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Vânătorul de cititori şi hoţul de cărţi (II)
Cititul – sau datul – în cărţi.
Ai carte, ai parte!

Nicolae SILADE

Remus V.
GIORGIONI

Despre România Mare și
unirea românilor cu românii
„Europa nu poate să fie liberă decât dacă
este locuită de popoare libere”, scria Traian
Vuia la începutul secolului trecut. Iar în scrisoarea trimisă lui George Dobrin, în 11 aprilie 1922, cu privire la Unire, Vuia preciza:
„În 1918 am atras atenţia d-lor Bocu, Goga
şi Lucaciu asupra chestiunei Unirei, le-am
spus că Unirei trebuie să-i dăm o bază juridică şi conform dreptului internaţional. Am
văzut însă, imediat, că mă aflu în prezenţa
unor ignoranţi, fără nici o pregătire serioasă
(…). N-am fost înţeles şi am fost suspiţionat
că voesc independenţa Transilvaniei... Când
s-a făcut Unirea nu s-a pus nici o condiţiune (…) N-avem să învinovăţim decât pe
noi înşine: lipsa noastră de înţălepciune, de
pricepere, superficialitatea noastră proverbială, absenţa unui bărbat cu pregătire europeană, o naivitate nepermisă la aceia cari
pretind a conduce destinele unui popor”.
Mi se par valabile și astăzi considerațiunile
inventatorului român. Și, mai mult decât
atât, aș îndrăzni să spun că Marea Unire
încă nu s-a făcut în ființa și spiritul poporului nostru, pentru că românii încă nu s-au
unit cu românii, s-au unit mai degrabă cu
stăpânitorii lor, străini sau numiți din străinătate, mereu cu ochii pe bogățiile noastre.
În toată istoria sa, poporul român nu a fost
un singur veac liber. Ba a fost sub stăpânire
romană, ba sub stăpânire turcească, austroungară sau rusească. Iar acum, când se pare
că suntem liberi cât de cât, dinspre UE (mai
rău ca pe vremuri dinspre URSS) vin directive peste directive, pe care le acceptăm fără
crâcnire, în sala de așteptare a intrării în
Schengen. Acum, când se pare că suntem liberi cât de cât, ne căutăm singuri stăpâni în
afara țării. Un italian chiar se arăta indignat
și nu înțelegea cum pot românii să-și lase o
țară atât de bogată pentru a merge să spele veceuri în Italia. Da, ne căutăm stăpâni
în afara țării, ne ducem de bună voie peste
hotare, spre a-i îngriji pe babalâcii de acolo,
în loc să avem grijă de noi înșine, să nu ne
pierdem identitatea, tradițiile, cultura. Dar
ce cultură avem noi, noi, românii, dacă nu
știm să-i unim pe români cu românii?

…Să vă mai spui ce-am (mai)
păţit – eu, Stan Păţitul! Am dat cu
dedicaţie ultima mea carte, o reeditare, la câteva rude, apropiaţi
şi prieteni. Unul, tocmai aterizat
din Canada, unde are o fiică, zice
aşa: Am pus-o bine, ţi-o citesc
la iarnă! Un altul – un cumnat
hâtru, berbant, mă anunţă solemn că el o primeşte (cartea oricum e gratis, iar dedicaţia costă o
cafea mică, fără zahăr şi lapte!), numai să i-o
dau gata citită! Un altul, aflat în vizită, o uită
la plecare pe mesuţa de cafea, cu dedicaţia
pompoasă cu tot. În dedicaţie eşti obligat să
faci elogiul celui cadorisit, iar nu al autorelui,
cum ai fi tentat.
Un al treilea (să mărturisesc oare că era
vorba de un cuscru?) mi-o lasă în casă, pe
motiv că n-are loc pentru ea în bagaje: urma
să se întoarcă în State, unde locuieşte de-o
bucată de vreme. Dar – spre norocul şi încurajarea mea – o detei şi unei fetiţe din vecini. Iată cum s-a întâmplat: Mă trezesc la
uşă cu mama ei că-mi aduce o tortă de ziua
fetei. Iar eu, atunci, cum să mă revanşez?...
I-am dus şi eu ce aveam (ce-i mai mândru
„pe la noi”…): proaspăt apăruta carte, cu
următoarea dedicaţie: „Pentru domnişoara
Rahela, de ziua ei – 8 ani – spre a iubi cartea şi cuvântul frumos. Menţiune: a fi citită la
18 ani!” Dar, ce să vezi?..., când am întâlnit-o
prima dată, primul lucru pe care mi l-a spus a
fost am început să citesc în carte!
…Cine are (avea) carte – are (avea) parte!
Fetiţa noastră cântă la biserică, împreună
cu sora ei, un cântecel copilăros de frumos:
„Pentru apă, pentru soare..., pentru hranăţi mulţumim” etc. Un cântec în care copiii Îi
mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate; iar
acum, Rahela a adăugat la cântecel şi „pentru
carte”... Nu vi se pare că e frumos?... S-ar putea oare să se ridice o altă generaţie – nu cea
de acum: 10 – 20 de ani, care să se întoarcă
de la smartphone şi tabletă la carte? Dar hai
să ne întoarcem puţin la cei de mai sus (lucru
valabil pentru orice cadou primit): Pe mine,
donator, nu mă interesează ce faci cu el/ea,
cartea. Că o pui într-un raft să se ocupe de
praf, că o zăgreneşti într-un sertar, pod, cufăr
sau debara... Dar nu-mi lăsa, frate „mortul”
în casă – cartea! – s-o văd plângând de necaz
cu ditamai dedicaţia lăfăindu-se pe dânsa!
Spre a exemplifica puţin: pe fiu-meu, când
era la liceu, nu prea l-am văzut învăţând. Cred
că se baza mai mult pe ce prindea în clasă.
Aşa a învăţat limba engleză – aşa literatură
universală (ca profesor, scriitorul Dan Floriţa
Seracin). Dar, în jurul vârstei de 35 de ani –
acum are 40 - a început să se deschidă către
lectură. Acum să nu credeţi că se poate dispensa de telefon sau laptop: cu ele lucrează
toată ziua, îşi câştigă existenţa. Dar a început
să citească, să se arate interesat de Noica, Cioran, Pleşu şi Liiceanu, Patapievici (Alexandru
Dragomir). De Hegel, Kant, Kierkegaard şi
Heidegger. Mai pune pe hârtie câte-un panseu lirico-filosofic, vreun poem compozit...

