin Preda este
că în acest mediu închis și controlat, fără libertatea
și luxul de a spune orice așa cum și-ar fi dorit, el a
reușit să strecoare în cărțile lui și să mascheze bucăți
de adevăr legate de contextul istoric și dramele oamenilor în fața acestei istorii. E greu de imaginat cum
e să scrii despre ce vrei într-o epocă în care nu erai
liber să scrii despre ce vrei și pentru acest lucru cred
că Preda își depășește cu mult orice fel de protecție de
care ar fi beneficiat din partea regimului.

G. M.: Cu voia dvs., o să insist şi o să dau şi un
exemplu... În aceste zile aniversare, un mai tânăr
critic, pe de-o parte, îi recunoaşte şi multe merite
literare, dar, pe de altă parte, l-a acuzat pe omul
Marin Preda că a fost un protejat al regimului şi
care, mi-a rămas îm minte acest citat, „a fost până
la moarte parte din sistem”... Dvs. cum vedeți lucrurile? În ceea ce vă priveşte, vă consideraţi un acuzator sau un apărător? Sau se poate găsi şi altă
raportare adecvată pentru a inţelege raportul scriitor-cenzură, care a exercitat o presiune pe cât de
puternică, pe atât de necunoscută astăzi, dar care
pare chiar de necrezut sau pur şi simplu neglijabilă
unor mai tineri critici sau cititori?
B. R.: Cred că știu despre ce tânăr critic vorbiți și nu
pot spune că termenul „acuzat” este cel mai potrivit.
Poate că a formulat niște gânduri în legătură cu acest
lucru. E greu să nu formulezi astfel de idei atunci când
pui cap la cap niște lucruri din viața lui Marin Preda
și le corelezi cu timpul pe care l-a trăit. Marin Preda
a fost un scriitor foarte abil, asta este foarte clar. Talentul său uriaș, care nu a avut nevoie de vreo șlefuire
în sistemul academic, l-a ajutat să survoleze cu succes
o perioadă încărcată de cenzură și minciună, pentru
că până la urmă comunismul asta a încercat să facă,
să impună o minciună ideologică ca adevăr obligatoriu și suficient pentru toată lumea. Sigur că Preda a
fost atins de ideologie, că a susținut prin articole sau
chiar texte literare realism-socialismul, dar asta nu

G. M.: Aţi pronunţat mai devreme cuvântul adevăr şi mi-am adus aminte de subtitlul ales de dvs.,
care m-a pus încă de la început pe gânduri... Este
acest cuvânt definitoriu mai mult pentru scriitorul
sau pentru omul Preda?
B. R.: Titlul cărții are legătură și cu Preda, dar și cu
mine. În primul rând are legătură cu adevărurile pe
care Preda le-a cunoscut și le-a întrebuințat în opera
lui. Că vorbim aici despre oameni sau contexte, toate
aceste adevăruri au fost sursa primordială a creației
lui și din acest motiv am această imagine în minte cu
Marin Preda care din spatele feței sale severe sau joviale (depinde de contextul și starea în care se afla)
pândea mereu ce se spune și ce se întâmplă în jurul
său și înregistra toate aceste lucruri pentru ca apoi să
le deverseze în personajele din cărți, în temele lui, în
dialoguri șamd. În al doilea rând are legătură cu mine,
pentru că am simțit nevoia să clarific încă din titlu că
ceea ce urmează să descopere cititorul în această biografie romanțată nu este purul adevăr, ci un adevăr
prădat de obiectivitate, unul perceput subiectiv și
alterat, speculat, pentru că nu am avut niciodată
ambiția să redau adevărul absolut al lui Preda. Singura ambiție reală a fost aceea de a identifica o voce
veridică a lui Preda.
G. M.: Această ambiţie de care vorbiţi, cât de mult a
modificat planul iniţial sau forma finală a cărţii dvs.?
B. R.: Inițial m-am apucat de scris fără să termin
toate lecturile, credeam că pot să duc bulgărele de
zăpadă la vale și să îmi iasă povestea, dar lucrurile
nu au stat așa. Densitatea de personaje și întâmplări
pe care le-a trăit Preda m-au pus în dificultate. Planul
meu era să îl plasez pe Marin Preda în contextul istoric și pe măsură ce treceam prin momente cheie
ale vieții lui să adaug contrapuncte ale unei realități
istorice pe lângă care scriitorul trecea (războiul, dictatul de la Viena, evadarea lui Dej din pușcărie, instaurarea comunismului, discuții și rapoarte din
birourile Securității). Erau două ape care curgeau în
paralel. Dar spre final am realizat că ambele duceau
către această zonă a trădării de care suferea Preda. Și
această zonă are legătură cu titlul, pentru că pentru
turnători, ca și pentru securiști și oamenii de partid,
adevărul era mereu o pradă pe care o vânau. Cu toții
pândeau pe la colțuri adevărurile celorlalți și unii se
grăbeau să îl devoreze în beciurile securității. Uneori
în însemnările găsite la arhivă se poate vedea cum nici
anchetatorii securității nu aveau încredere în toate
declarațiile turnătorilor și îi suspectau pe mulți că vor
doar să îi facă rău lui Preda prin mărturii mincinoase.
Iată încă un mod de a privi adevărul ca o pradă.
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G. M.: O să vă cer şi eu o mărturie... Privind retrospectiv, care au fost cele mai emoţionante, dar și greu
de scris părți ale biografiei despre Marin Preda?
B. R.: Cred că cele mai emoționante părți au fost
cele legate de latura amoroasă a scriitorului. A iubit ca în timp de război, adică nu a ratat nicio ocazie
de a fi cu vreo femeie. Dar a și suferit. Cu toții avem
povești de dragoste neîmplinite, iubiri neîmpărtășite.
Mi-a fost greu să intru acolo, dar am urmărit firul
acestei vieți sentimentale, pentru că iubirea a fost importantă pentru el, iubirea a fost vitală ca și scrisul. În
jurnalul său, Preda este aproape efeminat prin felul în
care suferă, eviscerat de suferință și neputință. Mi se
pare că are o voce aparte acolo, pe care nu o regăsim
nicăieri în romanele sale, o voce a intimității și asta era
cumva în contradicție cu spiritul acesta intelectual, cu
tușe de țăran care nu își arată prea ușor sensibilitatea.

dialog
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Editura Polirom vă prezintă un fragment din volumul
„Preda. Adevărul ca o pradă”, de Bogdan Răileanu,
care a apărut în colecția „Biografii romanţate”

G. M.: Putem adăuga pe lista de scene favorite şi
discuţia cu Adrian Păunescu? Despre aceasta vreau
neapărat să vă întreb care este raportul dintre realitate şi documentare în discuţia Marin Preda - Adrian
Păunescu despre Ceauşescu şi realismul-comunist?
B. R.: Este pură ficţiune, nu am nicio sursă pe care
să mă bazez. Ştiu că Preda nu îl înghiţea pe Păunescu,
dar cumva se intersectau. Au făcut nişte interviuri şi
cartea ,,Imposibila întoarcere” se datorează acestor
interviuri într-o oarecare măsură. Mi-am imaginat
că au avut nişte momente de intimitate şi discuţii pe
teme de genul ăsta, Păunescu fiind un personaj care
priza discuţii de genul ăsta, fără temei.
G. M.: Tot lui Adrian Păunescu, dacă nu greşesc,
i se atribuie punerea în circulaţie şi a ideii că Preda
l-ar fi ameninţat pe Ceauşescu că se sinucide dacă va
reintroduce realismul-socialist în literatura română,
dar a rămas o chestiune neclară până astăzi... Dvs.
ce punct de vedere aveţi?
B. R.: Da, e o apocrifă. Nimeni nu l-a auzit practic
spunând oficial acest lucru. În fragmentul publicat
de Scena9 este singura mea referire la acest episod
cu sinuciderea şi socialismul.
G. M.: ...Dar dvs. credeţi că Marin Preda a avut
curajul să spună aşa ceva, într-un context oficial sau
particular?...
B. R.: Nu pot să îmi dau cu părerea pe temă, ce am
scris în carte este ficţiune, iar părerile nu fac parte din
carte, deci nu am cum să mă exprim pe ceva ce nu cunosc.
G. M.: O altă enigmă rămâne şi episodul rămas
neclar al morții lui Marin Preda... De ce aţi ales
să nu îl investigaţi sau abordaţi pe larg în carte?
B. R.: Nu. Nu fac investigații. Mă opresc doar asupra acelei seri pentru o clipă și dispar de acolo o dată
cu scriitorul. Am o întrebare pe care o port cu mine de
când am intrat în povestea asta cu biografia lui Marin
Preda: oare el știe ce i s-a întâmplat în acea noapte?
G. M.: În loc de final și de orice posibile concluzii, o
să vă propun un scenariu imposibil... Se știe că Marin Preda era foarte atent și urmărea ceea ce se scria
despre propria persoană şi cărțile sale.. Cum credeți
că ar fi reacționat, dacă ar fi citit biografia pe care
i-aţi dedicat-o şi ce ar fi zis dacă v-ar fi întâlnit intr-o altă zi, să zicem chiar de 5 august, la un târg de
carte, pe stradă sau la Capșa...?
B. R.: Marin Preda se temea de cărțile biografice
scrise de alții. Ăsta a fost și unul din motivele pentru care a scris „Viața ca o pradă”. Bănuiesc că dacă
ar fi apucat anii ‘90 și căderea comunismului, Marin
Preda ar fi scris o continuare a acestei autobiografii și
ar fi lămurit multe. Sau nu. Despre această carte cred
că ar fi privit-o amuzat. Asta sper. Am mizat mult pe
umorul pe care îl avea înrădăcinat în el țăranul Marin
Preda când am scris cartea asta.

„Marin contempla de pe băncuţa din curtea
bisericii gândul acesta al iubirilor împrăştiate
pe faţa Pământului care se învârtea prin spaţiu cu o viteză uriaşă, dar în acelaşi timp cu o
delicateţe ce le-ar fi permis oamenilor să îşi
ducă iubirile în linişte şi pace. Cu toate astea,
oamenii îşi trăiau vieţile ca şi când nu ar fi
fost pământeni, ci nişte dumnezei războinici
care trăiesc la infinit. El însuşi avea această
impresie despre sine că, în ciuda ipohondriei
şi a anxietăţilor care se înmulţeau, se comporta ca un zeu războinic şi morocănos. Îi lipsea
iubirea.”
Marin Preda (1922-1980) s-a născut în comuna Siliştea-Gumeşti din Teleorman, în familia lui Tudor
Călăraşu şi a Joiţei Preda (al cărei nume îl va purta).
A arătat încă de copil dragoste de carte şi, după multe
rugăminţi şi stăruinţe, i-a smuls mamei promisiunea
că îl va convinge pe tatăl său să-l dea la „şcoala de
învăţători”. În 1937, a părăsit satul natal pentru a-şi
continua studiile la Şcoala Normală din Abrud, apoi
la cea din Cristur-Odorhei. În urma Dictatului de la
Viena, a fost repartizat la o şcoală similară din Bucureşti, unde a asistat în ianuarie 1941 la rebeliunea
legionară şi la reprimarea ei, pe care le va descrie mai
târziu în Delirul şi Viaţa ca o pradă. Şi-a găsit un
post de corector la ziarul Timpul, unde a debutat în
1942 cu schiţa „Pârlitu’”. A luat parte la câteva şedinţe ale cenaclului Sburătorul, unde nuvela sa „Calul”
a produs o vie impresie. Aceasta avea să fie inclusă
în volumul său de debut, Întâlnirea din pământuri,
apărut în 1948. Primul volum al Moromeţilor, scris
între 1949 şi 1955 şi finisat împreună cu poeta Aurora Cornu (care va fi prima lui soţie), i-a adus consacrarea. În 1968 a devenit vicepreşedinte al Uniunii
Scriitorilor, iar în 1970 director al Editurii Cartea Românească, pe care o va conduce până la moarte. În
1975 i-a apărut romanul Delirul, iar în 1977 Viaţa ca
o pradă, amplu roman autobiografic. Ultima sa carte,
Cel mai iubit dintre pământeni (1980), a fost percepută imediat după apariţie ca o critică îndrăzneaţă la
adresa regimului comunist şi retrasă din librării după
câteva săptămâni. Pe 16 mai în acelaşi an, Preda a fost
găsit fără viaţă în camera sa din vila de creaţie a scriitorilor de la Mogoşoaia. Dispariţia lui fulgerătoare a
iscat multe controverse, una dintre ipotezele intens
vehiculate în epocă fiind cea a crimei politice.
Bogdan Răileanu s-a născut pe 11 iunie 1980 la
Buftea. A absolvit Facultatea de Jurnalism din cadrul
Universităţii din Bucureşti. În 2014 a participat la o
serie de cursuri de scriere creativă organizate de Revista de Povestiri, sub îndrumarea lui Florin Iaru şi
Marius Chivu. În 2015 a debutat cu o povestire în revista Iocan. A publicat volumul de povestiri Tot spaţiul dintre gândurile mele (Polirom, 2017), romanele
Dinţii ascuţiţi ai binelui (2018) şi Teoria apropierii
(2019), precum şi microromanul Să nu laşi moartea
să te găsească (Polirom, 2021).
Fragment
Bărbatul a murit și Marin se lăsă pe vine și luă din
mâna lui un glonț mic de revolver la care se uită de
aproape după obiceiul său de miop. Văzu o svastică
scrijelită pe butoiașul cu pulbere al glonțului. Ta-tata se auziră iarăși sunetele mitralierelor și gloanțele
biciuiră aerul răcoros al Bucureștiului. Din spatele
său o mână îl trase spre trotuar. Era Sergiu. Marin se

uită la el uimit și îl urmă alergând. Gloanțele au rămas în urmă. Moartea a rămas în urmă.
- Era legionar, spuse Marin.
- Era mort, răspunde Sergiu vesel, ce mai contează
că era legionar.
- Ai dreptate. Dar tu ce căutai pe aici? Ești legionar?
Sergiu izbucni în râs.
- Asta-i bună. Aș putea spune că din contră.
- Adică?
- Vezi că te-ai murdărit de sânge pe palton, schimbă Sergiu subiectul. Văd că îți merge bine. Ai haine
bune, cu nasturi. Ți-ai găsit de muncă în București?
- Nu chiar, răspunse Marin verificându-și paltonul.
M-a dus frate-miu Nilă într-un târg din București.
- La Taica Lazăr?
- Da.
- Hai să intrăm într-o cârciumă. E mai sigur.
Intrară într-o cafenea în care se simțea miros de
cafea și plăcinte. S-au așezat la o masă sub privirile
bănuitoare ale oamenilor. Oare aveau să scoată niște
pistoale? Cine erau ei? Sergiu a comandat cafea și
gogoși calde.
- Așadar, ai și ochelari. Vezi mai limpede lucrurile?
îl luă Sergiu în glumă.
- Nu chiar. Nu înțeleg ce se întâmplă cu oamenii din
orașul ăsta. De ce mor?
- De proști, de aia mor, dar măcar vezi mai bine la
școală.
- Am plecat și de la școală. M-a prins cutremurul
acolo și acum o renovează.
- Ce noroc pe tine. Trebuie să îți iei un serviciu, deși
acum vremurile sunt cam tulburi. Dar ce faci? Zi-mi
mai multe, spuse Sergiu și îi puse mâna pe umăr, era
euforic și bucuros să îl revadă.
- Bine, ce să fac, aștept să îmi trimită taică-meu
niște bani. Am terminat de scris o carte, răspunse
Marin nelămurit de entuziasmul amicului său.
- A, o carte. Despre ce e?
- O poveste de amor care se termină prost. Dacă
vrei îți dau să citești, spuse Marin sorbind cafeaua.
- Dă-mi, da. Cum se numește?
- Ferestre.
- Ferestre, interesant. Ce e și fereastra? Un loc gol,
nu? spuse Sergiu privind spre fereastra cafenelei. Dar
pe lipsa aceasta se construiește un sens al încăperii,
nu? Ceva ce nu e, dă sens lumii care este.
Marin îl urmări atent cu privirea pe Sergiu pentru
o vreme. Era un visător și el. Dar cumva prinsese de
coadă o lume care îl trăgea într-o direcție necunoscută. Oricum măcar îl trăgea undeva, în vreme ce el
plutea în derivă printre gloanțe, haine la mâna a doua
cumpărate cu ultimii bani și note proaste la școală.
- E felul în care eroina decide să își omoare soțul.
Într-o noapte geroasă, lasă geamul deschis, spuse
Marin.
- Deci fereastra este o scăpare, un mod de a ieși din
încurcătură pentru eroina ta.
- Da, dacă, vrei.
- Pare facil, spuse Sergiu.
- Așa m-am gândit și eu.
- De ce nu scrii despre oamenii din satul tău? Cum
văd ei lumea prin ferestrele lor. Uite, spre exemplu
cum stăm noi aici la cald și putem vedea viața din
oraș. În fața unei ferestre suntem cu toții egali, prin
ea vedem aceeași realitate.
- Prin ea vedem realitatea pe care fiecare o înțelege
diferit. Fiecare om are ochelarii lui. Nu cred că suntem egali, spuse Marin cu tristețe.
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școala de poezie

Mihaela Aionesei
duminica promisă

duc o campanie de lămurire cu mine
dacă mă fac că nu văd
nu înseamnă că sunt oarbă
dacă nu las urme de strigăt
nu înseamnă că nu mă doare

miros de suflet cosit prea devreme
înoptează în mine
frâng teama de pereți
mă adâncesc în furtuni
pentru o clipă
fântâna cerului e mai aproape
sorb stele să-mi recunosc urma
atunci când îmi voi lua lumina în spate
și mai rămân un anotimp de sare
s-ascult cum râde luna la picioare
când tu mi-o dăruiești

când dau de oameni crește cât o pâine
îl frâng bucăți și-l împart
chiar dacă știu că nu ține de foame
încerc să-l înmulțesc
speranța mi-e un bob de grâu
cu gust de sărbătoare a Paștelui

fluturi nu pot împărți
aș promite primăveri
primăveri pe masă
în suflet în fântâni
și nu-i de ajuns
când totu-i strâmb
mă legăn ca un păianjen
în pânza altuia
și mă întreb
cui am promis duminica

mâine
mă voi zidi dintr-un surâs
Bacovia îmi umblă prin suflet
cu abatoare de miei sfârtecaţi
trupul chircit într-un bob
coboară în adânc după sărutul lui Iuda
fântânile dau în clocot
hamal neobosit un păianjen
cară pânze pentru răni viitoare
Iisus strecoară lumea prin ciur
bulbi de rouă pocnesc
de binecuvântare se aud bufniţe ţipând
e prima oară când întind braţele
strâng cerurile mai aproape de tâmple
ating forma iubirii să ne aparţinem
gângurit de lumină
în scutec de magnolie
doar astăzi

moartea pe porunci
dimineaţa se zbătea între aripi de corbi.
ştiam şi eu, ştia şi ea
m-a prins de mână şi mi-a spus:
să fii tu însăţi.
să nu ai altă umbră afară de tine.
să nu-ţi ciopleşti aripi
şi să nu te închini
nici unui neam păsăresc.
să nu iei zborul în deşert.
să nu-ţi faci scări din munţi
când ai picioare,
aminteşte-ţi asta când vulturii
te vor îngenunchea.
cinsteşte-ţi căderile ca pe icoane,
te vor înălţa
dar să nu ucizi lacrima.
să nu te desfeţi cu amăgiri
să nu furi din singurătatea altuia
să nu scoţi nuferi
din mocirlă decât cu mâna ta
să nu pofteşti crucea aproapelui,
pare mai frumoasă
dar poate fi mai grea
şi îţi va fi drumul de lumini lătrat
în numele tatălui şi al...
atât a mai apucat şi-apoi s-a dus.

corzile vibrează
în suflete
polară se aşterne
liniştea
de undeva se aude
buhuhu buhuhu
hârş hârş hârș
coasa

anotimp de sare

peste tot pițigoi cu unghia în gât
mai că-mi vine uneori să fac la fel
dar trec întotdeauna pe partea cealaltă
în cârca unui melc –
sufletul

rămas gol mă duc în barul din colț
vis-a-vis de biserică
beau o doza de nebunie
n-are importanță marca
oricum mă umplu
zi de zi cu nimicuri
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vigilenţa
scripcarul
bântuie ceva care mă ţine de mână
cu gheare crescute de frică
mă agăţ de fiecare noapte
să nu cad în hăul unde un scripcar
ciopleşte viori pentru nunţi viitoare
o bufniţă numără stele
cercurile frâng oase
într-o ceremonie mută
mirele îşi cere mireasa
la prima atingere

am stat ca un soldat în front
sprijinit în armă
ca pe umărul unui prieten bun
n-am ştiut că sunt în bătaia vieţii
până nu mi-a explodat lumina în faţă
acum m-adun dintre schije
şi baloane de săpun
îmi vine să strig un nume din fiecare rană
las tăcerile să se panseze între ele
nopţile devin cicatrici mi se întind pe trup
un suflet nebun mă caută printre cruci
pe-un bandaj rătăcit stă scris
„ plecat în concediu medical
să-nvăţ alfabetul Braille ”
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școala de poezie

nimic esențial
nu există nimic esențial de pierdut
într-o viață în care totul e pierdere
mi-ai spus
deci să nu ne plângem
să lăsăm cuvintele să se așeze natural
unele lângă altele într-o muzică a firescului
lucrurile banale au în ele multă poezie
dacă lași liniștea din tine să se reverse
o auzi în fiecare bătaie a inimii
în fiecare desprindere a frunzelor
în suflarea care le poartă în aer
în ultimul lor vals
în clipitul ochilor umezi
prinse în o mie de cadre dintr-un oftat
în versul pe care acum îl scriu
nu-mi amintesc exact ce n-am vrut să pierd
frumusețea primului pas
a celor care au urmat
a primului cuvânt
a celorlalte lucruri
pe care le-au făcut și le-au spus fiii mei
dragostea pentru ei s-a aurit,
s-a topit în forme de frunze în inima mea
am știut că va veni ziua când le voi pierde
când totul se va sfârși ca să înceapă totul
cum se aștern mereu alte cuvinte pe foaia albă
deci întotdeauna e bine
să integrezi abstractul în concret
să desprinzi umbra de lucru și să-i dai suflet
așa cum figurantului i se dă un rol mare.

fără asigurare
viața trece pe lângă mine,
nu mă ia în seamă niciodată
de ani buni alerg să o ajung din urmă
n-am astâmpăr
mă furnică pe șira spinării
în unele dimineți sar din așternut
și așa cu picioarele goale
cu fața nespălată de spaimele nopții
cu ochii abia deschiși
cu obrajii mânjiți de mierea și laptele
ce m-au crescut
ies în văzul lumii,
dar nu mă vede nimeni
de parcă golul din mine s-ar învălui
în zâmbetul năuc
vorbesc în auzul lumii,
dar nu mă aude nimeni,
de parcă vocea descumpănirii s-ar pierde
în bătăile inimii
dacă azi mă uită de tot, eu ce fac?
îngân în versuri albe, cui îi spun
că mi-au amorțit simțurile
că transpir mult
că mă dor oasele
că am pelin în gură
că am temeri în fiecare gând?
când se oprește la semafor sunt gata
să o cuprind pentru totdeauna în brațe
să devin în sfârșit nemuritoare
dă-mi o palmă, viață, o instig
hai, lovește-mă!
să vezi dacă întorc și celălalt obraz
să vezi dacă strig după ajutor,
să vezi dacă mi se umplu ochii de sare
semeția din pasul ei mă seacă
n-ai o soră, viață?
căreia, straniu, îi pasă de mine
care nu mă uită niciodată
care îmi trimite insinuant bezele
care mă orbește cu altruismul ei
când traversez pe la colț de stradă
ea știe că nu am asigurare de viață.

odiseea iubirii
te-am rugat să rămâi cu mine
ora era târzie și ceasul pierderii lumii aproape
se adâncea în reflecții superficiale orașul
în care eram o străină
se răsuceau, se înnodau pe cerul lui, norii
– cu stolurile călătoare de cocori cu tot –
în funii groase, aspre, grele care să lege,
voia de nevoie
dragostea de prevedere
dorința de încântare
șoapta de tăcere
sărutul de îndepărtare
devoțiunea de elocuțiunile principiale
grijile de abandonare
degetul mic al mâinii mele stângi
de degetul mare al dreptei tale
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orbit de frumusețea tăinuirii!
să fie răspunsul iubirea?
iubirea să fie orbirea?
măsura pasului pe muntele străduințelor
să fie stelele de pe fruntea searbădă a nopților?
ah, doar cel ce scrie pe foile vântului
cu un suflet răscolit
cunoaște adâncul abisal al sorții.

așteptări

A. T. Branca
te-am rugat să mă ții strâns de mână
mi se încleștaseră degetele
semn că sângele mi se răcea treptat
mai fragile ca niciodată
îmi simțeam oasele, de aceea mai ales
te-am rugat să mă îmbrățișezi
până ni se topesc coastele
și astfel în cavernele vii proaspăt surpate,
să stea în nedumerire inimile noastre
una în fața celeilalte
unul dintre noi va ridica versul
– sfântă unealtă de lumi ziditoare
și rostogolindu-l
va croi cu el cerurile omului.

în spatele cortinei albe
țesătura veșmintelor se destramă
sub scânteierea privirilor tale
în cântarea cântărilor mirilor figuranți
retrași discret în spatele cortinei albe
mă împleticesc în șoaptele frânte
și în murmure îmi număr bătăile inimii
până le pierd oarbe în tâmple,
sub coaste, în genunchi, și-n călcâie
cu zgomot afundat se prăbușesc toate zidurile
iau seama la ascuțimea molozului prin care
pășesc cu semeție pe vârfuri,
să nu-ți strivesc din pură întâmplare respirația
în ochii mei țâșnesc gheizere de candoare
spre leagănul unde raiul curge-n șuvoaie
când din căușul palmelor tale își ia zborul
în apusul topit o păsare solitară
ca scoarța copacului tânăr în vigoarea amurgului
Salomeea se cutremură salbaticită în brațele mirelui
când o cuprinde cu tărie mângâietoare
și mâinile lui se avântă în văile adumbrite
ca ideea de geniu pe calea însuflețirii pietrei
degetele lui au vârfurile dălților demult tocite
și privirea lui se topește în scânteierile
cu care cioplește în curbe perfecte
gâtul și torsul, finețea coapselor ei
buzele lui sorb nectarul sânului
înfiorat în mătasea obrazului.
(poeme din volumul Nimic esențial, EIKON 2021)

spinii trandafirului
uneori sufletul meu se întrece pe sine
căutând să răscumpere
candoarea clipelor de dinaintea înfloririi lor
își cioplește alcătuirea fragilă
la malul stâncos unde și-a stins țipătoarele doruri
mă înduioșează frenezia
încredințarea lui în grația divină
cadența în care își cumpănește firea
sub cearcănul lunii
în vacarmul smintit al neliniștirilor
prins în aceleași hățișuri de gânduri
prin care a mai răzbit de atâtea ori
cu același aer detașat și rebel,
când își șterge lacrimile pe obrajii mei
și uită pe buzele mele
spinii trandafirului
îl întreb, aceasta să fie fericirea?
împlinirea a ceea ce e sortit a fi efemer?
cel ce își împlântă în inimă un țel, e orb?

viața e compusă mai presus de orice
din așteptări mărunte și mari
din care ți-ai tras mereu răsuflarea la linia de sosire
din tensiuni joase și înalte
din care ți-ai croit mereu amploarea bătăilor inimii
așteptând ceasul dimineții, al devenirii, al împlinirii
sau al acelui temei care să împrăștie întunericul
care să cearnă prin sita încredințării
semințele rațiunii de neghina îndoielii
peste zi, prins în țesătura invizibilă
a curenților amenințători uneori
sub sarcinile mute ale zilei
te risipești dintr-un năvod într-altul
absorbit de dulceața visării cu ochii deschiși
se face târziu și aștepți să coboare asfințitul
să-și deschidă porțile tărâmul neștiut al inimii
ca o candelă a sinelui în sinele celuilalt
oglindă dublă amuțită de respirația sufletului
alunecând de la un dor la altul
care să vină
care să plece
care să rămână
dar cine?
cel care a fost
cel care este
cel care va fi
sunt piatra însângerată de vânt, de raza de soare
ascult ecoul în care îmi adun praful și pulberile
revigorând cu înfiorarea lor culorile, vibrația sorții
sunt cum eram odată
înainte să mă cauți acolo unde nu mai sunt,
dar dacă mă chemi am să te aud
și dacă aș dormi somnul morții.

compoziții
dacă am fi rapsodii
ne-am compune cu simplitate
din zile, din seri târzii și dimineți,
din șoapte înalte și tăceri echidistante
din săruturi care aprind sângele în vene
din suspinele stinse
în cuprinderea nopților peticite cu vise
ne-am croi portative din tonalitățile firii
fără ezitare am pune în balans
sentimentele cu murmurul lumii,
dar cum suntem ființe inteligente
ne compunem analitic rolurile
ne șuieră prin oase dorul paradisului
ne țesem din contraste privirile
ne unduim coastele în bătăile inimii
gustăm absolutul impregnat în carne.
(poeme din volumul în curs de publicare EIKON 2022)

Magda URSACHE
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Frondă fără fond

		
„O Barbara
		
Ce tâmpenie e războiul!”
			
Jacques Prévert
Fapt ușor de văzut cu ochiul liber: discursul
urii se întețește, privind probleme grave (națiune,
apartenență etnică, biserică, familie), până la aspecte relativ banale, ca o răbufnire de violență în trafic
sau pe scara blocului B. Nu scăpăm de injuriile celui
numit sau numai supranumit „Ceaușescu”, previzibil
agresiv, filmat și transmis mereu și mereu pe anume
canale, pe care e bine să te ferești să le zappezi. Impulsurile necontrolate/necontronabile sporesc ratingul? Da, de vreme ce aceleași canale titrează fără păs :
„Urmează bomba nucleară”. De nu le-ar fi gura pocită!
De la acel început de sfârșit de Decembrie ’89, s-a
dinamitat cu vorba fesenistă, apoi cu pumnul și bâta
minerilor ( Cezar Ivănescu a avut zile atunci, a fost
cât pe ce să fie omorât). „Boșorogii fără dinți/ vor
s-ajungă președinți!”, urla cu furie teribilă și penibilă strada, contra lui Coposu, Rațiu, Câmpeanu, iar
Brucan hohotea satisfăcut că a reactivat Tribunalul
stalinist al poporului. Ființa femeiască dotată cu simț
estetic își descărca laudațiile pentru farmecul lui FătFrumos, terminatorul economiei. Ei, și după rimările
tâmpe, au apărut pancartele insultătoare, plăcuțele
suedeze, păpușile spânzurate și-i loc pentru mai rău.
Am mai spus-o: nu pandemia Covid, Omicron, aviara, porcina, buba maimuței, holera o să ne omoare,
ci politica asta fără principii etice. Mă doare-n cot de
populație (ca să nu-i spun ca ex-premierul Năstase),
par a zice politicii, egali în incompetență.
După ce crezi că l-ai ucis pe Dumnezeu, e un fleac
să-i omori creația. Marile puteri se laudă cu „arme
absolute”. Ceilalți, mai neajutorați tehnic, au inventat
„bomba umană”: se autoexplodează.
„Luptăm pentru pace!” era sloganul lagărului estic de concentrare. Acum, luptăm pentru război. Pe
mine, ce s-a întâmplat în 11 septembrie 2001, ziua
atacurilor sinucigașe contra SUA, coordonate de
teroriștii Al-Qaeda, m-a năucit. Acum, pendulăm între ipocrizia occidentală și rânjetul bestiei sovietice.
Să ne reamintim versul lui Prévert: „Ce tâmpenie războiul!” Je suis Prévert!
În ograda postsocialistă a literaturii, s-a început cu
„arderea bătrânilor”. Îndemnul negativistului Mihai
Ilovici a fost adus în actualitate de un așa-zis disident. Dacă te opui bătrânilor, cerând arderea lor de
tot, asta înseamnă închidere, nu deschidere necesară
la ideile celuilalt. S-a aplaudat nu știința de carte, ci
opacitatea mentală. Titlul lui Erasmus, Elogiul nebuniei continuă: sau lauda prostiei. De ce a formulat
așa Erasmus e limpede.
Un fost rector de la „Cuza”, contabil de felul lui, care a pus Universitatea pe leii Regulamentului organic, dar și pe leii românești, spunea că n-are încredere în premianți, pentru că nu reușesc să aibă succes
financiar. Așa s-a ajuns la guvernanții care învață să

guverneze în dinamică, pe pielea noastră și care au
făcut liceul după facultate.
Jos cu coronițele pentru premianți, să nu-i discriminăm pe mediocri. Vor dispărea și notele? Droaia
de miniștri ai Învățământului îi vor pe discipoli îndărătnici și proști. Da, am obținut pe scară largă ura
între tineri și bătrâni, între elevi și profesori, între
cărturari și semi-analfabeți, mereu între și între.
Război cu cartea nu se face!, afirmam cu ceva vreme-n urmă. Ba da, se face. Coolatitudinea prevede
fobia față de cultură. Consecvența, tenacitatea, rigoarea cărturarului devotat muncii lui, profesiei lui
deranjează. Petru Ursache s-a risipit necondiționat,
ca florarul lui Blaga, convins că a cunoaște, a ști nu
prea au sens dacă nu sunt însoțite de a făptui. N-a
vrut să-și țină erudiția sub obroc. Profesorul trebuie să-și valorifice talantul (talentul?), să-l dea sporit
discipolilor, nu să-l țină pentru el, ascuns, îngropat.
La exact 70 de ani, nu i s-a mai permis să conducă
doctorate. A intrat în sala de examen, chiar în timpul
concursului de admitere, Decanul Iulică Popescu și
i-a adus ad hoc decizia la cunoștință.
Insul fără cărți în specialitate e arogant; fără uniformă, dar cu grade vizibile. Nici n-a așteptat să se
încheie concursul. I-a tăiat mica sumă lunară pentru
conducere, dar Petru Ursache nu și-a lăsat doctoranzii de izbeliște. A mers răbdător până la capăt cu ei,
constant disponibil în a-i îndruma. Singura condiție
impusă? Să-și treacă „pe rod” cunoștințele. Adică lucrarea să fie publicabilă: rod deplin.
A scris Luca Pițu, după exitus-ul lui:
„Dacă Antonio Udaina a fost ultimul vorbitor al
limbii dalmate, Bătrânul Urs va rămâne în istoria
mare, pe mal bahluvian, drept ultimul vorbitor al
limbii universitare adevărate, al limbii universitare
interbelice.”
Și-mi amintesc ce spunea Pițu, când îl întâlneam pe
scările BCU „Mihai Eminescu”.
- Ce faci, Luca?
- Am mai cosit o bucată.
De cărți, firește. Și înșira titluri cuprinzătoare,
esențiale, nemuritoare. Asta a făcut și Bătrânu: a cosit
cărți, până când moartea a venit cu două coase peste
el, ajutată de incompetența unor doctori.
Luca vorbea, fără greșeală, limbă universitară adevărată, spre spaima și invidia colegelor care niciodată
n-au avut nimic de spus, decât în note informative
pentru securitate. Și ce mâhnit era, spre sfârșit, că
studenții (nu numai români, dar și francezi, belgieni)
erau din ce în ce mai „demotivați, ignari, manelizați”.
Fără voința de a învăța. Fără apetit pentru carte.
Sunt emisiuni televizuale care întărâtă, ca pe buldogi, publicul.Cititul e condamnabil și condamnat:
îngrașă, spunea o divă; plictisește, spunea un div. O
modistă era și mai categorică: cititul îmbătrânește,
fetelor! Mai bine învățați cum să vă machiați pentru Halloween. Nu-i adevărat. Patima pentru citit nu
îmbătrânește, dimpotrivă. Și ar trebui făcut ceva contra aneriei tv, contra imbecilizării prin televiziune.
Știu că e greu de revenit la homo sapiens după ce
homo videns a triumfat, dar triumful inculturii nu-i
de acceptat. Nici violul voios asupra capodoperelor
literaturii române, întreprins concertat de 30 de ani
încoace.

În spicul greu se împâineşte glia
De când a cunoscut sărut de plug,
Iar bobul, devenit acum belşug,
Cu flori de mac îşi decorează ia.
Cuptor şi lan şi zbor şi cer senin
Trec dincolo de vers şi de cuvinte
În cântul coacerii, suav şi plin
Şi din explozia de simţăminte
Mă smulg şi ca o seceră mă-nclin:
Sunt gata pentru seceriş, Părinte!

Sonet înstelat

Simion Felix Marțian
Sonet de iulie

Opal şi aur e întregul crug
Cum aur şi rubin este câmpia;
A amuţit, topită, ciocârlia
Înşurubată-n zboru-i centrifug.

Răcoarea nopții cuibărită-n ciuturi
Dezmiardă vara și al ei cuptor,
Sub cerul devenit copleșitor
Cu stele izvorând din începuturi.
Nețărmul greu țesut din absoluturi
Și astrele, țâșnind scăpărător,
Strivesc prezentul, și în umeri dor
Tăioase chingi cu rădăcini în luturi.
Îmi scutur stelele căzând pe pleoape
Și, recules, mă-nchin adânc smerit,
Simțind că Dumnezeu e-aici, aproape!

nr. 119 n iulie-august 2022
De câte ori trec, în Eternitate, pe lângă mormântul profesorului Mihai Drăgan, îmi vine-n minte acel
Descartes de bronz, din Biserica Saint-Germaines
-des-Prés, culcat în sarcofag cu o carte în mână. Cogito, ergo sum. S-a ajuns, cum am mai spus, la Urăsc,
deci exist. Cum a fost posibil ca argument în legea excluderii din Facultatea de Litere să fie tocmai cărțile
eminescologului? Și a fost ultimul eminescolog al
Universității „Al. I. Cuza”, judecând după cine a predat după el clasicii: un individ poreclit Nicadoru, care
decretase: „Studenții au spus deja NU cărților semnate de Drăgan.” Altul, poreclit Locotenentul, intona
aria calomniei: că respectul pentru valori românești
ține de... ceaușism. Efortul de editor al colecției Eminesciana demonstrase cât de ...ceaușist era Drăgan.
La colocviul Eminescu din ultimul an al vieții lui n-a
fost invitat să participe, deși chiar el se zbătuse să-l
înființeze. Fusese pusă o imagine falsă în circulație,
deja în chenar negru de ferpar. Dar când s-au respectat la „Cuza” erudiția, efortul creator, tenacitatea,
egal truda pe carte? Nu s-a lipsit Facultatea de Litere
de Lovinescu, de Călinescu, de Șerban Cioculescu, de
Petru Caraman, de Dan Simonescu... Cabala mediocrilor frustrați, autori de conspecte plat didactice, l-a
băgat în mormânt. Acuzele cabalei? „Exigență excesivă la examene.” Mihai Drăgan a fost un profesor
foarte exigent, dar și foarte drept. Decanul Dumitru
Irimia i-a interzis să urce la catedră, pe motiv că ar fi
„sub anchetă”. A murit la 145 de ani de la nașterea lui
Eminescu. De cabală n-a scăpat decât în mormânt.
Anchetatorii? Paul Cornea, atunci ministru adjunct al
Învățământului, Mircea Zaciu, Mihai Zamfir.
Și Cornea vorbea, în interviul cu Daniel CristeaEnache, de „toleranță intelectuală”, de „recunoașterea
valorilor”, iar noi ascultăm „ce a fost, cum a fost”, în
variantă proletcultistă. Mereu aflat la vârful trebii
politice comuniste, propagandistul Cornea vorbea cu
extaz, în „Tânărul muncitor”, 11 septembrie 1947, de
Gheorghiu-Dej, ca realizator al „reformei”. „S-ar putea umple cărți întregi vorbind de ea.”
Cam da, dar nu în sensul de fapte mărețe pe front
comunist, ci de reducere la neant a celor considerați
potrivnici doctrinei marxist-leniniste, ca Gh. I. Brătianu, Mircea Vulcănescu, Anton Golopenția, V. Voiculescu, Monseniorul Ghika, Sandu Tudor, D. Stăniloae, Ion Petrovici, Ernest Bernea, I. D. Sîrbu, Petre
Țuțea, Dinu Pillat... Războaiele propagandiștilor cu
cei considerați adversari în carieră s-au tot dus după
reforma din 1948. Gavril Istrati l-a eliminat pe lingvistul de excepție Gh. Ivănescu, Davidsohn pe Th. Simenschy; postsocialist, D. Irimia pe Mihai Drăgan.
Și înainte mult mai este. În ce mă privește, o să
merg cât pot de departele aproape, ca toate astea să
nu fie uitate și iertate, așa cum se încearcă.
„Pentru cine bat clopotele?” „Pentru tine”, răspundea tânărul Hemingway. Avea dreptate. Ura condamnă fără argumente sau cu argumente problematice,
ura urăște dialogul. Dacă nu ieșim din starea de ură
împotriva istoriei, a culturii, a credinței, vom obține
deșertificarea anunțată și întreprinsă de neo-barbari.
Ura umple cărțile de istorie ale școlii Boia. „Germania
über alles”, „Franța eternă”; „Bună, rea e my country ,
zice și englezul. A noastră? „Pays de merde”, spun cei
care au ridiculizat formula publicitară a unui Album:
„Fascinanta Românie”.
Carillonul de la Palatul Culturii din Iași, intonând
Hora Unirii a bătrânului Alecsandri, ne dă, ceas de
ceas, soluția. Numai să-l înțelegem.
N.B. Mulțumesc lui Miron Manega pentru sintagma din titlu.

O, Doamne,-Ți mulțumesc de... infinit,
Ca dar primit prin dragostea agape,
Căci sunt prin Fiul Tău înveșnicit.

Sonet înaripat
Plătind tribut pământului din care
Mi-ai dat un chip, Părinte, la-nceput,
Simțeam chemarea lutului spre lut
Ca pe-o strivire grea, apăsătoare.
Cu ochii orbi priveam spre absolut,
Unde nici visul nu-ndrăznea să zboare,
Căci eu purtam povara zdrobitoare
A propriei condiții de... căzut.
Dar când din Duhul Tău, o, Sfinte Tată,
Tu mi-ai umplut al dragostei pocal,
Mi-e viața zbor, de crez înaripată.
Acum plutesc, privind spre-un zbor final,
Iar inima, de Tine însetată,
Bea veșnicie din izvor pascal.