e o carte uşor de înţeles – pentru
toate timpurile/ locurile/ vârstele.
„Biblia este cartea care mă înţelege şi mă conţine. Este vorba pe
paginile ei şi despre mine. Eu sunt
acolo „un personaj important”:
păcătosul!” (Cum zice şi Apostolul Pavel, când vine vorba despre
păcătoşi: „... dintre care cel dintâi
sunt eu!”) Iar un alt nume mare al
teologiei protestante, R.A. Torrey
compară întregirea canonului Sfintei Scripturi - de la Genesa (V.T.) la
Apocalipsa Noului Testament - cu
evoluţia în timp a unei plante. Avem mai întâi
o sămânţă care germinează, apoi încolţeşte,
prinde frunze, face muguri şi flori. Iar în cele
din urmă, sămânţa mică rodeşte: „În Apocalipsă putem vedea fructul copt al Genesei”,
spune teologul.
De altfel – cum spune şi Gabriel Liiceanu în
cărţile dumisale – omul e un mare fabricant
de iluzii. Dar mai ales de autoiluzii, care sunt
mai păguboase decât cele pe care le servim
altora: de-a dreptul frustrante, păgubitoare.
Dacă nu te preocupă veşnicia ta, „chestiunea evreiască” a sufletului (mi se pare că tot
G.L.), viaţa ta se poate asemăna cu o grădină de flori sau de zarzavat lăsată-n paragină.
Eşti filosof şi seara, înainte de cină, ai raţiocinat; dar, dacă eşti întrebat, nu mai ştii nici
cu cine-ai cinat!

„Cunosc pe
cineva, un coleg
de breaslă, care de
fiecare dată când
împrumuta cărţi
de la bibliotecă,
dosea pe sub
haine şi câte una
neînregistrată.
Atunci l-am
condamnat –
acuma îl fericesc;
stau şi mă gândesc:
oare era păcat?
Omul era sărac,
dar un bun scriitor,
un suflet ales; el
practica furtul cel
mai nevinovat....
Cine mai fură azi
cărţi?”

Dumitru Popescu

n ilustraţiile numărului n

Ilustrăm acest număr cu lucrări expuse în cadrul
International Lugoj Art Festival (29 septembrie - 31 octombrie 2022)

Baba bisericoasă şi filosofii neînţeleşi
O babă bisericoasă era mereu întrebată la
întoarcerea acasă despre ce a vorbit popa la
biserică. Iar ea, care mergea acolo să caşte
gura (să vază cum se mai poartă femeile –
ce port adică au adoptat) răspundea constant: O fost frumos, mamă…, vai cât de bine
vorbeşte popa nost’! Dar cam la fel stau lucrurile cu marii filosofi ai omenirii noastre.
La Berlin, prin anul 1819, Hegel avea în aula
magna a universităţii sute de auditori care
nu prea înţelegeau ce vrea să spună filosoful
în conferinţele sale cu titluri răsunătoare.
Iar situaţia se cam repetase cu Heidegger,
la Freiburg, cu o sută de ani mai târziu. La
sfârşitul unei conferinţe, un reporter se apropie de o doamnă pe care o zărise în sală stând
smirnă, numai ochi şi urechi. Vine la ea şi o
întreabă: Aţi înţeles ceva?... Iar dânsa: „Nu.
absolut nimic. Dar Profesorul nostru vorbeşte aşa de frumos!...”
Pe de altă parte, teologul luteran James
Montgomery Boice este de părere că Biblia