Sonetul epitetelor
O, ce să-Ți cer când, Doamne, Tu-mi dai totul
Și-n mine curg izvoare vii de Rai,

Mă-mbraci cu-al îndurării Tale strai
Și-n marea Ta de har învăț înotul!
Mă ungi cu mir și pacea Ta mi-o dai,
Și Tu dejoci dușmanilor complotul
Când vor să-mi zgâlțâie în piept chivotul
În care Tu pe tron de slavă stai.
Aș vrea să-Ți scriu acum pe îndelete,
Cu pana-n mulțumiri până-n plăsea,
Pe-ntregul gratitudinii perete.
Dar, totuși, o doriță-aș mai avea:
Să-mi dai un geamantan de... epitete,
Să pună foc în mulțumirea mea.
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Mittel-românii lui Ovidiu Pecican

Dintru început,
trebuie să spun că
sunt dintre cei care
au citit din Ovidiu
Pecican și nu l-au
citit pe distinsul
universitar clujean,
precizare obligatorie (deși musai ar
suna mai bine, fiind vorba de o carte care se referă
și la Mitteleuropa) când este vorba de un scriitor ale
cărui titluri, numai titlurile!, ocupă o pagină de carte.
Mărturisesc că l-am cunoscut și apreciat îndeosebi
din postura de istoric, de căutător asiduu și meticulos în meandrele medievalului românesc, dornic să
ne deslușească facerea ca nație, atât de dezbătută
până azi, încă învăluită în necunoscut, ditirambi și
păguboase tabuuri.
Sigur că titlul are o rezonanță istorică, dar subtitlul,
„Contribuții la tipologia culturală a Europei” te pune
în gardă, ca un semn de exclamare.
Istoria, în cazul acestei lucrări, este doar un context, un înveliș în care autorul se simte (cum altfel?)
ca la el acasă, dar „Românii și Europa mediană” nu
este, nicidecum, o carte de istorie.
Această carte este altceva. Un mix de filosofie a
culturii, antropologie și, nu în ultimul rând, estetică,
care pune în lumină o trăsătură mult prea puțin discutată a noastră, contextualizată în statutul nostru de
aparținători (sau doar ținători?) de Mitteleuropa.
Dar ce este această Europă Mediană, cum plastic o
numește autorul, această Europă Centrală, ori „mijlocie”, dacă vrem să o românizăm cu totul?
Trecând în revistă feluriți gânditori, autorul strecoară o definiție cu schepsis, numind-o „un spațiu al
incertitudinii, iar sorții ei schimbători, nesiguranța
care o marchează aduc cu un adevărat destin”. Să fie
Europa Mediană un destin? Cu certitudine, e o lume
pestriță, în care oamenii se înghesuie, deși spațiul e
suficient pentru toți, sunt grăbiți când nu e cazul și

Ovidiu FORAI

Viorica NIȘCOV

netulburați când ar trebui să decidă în cinci secunde,
un loc în care vecinii de ieri pot deveni dușmani de
moarte astăzi, pentru ca mâine să se împace la un
pahar de pălincă... Noi, românii, avem
locul garantat în această reprezentație,
nu întotdeauna în primul rând, pentru
că mai avem un petec-două pe pantaloni și deh, nu se cade să ne facem de
râs, dar nu pregetăm, dacă e cazul, să
ne urcăm (și) pe scenă și să lăsăm ceva
acolo, mai mult sau mai puțin memorabil, în cronica spectacolului.
E extrem de dificil, în câteva rânduri,
să fac un rezumat unei cărți tari și nici
nu îmi propun acest lucru. Punctez
câteva aspecte pe care le-am reținut
pentru că m-au făcut să mă încrunt
și să îmi pun întrebări, să dezbat, fie
și singur, în forul interior. (Cred că
asta face o carte cu adevărat bună. Te
mișcă, te dezmorțește). După o trecere
în revistă a cadrului medio-european
extra-românesc, Ovidiu Pecican îndreaptă un dispozitiv de vedere (încă
nu m-am dumirit dacă e lupă sau microscop. Sau
poate telescop? Hm...) asupra românilor. Nu o face
singur și, foarte important, nu ne invită într-o sală de
judecată. Nu suntem nicidecum judecați, nu se dau
verdicte, românul nu e ospitalier, nici bețiv, nici superficial, pentru că poate fi trei în unu sau nicicum.
Dacă e să căutăm totuși niște limite, atunci ele se
găsesc, ca niște stâlpi ai unei săli de psihanaliză (nu
știu de ce, am în minte laboratorul vechii Universități
din Bologna, chit că acesta era de anatomie...), în
patru personalități ale culturii românești: Eminescu, Caragiale, Creangă, Slavici. Dacă ar fi să îi caracterizăm într-unul sau două cuvinte, săvârșind o blasfemie, desigur, ar fi: lirism, umor, rural autentic, seriozitate. Sunt doar niște noțiuni care descriu extrem
de sărăcăcios ceea ce înseamnă cei patru în cultura

Profesorul Ion Taloș, de la Universitatea din
Köln, împreună cu profesorii Artur Greive și Gerda
Schüler, au publicat la Editura Limes din Cluj, într-o
elegantă ediție bilingvă româno-germană, Antologia
de poezie populară a lui Blaga, realizată de acesta
în anii cinzeci, după cum aflăm din comentariul,
intitulat hipermodest Prefață, al lui Ion Taloș, în
realitate un studiu amplu privind istoricul Antologiei,
sursele acesteia, istoria edițiilor (prima fiind din
1966) și structura sa. De menționat că descrierea
amănunțită a corpusului se bazează și pe convorbirile
avute de autor la răstimpuri cu Blaga însuși.

Concluzia este că Antologia deține pe de-o parte o valoare de reprezentare pentru
poezia populară românească, iar pe de altă parte, prin concepția pe care se întemeiază (selecția a operat în virtutea unui singur criteriu, acela al caracterului poetic al pieselor antologate) este unică în spațiul romanic al secolului nostru (Prefața, p. 16).
În ce privește traducerea în germană a Antologiei, dorită de poet pentru a se
vedea cu claritate „de ce creație înaltă e capabil țăranul român” (Prefața, p. 25)
aflăm de la I. Taloș că de-a lungul timpului au existat câteva încercări mai mult sau
mai puțin izbutite. Astfel, în 1973, Markus Lakebrink a tradus patru texte într-o
ediție consacrată în genere poeziei românești
culte și populare, iar Wolf Eichelburg, în
1971, a tradus 68 din cele 140 de texte cât
cuprinde Antologia. Câteva piese figuraseră
și în Spațiul mioritic traduse în germană în
1936 de Julius Draser.
Prima apariție integrală, efectuată de traducătorii Taloș, Greive și Schüler, a fost
publicată în 1995, la Editura Grai și Suflet.
Dar abia acum, prin prezenta ediție, avem a
face nu doar cu integralitatea corpusului, ci
și cu integralitatea traducerii lui în germană și anume în cadrul unei ediții critice
riguroase, însoțite, precum e uzul, de o amplă Bibliografie a textelor din Antologie,
de un indice alfabetic al izvoarelor utilizate
de Blaga și de un indice al primelor două
versuri, spre a facilita căutarea. Totodată, de
comentarii comparative de natură poetică și
prozodică (privind traducerile în germană
anterioare celei de față), ca și de dificultățile,
uneori majore, întâmpinate de traducători și
motivația soluțiilor la care s-au oprit.
De pildă, cuvinte ca dor (echivalat de
tradu-cători, ne spune I. Taloș, cu aproape 20 de expresii), talpa iadului, iarba
fierului, jale, urâtul și altele (v. Prefața, p. 38) au constituit obiectul a numeroase
dezbateri între traducători pentru a găsi soluția cea mai potrivită.
Trebuie subliniat faptul că a trece dintr-o limbă în alta cuvinte, reprezentări,
imagini puternic marcate etnic este una din cele mai dificile operații de traducere,
ea comportă multă imaginație creatoare, precizie și erudiție lingvistică, ceea ce
cazul de față confirmă cu prisosință.
În privința corpusului, ar fi de remarcat că situarea pe aceeași pagină a originalului românesc și a versiunii germane corespunzătoare, îngăduind astfel cititorului
interesat să constate fidelitatea traducerii, este o probă de siguranță, de curaj și de
deschidere față de eventuale critici, într-un cuvânt de etică profesională.
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românească, dar vreau să redau, fie și schematic, cum
încearcă Ovidiu Pecican să surprindă românescul în
cheia trăsăturilor acestor mari clasici. Căci putem fi
romantici și visători fără limite, gregari și superficiali ca Mitică, șugubeți ca Păcală ori, dacă vreți, ca
Švejk (o, ce analiză faină primește din partea autorului acest pseudo-prostănac, în memorabilul capitol Švejk: idioțenia ca inteligență!),
dar și realiști și cinici, precum Lică
Sămădău. De cele mai multe ori, românul are câte ceva din toți și încă
ceva deasupra... Mitică, cu precădere,
este foarte descusut de către autor, care îl vede sublimat sub diferite
forme și doze în substanța românului.
Secțiuni largi ale volumului tratează
miticismul cu toate ramurile sale,
variind între Pișicher și Moftangiu.
Discuția este însă deschisă. Intervine
și Sadoveanu, cu aerul său tihnit, patriarhal, Rebreanu, brav reprezentant
al ardelenismului slavician, ori anxiosul Cioran, cel care îi vedea pe români
„moftangii prin excelență”. Întâlnim
în secțiuni generoase Mitocanul, Mahalaua și psihologia ei, Prostocrația,
Violența, arțagul și ambițul, o extraordinară descriere a Momentului
(caragialesc) ca monument, în cheie cioraniană
(„inspirația de moment este legea noastră”, deși, ca
națiune, suntem prea puțin capabili să ducem un proiect de țară la bun sfârșit) și, într-o încheiere ce ține
loc de epilog, un mini-eseu memorabil, Inadecvarea
geoculturală între Caragiale și Cioran.
N-am vrut să baleiez între Laxitate și talmeșbalmeș – o face autorul într-un capitol în care analizează cu acribie conceptualizarea universului caragialesc – și închei spunând că eu, unul, am descoperit
încă o fațetă a istoricului, eseistului și scriitorului
Ovidiu Pecican. Pentru că lucrarea domniei sale este
un construct unic, de care orice produs antropologic
național va trebui să țină cont de acum încolo. Înainte
de toate, e o carte grea, dar foarte faină, care merită
cu prisosință să fie citită.

O remarcabilă carte de istorie literară și folclor:

Lucian Blaga, Antologie de poezie populară

Textele sunt traduse fără rimă, păstrându-se, la dorința lui Blaga, doar ritmul,
firește în măsura posibilului. De pildă, celebrul catren (despre care s-a crezut că îi
aparține lui Blaga, până când I. Taloș și prof. H.I. Ciubotaru de la Iași au descoperit
variante folclorice, semn că textul e de natură folclorică circulant în mediile rurale)
în care Dumnezeu ca Deus otiosus, în variantă soft (reprezentarea fiind declarată,
cu o cuceritoare delicatețe, ca părelnică): „Doamne, Doamne, mult zic Doamne/
Dumnezeu pare că doarme/ Cu capul pe mănăstire / și de nimeni n-are știre”,
apare în versiunea germană ca „Herr, Herr, immerwärend Herr/ Gott der Herr er
scheint zu schlafen/ Mit dem Haupt auf einer Kirche/ Weltvergessen“.
Aici s-ar fi putut folosi echivalentul întocmai al originalului, respectiv Kloster.
Căci nu avem motive să ne gândim concret la clădirea unei mănăstiri cu toate
acareturile ei sau la o biserică, ci la o metaforă pentru locul în care ființează Dumnezeu. Autorii versiunii germane au optat pentru biserică, interpretând la propriu
localizarea: ei „și-au pus întrebarea pe care dintre edificiile unei mănăstiri își
pune Dumnezeu capul? Pe ansamblul mănăstirii? Pe chiliile călugărilor? Nu, piesa principală a unei mănăstiri o constituie biserica de pelerinaj, sens pentru care
s-au decis cei trei traducători” (Prefața, p. 34).
Dacă acordăm localizării un sens figurat, dată
fiind condiția poetică a textului, nu e desigur
nicio deosebire între biserică și mănăstire,
ambele circumscriu spațiul ipostaziat al prezenței divine.
Ultimul vers valorifică proprietatea lexicală
de aglutinare a germanei, redând printr-un
singur cuvânt compus sensul unui întreg vers
din original: „Weltvergessen” pentru „și de
nimeni n-are știre”, ceea ce asumă rezonanța
puternică a unui acord final, în ciuda unei
ușoare alunecări semantice, de la o constatare generală (originalul) la o caracterizare ființială (concentrat în gânduri, concentrat în
sine). Uneori s-ar zice că dificultățile cu care se
confruntă traducătorii par insurmontabile.
E cazul, înre altele, al insuficientei clarități
a originalului românesc. De pildă, pentru
ver-surile trei și patru din textul nr. 4: „Fiemi bine, fie-mi rău/ Eu trag în sorocul meu”,
traducătorii au ales soluția „Ob Gutes oder
Bőses/ Ich nehme wie es kommt“, eludând
ideea de destin, dar clarificând incertitudinea
semantică din original. O reușită fără fisură este, s-ar zice, traducerea textului 5.
Pentru originalul „Știi tu, bade, știi tu bine,/ De-ar plânge inima/ Nici ochii n-ar
lăcrăma:/ Dar inima începe-a plânge,/ Cu ochii nu poți învinge”, ni se propune
echivalentul ritmic perfect „Weisst du Liebster, weisst wohl,/ Wenn das Herz
nicht täte winen,/ Hätt das Auge keine Tränen,/ Doch wo da Herz fängt an zu
weinen,/ Kann kein Aug’ die Tränen halten.”
Rezultă, din cele spuse mai sus, că prin această ediție critică a Antologiei
ne aflăm în fața unui act de cultură major. Obiectul său este de fapt punerea în
valoare a poeziei noastre populare, filtrată prin conștiința estetică a lui Blaga.
Se cuvin toate mulțumirile noastre editorilor pentru proiect și pentru realizarea
lui la asemenea standarde științifice înalte.
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Acei scriitori minunaţi
şi vacanţele lor de neuitat

Florentin POPESCU
Pe când încercam şi eu, drăgăliţă Doamne (vorba
lui Creangă), să-mi aflu un loc şi un rost în aglomerata lume literară din Bucureşti, mi-a fost dat să stau
de mai multe ori în preajma unor scriitori unanimi
recunoscuţi şi cu o anume aură de celebritate. I-am
privit şi atunci şi-i privesc şi azi (pe cei care mai sunt
în viaţă) cu un respect aparte, fiindcă fiecare dintre ei
a îmbogăţit patrimoniul cultural cu cărţi ce vorbesc
posterităţii nu numai despre experienţele şi trăirile
lor, ci şi despre vremuri şi conjuncturi în care le-a fost
dat să „pătimească“, vorba unui alt reprezentant al literatorilor de la noi.
Despre cei mai mulţi dintre ei mi-a fost dat să aflu
din propriile lor mărturisiri, dintr-ale altora şi abia
mai târziu am avut şansa să-i cunosc şi altfel decât
din scrierile date ale lumii. Oricum şi orice s-ar spune, lumea literară de la noi a reprezentat/reprezintă
un univers aparte, de neconfundat şi, se înţelege, a
meritat/merită să fie cunoscută.
Şi mă mai întreb retoric (pentru a-mi răspunde singur) oare unde ar fi putut fi mai bine cunoscuţi scriitorii decât în vacanţe, la casele de odihnă şi creaţie
care au existat până înainte de 1990?
S-o luăm, aşadar, iavaş-iavaş, cum zice turcul, şi să
mergem pe urmele acestor confraţi ai noştri din ultimii şaizeci-şaptezeci de ani... După 1950, cum bine
se ştie, scriitorii români nu numai că se aflau la mare
cinste, ci, mai mult, erau recompensaţi prin varii forme de către puterea politică. Lucru explicabil, îndeosebi pentru condeierii „înregimentaţi“ regimului,
întrucât Partidul Muncitoresc Român avea nevoie de
propagandă, de intelectuali care să transpună literar
ideile şi preceptele politice ale momentului.
Nu stă în puterea şi în atenţia mea să evaluez faptele de atunci (se ştie, pe de altă parte, că mari scriitori,
neafiliaţi politicii momentului, erau marginalizaţi ori
trimişi la închisoare), însă nu pot să nu recunosc statutul aparte de care se bucurau scriitorii în acea vreme, chiar dacă nu erau neapărat obedienţi regimului
prin atitudinile şi creaţiile lor. Se mai ştie și că până
târziu, către 1990, Uniunea Scriitorilor acorda sprijin
financiar multor mânuitori ai condeiului, sub formă
de avans pentru viitoarele lor opere. Că în unele cazuri acele opere n-au mai apărut niciodată şi că respectivele sume n-au mai fost recuperate de către stat
niciodată presupune o altă discuţie... Să ne limităm,
deocamdată, la o singură idee: cum, unde şi în ce fel
îşi petreceau vacanţele scriitorii noştri în a doua jumătate a secolului trecut şi puţin după 1990.

Statul, din raţiunile amintire mai sus, le pusese la
dispoziţie scriitorilor români case de odihnă şi creaţie
în mai multe locuri din ţară. Una dintre cele mai „longevive“ şi mai cunoscute dintre ele era cea de la Pelişor
(Sinaia), despre care, de altfel, ne-au parvenit informaţii diverse chiar de la unii dintre cei care au beneficiat
de perioade mai lungi ori mai scurte de şedere acolo.
Ce frumos şi ce reconfortant trebuie să fi fost în răcoarea, mireasma şi frumuseţea brazilor, în aerul tare
şi răcoros al brazilor! Ce bine trebuie să se fi simţit un
scriitor trezindu-se în fiecare dimineaţă în aerul puternic ozonat din acel loc! Pe la Casa de creaţie găzduită de Pelişor s-au perindat mulţi dintre scriitorii care
reprezentau în anii 50-60 ai veacului trecut, valoarea
literelor agreate, cultivate şi sprijinite de puterea politică a vremii. Ocazional, în unele cărţi de amintiri şi

de memorii, unii dintre cei care au beneficiat de zile
frumoase la Pelişor au evocat momente şi secvenţe
din zilele şi lunile petrecute acolo.
Bunăoară, cunoscută şi întrucâtva privilegiată a regimului, Nina Cassian a publicat în 2003-2005 o carte
intitulată Memoria ca zestre, în două volume, în care
consemnează o serie de întâmplări şi discuţii avute cu
Marin Preda, Al. I. Ştefănescu şi alţii care erau, cum
s-ar zice, un fel de clienţi ai casei. Aflăm, astfel, că scriitorii cazaţi acolo îşi petreceau timpul odihnindu-se,
citindu-şi unii altora creaţiile, jucând şah ori plimbându-se prin pădure, prin Sinaia sau prin împrejurimi.
Nu ştim cât de mare era concurenţa pentru obţinerea unui loc la Pelişor în toiul verii, însă nu încape îndoială că mulţi condeieri îşi doreau să ajungă şi să stea
acolo o săptămână sau chiar mai mult, din motivele şi
argumentele enumerate mai sus. Şi, cine ştie, poate un
cercetător sau istoric literar mânat de curiozitate, va
căuta prin arhive, prin cărţi şi cine mai ştie pe unde şi
ne va da într-o zi un volum în care să cuprindă întreaga, complexa şi bogata imagine a ceea ce a însemnat
pentru literatura deceniilor şase şi şapte ale secolului
trecut Casa de odihnă şi creaţie de la Pelişor...
Este limpede, însă, că pe măsură ce conducerea po-

litică a ţării şi-a consolidat puterea şi n-a mai avut (ori
a avut prea puţin?!) nevoie de o propagandă pe care
s-o realizeze şi cu ajutorul scriitorilor, interesul pentru condiţia acestora i-a scăzut din ce în ce mai mult.
Şi cam aşa s-ar putea explica de ce Pelişorul a fost
„rechiziţionat“, iar creatorii de literatură nemaiavând
acces acolo au trebuit să accepte, ca pe o compensaţie, un spaţiu „de odihnă şi creaţie“ (impropriu numit
„casă de creaţie“) în incinta Palatului brâncovenesc
de la Mogoşoaia. Aci, se pare, „cartierul general“ al
scriitorimii a devenit mai bogat, fiind frecventat nu
numai de cei găzduiţi acolo, cu acte şi repartiţii în
regulă, ci şi de alţii - locuitori în Bucureştiul aflat la
doar câteva staţii de autobuz sau de tramvai, inşi care
ştiau că la Mogoşoaia e un climat propice întâlnirilor
şi deliciilor (nu numai bahice!), momentelor în care,
fără stres şi inhibiţii, puteau petrece ceasuri întregi
alături de marile glorii literare ale momentului.
În cunoscutu-i stil încărcat de metafore, în a lui
Carte cu prieteni, Fănuş Neagu, portretizându-l pe
Dan Claudiu Tănăsescu, scrie, între altele: „Ruptă
din coasta Bucureştilor, Mogoşoaia e un fel de cal de
pământ şi de abur, plutind să-şi bage botul în ferestrele marelui oraş şi întorcându-se din nou în adâncul
câmpiei, atunci când era gata să-şi atingă ţinta...“
Dintr-o posibilă bibliografie despre Casa de creaţie
de la Mogoşoaia în niciun caz nu pot lipsi cel puţin
doi autori: Mircea Micu şi Dumitru (Puşi) Dinulescu.
Primul ne-a dat nu mai puţin de trei cărţi (Întâmplări cu scriitori, 2 vol., 1979-1982, Întâmplări cu
scriitori şi alte năluciri, 1985; Întâmplări vesele cu
scriitori trişti, 2003) în care multe din cele povestite
acolo s-au desfăşurat la Mogoşoaia, autorul fiind un
martor ocular al acelora. Cel de al doilea, Dumitru
(Puşi) Dinulescu a publicat în anul 2001 o carte intitulată Romanul Sfintei Mogoşoaia. Un roman-jurnal
al golăniilor şi simţirilor din anii ’70.
Cu o accentuată notă de umor la Mircea Micu şi cu
o voită şarjă a evenimentelor la Dumitru Dinulescu,
aceste cărţi reuşesc, luate împreună, să ofere cititorilor o oglindă panoramică a locaţiei cu pricina, iar pe
de altă parte o cronică personală în care sunt devoalate ticuri şi obiceiuri, ipostaze mai puţin sau chiar
deloc cunoscute ale unor scriitori precum Marin Preda (care avea rezervată o cameră specială în care se
retrăgea după orele de program de la Editura Cartea
Românească, unde era director), Fănuş Neagu, Teodor Mazilu, sau mai tânărul (pe atunci) Mircea Dinescu şi încă destui alţii.
Se înţelege aproape de la sine că farsele, întâmplările de tot felul, comentariile şi chiar şi „bârfele“ (în
sensul bun al cuvântului) erau la ordinea zilei - de
unde şi un anume farmec indicibil la cărţile amintite
mai devreme. Neaşteptata moarte subită a lui Marin
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Preda în chiar camera lui de la Mogoşoaia, eveniment
petrecut în condiţii neelucidate pe deplin nici până
azi, a determinat autorităţile vremii să închidă pentru totdeauna acest „refugiu“ de vară (şi uneori şi de
iarnă) al scriitorilor. Se încheia, astfel, încă un capitol
din istoria contemporană a literaturii noastre.
Începând din acel an, scriitorii noştri contemporani
au fost nevoiţi să-şi îndrepte privirile şi opţiunile către
Casa de odihnă de la Neptun (cumpărată pe vremea
când preşedintele breslei era Zaharia Stancu), cel mai
harnic şi devotat scriitorimii dintre toţi conducătorii
pe care i-a avut vreodată Uniunea condeierilor (cum
bine şi exact îl portretizează, între alţii, Mircea Micu,
cel care i-a stat în preajmă, ca salariat, timp de mai
mulţi ani), către vilele de la Cumpătu (Sinaia) şi către
Casa de la Valea Vinului (judeţul Bistriţa-Năsăud).
Cel puţin pentru scriitorii care trăiau şi scriau, în
Bucureşti sau în judeţele vecine lui, cele mai uşor
accesibile rămâneau vilele de pe Cumpătu, frecventate în tot timpul anului. Aşa se face că unii dintre
ei stăteau la odihnă sau la lucru săptămâni sau chiar
luni întregi acolo, climatul fiindu-le propice şi pentru
destindere şi pentru creaţie. Zilele şi orele petrecute
la Cumpătu puteau (şi erau) agrementate cu scurte
vizite la Sinaia şi în împrejurimi ori chiar cu excursii
la cabanele risipite pe crestele Bucegilor.
Et in Arcadia ego! voi exclama şi eu, aidoma lui
Odobescu, atunci când descria Bărăganul. Chiar dacă
n-am stat la Cumpătu săptămâni sau luni (precum
un scriitor de notorietate, despre care se vorbea că îşi
scrie cărţile acolo, Haralamb Zincă, pe care l-am întâlnit în staţiune) şi m-am aflat acolo în scurte vacanţe, pot aduce, acum şi aci, mărturia unor momente pe
cât de plăcute tot pe atât de reconfortante.
La fel, am fost chiar şi martorul unor întâmplări
dintre acelea care nu se uită toată viaţa. Una dintre
ele s-a petrecut prin 1974-1975 şi i-a avut ca protagonişti, dacă se poate spune aşa, pe Mircea Micu, pe
soţia lui, Marilena Micu (cu care, de altfel, fusesem
câţiva ani coleg la o editură demult dispărută din peisajul cultural al ţării, Sport-Turism) şi pe subsemnatul cu soţia, Iuliana Paloda-Popescu. Aşadar o dimineaţă frumoasă şi luminoasă de vară.
Ieşind noi, eu şi consoarta, de la Vila 4, în care
eram cazaţi, pe alee ne întâlnim cu familia amintită
mai sus. Şi unii şi alţii ne programasem în acea zi o
plimbare de plăcere prin staţiune. Şi cum eu eram de
câteva luni deţinătorul unui automobil Dacia 1300 şi
venisem cu el de la Bucureşti, sunt numaidecât străfulgerat de o idee. Ce-ar fi, le-am zis, să mergem cu
maşina mea la Buşteni?
Propunerea a fost primită cu entuziasm şi iată-ne,
după nici o oră, în acel oraş. Acolo ne plimbăm ce ne
plimbăm şi ne mai cucereşte o altă idee: să luăm telecabina şi să urcăm până la Babele. Şi cum se pare că ne
aflam într-o zi a propunerilor spontane, nu mai ştiu
cine din micul grup de excursionişti constituit ad-hoc
sugerează să mergem, tot cu telecabina şi mai departe, până la Dâmbovicioara, unde se află o frumoasă
peşteră care ne aştepta. N-am mai stat nicio clipă pe
gânduri şi ne-am dus cu telecabina până acolo.
Aşijderea, vizităm ce era de vizitat, intrăm şi în
peşteră, dar pe neobservate ne dăm seama că a trecut de orele cinci după-amiază şi că am pierdut şi ultima cursă de telecabină ce urma să ne ducă înapoi.
Panică? Nicidecum, deşi, practic, la Dâmbovicioara
nu aveam cum să găsim un spaţiu de cazare pentru
noapte. Şi tot mergând noi pe acolo, ne întâlnim cu
un ins în salopetă, pe care Mircea Micu îl abordează
direct. Îi spune cine suntem, în ce situaţie ne aflăm
şi-i cere o sugestie pentru ieşirea din impas.
Omul se plimbă cu noi preţ de o jumătate de oră
- timp în care Mircea Micu (un om recunoscut în
breasla scriitorimii şi chiar şi în afara ei ca un personaj cu umor, în compania căruia nu puteai să te simţi
altfel decât bine şi confortabil), presară dialogul cu
necunoscutul întâlnit cu glume, anecdote şi bancuri
- după care insul, binevoitor, îşi declină şi el identitatea: este şeful unei echipe de constructori şi la reşedinţa lor de şantier există un dormitor de treizeci-patruzeci de paturi în care pentru moment nu este cazat
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recenzii

Rănile istoriei și ale memoriei

Împlinirea, în 2019, a centenarului Editurii Cartea
Românească, aflată acum sub administrarea Grupului Editorial Art, a prilejuit aducerea în atenția cititorilor a unora dintre cele mai importante opere literare, propunându-se noi perspective critice.
În acest context, a apărut și cea de-a cincea ediție
a romanului Căderea în lume de Constantin Țoiu.
Cartea, publicată cu doi ani înaite de Revoluție, nu
a cunoscut faima Galeriei cu viță sălbatică, deși unii
critici literari (Mircea Martin, Marius Miheț) l-au
considerat cel mai bun roman al prozatorului și tind
să le dau dreptate.
Scris după rețeta cu care ne-a obișnuit Constantin
Țoiu, romanul poate fi considerat o sinteză a ceea ce a
scris în comunism, deoarece autorul valorifică teme,
tipologii, procedee și tehnici narative întâlnite și în
romanele anterioare.
Din notele și din Memoriile scriitorului, aflăm că
ideea romanului publicat în 1987 exista în mintea sa
de prin 1956–1957, că titlul inițial a fost Gemenii, dar,
în urma discuțiilor cu prietenul Ion Negoițescu, au
fost decise câteva semnificații și titlul actual.
Considerat litigios din pricina subiectelor abordate (legionarism și comunism), romanul întâmpină
destule probleme la publicare. Poziția privilegiată a lui
Țoiu din Uniunea Scriitorilor și aprecierile cititorilor
nu-l feresc pe scriitor de adversitățile colegilor și de
intervenția Cenzurii. Este cunoscută disputa criticilor
literari Paul Georgescu și Eugen Barbu, care au încercat, dar nu au reușit, să împiedice apariția cărții, motivele invocate fiind tot cele de ordin politic. Ignorând
controversa, mai marele de la partid, Paul-Niculescu
Mizil, dă drumul cărții spunând că „nu este decât o
ficțiune.” (Memorii întârziate, vol. IV, p.108).
Acțiunea romanului este plasată în București, în
iarna anului 1984, în plină Epocă de Aur. Un bărbat
în jur de 40 de ani, aproape pitic, fost reparator de
ceasuri și de ochelari în Piața Sfântu-Gheorghe, apoi
arhivar de ocazie la Tribunalul doi, inteligent și foarte
cultivat, se plimbă noaptea pe străzi, chiar dacă
Bucureștiul este copleșit de frig și de nămeți.
În rondurile sale de noapte, îl întâlnește pe Ghiță
Negotei, un bătrân cu viziuni de folclorist exaltat,
care vorbește neîncetat despre fratele său LeonNegotei. Plimbările nocturne, vizita la domnul Negotei,

dialogurile nu foarte lejere și disputele ideatice ale celor doi conturează unul dintre planurile cărții.
În alt plan, Babis Vătășescu al doilea, având conștiința extincției familiei sale, vrea să-i reconstituie
viața pe baza mărturiilor și a confesiunilor disparate ale tatălui său, nonagenar aproape orb, și din
poveștile orale sau scrise ale celor care l-au cunoscut
pe unchiul său, Babis Întâiul, personaj puternic, legionar idealist, condamnat la moarte
de Antonescu și executat în 1940 în
pădurea Pantelimon. Pentru a înțelege
mai bine epoca manifestărilor extremiste și povestea „copilului drag”
al Mișcării Legionare, pentru a păstra
echilibrul cărții, Țoiu construiește
personajul contrapunctic, ideologul
de stânga, în care mulți cititori l-au
recunoscut pe Paul Georgescu. Leon
Negotei, infirm cu veleități de geniu
neînțeles, un ins care trăiește într-o
izolare orgolioasă, a fost coleg de facultate cu Babis Întâiul și unul dintre
acuzatorii celor executați. Printr-o
țesătură epică inextricabilă se pun în
circulație idei de o gravă rezonanță
istorică. Prin cele două personaje, Țoiu aduce în prim-plan confruntarea
ideologiilor extremiste din perioada
interbelică și, de aceea, romanul încă
suscită interesul cititorilor. Deși animați de idei la fel
de nobile, personajele fac parte totuși din tabere adverse. Tânărul legionar, oripilat de mizeria morală a
României, visează la o schimbare la față a acesteia, iar
comunistul, încrezător în idealul său, este convins că
lupta de clasă este motorul istoriei. Interesant este că
Țoiu are curajul să facă dintr-un legionar un personaj
cu un „destin christic”, un model care să contrazică
imaginea legionarului terorist, impusă de manualele
și de filmele românești, iar dintr-un comunist să facă
un personaj negativ. Opoziția dintre caracterul exemplar al lui Babis Vătășescu și cel reprobabil al lui Leon
Negotei, angelizarea legionarului și demonizarea comunistului i-au adus lui Țoiu acuzația că a intenționat
o reabilitare a Mișcării Legionare, dar scriitorul vorbește fără încrâncenare și despre legionarism, și
despre comunism. Ca și Delirul lui Marin Preda și
Păsările lui Alexandru Ivasiuc, Căderea în lume ne
ajută, până la urmă, să înțelegem mai bine trecutul
nostru. Cartea pune față în față cele două ideologii totalitare, utopice ale României și ale lumii din secolul
trecut, ale căror ecouri, din păcate, încă nu s-au stins.
Și, chiar dacă au existat destule avertismente autorizate de a nu cădea în capcana aprecierii constrictive și simplificatoare a cărții, nu putem totuși ignora
miza politică a acesteia. Oricum, dacă parcurgem

nimeni. Ne-ar putea conduce acolo. Numai, zice el,
n-are confortul de la hotel... Parcă de confort hotelier
mai aveam noi nevoie în situaţia cu pricina?
Şi uite-aşa, am petrecut o noapte într-o colonie
muncitorească. A doua zi de dimineaţă, odihniţi, am
început drumul de întoarcere, cu un singur regret:
pe acel constructor nu l-am mai întâlnit (probabil
era plecat la muncă cine ştie unde) ca să-i mulţumim
pentru gest. Fireşte că, dacă pe vremea aceea ar fi
existat telefoane mobile, poate că l-am fi căutat. Sau
măcar i-am fi dat un mesaj. Dar cum aşa ceva nu era,
a trebuit să ne consolăm cu câteva cuvinte aşternute
pe un petec de hârtie lăsat pe unul dintre paturi...
Ceea ce astăzi se numeşte cu un termen mai de curând intrat în limbajul curent - „socializare“, la Cumpătu se făcea fie în câte o cabană în care cel ce era
cazat acolo invita la el prieteni şi colegi de pe la alte
vile, fie pe terasa cantinei-restaurant, unde grupurigrupuri de scriitori adăsta ori între micul dejun şi
prânz, ori între prânz şi cină. Se discutau câte în lună
şi-n stele, fiindcă acolo unde se adună doi-trei sau
mai mulţi scriitori se poate duce lipsă de orice, numai
de subiecte nu. Schimburi de adrese, de autografe pe
cărţi mai vechi sau mai noi, proiecte măreţe şi câte
altele acolo nu se întâmplau.
Adesea, nopţile erau sfârtecate de lătratul unei întregi haite de câini, întrucât aceste patrupede se adu-

nau din toată staţiunea, încercând să pună pe goană
câte un urs înfometat şi care se deda la atacul locului în care puţinii gospodari sau administratori de
vile creşteau scroafe cu purcei. În urma unui astfel
de război între câinii de la Cumpătu şi ursul coborât
din pădure în căutarea hranei, se putea vedea câte un
membru al haitei cu răni pe gât, sau chiar mai rău, cu
câte un picior sfârtecat de urs.
Legat de asta, d-na Valentina Pituţ, soţia poetului
Gheorghe Pituţ, povestea cum odată un astfel de câine zăcea pe marginea unei alei, lingându-şi rănile. Un
scriitor-medic, care locuia într-o vilă din apropiere,
l-a luat în grija lui, l-a pansat, i-a administrat medicamentele de care avea nevoie şi după vreo săptămână
câinele s-a vindecat. N-au trecut, însă, decât câteva
zile după aceea şi patrupedul vindecat s-a înfăţişat din
nou binefăcătorului său, dar nu singur. Era însoţit de
un alt câine (probabil prieten a lui) cu răni pe spate şi
pe ceafă. Se-nţelege, desigur, că medicul l-a pus şi pe el
pe picioare în scurtă vreme... De unde se vede că anume sentimente omeneşti se pot întâlni şi la animale...
Et in Arcadia ego!
La Cumpătu m-am aflat şi eu într-o vreme, ceva
mai târziu şi într-o altă postură decât aceea de scriitor. Prin deceniile opt şi nouă ale veacului trecut,
Ministerul Culturii organiza la Cumpătu concursuri
de câteva zile, aşa-zisele „de reciclare“ pentru editorii din subordine. Era un bun prilej de a ne cunoaşte
mai bine şi de a ne apropia şi mai mult unii cu alţii,
ca aparţinători ai aceleiaşi bresle. Atât la prelegerile
tematice din cursul dimineţii cât şi în serile în care ne
strângeam la vila cea mai spaţioasă şi „socializam“ în
diverse moduri. E uşor de bănuit, cred, că respectivele întâlniri erau uneori suplimentate cu câte un pahar
de alcool, cu muzică de magnetofon şi chiar cu dans...
Şi din nou pot rosti: Et in Arcadia ego!
Las Cumpătul în aura lui din amintire şi mă avânt mai
departe, peste munţi, tocmai în Bistriţa-Năsăud, unde
se află (se afla) Casa scriitorilor de la Valea Vinului.

Constantin Țoiu:
Paraschiva
BUCIUMANU

Căderea
în lume
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fișele critice, observăm că nu puțini sunt comentatorii
care l-au contextualizat și l-au clasificat drept roman
politic. Mulți interpreți, seduși de reducționismul
ideologic, au considerat romanul „manual de istorie”
antisemit, prolegionar sau procomunist, însă valoarea cărții derivă chiar din capacitatea scriitorului care
și-a cumpănit afirmațiile și evaluările grupărilor extremiste din care făceau parte personajele. Ulterior
au apărut și confirmările pozitive, primul comentator care a apreciat analiza nepărtinitoare a derapajelor ideologice din perioada interbelică fiind Nicolae
Steinhardt. I-au urmat C. Stănescu, care spunea că
citim un roman despre victima unei „iluzii periculoase”, și Nicolae Manolescu, care
spune că romanul „e antrenant ca un
polar de idei”. Astfel, cititorul tentat
să urmărească doar evenimentele și
poveștile greu de uitat din trecutul
personajelor va înțelege că reflecțiile
naratorului, cântărirea, judecarea și
evaluarea faptelor devin esențiale
pentru înțelegerea cărții. Intenția lui
Țoiu nu a fost să transmită mesaje de
dreapta sau de stânga, ci să „etaleze
efectele căderii ideii în lume”, adică
să dezvăluie destinul ideilor care,
odată căzute în lume, spulberă orice
Utopie. Deși i-au fost evidențiate
multe dintre calități (roman politic,
roman de idei, roman de aventuri,
metaroman), Alex Ștefănecu l-a ignorat inexplicabil în Istoria literaturii
române contemporane 1941–2000.
Lecția bună și rafinat construită
a cărții lui Țoiu, excelent de pus în practică, a fost
sintetizată de N. Steinhardt în Monologul polifonic:
„Cine este în stare să redea căldură și viață acestui
complex, contradictoriu, cețos și paradoxal trecut –
plin de furie, zgomot, sânge, avânt, erori și aspirații
spre desăvârșire – pregătește un viitor mai înțelept,
mai puțin expus paroxismelor, vrajbei și ranchiunei.
Optimismul și încrederea în viitor își găsesc desigur
temeiurile în deslușirea dreaptă, calmă și inteligentă
a trecutului. Căzuți, picați, aruncați, prinși, zăvorâți
în spațiu și timp, cum ne aflăm, nu ne strică – spre
a ne învăța să conviețuim – să încercăm mai întâi să
ne înțelegem unii pe alții, să ne redobândim încrederea unii în alții și apoi, cine știe, trecuți prin greșeli,
suferințe, dibuiri, limpeziri și neliniștiri ale minții și
mulcomiri ale sufletului, să dobândim darul uitării și
al iertării și să ne înfrățim pe tot întinsul acestei unice
lumi a noastre a tuturor care nu suntem aritmetic
împărțiți în buni și răi.”
Este o ocazie foarte potrivită să îndemnăm nu doar
la (re)lectura Căderii în lume, care poate fi considerat și o replică, dată peste timp, romanului Posedații
al lui Dostoievski, ci a tuturor cărților unui scriitor
calofil, care a înțeles timpul istoric și a folosit politicul
drept pretext pentru a explora natura umană aflată
„sub vremi”.
Unui necunoscător al locurilor numele acesta îi
poate trimite gândul către o zonă de podgorii, către o
zonă în care amintita esenţă de struguri ar fi lucrul cel
mai banal cu putinţă. Nimic mai fals. În locul cu pricina nu creşte nici măcar un butuc de vie, genericul
respectiv - aveam s-o aflu mai târziu - venea de la prescurtarea unei denumiri mai largi „Valea apei bună
pentru vin“, cum ar fi fost denumită localitatea graţie
izvoarelor de ape minerale carbogazoase ce curgeau
pe vremuri din belşug în multe puncte ale aşezării.
Geografic, Valea Vinului se află cam la vreo opt kilometri de Rodna Veche, centru minier cunoscut încă
de pe vremea romanilor. Topografic vorbind, Valea
Vinului era o staţiune climatică funcţionând încă din
perioada interbelică, fiind alcătuit din două pavilioane aşezate faţă în faţă unul de celălalt, pe malul vijelios al unui râu ce străbate întortocheatele căi ale
muntelui, ducând cu el la vale imaginea unor creste
şi culmi acoperite cu brazi şi prospeţimea unui văzduh parcă de negăsit în alte locuri. Într-o fotografie
mai veche, de dinainte de 1940, în faţa unuia dintre
cele două pavilioane se vede un şir de automobile de
epocă, semn că încă de pe atunci staţiunea era căutată, tocmai fiindcă părea ruptă de lume şi de civilizaţie
şi oferea celor ce-şi doreau minunate zile de odihnă,
agrementate excursii şi plimbări prin împrejurimi.
(va urma)
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Dan Predescu
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Africa zăcea, nici nu mai ştia de când, cu faţa în jos
pe cearceaful uzat cu care înfăşase Bogdan canapeaua
şi mai uzată din cămăruţa de la mansardă.
Ce-am făcut? Cum mă mai întorc? Cum mai plec deaici? Vorbele acestea i se tot roteau, i se tot învârteau
prin minte, cu zgomot de motor. Ca sunetul ameninţător al unei freze stomatologice, când mai tare, când
mai încet, când în urechi, când în creştetul capului.
Se înserase. Bogdan s-a întors cu un sandviş înfăşurat într-un şerveţel. Ia şi mănâncă, nu mai sta şi
nehalită. Ei numai de asta nu-i ardea, a înghiţit cu
noduri şi i-a spus că vrea un pahar cu apă. Bogdan a
sărit în picioare.
- Ţi-aduc imediat o sticlă, vin în două clipe.
Dar, până să iasă, uşa s-a deschis, lăsând să intre
o femeie căruntă, mică şi slabă, care a privit-o fără,
parcă, s-o vadă şi a pus pe măsuţă o cană şi o sticlă
aburită de un litru.
- Tu du-te, i-a zis lui Bogdan, înainte ca el să apuce
a rosti vreo vorbă. Eu sunt mă-sa, i s-a adresat Africii.
Şi apoi, fără să aştepte răspuns: tu de unde-ai apărut?
De unde vii? Ai vreun act?
Ea a început să plângă. I-a dat buletinul şi i-a povestit, printre sughiţuri, cum a ajuns în Bucureşti şi cum
a ajuns să-l cunoască pe feciorul ei. Sărind, desigur,
peste faza cu George, colegul de serviciu al aceluia.
- Şi acum ce-ai vrea, să-ţi dăm noi bani de tren, să tentorci acasă? a întrerupt-o, acru, bătrâna. Ţi-aş da eu,
da’ n-avem nici noi, abia ne descurcăm cu mâncarea.
Iar apoi, după un lung moment de tăcere:
- Da’ ai putea să stai aici… fără chirie.
Şi după încă o tăcere lungă: ...trebuie numa’ să
m-ajuţi... la curăţenie.
Doamna Teia, Filofteia adică, avea o pensie de boală, foarte mică. Şi nici Bogdan nu câştiga mare lucru.
Aşa că doamna Teia mai câştiga aproape încă o pensie făcând curat pe la cucoanele din bloc.
Africa a dat din cap, a încuviinţare.
- Cum ai zis că te cheamă?
- Africa, a şoptit ea.
- Cum Africa? ce nume-i ăsta?
Şi, după ce a aruncat o privire în buletinul ce-l ţinea
în mână: da, uite că aşa scrie aici, de unde Doamne
iartă-mă ai aşa un nume?
A trebuit să-i spună şi Filofteii povestea ei de Stare
Civilă – la fel ca şi altor câteva zeci sau sute de interlocutori care, de-a lungul anilor, crezuseră că-i ia la
mişto când le spunea cum o cheamă.
- Ica. Aşa o să te strig.
În dimineaţa următoare, a trezit-o Bogdan, care a
pus-o să se îmbrace repede şi să vină jos, că vrea Teia
să-i spună ceva. Pe masa din bucătărie o aşteptau
două prăjituri Măgura, nedesfăcute.
- Ia şi mănâncă. O să-ţi dau şi-un ceai, a zis Teia.
Care a trimis-o, apoi, să se spele, fiindcă la ora zece
urma să se prezinte, împreună, la uşa Maestrului, unde aveau de făcut curăţenie temeinică.
Aproape toată vara aceea Ica şi-a petrecut-o cu aspiratorul şi cu cârpa udă, prin apartamentele celor trei
bătrâne din bloc cu care avea înţelegere Teia. Care,
în ce o privea, nu mai avea nici un contact cu operaţiunea propriu-zisă, rezumându-se la a-i da indicaţii.
De mâncat, mâncau ce le aducea Cati, sora Teii, de la
tabăra de Douăştrei August, a pionierilor.
Asta, desigur, pentru doar o lună-două pe an, intervalul de pregătire a taberelor acelea, de Întâi Iunie, de
Douăzecişitrei August şi de Anul Nou, când copiii îi
sorcoveau, pe Tovarăşu’ şi Tovarăşa, cu Sorcovele de
Gradul Zero meşterite de profesorii de la cercul de Arte
Plastice de la Casa Pionierilor şi Şoimilor Patriei sect. 1.
Din păcate, sau mai degrabă din fericire, la scurt
timp după ce o adusese pe Ica, Bogdan a fost mutat,
din postul lui de şofer al unui director, la o redacţie
nu prea făţoasă, nici politică, nici artistică, cu doar
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două ore de emisie săptămânal – şi acelea, duminică
dimineaţa, când nu-i arde nimănui de stat la televizor. Redacţia Agricolă părea o fundătură fără viitor,
fără perspective, pentru toţi cei de acolo.
În primul moment, a luat-o drept o retrogradare.
Nu-i surâdeau de loc voiajele săptămânale, sau chiar
mai dese, pe tot felul de coclauri, pe arşiţe prăfoase
sau prin noroaie diluviene – dar, după prima astfel
de ieşire în peisaj, optica, viziunea asupra existenţei i
s-a schimbat radical.
După ce i-a dus la casele lor pe cei patru pasageri
din Dacie, cu bagajele lor cu tot, ultimul fiind, cum se
şi cuvenea, şeful echipei, acesta şi-a luat din portbagaj sacul de rafie greu de cel puţin zece kilograme, în
care ceapiştii din judeţul Călăraşi băgaseră stima lor
comestibilă la adresa Televiziunii Române, preşedintele C.A.P.-ului urmând să-şi vadă mutra „pe sticlă”
într-una din următoarele câteva săptămâni. Mai rămăsese un sac asemănător, însă mai mic.
- Ăsta-i al tău, i-a spus lui Bogdan.
Înăuntru se găseau aproape cinci kilograme de carne de oaie şi vreo două de brânză.
Aşa că Bogdan n-a mai avut obiecţiuni la adresa locului său de muncă şi nici maică-sa nu l-a mai bătut
la cap să-şi termine liceul.
Fără emisiunea Viaţa Satelor, ar fi murit, poate,
de foame, fiindcă, pe lângă că pensia ei era cât era,
Bogdan nu dădea un ban în casă. Icăi, însă, i-a dat de
două ori câte o sută de lei, cu care şi-a cumpărat ceva
lenjerii şi o bluză. Şi câte ceva de la farmacie.
Venea la ea, la mansardă, cam la două-trei zile o
dată, asta devenise, deja, o obişnuinţă. Nu-i făcea nici
o impresie, era ca şi cum ar fi ţinut un sac de cartofi în
braţe. Iar alor ei le trimisese o carte poştală, în care le
povestea că şi-a găsit de lucru în Bucureşti, fără alte
amănunte. Şi că stă cu chirie la o pensionară şi le cerea să-i trimită hainele din şifonierul ei.

*
Cati a fost, mai de mult, muncitoare necalificată
la Neferal, undeva prin Pantelimon. Muncă grea şi
plătită prost, astfel că slujba de la şcoala aceea de pe
Kiseleff i s-a părut, mai târziu, răsplata pentru viaţa
ei de chin de până atunci, un fel de concediu în Paradis. Şi tot serviciului acesta i s-a datorat şi locuinţa
ei actuală, o garsonieră dublă la etajul cinci. Sau de
fapt, directorului, căruia i s-a făcut milă de ea, când
a întrebat-o, la un moment dat, unde e strada Someş,
unde avea ea viză de flotant, iar Cati i-a răspuns că e
undeva pe Şoseaua Afumaţi.
Chestia cu sentimentele creştineşti ale directorului
e un fel de a spune, mila acestuia manifestându-se la
mai puţin de o zi după ce Cati l-a găsit fix între picioarele profesoarei stagiare de limba română, pe placa
de sticlă de pe biroul directorial. Compasiunea acestuia s-a manifestat printr-un ţâţâţî repetat de vreo
trei ori, după care i-a spus să aibă un pic de răbdare,
că-i vor găsi ei o locuinţa mai bună, în centru. Ei, căci
nevasta directorului lucra la I.C.R.A.L. Iar el, directorul, spera că ea îşi cunoaşte interesul şi n-o să se
apuce să trăncănească.
- Să mă bată Dumnezeu dacă... a protestat ea vehement.
- Lasă, nu te jura, a întrerupt-o el. În două-trei luni,
îţi rezolvăm problema, numa’ un pic de răbdare să ai.
Teia a fost textilistă, ţesătoare la o fabrică de pe
la marginea oraşului. Bolnavă de plămâni, a ieşit la
pensie la patruzecişicinci de ani. La început, Cati n-a
vrut nici să audă că ar putea-o găzdui, cu fi-su cu tot,
cu Bogdan adică, în apartamentul ei de două camere
„comandate”. Dar tot directorul ei de la şcoală a rezolvat-o şi pe asta. În ianuarie 1983, s-a eliberat un
apartament identic cu al lui Cati, la etajul doi, fostul
miliţian, văduv, ce-l ocupase fiind găsit mort la masă,
cu faţa într-o farfurie. Puţind rău amândoi – şi el şi
farfuria.
Nevasta icralistă a rezolvat-o şi pe asta, mare putere de convingere trebuie să fi avut directorul lui Cati,
zău aşa. Aşa că sora ei a făcut pe dracu-n patru, a împrumutat de pe unde-a putut şi a făcut curăţenie în
apartamentul miliţianului răposat. Şi în camera de
servici de la mansardă, în care voia să-l mute pe Bogdan.
După aceea, obţinerea buletinului de Capitală s-a
dovedit floare la ureche.
Pân-aici, toate bune şi frumoase. Numai că pe Teia
o aştepta în blocul ăsta, pe lângă un adăpost ce i se
părea necrezut de confortabil, chiar luxos ar fi zis ea,
şi o surpriză extrem de neplăcută.
Un etaj mai sus, locuia Tovarăşu Gheorghe, cadristul de la ţesătoria unde se îmbolnăvise ea.
*
Un nostalgic şi un paseist, acest tovarăş din vechea
gardă – actualmente, pensionar şi el, bolnav şi scâr-

bit de viaţă. Singura lui bucurie rămăseseră cele doar
două halbe de bere săptămânale, băute în Cişmigiul
din apropiere, cu doi foşti colegi cam de-o vârstă cu el.
Şi amintirile, cu care-şi plictisea, săptămânal, comesenii. De o mie de ori le spusese cum, prin anii 60,
pe vremea când era şef la Cadre, atunci când avea o
sticlă de votcă în fişet şi poftă să mai reguleze ceva,
era suficient să dea un telefon pentru ca o tânără
textilistă să se înfiinţeze la el în birou. Şi nici să nu
spună ceva, cuiva, după aceea. Tare proaste, fetele
alea. Se-mborţoşau una-două, dar asta nu-l mai privea pe el, treaba lor dacă erau curve proaste.
Iar Filofteia chiar proastă fusese. Poate că celelalte
se descurcaseră, dar ea nici n-a ştiut cum şi i-a fost şi
frică. Până şi lui Cati, soră-sa, nu i-a spus de sarcină
decât atunci când aceasta devenise vizibilă. Cât despre cine era tatăl… nici vorbă. Pe Bogdan l-a crescut
singură şi nemăritată a rămas o viaţă întreagă.
O apuca tremuratul când dădea nas în nas cu Tovarăşu Gheorghe, în lift sau la intrarea în clădire.
O înspăimânta, o teroriza, chiar dacă nici măcar nu
părea s-o recunoască.
Asta n-a durat, însă, prea mult. În primăvara lui
1985, Tovarăşu Gheorghe a fost găsit în bucătărie,
spânzurat de o ţeavă din tavan.

*
În apartamentul tovarăşului Gheorghe s-a mutat
după aceea o femeie, o tovarăşă impunătoare, cam
de vreo sută de kile. Ea fusese, la vremea ei, prima
femeie-maistru din industria socialistă. Şi anume,
de la uzina Vulcan, unde, acum, era şefă la Depozite,
peste magazia de vopseluri, singura de acolo care-ţi
poate aduce un ban cinstit peste leafă – celelalte fiind
depozite de „tablă” de oţel groasă de cinci sau zece
centimetri, care nu-i interesează decât cel mult pe fabricanţii de tancuri.
Normele de consum erau destul de îngăduitoare cu
cei ce ţineau pistolul de vopsit în mână, aşa că mulţi
cunoscuţi de încredere ai maistoriţei, din satul ei îndepărtat de care i se făcea un dor năpraznic în timpul
orelor de învăţământ politico-ideologic, mulţi consăteni ai acesteia, aşadar, au ajuns să-şi vopsească
gardurile, grajdurile şi coteţele de găini cu grund de
navă, anticoroziv. Şi, în ultima vreme, pe lângă aceia,
şi câţiva băieţi de aici din bloc.
Unde tot mai multe uşi de la veceuri erau vopsite cu
miniu de plumb.

3
Tavi, cel de la ea de la țară, primul ei bărbat. De
ce l-a lăsat atunci, în prima lor zi, în prima lor seară? De curiozitate? voise să știe cum e? cum e să fii
femeie? Că de simțit ceva pentru el, nici vorbă. Era
mic, îndesat și avea o sculă monstruoasă, altceva nu
mai știa despre el. Și dacă l-ar fi întâlnit pe stradă, nu
l-ar fi recunoscut. Ca și pe cei câțiva care i-au urmat.
Nu mulți, la urma urmei, de altfel nici n-ar fi știut să
spună cam câți trecători prin sufletul ei ar fi trebuit
să se adune ca să-i poată numi „mulți”. Cu unii fusese
bine, cu Guriță de pildă. Nu petrecuse cu ea niciodată
mai mult de o oră, o oră jumate, în câteva dimineţi,
când Bogdan era la servici.
L-a cunoscut la nici o lună după ce-şi luase în primire atribuţiunile de angajată a Teii.
Asta s-a întâmplat jos, în holul de la intrare, când
se întorcea de la Alimentara, cu o cutie de detergent
în mână. Din lift a coborât un domn cu cravată şi cu
o geantă mare din piele de porc, de culoare maro.
(Treaba asta, cu „domnul”, o moştenise pesemne de
la maică-sa, ea îi zicea „domn” oricărui purtător de
cravată.) Acela s-a proţăpit în faţa ei, a măsurat-o
din priviri de sus până jos şi a întrebat-o matale pe
cine cauţi aici?
Stau la doamna Teia, a răspuns ea. Hm, a zis el,
multă lume nouă pe-aici. Şi asta a fost tot.
După câteva zile, s-au întâlnit iar, tot la lift. De data
asta, ea, cu un sac de gunoi de la madam Bunescu, pe
care-l ducea jos, la tomberoane.
- Fac curăţenie la lume, pe-aici – a zis, când Guriţă
s-a arătat surprins că o vede în postura aceea.
- Hm, a făcut Guriţă, s-ar putea să ne trebuiască şi
nouă.
Iar la nici o săptămână după aceea, Teia a anunţat-o
că are un client nou, pe domnul director de la etajul
unu. Care, în dimineaţa următoare, i-a încredinţat
aspiratorul şi apoi s-a retras, cu un teanc de hârţoage
în mână, într-un mic intrând de lângă „sala de consiliu”, cu pluş roşu pe masa mare din mijlocul ei.
Pe la amiază, după ce isprăvise de aspirat în trei camere, Guriţă a chemat-o în bucătărie, unde îi pregătise câte ceva.
è
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è - O să gustăm ceva împreună, a poftit-o
el. Pentru că era singur de aproape o lună şi
nici n-avea habar cât avea să mai dureze situaţia aceasta, mânca la cantina uzinei, sau, mai
rar, la un restaurant, i-a spus.
Doamna, nevastă-sa, se afla undeva, pe lângă Medgidia, la părinţii ei, care erau amândoi
foarte bolnavi şi nici n-aveau pe altcineva să le
poarte de grijă, aşa că pe el cădea acum toată
grija casei, i-a mai spus.
N-a făcut mofturi, îi era într-adevăr foame,
iar masa era plină de bunătăţi, nici la ea acasă
nu avusese parte decât foarte rar de mezeluri
fine, iar cu Roquefort acum făcea cunoştinţă.
Guriţă a scos din frigider şi două sticle de
bere Radeberger, dar ea a zis că nu bea, nu i-a
plăcut niciodată berea.
- A, păi atunci, avem ceva mai bun pentru o
domnişoară, a sărit el.
Şi a scos din frigider o sticlă de vin alb, sec,
merge bine cu aşa o gustare rece.
Iar după primul pahar: Şi acum, zi de unde
vii şi cum ai ajuns aici.
I-a povestit nu chiar totul, dar aproape. Iar
el, s-a arătat, pe rând, speriat, înduioşat, indignat – pentru ca, în cele din urmă, să se trezească deasupra ei, aproape sufocând-o. Încât ea a
fost nevoită să se tragă de sub el, ca să-şi poată
scoate ce-avea şi ea de scos.
Asta a ţinut până când Cati, sora Teii, a observat, rânjind, că la tovarăşu’ director se cam face
curăţenie generală de trei ori pe lună, mult praf
se mai adună-n casa aia, dreptu-i că e şi mare,
oare toate-or fi mari pe-acolo? În ce o privea,
Teia n-avea nici o pornire să observe chestii deastea, de la Guriţă încasa pentru munca Africii
aproape cât de la celelalte trei babe din bloc.
Iar într-o seară, când Ica l-a refuzat încă o
dată, Bogdan a pocnit-o.
I-a povestit, plângând, lui Guriţă răutăţile lui
Cati şi despre palmele încasate de la Bogdan.
Acesta n-a avut nimic de comentat, dar, după
o lungă tăcere, i-a cerut buletinul.
- În două-trei zile, ţi-l dau înapoi, asta e tot
ce i-a spus.
Nu-şi imagina la ce i-ar fi trebuit lui Guriţă
vreun act al ei.
Voia s-o treacă în cartea de imobil? La ce bun,
când ea nici n-avea buletin de Bucureşti?
Surpriza a fost mare: Guriţă i-a înapoiat buletinul, cu viză de flotant pe el, cu adresa apartamentului Filofteii. El ştie cum o fi făcut-o, că
pentru asta i-a trebuit contractul de închiriere
al Teii. Mai mult ca sigur, l-a căpătat de la administratorul blocului, care-l avea în copie.
Îi venea să sară într-un picior de fericire: era
pe jumătate bucureşteancă! aproape cetăţeancă a Capitalei ReSeRe! Sentimentul acesta n-a
durat, însă, decât până în ziua când Teia a aflat
că are de plată, la întreţinere, pentru încă o
persoană. Aceea fiind, evident, Ica, Africa.
Teia şi fiu-său au urlat amândoi la ea o seară întreagă, ameninţând-o că au s-o dea afară,
să moară pe maidan, ca un câine. Despre banii
ce-i încasau de pe urma ei n-au suflat o vorbă.
Mai rabdă un pic, a sfătuit-o Guriţă, te scot
eu de aici, acum e mai simplu, că ai viza aia.
Într-adevăr, după nici două săptămâni, i-a
cerut diploma de bacalaureat şi buletinul. A
doua zi, era angajată la uzina Cazanul Roşu, ca
ajutor de bibliotecar.
Bibliotecara, şefa ei directă, mai avea puţin
până la pensie şi carte mai puţină decât Ica.
Dar avea vechime. Şi era nevastă de miliţian.
De altfel, Guriţă era aproape singurul vizitator al bibliotecii, unde cerceta, periodic, colecţia de Buletinul Oficial. Celălalt fiind şeful
Oficiului Juridic – pe care Guriţă îl numea Orificiul Juridic.
Leafa era foarte mică, şapte sute şi ceva de
lei, ar fi murit de foame cu ea, dacă ar fi fost să
se descurce pe cont propriu. Însă a avut Guriţă grijă şi de asta: chiar în ziua angajării, după
ce un moşulică de la Administrativ a plimbat-o
prin toate birourile unde avea de semnat câte
o hârtie, acesta a dus-o la căminul de nefamilişti al uzinei, unde, pentru o chirie ridicol de
mică, avea să ocupe o cameră. În exclusivitate!
fiindcă o bibliotecară adjunctă, o intelectuală
vasăzică, avea nevoie de condiţii pentru studiu,
nu ca vecinii ei din acelaşi cămin, care se-nghesuiau câte patru în cameră.
A ei avea chiuvetă, baia aflându-se la celălalt
capăt al coridorului. Oricum, e de-o sută de ori
mai bine decât la ăia, şi-a zis Ica, fără pic de
recunoştinţă pentru Bogdan şi familia lui.
Caloriferele nu merg, a informat-o moşulică de la Administrativ, şi uite că mai e puţin
şi vine iarna, aşa că o s-o ajute el să-şi procure
un reşou improvizat, că tot nu va avea de plătit
curentul.
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440 de pagini

Argument
la retragerea
mea definitivă
din literatura
română

De ce ultima carte?!

În cultură teoria încălcării așteptărilor (Expectation Violation) tratează așteptările neîmplinite, adică în primul
rând încălcate. În mod normal, oferim altor oameni, societății o marjă pentru îndeplinirea așteptărilor, dar de
îndată ce acțiunea lor trece de limita acelei marje, trecem într-un „mod de evaluare”!
Cultura joacă un rol important atât în reacție, cât și în interpretare. Valorile sunt (de asemenea) exprimate în
situații de comunicare atâta timp cât acestea sunt existente. Atunci când comunicăm, trebuie să fim mereu atenți
dacă comportamentul celorlalți se află pe un plan cultural sau este ambiguu. Dacă înțelegem mai bine așteptările
de respect din partea tuturor celor implicați în comunicare, putem evita eventualele neînțelegeri, putem elimina
potențiale conflicte și putem optimiza comunicarea, dar... aici intervine marea problemă în privința celor care
stau la partea lungă a pârghiei și cei care stau la partea scurtă.
Corupția politică și culturală este în general recunoscută ca fiind o catastrofă pentru întreaga societate. Este
ușor de trecut cu vederea faptul că există lacune și uriașe slăbiciuni în lupta împotriva ei, ceea ce face ca aceasta să se răspândească în toate domeniile; domeniile care sunt deosebit de susceptibile la corupție sunt nu doar
municipalitățile, ci și, desigur, politica, economia și implicit cultura fără de care o țară nu se poate impune în
corul lumii rămânând la mâna unor barbari doar cu interese strict personale. Există motive sistematice pentru
aceasta: controlul public este extrem de slab când vine vorba de combaterea corupției, politicienii iau singuri propriile decizii fără niciun interes pentru progresul comunității. În cultură, cel corect este adesea cel prost și în mod
automat marginalizat. La aceasta se adaugă economisirea progresivă a statului, a administrației, a instituțiilor
culturale inclusiv tendința de nesponsorizare. Acest lucru amenință să demonteze inhibițiile tradiționale împotriva corupției. Asupra acestei manifestări „coruptogene” societatea, când nu are influență, se destramă ajungând
de la grupuri și grupulețe la individualizări până la dezinteresul fatal-egoist! Țara stagnează, se închide într-o
carapace nefastă de indiferență în sânul căreia se nasc nuclee pseudo-naționale. Sub această carapace se ascund
cei care mânuiesc corzile marionetelor de pe scena națională.
În sfârșit, așa-numita corupție endemică reprezintă o corupție specifică, limitată la o anumită zonă (în cultură
un fel de „corupție internă”).
Ceea ce este deosebit este că beneficiarul provine din sfera publică și nu din sectorul privat sau din societate, iar
comportamentul corupt este în mod regulat deschis, dar sub pretexte false sau la comandă.
În țara limbii a cărei cultură o promovez de 50 de ani, corupția culturală a fost ridicată la rang de absolută dominare, cei implicați fiind strânși într-un nucleu aproape despotic, unde talentul și munca cinstită nu mai au loc;
unde se finanțează, se „subvenționează”, se premiază, se dau funcții (nici nepotismele nefiindu-le străine) între ei.
Ce e mai trist este că acest nucleu, această „conducere” este condusă în cea mai mare parte de nulități! Majoritatea
valorilor literare existente sunt nevoite a-și publica creațiile pe cont propriu, la multe edituri dubioase, ivite ca
ciupercile după ploaie, la fiecare a doua scară de bloc, fără difuzare sau altă formă de popularizare.
Intrarea lor în Uniunea Scriitorilor este, desigur, dependentă de simpatii, antipatii sau relații. Președinții filialelor merg cu dosarele în mână la „centrală”, unde prima filieră pe care trebuie să o treacă este cea a conducătorului suprem, abia pe urmă comisia sau „Comitetul director” aprobă sau respinge resturile rămase.
Cu toate acestea, în afara cotizațiilor anuale, membrul normal USR nu are nici un avantaj, eventual să poate
scrie în curriculum vitae că este membru al acestei Uniuni...
Și prieteniile adevărate au început să devină „indiferențe”, ba chiar relații supărătoare, incomode, răutăcioase.
Dușmăniile se amplifică, fiind bine întreținute de cei care au rupt cârma puterii spre ei și numai spre ei, lăsând
altora sarcina de a întreține vrajba celor mititei. Astfel s-au născut, de circa 20 de ani încoace, sau s-au reprofilat,
nu numai câțiva foști proletcultiști, ci pupincuriștii cu tot bagajul aferent: lingușirea, servilitatea, slugărnicia…
Chiar și decernările unor premii încing, tot mai des, invidia scriitorilor români, iar pe an ce trece se dau pe meritate sau nemeritate mii de premii care, în mod normal, duc la o inflație totală, fiind atinse chiar și premiile care
înainte aveau totuși o valoare națională. Cel mai bun exemplu este Premiul Național Eminescu, decernat anual
la Botoșani, care în ultimii ani s-a degradat într-un hal fără de hal, fără să mai pomenesc, din nou, de premiile
naționale ale Uniunii Scriitorilor din România!
Tânăra generație, care ar trebui să ne urmeze, nu mai învață la școală limba și literatura română. Mulți nu doar
că nu mai reușesc să înțeleagă textele literare, dar nici gramatica nu se mai predă, ce să mai vorbim de o analiză
sintactică și morfologică sau pur și simplu de o interpretare literară!
Extrem de trist este și faptul că cei mai slabi studenți, care absolvă cu câr și mâr facultatea, ajung să predea la
școli lipsa lor de cunoștințe generale, literare, mitologice, creștine sau simbolurile cele mai simple, medievale, ca
să nu mai pomenesc de genurile literare, de simbolism sau expresionism, din moment ce aceștia nu înțeleg nici
măcar Epigonii sau Scrisorile lui Eminescu care cer cunoștințe de istorie literară sau de mitologie.
În ceea ce privește promovarea literaturii române în limbi de circulație, ea nu există pe lista Uniunii Scriitorilor,
în schimb sunt subvenționate (pe de o parte, cel puțin) traducerile altor literaturi în limba română, fapt absolut
controlabil, cel puțin până în anul 2022, după care, cum o vrea stăpânirea! Oare unde este și ce face guvernul, cu
ministerul său al culturii, unde sunt instituțiile aferente? Filialele, cu toate că au cotizanți, în majoritatea cazurilor sunt dependente de subvențiile consiliilor municipale sau județene, de bunăvoința unor firme sau instituții
bancare, și așa adună strop cu strop bani pentru o manifestare literară! Interesele personale jugulează promovarea literaturii autohtone, uitând chiar și de marii clasici pe care România i-a dat în ultimele secole.
Editura Dionysos, înființată de mine în urmă cu 36 de ani, a promovat în țările de limbă germană peste 380 de
autori cu antologii și cărți de autor, absolut pe cont propriu, fără ajutor financiar și fără a cere autorilor finanțarea
cărților lor, nici pentru traducere, nici pentru tipar, nici pentru difuzare. În acești 36 de ani, am scos peste 150 de
titluri, toate difuzate, și fiecare scriitor a primit ca drept de autor mai multe exemplare!
Bătaia de joc față de creatori, față de creațiile lor, față de lipsa de interes pentru promovarea culturii române
în spații largi culturale, m-a determinat ca acest an 2022 să fie anul meu crucial în care cu acest Ultim testament
(selecție din 50 de ani de poezie în limba română) să mă despart definitiv și irevocabil de literatura țării în care
m-am născut!
Și de ce public totuși această carte? Așa, doar ca să fie și eventual să pot fi atacat pentru vederile mele, dacă mai
există de cine!
Christian W. Schenk,
Boppard pe Rin, Anno Domini 2022
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
98 de ani de la naștere
Inedit: memorial de călătorie
Cheile Nerei & Munții Măcinului

Constatarea aceasta uimitoare am
făcut-o mai de mult: Țara am străbătut-o în lung și-n lat, dar Banatul, provincia mea de baștină, îl cunosc mai
puțin, în orice caz nu atât de amănunțit
cum ar fi de dorit.
Cred că și acest gând a fost la originea plecării mele, împreună cu soții B,
vechi prieteni și tovarăși de excursii, și
cu cei doi copii ai lor, spre Cheile Nerei.
23 august 1974, după „tradiționalul”
miting, atât de forțat și de nimeni iubit,
ne îmbarcăm în mașină și demarăm,
lăsând în urmă Reșița, Oravița și Lupacul. Spre deosebire de morocănosul
și malițiosul C.B., soții B sunt companioni de drum plini de viață și foarte
plăcuți. Cu ei nu trebuie să fii mereu
în defensivă, pregătit în orice clipă să
parezi un atac sardonic, neprevăzut.
Poposim la Potoc (punctul „poiana
Lindeni”), ridicăm cortul și pregătim
cina. Doi vom dormi în mașină, ceilalți
trei - în cort.
24 august. Timpul e admirabil.
Până la cantonul Demian înaintăm
cu mașina; în continuare, pe jos.
Frumusețea sălbatică a locurilor mă
ispitește să fotografiez și să filmez la
tot pasul. Pășim cu luare aminte pe
potecuțe săpate în piatră, priporoase
și înguste; dezbrăcându-ne, traversăm
apele Nerei ce ne ajung până la brâu,
din loc în loc, contemplăm cleanțurile
mărețe. Urmărind pe hartă poziția în
care ne găsim și denumirile de locuri,
ajungem, defel obosiți, ci încântați de
splendorile ce ne întâmpină la tot pasul, la peștera Porcului.
Normal ar fi fost să trecem prin chei
până la Sasca, dar îngrijorați de soarta
mașinii lăsate la cantonul Demian,
facem calea întoarsă. Regretul de a nu
fi străbătut cheile în întregime de la
un capăt la celălalt, se citește pe fața
fiecăruia; ne promitem însă a reveni
vara viitoare (proiect care, vai, nu s-a
mai realizat).
25 august 1974. Lăsând în urmă poiana Lindeni, o apucăm spre rezervația
naturală Beușnița, unde ne așteaptă
un scenariu ireal de frumos: cascadele
foșnitoare în șuvoaie argintii, despletite, ale Beușniței și Ochiul Beiului
cu apa-i verzui-albăstrie. Cred că nu
s-a lămurit încă de specialiști natura
irizărilor de fabuloase culori din micul
lac cu nume turcesc. Oricum, impresia
ce o face ține de feerie.
Oare câți bănățeni cunosc aceste locuri unice în țară prin pitorescul lor
negrăit? De „turiștii” din celelalte provincii, care le ignoră cu desăvârșire, spre
marea lor pagubă, nici nu pomenesc.
Cât despre străini, ei n-au nicio vină.
„Partidul”, adunătura asta execrabilă
de profitori și neghiobi, prin organul
ei ONT, ce-a făcut ca să popularizeze
peste hotare comorile naturale cu care
Dumnezeu ne-a înzestrat din belșug?

Nimic și iarăși nimic.
Nu e deci o mirare că vegetăm în
trista-ne sărăcie, când turismul singur, o industrie atât de dezvoltată și
de rentabilă pe alte meleaguri, ne-ar
putea aduce – organizat cu suflet și
inteligență – venituri substanțiale. Dar
despre asta, la noi, sub regimul actual,
nici măcar nu poate fi vorba.
1-4 mai 1975. După eșecul din august
1968 cu Vlădeasa, plec din nou în Munții Apuseni profitînd de patru zile de
vacanță, decis să mă urc pe Cucurbeta.
Străbat cu autobuzul RATA mai
multe sate înecate în beția de culori
ale liliacului înflorit în toate nuanțele,
de la fraged alb, prin vioriu roșcat, la
sumbrul mov, culoarea mea favorită.
Poposesc în cătunul Mărinești, unde
mă-ntâmpină priveliști mioritice, de o
frumusețe violentă până la senzația de
durere. Uita-voi vreodată pintenul de
deal de unde, copleșit, am contemplat
căderea pașnică a serii? Ninsoarea din
iarbă a merilor de curând scuturați
de floare, fumul căsuțelor înălțâdu-se
patriarhal, hămăiturile îndepărtate de
câine, un cuc silabisindu-și numele,
timid și somnoros, ultimele triluri de
ciocârlii, toate acestea împreună mi-au
procurat momente de extaz mai puternice decât oricare simfonie de Mozart.
E drept că nici de data asta timpul nefavorabil, moina persistentă și
ceața nu mi-au îngăduit să-mi ating
ținta. Dar, în schimb, cu ce tablouri
dumnezeești am fost răsplătit: în stânga morii de apă, o livadă așternută cu
iarbă fragedă și împrejmuită cu gard
de nuiele, cu portița întredeschisă ca
o invitație la fericire... La o imposibilă
fericire – și un cuc cântând dincolo,
între sălcii. Sau copacul acela neverosimil (ca talpa?), ca o explozie de mov,
înflorit în curtea Palatului Episcopal
catolic, din Oradea, explozie cromatică
pe care am purtat-o în mine ca pe un
cântec numai de mine știut...
Abia mai târziu mi-am dat seama că
de fapt n-a fost o excursie ratată, ori o
pierdere, ci un nesperat câștig.
17 august 1975. Obțin concediu neașteptat de ușor. Proiecte mari. Întâi, o
raită prin Munții Apuseni. Plec, schimbând autobuze, pe traseul Deva, Brad,
Abrud, Câmpeni, Arieșeni, Cobilișa.
Dorm într-o baracă a șoferilor; la
drum nu sunt defel pretențios. Mă
mulțumesc cu orice adăpost.
18 august. Urc pe vreme splendidă
la cantonul Lucșoara, la râul Galbena; continui pe la Poiana Florilor,
străbătând canioalele Galbenei (cu
adevărat mărețe, amintind Marele
Canion din Colorado destul de vag,
dar suficent ca să-mi fac o idee despre măreția celui din Statele Unite),
descopăr Izbucul (fenomen cartic pe
care îl văd pentru prima oară), admir cascadele Galbenei și după ce
mă înfrupt până la nesaț, cu fabuloase priveliști, încântat de cele văzute
în acest armonios circuit, fac calea
întoarsă.
19 august. Deși burnițează, plec
din Arieșeni spre culmea Cucurbetei.
Timpul e din ce în ce mai urât, ceața
se îngroașă, așa că, pe sub linia de
înaltă tensiune, prin negură și zloată,
cobor la Băița. Aci prind un camion cu
mineri care mă transportă la Oradea.
Călătoria n-a fost lipsită de peripeții: la
un moment dat ajunsesem într-o zonă
interzisă accesului civililor (probabil o
exploatare de uraniu). Pitindu-mă în-

tre dânșii, minerii mi-au pus pe cap o
cască de-a lor, așa încât la control am
trecut neobservat; șoferul camionului pe care-l solicitasem a mă lua în
remorcă mi-a făcut semn cu mâna să
urc și nu și-a arătat fața, pe care n-am
zărit-o nici la coborâre. A fost un fel de
șofer fantomal...
20 august. Plec la Cluj, unde, la
fel ca-n studenție, îmi petrec toată
ziua, până la închidere, la Biblioteca
Universității, mai ales în sala de reviste.
21 august. Idem cu colecția revistei
„Vremea” din 1929-1930, în care dau
peste niște eseuri interesante ale
Hortensei Papadat-Bengescu, despre
care, cu certitudine, am să scriu.
De asemenea mă delectez cu cele patru volume Pietre de vad de Emanoil
Bucuța și cu Sfaturile către studenți
ale excelentului geograf și om de suflet
care a fost George Vâlsan.
22 august. Plec prin Dej, la Groșii de
sub Țibleș, pe care iarăși îmi pusesem
în gând să-i urc, fiindcă și ei lipseau în
„harta mea interioară”. Sunt găzduit
într-un dormitor comun al minerilor,
unde mă odihnesc cam prost din cauza
forfotei continue și a becului care, ca la
pușcărie, a luminat toată noaptea.
23 august. Urc din greu, pe valea
nemarcată a unui pâru, până în piscul
Țibleșului (1840 m).
Nu e o performanță grozavă, dar e
vorba de niște munți vulcanici prea
puțin frecventați și, ca atare, cu atât
mai ispititori.
Întâlnesc pe parcurs trei bărbați care
culeg licheni. Cobor din pisc cu o familie de maghiari din Baia Mare, care,
amabili, mă duc cu mașina lor până la
Târgul Lăpuș, unde trag la hotel.
25 august. Plec din Ploiești la Buzău.
De aci, prin Berca, mă reped la vulcanii noroioși de la Pâclele Mari.
E un teritoriu straniu, parcă selenar,
lipsit de vegetație, cu excepția unor
plante mici, specifice de sărătură, ca de
pildă Gărdurarița (Nitraria schoberi)
asemănătoare cătinei.
Din conuri înalte cât niște cuiburi
africane de termite, – răzbate la
suprafață, umflând bășicuțe, un fel
de lavă glodoasă care se scurge încet
peste margini de microvulcani.
După ce execut câteva fotografii, mă
înapoiez la Buzău și plec cu trenul la
Nehoiu.
26 august. În dimineața următoare
plec din Nehoiu cu autobuzul prin comuna Varlaam și Gura Teghii, ajungând la Gura Milii, unde am mas peste
noapte la niște țărani.
În râul din apropiere, potopit de mâl,
copaci și bolovani cărați de puhoaiele
recentelor inundații, zace prăbușit în
bot un elicopter, trimis, probabil, să
salveze vieți omenești.
27 august. După șase ore de drum
prin pădurile și plaiurile Munților
Buzăului, pun piciorul pe vârful Penteleu (1773 m), întâmpinat agresiv de
o haită de dulăi lățoși. La stâna din
apropiere ciobanii mă ospătează cu
lapte de oaie, urdă și caș. De aici cobor
la Gura Teghii prin Cernat și prin apa
Bâscăi Mari umflată de ploi, pe care
sunt nevoit s-o traversez înot.
28 august. Mă înapoiez prin Nehoi
la Buzău, de unde plec la Brăila. Aci
dorm la camping (Cabana Stejarilor).
Înainte de a mă retrage însă la căsuța
ce-mi fusese repartizată, am cercetat cu
amănunțime frumosul port dunărean,

cu străzi trase parcă cu echerul.
Brăila m-a interesat cu atât mai mult,
cu cât știam că e orașul de baștină al
lui Panait Istrati, Nae Ionescu, Perpessicius, Bazil Munteanu, Mihail Sebastian și Maria Filotti.
O surpriză a fost pentru mine biserica grecească, remarcabilă nu numai prin proporții, ci și prin pictură și
decorații, semn că harnicii și iscusiții
greci, consumați în ale afacerilor,
făcuseră odinioară averi mari în raiaua
Brăilei.
29 august. Doream de mult să cercetez Munții Măcinului, rămășițe erodate de vreme ale unor masive muntoase străvechi (munții hercinici), frați
cu Grampianii și Peninii din nordul
Marii Britanii.
Neavând încotro, căci cursa de autobuz trecuse de vreo oră, am angajat
din Măcin un taxiu care m-a dus până
în comuna Greci. Din sat, sărind peste deré (pârâu), și lăsând în urmă un
grup de pietrari care ciopleau cuburi
de granit, încep „ascensiunea” (de fapt,
pentru un turist încercat este o joacă)
printre stânci roșcate cu aspect selenar. În scurt timp ajung pe Țuțuiatul
(467 m) și pe un alt vârf, ceva mai
înalt, prevăzut cu punct trigonometric: Diunaltul. De sus am cuprins cu
privirea o întindere însemnată a teritoriului dobrogean, străluminată de
lacuri și bălți. De la o înălțime atât de
neînsemnată, priveliștea era neașteptat
de pitorească și colorată. Am făcut
câteva fotografii, diapozitive color, pe
care și azi le privesc cu plăcere. Eram
încântat că iarăși pășisem pe niște
munți deloc cutreierați de turiști, prezentând interes doar pentru geologi.
Anexasem deci hărții mele interioare încă un ținut al Patriei de o rară și
discretă frumusețe.
30 august. Plec cu vaporașul la
Smârdan, iar de aici, din Măcin, cu
autobuzul, prin Isaccea, la Mânăstirea
Cocoș. Aci, o maică mă poftește la masă
în trapeză; îl zăresc – dar nu-l abordez
– pe Șerban Cioculescu, însoțind două
doamne, și particip la vecernie (pe
atunci credința parcă nu murise complet în sufletul meu).
Slujba, ca un „Asfințit al Crailor”,
cu lumânările stinse pe rând, a
fost de mare efect, parcă premeditat cu iscusință regizorală. Numele
Mânăstirii, zice-se, s-ar trage de la
cucoșii de munte care populau cândva
pădurile din apropiere.
Am dormit într-o cameră curată
și liniștită din preajma stăreției,
nemișcat, fără vise.
31 august. A doua zi am plecat spre
Brăila cu autobuzul. La traversarea
Dunării, stând pe puntea vaporașului,
m-am frecat, fără voie, de doi leproși cu
nasul ros de teribila boală – un bărbat
și o femeie – pe semne de la Tichilești.
Am adus acasă, înfiorat, groaza de a
mă fi infectat. Abia după ce, ulterior,
am consultat cu înfrigurare un tratat
de specialitate, m-am mai liniștit. A
fost, oricum, și asta ca o experiență de
care mă puteam însă lipsi...

*

În momentele de răgaz am citit
neinteresantul și licențiosul Satyricon,
din care F. Fellini a scos un film de
răsunet.
Mi-am notat acest epigraf al lui Stanley, auzit la micul „tranzistor” care mă
însoțea pretutindeni:
„Nu am venit pe lume ca să fiu fericit, nici ca să caut fericirea, ci ca să
înfăptuiesc ceva Mare, ceva ieșit din
comun!” – din care aș vrea să-mi fac
o lozincă.
Oare unde duc necurmatele mele peregrinări prin Țară? Nu cumva la acel
ceva „Mare”?
Text stabilit de

Simion Dănilă

Nicolae HAVRILIU
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Insula, între colbul
Ceva imprecis învăluia tăcerea! istoriei şi spiritul omului
Din culisele formulei „Lumea ca teatru”

În apropierea lui Nea precis nu se ştie.
Măzare, insul pe care-l vezi
DOMNUL: Experiment în plină zi? E prea de tot! Putea treşi nu-l vezi, fiind în trecere ce un om prin zonă. Şi dacă-l nimerea? O asemenea bilă tracontinuă, cineva exclamase: să cu o astfel de viteză omoară. Ce mai? Moarte de om făcea.
„Bunicii îşi dezmiardă linişDOAMNA: Cum era cu noi!
tea din ei când îşi plimbă
DOMNUL: Noi nu treceam prin zonă. Noi ne aflam în zonă.
nepoţeii, fie de mână, fie în cărucior pe maluri de ape.” Nea
DOAMNA: Da’ se putea!
Măzare, aşa i se spune de cei ce-l cunosc, apare în locuri
DOMNUL: Mai încet, doamnă! Am impresia că suntem
unde ceva trebuie să se-ntâmple. De data aceasta
luaţi la ochi.
el apăru ca să caute unghiuri de aşezare în cadru
DOAMNA: La cine vă referiţi? La ăsta? E Nea
a exteriorului ce se pregătea să găzduiască un
Măzare!
eveniment. La auzul acestor vorbe, Nea Măzare
DOMNUL: Îl cunoaşteţi?
tresări şi, din curiozitate, se aşeză pe o bancă de
DOAMNA: Cine nu-l cunoaşte! De mult ne tot
pe malul lacului, privind tot ce intra în cuprinsul
studiază. Şi la ce-i foloseşte? Părerea mea este să
vederii sale. Avea în faţă un peisaj cu raţe sălbaplecăm din zonă şi să ne spunem ce avem de spus
tice, lişiţe şi pescăruşi. Unele întoarse recent din
în altă parte.
ţările calde, altele rămase pentru iernat în zonă.
DOMNUL: De aici nu mă mişc. Sunt în siguS-a vrut să fie un amurg de primăvară, atunci. La
ranţă. Aţi văzut! Am fost într-o scenă de atac şi
amurg, suprafaţa lacului preia din coloritul ceam scăpat nevătămaţi. Zona e bine păzită.
rului dar, evident, prin înţelegere cu malul străDOAMNA: Mă bate un gând. Să nu înscenejer. Risipa de albastru închis, mlădiind apele ce
ze cineva toate astea şi noi să le credem aievea.
oglindesc umbra stufului şi a trestiilor, veghează
După modul spontan cum au decurs lucrurile, ar
malul de la înălţimea căruia, în orele după-amie- Buffet, personaj din putea să fie o joacă de copii.
zii, săreau puştanii ca într-o scăldătoare. Răcoa- comedia franceză a
DOMNUL: Aşa vi se pare?
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rea apei, suportabilă încă, venea dinspre malul
DOAMNA: Aşa-mi spune mie flerul de femecu arbori înalţi şi case de locuit, probabil din întâmplare. ie umblată prin lume. Că e o iluzie. Hei, Nea Măzare! Ce
Ca într-un portret crud la culoare, un pescar hoinar în lot- părere ai?
ca sa şedea prins între fiorul malului adumbrit şi transpiNEA MĂZARE: Dacă până acum aţi fost ocrotiţi, să nu
rul celuilalt mal, neocolit de soarele în amurg. Din peisajul vi se-ntâmple ceva de acum încolo. Zona e împânzită de
acvatic răbufneau terapiile de şoc şi nostalgiile. Atunci se observatori. Organele de ordine îl caută pe atacator.
putea vedea cum din unirea liniilor geometrice, adunând
DOAMNA: Eh, vedeţi! Nu mai e de stat. Eu, una, plec.
apele, se produceau scrijelituri pe suprafaţa lacului. Lor se
DOMNUL: Dacă n-aveţi nimic împotrivă, plec şi eu. Şi
va alătura şi dâra de vălurele jucate pe din două în spatele mai discutăm.
raţelor şi lişiţelor alunecând pe lac. Şi pentru că amurgul se
DOAMNA: Să avem despre ce!
lăsa vag, dar continuu, în felul zicerilor cu haz, colac peste
DOMNUL: Să se mai întâmple ceva!
pupăză, un zvon, cum că o anume pandemie abătută peste
DOAMNA: Ce-ar putea să se mai întâmple după atâtea
urbe, avea să aducă îngrijorare. Grăbiţi să tragă obloanele întâmplate la care nici nu ne-am fi aşteptat.
prăvăliilor şi să se-nchidă în casele lor, oamenii se arătau
DOMNUL: Are grijă Nea Măzare să fie ceva drăguţ şi
tot mai agitaţi. Numai păsările, tot mai liniştite şi mulţu- cu efect.
mite la petrecerea din zi, se apropiau ritualic de cuiburi.
DOAMNA: Nu, zău! Îl cunoaşteţi?
Pe lacul Vesel, din zona de Est a urbei X, primăvara buDOMNUL: Cine nu-l cunoaşte! I se mai spune şi căţărăcură ochiul şi face să fie mai vie culoarea. Când luminile de torul pe frânghii.
pe insulă se aprindeau una câte una, reflectându-se în apeDOAMNA: Ia, te uită! Şi eu nu ştiam.
le din jur ca nişte fâşii în tremurare, desprinse, parcă, din
Domnul ar mai fi spus şi altele, căci darul vorbitului
lumina primordială ce nicicând nu se stinge, dintr-odată se avea, iar Doamna l-ar fi ascultat şi, mirată de spusele lui,
auzi corul soldaţilor din opera Faust de Gounod. Melosul l-ar mai fi îndemnat să intre în detalii care ar fi amuzat-o,
răsuna dominator, înlesnind modificări în peisaj. Pescarul dar prea se făcu linişte dintr-odată. Ceva imprecis învăluia
ce-şi strângea undiţele, aranjând plecarea, luă poziţia de tăcerea! Seara continuând să coboare, cei doi, în trecerea
drepţi şi privi în zare. Ramurile unei sălcii, aplecate sfios pe alee, se arătau grijulii pe unde calcă. Şi nimeni din aprodeasupra apelor, intrară în balans şi se-nfăşurară unele piere nu părea să scoată vreo vorbă. Iar ei dădeau impresia
prin altele, iar ultimele dintre lişiţele de pe lac se opriră că sunt cineva şi că se-ndreaptă spre un loc anume.
în loc. Era momentul solemn de pavăză şi cucernicie prin
Şi pentru că impresia a pus definitiv stăpânire pe ei,
care natura îşi exersează firea. Şi fără să-şi închipuie cine- Domnul şi Doamna, la ieşire din parc, auziră un dialog,
va că se poate, se auziră nişte împuşcături ce schimbară probabil venit de sub podul ce leagă malul apei de insulă.
coloritul peisajului şi modul de respir al celor din zonă.
- Cine mai rămâne cu noi, cine mai pleacă de la noi?
Un Domn şi o Doamnă, până atunci şezând tăcuţi pe
- Vorbeşti ca de la tribună. Nu poţi să pui o asemenea înaceeaşi bancă, dar vizitaţi de instinctele ce-i ţineau în trebare care te vizează şi pe tine. Mai bine întreabă cum va
apropiere, şi îndeaproape observaţi de Nea Măzare care fi vremea în orele următoare, ca să ştii cum să te-mbraci.
era gata să-i surprindă în poză cu o cameră ascunsă, aler- Te avantajează la treburile zilnice.
gară speriaţi într-o parte şi-n alta. Desigur, spre a culege
- Eu zic să tăcem şi să vedem pe unde călcăm. Nu cumva
informaţii necesare în vederea unei conversaţii. Într-un să strivim ceva din neatenţie. Fii atent! În întunericul ăsta
târziu, sătui de atâta zbenguială ce-i scoase din fixul lor se decupează un contur. Eu îl aud cum palpită şi respiră.
clandestin, dar îndemnaţi să nu se piardă unul pe altul, ei
Doamna, în felul ei nerăbdătoare, nu ascultase dialogul
începură la vedere o conversaţie amânată până atunci, din nocturn până la capăt şi izbucni în râs. Ceea ce-i făcu pe
lipsă de argument.
respectivii să tacă.
DOAMNA: Ce s-a întâmplat aici? Văd geamuri sparte la ma- Trebuie să fie Nea Măzare! Ce face, face omul acesta şi
şini... Geamuri sparte la ferestrele caselor din deal. Ce-a fost? apare pe neprevăzute. Te poţi aştepta la orice de la el.
DOMNUL: Cică s-a tras dintr-o casă din deal spre alte case
- Eşti sigură că-i el? vorbi în şoaptă Domnul.
din deal. Dar câteva dintre cele trase s-au oprit şi pe aici.
- Sută-n sută! Am simţurile mele, ridică tonul Doamna.
DOAMNA: S-a tras? Cu ce?
- Mai încet, simţuri de pisică! Dacă te aude? îşi înteţi
DOMNUL: Priviţi şi încercaţi să înţelegeţi! Astea rotun- vorba Domnul.
de de pe jos! S-a tras cu bile.
- Şi se dă la mine? Nu se dă, vorbi ironic Doamna. Iar
DOAMNA: Şi cine a tras?
ca să-l potolesc îi spun o poveste. Ascultă! Ce dramă sfâDOMNUL: Nu mă-ntrebaţi pe mine, doamnă! Eu, ca şi şietoare trăieşte un individ ajuns la o înălţime nepermisă
dumneata, privesc şi mă-ntreb. Domnul de acolo, probabil lui. Acolo el este singur. Iar ca să supravieţuiască, omul
că ştie. El a anunţat autorităţile. Arată după figură c-ar fi are nevoie de sprijinul celor din nivelul imediat inferior,
un denunţător documentat şi de bună intenţie.
cărora se adresează cu sinceritate şi-n disperare. Numai că
DOAMNA: Arată, nimic de zis! Are şi o figură ce-l avan- aceştia nu-l înţeleg şi-l trădează. Ce părere aveţi?
tajează. De admirat, spiritul său practic! A trecut imediat
- Asta nu-i o poveste. E mai degrabă un subiect de povesla fapte. Îmi închipui că alţii abia s-ar mişca.
te, pe scurt. N-o să-i placă! răspunse Domnul.
DOMNUL: Alţii care n-au trecut prin situaţia lui.
- Da? Nu zău! se agită Doamna. Numai să vină aproape,
DOAMNA: Şi de ce stă acolo? De ce nu stă aici printre să vezi cum ne conversăm.
oameni? Să vadă ce se-ntâmplă. Să nu se mai repete.
Şi aşa luaţi din vorbă în vorbă, Domnul şi Doamna nu văzură
DOMNUL: După ce a păţit ce a păţit? S-a tras în maşina cât se-ndepărtară de parc şi ajunseră într-o staţie de autobuz.
lui. S-a tras în casa lui. I-au spart geamurile de la fereastra
- Câte ne-au fost date pentru ziua de azi să auzim şi să
camerei unde soţia şi copilul dormeau. Să ai atâtea preten- vedem! menţionă Doamna. A sosit vremea să ne întoarcem
ţii de la el! Nu se cade. Omul a anunţat autorităţile şi acum la casele noastre. Uite că vine autobuzul! Urcaţi?
aşteaptă să vină şi să-nceapă ancheta. Plus că-i şi speriat.
- Urc, desigur! îşi exprimă acordul Domnul. Dar cobor
DOAMNA: Speriat?
la a doua.
DOMNUL: Într-o asemenea situaţie cum poţi fi? Familia îi
Doamna urcă prima, iar Domnul o urmase. În timpul
este în pericol. Aşa spune domnul. Numai domnul ştie ce a fost. mersului, cei doi tăcură, dar Domnul se gândi la un subiect
DOAMNA: Da? Cu ce s-a tras?
de poveste pe care-l spuse Doamnei, înainte să coboare:
DOMNUL: Domnul spunea că s-a tras ori cu praştia, ori Un individ îşi face viaţa, oricare ar fi impresiile celorlalţi
cu un dispozitiv mai puţin cunoscut.
despre el. Dar viaţa sa nu poate să-i îndepărteze pe ceilalţi
DOAMNA: Probabil că au experimentat ceva, dacă nimic ce-l privesc şi-şi fac impresii despre el.

Furtuna de William Shakespeare
Regia: Mihai Ţărnă
Teatrul fără nume din Chişinău

Încrezător în propriile puteri şi, evident, preocupat
de împrospătarea comunicării scenă-sală, Teatrul
fără nume din Chişinău (urmaş al Teatrului pentru
Copii şi Tineret, trecut apoi în Teatrul de Revistă
„Ginta latină”) a venit în turneu la Bucureşti cu spectacolul Furtuna de William Shakespeare. Reprezentat la TNB (sala Studio, 31 mai 2022), spectacolul
a stârnit interes, în plan ludic, prin numărul formulelor de vizualizare a teatralităţii: dramă a puterii şi
a pierderii ei, comedie de limbaj şi de moravuri cu
elemente de Commedie dell’Arte. Nu lipsesc inserţii
de monodramă a existenţei şi de poem coregrafic.
Tema centrală a Furtunii de la TFN este a călătoriei, cu neprevăzutul ei, prin vremuri şi năravuri,
din dorinţa de a stabili o altă ordine. Însă în locul de
popas, ales de Prospero insula de pământ şi ape, istoria se repetă cu slăbiciunile şi rătăcirile omului. Caşa-i datul: „Dar piară
oamenii cu toţi/ S-ar
naşte iarăşi oameni./
Ei numai doar durează-n vânt/ Deşerte idealuri-/ Când valuri află
un mormânt/ Răsar
în urmă valuri” (Eminescu). Şedere în loc
nu-i, căci nava îşi va
continua mersul.
În elaborarea spectacolului, munca regiei lui Mihai Ţărnă cu
Scenă din „Furtuna”
de William Shakespeare, actorii şi cu imaginea
regia: Mihai Ţărnă, Teatrul artistică lasă impresia
fără nume din Chişinău unei marşări pe legato. Stările unui interpret întâlnesc stările altui interpret sau culoarea şi
sunetul imaginii întâlnesc sunetul şi culoarea altei
imagini. Astfel, prin împreunare, spectacolul primeşte o gratificaţie de amploare şi intensitate. E de
înţeles că, din mărimea formulelor de vizualizare şi
a extensiilor de exprimare (sunt introduse replici
din Cehov, Ionesco Nichita Stănescu ori Caragiale),
teatrul, deşi n-are nume, se numeşte, pur şi simplu,
un teatru. Şi spectatorul, venit la spectacol, îşi uită
numele, dar el îşi păstrează identitatea fiinţei prin
vizionare, adică prin trecere în personaj.
Pe actorii Furtunii de la TFN îi văd de prima dată
şi sunt sigur că-i voi mai vedea. Despre Vitalie Rusu
în Prospero se pot spune cuvinte esenţiale: măiestrie şi graţie sau magie. I-am admirat în rostire şi
mişcare acea trecere lejeră de la personaj la omulactor. Atrag atenţia: Bogdan Bâtlan (în Ferdinand),
Nicu Ţărnă (în Caliban), Silviu Boinceanu (în Ariel),
Ion Rotaru (în Sebastian), Victoria Ţurcanu (în Sycorax), Ilinca Melnic (în Miranda). Şi ceilalţi: Petru
Dragancea, Ion Munteanu, Felix Podborski, Marius
Cătălin-Tulum, Valentin Munteanu, Anatol Burlacu,
Larisa Dascăl, Antonia Calancea, Cristina Lungu, în
felul particular, participă la viaţa spectacolului şi la
amintirea lui. Actorii, înainte de spectacol, distribuiţi
prin foaiere, pe scări ori în sală, adresează spectatorilor urarea de bun venit într-o formulă de protocol,
de fapt demonstraţie, din culisele jocului, că „lumea
e teatru”. Observaţii critice se cuvin asupra rostirii
scenice. Unii dintre actori vorbesc afectat, cu accente
venite din limba rusă sau din limba „natală” (potrivit
unei replici a personajului cu aplomb comic). Aceste
afectaţii pot fi evitate prin exerciţii de rostire. Recomand cartea Mariettei Sadova: Exerciţiile artei dramatice, Bucureşti, 1943 sau 1981 (Ediţiile se găsesc
la Biblioteca Academiei Române şi pot fi xeroxate).
Revenind la spectacol, remarc, alături de cadrul
scenografic funcţional, diferenţele de lumină (datorate lui Eduard Chiperco) prin care personajul, prins
între umbră şi relief, sporeşte plastica imaginii. Un
astfel de spectacol nu poate fi conceput fără o muzică expresivă, pe alocuri gravă, pe alocuri temperată, densă şi sprinţară, posibilă prin compoziţiile lui
Alexandru Dicusar. În vremurile de nici pace, dar
cu tendinţă de război, chiar dacă armele zăngănesc,
spectacolul de teatru (preluând replica lui Prospero)
„nu-i doar un gând, ci o lucrare.”

Nicolae HAVRILIU

Cu ocazia zilei de naştere,
îi urăm colaboratorului nostru
NICOLAE HAVRILIU, „La mulţi ani!”,
sănătate multă, succese şi pagini literare
şi de specialitate ca până acum.
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Sorin Bârgăoan, o sensibilitate nativă față de culori și forme
În expoziția „Aroma timpului trecut”, a pictorului Sorin Mihai Bârgăoan, găzduită de Salonul Alb al Casei
de Cultură „Platon Pardău” din Vatra
Dornei, artistul păstrează cu demnitate și devotament riguroasele rădăcini
ale vieții satului, le implementează
armonios pe pânzele sale, selectând
imagini cu răsunet de durată, pentru
că artistul optează pentru permanent,
pentru amintirile bine întipărite și sudate adânc în conștiința noastră.
Compozițiile sale ne duc cu gândul la
obiectele tradiționale și la locurile din
trecut, dar și la oamenii pe care timpul a scris povești, în ridurile fețelor
lor, pictorul afirmându-se ca un interesant observator al universului uman.
Nu abordează istorii epice, ci simple
întâmplări mărunte, din care realmente
descoperim aromele altor timpuri.
Portretele sale sunt admirabile prin
cizelarea liniei, el extrăgând esența
plastică prin câteva ipostaze ale omului de la țară, totdeauna cu semnificații
adânci și rezonanță emoțională. Oamenii sunt reprezentați spulberați de
nenumărate gânduri, se observă concentrarea unor chipuri care cugetă, de
unde se sesizează truda sau solitudinea
în rugăciune, în încercarea de a înfăptui
o relație cât mai strânsă și intimă cu
divinitatea, dar deopotrivă se simte
și nostalgia timpului trecut, al anilor
înverșunați dar și prolifici ai tinereții,
toate cuprinse de semnul demnității,
modestiei, încrederii și speranței.
Artistul nu descrie cu lux de amănunte povestea, ci pur și simplu o sugerează,
el nu o amplifică, ci o reduce realmente
la esență. Iar această subtilă formă de
exprimare este măgulitoare. Iar în acest
proces de a reprezenta mai mult decât
ceea ce descoperă ochii, pictorul s-a folosit de diverse modalități specifice de
exprimare, una dintre ele fiind simbolul. Cu ajutorul simbolurilor, artistul
își transmite mai cu ușurință mesajul,
dar fără a-l văduvi de aura de mister
care îl propulsează pe o etapă cu mult
superioară. De exemplu, lada de zestre
își datorează simbolismul unei asocieri
străvechi cu corpul, în primul rând cu
cel feminin. Omologarea lăzii cu femeia, asupra căreia insistă atât de mult

reprezentanții psihanalizei (Freud,
„Motivul alegerii casetei”), în cultura
română se confirmă prin rolul lăzii
de zestre în diferite rituri de trecere:
nașterea, nunta, înmormântarea. Ea
se asociază misterului, tezaurului ascuns. Mai avem prezentă și lampa, care
poartă în sine semnificația unui foc domesticit. Iar ca sursă de lumină, lampa
e asociată înțelepciunii și transmiterii
cunoștințelor; atestând astfel prezența
spiritului printre oameni. Este un simbol al sfințeniei și al vieții contemplative,
al iubirii și al sacrificiului. Pictorul mai
pune în prim plan și prezența icoanei
care sacralizează casa și, totodată, organizează spațiul de locuit în conformi
tate cu opozițiile dintre sacru și profan.
Pe lângă această încărcătură simbolistică, particularitățile acestor compoziții
sunt reprezentate și de lumină și de
atmosfera melancolică. Lucrările sale
sunt o armonie de ansamblu și sunt
bine organizate: orice detaliu de prisos
ar ocupa în mintea spectatorilor locul
altui detaliu esențial, dar în cazul de față
nici nu se pune problema de încărcătură
pentru că simplitatea primează. Tocmai această simplitate ridică arta lui
la un nivel superior. Tablourile dețin

o logică interioară, iar preocupările lui
Sorin sunt și în aria vibrațiilor culorilor
și în senzația de densitate a atmosferei,
o atmosferă cu o încărcătură intensă.
Având o sensibilitate nativă față de
culori și forme mai mare decât a majorității oamenilor de rând, aceasta fiind
componenta cea mai importantă a ceea
ce numim talent, Sorin se obișnuiște
să vadă în jurul său pictură, iar înregistrarea sa vizuală devine activitate
permanentă. Datorită subtilității felului său de a vedea și grație rafinamentului creat din experiență, al creației
artistice și la afirmarea propriei sale individualități, artistul lucrează neîncetat
și se prezintă și ca un desenator pasionat și cu mult bun gust.
Culorile se armonizează într-o atmosferă unitară, fără violență. Ritmurile,
adâncimea așezării elementelor, orientarea lor, împletirea liniilor din diferite
planuri, duc toate către o solidă gândire
constructivă. Ne putem da seama, simplu și logic, că lucrările de artă cuprind
inevitabil câteva cuante din spiritul celui care a imaginat-o. El îi insuflă viața.
Este mesajul artei autentice. Și întradevăr, în sânul acestei comunicări interumane se naște arta reală.

Noi, ca simpli privitori, nu trebuie să
căutăm în pictura pe care o vedem un
sentiment prestabilit (gândit de acasă),
ci să încercăm să descoperim calitățile
care îi sunt proprii, chiar dacă unele
sunt noi și neobișnuite, poate, pentru
noi, emoția pe care artistul ne-o transmite se dublează datorită gradului de
inteligență ce răzbate din ea.
Iar pictura lui Sorin Mihai Bârgăoan
este vie pentru că ea chiar trezește în
noi sentimente. Într-adevăr, acestea
nu pot fi aceleași pentru toți cei care o
privesc și nici nu pot fi identice pentru
același spectator, care poate retrăi alte
senzații de fiecare dată când intră în
contact cu aceeași lucrare.
Datorită măiestriei subtile a artistului, toate tablourile sale răsună cu
o forță deosebită, împletind puterea
de convingere a desenului cu spiritul
de observație, dar și cu o profundă
înțelegere a sensului vieții. Pictura sa
este expresivă prin gravitate și amploare, prin forța de înțelegere a omului de pe aceste meleaguri, cu trecutul
și căutările sale.
Artistul Sorin Mihai Bârgăoan, înzestrat cu un sentiment acut al prezentului și cu intuiția vremurilor trecute, a
reușit să înmagazineze o așa-zisă documentație artistică relevantă și de mare
preț, nu doar pentru noi, contemporanii, ci mai cu seamă pentru viitor.

Delia Ioana Leizeriuc

Candid Stoica / O zi și încă o zi și... încă o vreme

Memoria
Memoria mi-a invadat viața
a început să-mi-o domine.
Pot spune că trăiesc
într-o autobiografie inventată
și mi se pare că am inventat
absolut totul:
copilărie, vise, amintiri,
pentru plăcerea
de a le putea povesti.
Am rupt în fâșii zilnice
fotografia clipelor,
orelor zilelor ce s-au dus
le-am tocat mărunt
cu ochiul minții, cu visul
le-am transformat în icoane
la care m-am închinat
iar cea din urmă icoană
a fost cea a ultimei iubiri,
a ultimei dragoste:
teatrul
am disecat, fir de fir
bob cu bob, rol cu rol

Poeme
libere

reamintindu-mi spectacole minunate
mutilate, interzise.
Mi-am reamintit monstruoasele vizionări
care ne înghețau sângele-n vine de frică.
Ah, demențiala frică
sau nopțile sufocante ale premierelor
despre trac sau emoție sau eșec
și mai ales despre minunații colegi
pe care ni i-a dăruit cel de sus:
i-am comentat filă cu filă, an cu an
căci viața nu e cea pe care ai trăit-o
ci aceea pe care ți-o amintești
a zis-o ca un crez
un uriaș numit Marquez!

Final
Acum la final de viață ‒
năpădit de nostalgie ‒
am plecat în pribegie spre copilărie
și cu inima strânsă,
închircită de grija deziluziilor,
spre anii copilăriei și ai adolescenței.
Dulce și amară reverie...
de a revedea locuri care mai există doar
în închipuirea mea.
Am văzut cu ochii minții
casa în care m-am născut, școala, maidanul, circul
Krately, cinematografele Aida, Nero, Barcelona
Ah! cinematografele...
Părinții nu mai erau, plecaseră demult spre alte zări.
Lângă mine o căprioară
mă privea sfioasă și îngândurată,
asigurându-mă tacit...
că sunt viu.

Ieri
Ieri m-am văzut la Tv.		
Era un serial vechi, dar eu eram tânăr
un tânăr aspirant la artă
cu suflet curat și naiv
Interpretam un intrigant,
un condotier, un raguzan din Ragusa
vorbeam cu siguranța unui actor
trecut prin ciur și prin belele
siguranță pe care am pierdut-o
vorbeam cu avânt, curajos alături de mari actori
visând să devin egalul lor în vremuri de rahat
când arta era sufocată de un pinten despot
și minciuna ajunsese la rang înalt dar ce conta
trăiam închipuindu-ne că facem artă
Și chiar făceam artă
Unii dintre noi
Alții dintre noi
doar demagogie...
Ce înseamnă actoria ce-nseamnă prefăcătoria
și ce-nseamnă libertatea
acum scriu gânduri
ele vin nechemate spre mine
trimise de știu eu cine
eu doar întind mâna către ele
fiind sigur de cine sunt trimese

Ziua de Ieri
Ziua de Ieri
a fost o poveste, o istorie
Mâine e o taină, un mister
Astăzi e o minune, o bucurie că trăim,
că existăm!
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I(sac) Peltz. De la experimentele avangardiste
la cronica sordidă a ghetoului evreiesc
Înființarea
campaniilor
antisemite din
spațiul românesc în anii
1930 a stârnit
în anumite
cercuri închise
din literatură o
dezbatere cu
privire la aspectul dublei identități a
unor scriitori evrei. Sub acest impuls,
ziarul „Facla”, condus de poetul Ion Vinea a inițiat în anul 1930 ancheta literară
aflată sub semnul dilemei: „Scriitor
român-scriitor evreu”. Scriitorii evrei
erau astfel priviți deja de opinia unanimă
intelectuală ca o categorie distinctă, cu
trăsături definitorii. În chestionarea
propusă, redacția interoghează nume
precum: F. Aderca, Dorian, Ludo, Andrei
Tudor, M. Sebastian, A.L. Zissu și alți
scriitori români de origine evreiască. În
acest context, I. Peltz își exprimă punctul
de vedere: „Personal, mă consider scriitor român-numai scriitor român. Numi ascund originea evreiască. Dar asta
e cu totul altceva”. Răspunsul arăta un
„românism ostentativ”, afirma Leon Volovici. Concluzia afilierii scriitorilor evrei
în interiorul literaturii române, precum și
contribuția lor este de necontestat: „Fără
îndoială, ei, ca și scriitori evrei de azi,
aparțin literaturii române și mulți dintre
ei au adus în cuprinsul ei valori specifice
și o sensibilitate care exprimă fondul lor
etnic și resursele unei mari tradiții. Dar
relația dintre cele două rădăcini și echilibrul fragil dintre componentele sale,
mereu tulburat de agresiuni exterioare,
au făcut și fac dificilă, uneori imposibilă,
asumarea lor senină și plenară”.
Isac Peltz (1899-1980) este un
nume cunoscut din grupul scriitorilor
români-evrei din perioada interbelică.
Frecventează cenaclul „Sburătorul”, în
fruntea căruia se afla Lovinescu, precum și cenaclul lui Macedonski. Este
apropiat grupărilor avangardiste, însă
nu aderă la acest curent, decât prin câteva experimente de început. Scriitorul
debutează cu primele două cărți, „Fiori”
și „Stafia roșie”, în anul 1918, fără a produce un ecou considerabil. Înainte de
debutul literar, scrie „cu jertfă”, așa cum
declară și semnează articole în numeroase reviste literare ale vremii de prim
raft. Născându-se în mahalaua evreiască
a Bucureștilor, Peltz se declara „autodidact”. Se impune în lumea literară însă
ca prozator și traducător, și rămâne
cunoscut, din păcate, numai prin două
romane ale sale: „Focul din Hanul cu
tei” și „Calea Văcărești”. Drept urmare,
își consacră rolul literar de „cronicar al
mahalalei”, deși contribuția sa literară
ocupă un orizont mai larg. Are o activitate publicistică fertilă (scrie, editează,
traduce) pe care o întrerupe însă în perioada celui de-al doilea război mondial, din
cauza acelorași criterii etnice cunoscute.
Rămâne în continuare cunoscut prin
numărul semnificativ de traduceri pe
care le face. Perioada de maturitate
literară, conform părerii criticilor, i-au
acreditat-o îndeosebi volumele de proză
publicate în perioada interbelică. Odată
cu instalarea regimului antonescian și
cu promulgarea legilor represive împotriva intelectualilor evrei, I. Peltz se
vede nevoit să își întrerupă activitatea.
Scrierile din ultima perioadă a vieții
sunt receptate drept „teziste și minore”.
Stilul literar difuz al autorului în care
își exersează opera de debut este sesizat de G. Călinescu, în „Istoria literaturii române”: „În primele scrieri însă
stilul era prea chinuit de o falsă poezie
integralistă, fondurile de proiecție fiind
reduse la pretențioase generalități”. La
fel ca Felix Aderca, și Peltz unește în
primele lucrări mai multe genuri – prozopoeme, două piese de teatru, experimente avangardiste, romane satirice.

Andra Mihaela
Niculescu

Apariția în anul 1933 a romanului
„Calea Văcărești” îi va circumscrie numele printre scriitorii care vor portretiza
ghetoul evreiesc cu acuratețe – spațiu
care stătea la temelia biografiei personale, lucru pe care el însuși îl sugerează:
„Cred cu toată sinceritatea, spuneam
cândva, că, înainte de orice, o carte
trebuie să reflecteze realitatea trecută,
firește prin filtrul minții autorului. Și
mintea are, de obicei, «sediul» în partea
stângă a pieptului”. Potrivit lui I. Peltz,
rolul scrierii este de a umaniza, în primul
rând, traversând deopotrivă „eticul” și
„esteticul”: „Aș vrea, în sfârșit, să spun
cititorilor, de la inimă la inimă, că rămân
până la moarte credincios idealului meu
etic și estetic: înfățișarea adevărului care
să contribuie la umanizarea omului”.
Isac Peltz este așezat pe același raft cu
scriitorii de origine evreiască Ion Călugăru și Ury Benador, pentru moștenirea
literară reprezentativă care conturează o
monografie nealterată a vieții evreiești
din România. Așa cum arătam, în anii
`30 are loc un boom literar în care este
relevată viața – la limita subzistenței
– unei etnii marginale, într-un mediu semiurban. Pe lângă „Copilăria
unui netrebnic”, de Ion Călugăru – roman pivot în care se descrie atmosfera
deprimantă a cartierului evreiesc din
nordul Moldovei în care a copilărit autorul – „Calea Văcărești” publicată la scurt
timp după aceea continuă pe același
filon al evocării împrejurimii insolite –
univers devenit apoi emblematic pentru
proza lui Isac Peltz. Sub aceeași umbrelă
se regăsește și Ury Benador cu romanul
intitulat sugestiv „Ghetto Veac XX” – roman care sondează societatea suburbană
din estul Munteniei.
Prin romanul-satiră „Viața cu haz și
fără a numitului Stan” – care îi rezervă
lui Peltz în 1929 „Premiul Societății
Scriitorilor Români” (condusă de Liviu
Rebreanu), scriitorul ilustrează tema
personajului cu destin mediocru. Născut
din exerciții cu nuanțe de avangardă,
textul aduce în prim plan destinul modest al mediocrului Stan. Prezentat încă
din titlu, acesta este un slujbaș mărunt
care aspiră să urce pe o poziție mai
înaltă, însă condiția de mediocritate
îi este predestinată, fiindu-i imposibil să o depășească. Starea de alienare
relevă drama individului din societatea
românească a epocii. La o analiză mai
profundă, scriitorul își propune să ilustreze (fără intenția de a critica) parvenitismul, aspirațiile excesive către poziții
mai înalte. Stan este un non-erou, un
personaj prototip prin intermediul
căruia se poate identifica oricare anonim
care, asemenea protagonistului, încearcă
cu disperare să iasă din mediocritate. În
cele din urmă, Stan pare că își acceptă
resemnat drama: „Oboseli crunte au
încărunțit în capul neastâmpăratului.
Pe ochi i se așternuse o pânză subțire de
păianjen. Nu mai gonea zările și nu mai
poposea pe insule închipuite. Deveni un
sărman om, ca mine, ca dumneata... Să
prinzi aripa de vultur a gloriei și planeta s-o covârșești cu ființa ta dominatoare? La ce bun?... Ești cunoscut de o
stradă. Zece oameni cumsecade, bărbați
și devotați soției, patriei, te salută șiți știu numele. Peste un an sau peste
treizeci, nu vor mai fi ei, nu vei mai fi
tu!”. În ciuda acestor reflecții sumbre
cu care se încheie romanul, tonul naratorial provine parcă dintr-un unghi el
empatiei, al înțelegerii suferințelor care
marchează destinul lui Stan, în contrast
cu tendința de caricaturizare a personajelor din „Actele vorbește!”.
În „Horoscop”, trăsături ale mediului
evreiesc încep să fie înfățișate. Făcând
parte din perioada de gestație literară,
cartea îl aduce în prim plan pe personajul principal, un nou personaj cu
destin tragic – Haim Vraciul, fiul „din
flori” al unei prostituate, care trăiește

într-o viață depravată. În încercarea
de a depăși acest traseu, hazardul (sau
horoscopul) îl înfățișează în fața aceleași
sorți. „Horoscopul” lui Haim Vraciul
este prezis încă de la naștere: „are să
fie ghidușar... Are să iubească neam rău
de femei. Are să moară de prea multă
inimă”. Galeria personajelor marginale începe să fie completată. Prostituate, negustori ambulanți, toți fac parte
dintr-un tablou care acumulează cu
minuțiozitate detalii degradante, mizere, josnice, decăzute. Fizionomiile conturate sunt viciate moral, blocate în imposibilitatea depășirii statutului social.
Pentru a o scoate din mizerie, bărbatul
se va căsători cu o prostituată întâlnită
într-un bar. La fel ca în romanele lui Aderca, moartea rezervă deznodământul
tragic. Protagonistul se sinucide, așa
cum i-a fost prezis, „din prea multă
inimă”. Descrierea ipostazelor feminine
se apropie de aceea a lui Aderca, deosebindu-se poate doar prin doza înăbușită
de avangardism, care reiese de exemplu
din pasajul următor: „Dănțuitoare de
ipsos, urlau ochii lui, pântec umflat, jar
în pupile, când joci noaptea obârșește
din zugrăveli de pâclă, uite piciorul ritm
creând ca Domnul Dumnezeul nostru
cerul și pământul.”.
Încă de la debutul literar până la
maturitate, o trăsătură constantă
delimitează proza scriitorului evreu –
starea mizerabilă a personajelor care
nuanțează totodată atmosfera. De
aceea, un critic precum E. Lovinescu se
dovedește îndreptățit să observe că: „I.
Peltz este cel mai mare producător de
tristețe din literatura noastră, o tristețe
pur spirituală, scoasă nu din boală sau
mizerie, ci din conștiința caducității individuale și universale”. Viața nocturnă de
bordel, sau diurnă de bar este împletită
cu înregistrarea vibrațiilor sufletești
dramatice, de aceea: „după ce se curăță
de alcool și de spasm sexual, când se
regăsesc numai cu ei, toți eroii lui se
mistuie de regretul vieții măcinate fără
rost și se închid în monomanii, îmbătați
de narcoticul unor iluzii mai necesare
decât alcoolul și sexualitatea”. Eroii din
„Horoscop” sunt condamnați în a stagna
într-o stare precară moral, dominată de
suferințe mediocre.

Mahalaua, decorul scenic
al identității evreiești

Romanul „Calea Văcărești” a fost
publicat în anul 1933 și a fost cea mai
comentată carte a autorului și, de fapt,
asociată cel mai frecvent cu numele
acestuia. „Calea Văcărești” fixează universul propriu al autorului, prefigurat
în primele romane. Spațiul preferat
de scriitor este decorul comunității
evreiești, identificat la marginea orașului
și populat de „calicime”.
Peltz ipostaziază și aici un mod de
existență evreiesc citadin, de la început
de secol XX. Reperele spațiale sunt identificate în cartierul comunității, populat
de iudaici. De la ipostazierile simbolice
ale personajelor se trece aici la configurarea unor existențe mai ample care se
întrepătrund prin drama comună. În
prim-plan este drama unei familii de evrei
săraci care, prin extrapolare, reprezintă
de fapt drama unei comunități. Esther, o
bătrână la pat, prezentată încă de la început sub aura unui om nobil și bun, este
o fostă „croitoreasă de cămăși” care este
nevoită să își întrețină singură familia.
Bărbatul, chelner la un cabaret, „pleca
de cu seară și venea a doua zi”. Copilul
lui Esther – pe nume Ficu – asistă pasiv
la ruinarea iminentă a mamei și totodată
la descompunerea familiei. Celelalte personaje vin în completarea dramei – Paul,
un unchi epileptic, bunica Leia, care
rememorează episoade din existența
ei, Moriț, care emigrează în America în
căutarea zadarnică a unui trai mai bun,
sau unchiul Rubin, înconjurat de femei.

Ca un fluid, pe toți locuitorii din „Calea
Văcărești” îi leagă nefericirea. Destinele
evreilor din ghetoul sordid sunt prezentate ca niște frânturi al căror punct comun este aceeași maladie. Evenimentele
sunt analizate prin prisma conștiinței lui
Ficu. Criza familiei se concretizează întrun soi de epuizare. Unii dintre ei, cum
ar fi Rubin, își caută valențele identitare
încercând mai multe căi, care duc toate
spre eșec. La fel și Moriț, care emigrează
în America. Starea de neliniște, cu
care toate personajele se confruntă, se
întrepătrunde pe tot parcursul textului.
Ideea care reiese de aici este lesne
de înțeles – fiecare evreu din familie
se află în imposibilitatea de a-și urma
visul, traseul spre care râvnește. O interpretare actuală a lecturii ne poate
îndreptăți să credem că neputința personajelor de a-și împlini proiectele este
pusă pe seama situației sociale fragile
din spațiul autohton. Trebuie amintit
că factorul economic al acelei perioade
atrage după sine și schimbări majore în
societate. Societatea trecea printr-o serie
de schimbări, angrenate de un proces de
modernizare (tranziția de la o societate
rurală la o societate industrializată). Or,
tocmai factorul economic aduce drama
în familia de evrei – mai simplu spus,
lipsa banilor. Dorințele lor rămân întrun spațiu al refulării, fiind limitate la un
caracter utopic. Fiul bătrânei Esther,
Ficu, deși se delimitează de restul personajelor prin virtuțile intelectuale pe
care le are (este primul la învățătură),
rămâne blocat în aceeași mahala,
urmându-și invariabil drumul predestinat (poate fi lesne sugerată criza intelectualului evreu). Ghetoul se dovedește
a fi un spațiu ermetic, iar evadarea se
dovedește a fi o încercare zadarnică și
epuizantă. Asupra comunității evreiești
se abate imposibilitatea de a-și depăși
statutul, fiind osândită perpetuu la
(auto)descompunere.
Interesul lui I. Peltz rezidă în radiografierea problemelor unei lumi a
marginalilor, plasată într-un spațiu
periferic. Tematicile spre care autorul
s-a orientat nu erau noi în literatură în
primele decenii. Peltz a reprezentat,
prin o parte din scrierile sale, dincolo de
„cronica unei mahalale”, problematica
unei crize – atât interioare cât și exterioare. Integrarea identității evreiești
în spațiul românesc, conturarea specificului comunitar, ilustrarea unor victime
ale sistemului alcătuiesc componentele
centrale ale creației literare a autorului.
Cercetătoare fidelă a literaturii române
scrisă de evrei, Camelia Crăciun consemna, referindu-se la temele globale
ale lui Peltz, că: „sănătatea precară, bolile, depresia, tuberculoza, cancerul, suicidul, nebunia și moartea sunt alte teme
exploatate din plin de «literatura periferiei» și care au câștigat inevitabil un
loc important și în universul romanelor
lui Isac Peltz”. O tipologie comună a personajelor este configurată prin destinul
sub semnul nefericirii. O întrebarea
rămâne deschisă dezbaterii: identitatea
evreiască, așa cum apare ea în proza lui
I. Peltz, atrage după sine inevitabil drama și mizeria?
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n Un caz care trebuie să
ne dea de gândit: retragerea
definitivă din literatura română a dlui Christian W. Schenk

Dl. Christian W. Schenk anunță publicarea, la Editura Dionysos, din Boppard pe
Rin, Germania, a volumului „Ultimul testament”, 50 de ani de poezie (1972-2022), o
carte de 440 de pagini, prin a cărei apariție,
ne asigură domnia sa, nu-și face prieteni.
De unde deducem că este mai valabil contrariul. Anunțul, publicat pe Facebook, este
însoțit de un „Argument la retragerea mea
definitivă din literatura română”, pe care
Actualitatea literară în publică în pagi-

meridiane

Teodozia Zariwna

Teodozia Zariwna este poetă, eseist, romancier, dramaturg,
jurnalist, traducător, critic literar și de teatru, scriitoare ucraineană
și de mulți ani a fost gazda unor programe TV literare și culturale.
Lucrările ei au fost traduse în engleză, germană, portugheză,
italiană, greacă, macedoneană, poloneză, cehă și română.
Este autoarea a șapte cărți de poezie, printre care „Acționând
în Cerc”, „Gânduri Provinciale”, „Din Cenușă” și „Metal”.
A publicat, de asemenea, cinci romane, o carte de povestiri, două
piese de teatru și multe scenarii de filme documentare.
A tradus din engleză în ucraineană piesele lui Arthur Miller,
Brian Friel, Dusan Kovachevic, Donald Churchill, Wieslaw
Mysliwski. A tradus, de asemenea, multe poezii din engleză
și poloneză. A câștigat o serie de premii literare prestigioase. În
prezent locuiește în Kiev. Din noiembrie 2014, Teodozia Zariwna
este redactor-șef al revistei literare „Kiev”, din Ucraina.

Lucrurile simple

na 19. Motivul îl găsim sintetizat pe coperta a patra a volumului: „Editura Dionysos
înființată de mine în urmă cu 36 de ani a
promovat în țările de limbă germană peste
380 de autori cu antologii și cărți de autor,
absolut pe cont propriu, fără ajutor financiar
și fără a cere autorilor finanțarea cărților lor,
nici pentru traducere, nici pentru tipar, nici
pentru difuzare. În acești 36 de ani am scos
peste 150 de titluri, toate difuzate și fiecare
scriitor primind ca drept de autor mai multe exemplare! Bătaia de joc față de creatori,
față de creațiile lor, față de lipsa de interes
pentru promovarea culturii române în spații
largi culturale, m-a determinat ca acest an
2022 să fie anul meu crucial în care cu acest
Ultim testament (selecție din 50 de ani de
poezie în limba română) să mă despart definitiv și irevocabil de literatura țării în care
m-am născut! Și de ce public totuși această
carte? Așa, doar ca să fie și eventual să pot fi
atacat pentru vederile mele, dacă mai există
de cine!”. Christian W. Schenk (n. 11 noiembrie 1951, Orașul Stalin, România) este medic chirurg, poet, eseist, editor, traducător,
membru al Uniunii Scriitorilor din România
și Germania, membru al Uniunii Mondiale a
Medicilor Scriitori. Primul său mentor literar a fost Tudor Arghezi. În 1976 Schenk a
părăsit România, stabilindu-se definitiv în
Germania. În 1981 îl cunoaște pe Salvador
Dali, care-i influențează în mod decisiv opera. Ca redactor-șef al revistei „Convergențe
Românești”(1984-1986), scrie un articol vehement împotriva așa-numitelor urbanizări
sub dictatura lui Nicolae Ceaușescu, ceea
ce face să fie declarat persona non grata.
Schenk s-a străduit mereu să propage culturile germană și română, cât și legăturile
dintre acestea în spațiile culturale Est-Vest.
Un mare rol pentru promovarea literaturii
române în spațiile de limbă germană l-a
avut și înființarea editurii Dionysos.
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Lucrurile simple sunt cele mai valoroase:
pâine; caiete dictando;
vânt citind un copac,
răsfoindu-i frunzele...
Nu vreau să sufăr
până în punctul în care plâng.
Ochiul meu urmărește acea secundă a ceasului.
De ce merge atât de repede,
ca soldaţii inamici
peste pământul meu
și propria mea conștiință și speranțe
ca și cum ar fi casa lor?
Pete roșiatice pe pământ cu siguranță este sfârșitul lumii,
cu siguranță, este sfârșitul pentru cineva provoacă oprirea televizorului.
Realizator TV, de ce citești
de pe monitor doar cuvintele
scrise de alții?
Spune ceva al tău, ceva bun,
astfel încât milioane de oameni,
în cele din urmă, să poată expira
cuvântul „în sfârșit” un cuvânt lipsit de greutate și perfect ca zborul unei păsări tinere.

Limbaj postbelic
Un bărbat cu un singur picior merge în cârje;
o amprentă și multe puncte îl urmăresc
ca într-o continuare nesfârșită
a unei zile prezente.
Și, pe urmele lui, negru ca noaptea,
se târăște trecutul
de care nu se va mântui
cu antidepresive,
sau prin centre de reabilitare,

nici chiar cu sprijinul femeilor.
Pentru că acum nu mai există femei...
au dispărut toate
de parcă i-ar fi iubit piciorul
și nu pe el, un bărbat frumos, un poliglot.
El tace acum.
Și-a îngropat toate limbile
unde și-a îngropat prietenii.
Care sunt acele limbi pentru el?
Niciuna dintre ele nu e capabilă să descrie
chiar și o singură bătălie
care durează chiar și o noapte.
Care durează...

Nu Dumnezeu
Întunericul se târăște ca un dușman
de ieri până mâine.
O siluetă arde o gaură în aer,
un tunel păstrează mirosul de sulf.
Gloanțele descriu traiectorii de foc
ca albinele nebune:
aici și acolo, aici și acolo
paralizând miezul nopţii
şi un sat împrăştiat
și un timp confuz.
Un radio răgușit a obosit
de a negocia calea
prin știrile de război,
creșterea facturilor la utilități,
și foamea nesfârșită de reclame.
Cine ne-a uitat în întunericul istoriei?
Cine ne-a uitat de la începutul timpurilor?
Nu Dumnezeu, nu Dumnezeu,
nu Dumnezeu...
Traducere din limba engleză de

Constantin Severin

Nicolae SILADE
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