Despre originalitate, sau a te „scălda”
în ideile altora. Gazda gândului

Toată viaţa citim cărţi, „împrumutăm” şi
asimilăm ideile altora, pe care le transformăm în cărămizile culturii proprii. Chiar
dacă sunt nişte corpuri străine îmbrăcate în
hainele noastre, ni le aprop(r)iem în aşa măsură, încât în final chiar devin ale noastre.
Oare nu pe aceasta se bazează întreg progresul ştiinţei? Generaţiile următoare au preluat
descoperirile celor dinainte şi le-au dus mai
departe. În acelaşi fel, un scriitor nu poate
cultiva (în „grădina proprie”) o literatură originală, decât dacă ar face abstracţie totală de
tot ce s-a scris înainte de el. Lucru imposibil
şi inimaginabil: spre a învăţa să scriem, trebuie să vedem cum au procedat alţii înaintea
noastră. Cum spune şi evocatul de noi Gabriel Liiceanu în ultima sa carte: „Să-ţi croieşti
drum prin avalanşa gândurilor tale altoite
pe gândurile altora”. Şi: „înălţându-şi gândul
propriu din miile şi miile de pagini citite”.
...În acest fel, omul ajunge doar gazda gândului (sau ideii), iar nu autorul propriu-zis.
Dintotdeauna, disputele de idei nu s-au produs nici în Academia lui Platon (înfiinţată
după moartea lui Socrate), nici în Lyceul lui
Aristotel şi nici sub Porticul stoicilor/stoa.
Nici chiar în Agora ateniană sau în Areopag;
ci în forul interior – scuarul minţilor omeneşti destupate ale tuturor timpurilor. Minţi
„expandate”, augmentate. În firidele minţii
- şi astfel strâmtele „încăperi” se lărgesc şi
cresc înspre universalitatea Logosului ceresc,
ieşind din arealul lor pământesc.
P.S. Cât despre hoţul de cărţi, cel din realitatea trăită, nu cel din cartea cu acest titlu
apărută în 2014 la editura Rao, autor Markus
Zusak: Cunosc pe cineva, un coleg de breaslă, care de fiecare dată când împrumuta cărţi
de la bibliotecă, dosea pe sub haine şi câte
una neînregistrată. Atunci l-am condamnat
– acuma îl fericesc; stau şi mă gândesc: oare
era păcat? Omul era sărac, dar un bun scriitor, un suflet ales; el practica furtul cel mai
nevinovat.... Cine mai fură azi cărţi?

Adrian Galan
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21 mai 1980. Întâlniri cu Mircea Eliade (II)

La armată. E 21 mai, a fost o zi foarte
frumoasă după câteva friguroase, cu
ploi reci, un coşmar. Să faci marşuri pe
vremea asta, noroaiele adunându-se pe
bocanci, un pas, doi paşi, apa intrând
în manta, impregnând-o. …Colegii mei
sunt, nu-i aşa, cei mai buni dintre cei
buni şi nu se tem de aceste rele istorii.
Nimic nu e prea rău lângă ceilalţi, când

insuportabilă, Doamnelor şi Domnilor,
aproape insuportabilă.
Orice am face, astăzi este 21 mai,
aceasta este ziua. Sfinţii Constantin
şi Elena, dar nu în timpul serviciului
militar. De la începutul concentrării au
trecut 17, prea multe zile nu mai sunt.
Ieri-alaltăieri am citit, după masa de
seară (cum altfel?) întoarcerea din

versuri de altădată
ca turnul din pisa

pe-aici, dragule, viaţa îşi urmează cursul ei nefiresc, pe-aici vezi
numai şi numai mizerie, feţe de oameni trişti holbându-se la feţe de
oameni trişti, aici se fac cele mai mari matrapazlâcuri, hoția e-n toi,
curvia la modă, tâmpenia molipsitoare, o mare găinărie, dragule,
o mare găinărie, astăzi un tip mi-a fluturat pe sub nas un teanc de
bancnote, o pipiță costă cinci dolari, și tot așa, visele săracilor se
războiesc cu visele bogaţilor, şi cerşetorii se-nmulţesc, se-nmulţesc ca
ciupercile, şi plouă, plouă tot timpul, s-a dus vremea bună, s-au dus
vremurile bune, tu mă întrebi cum stau, ca turnul din pisa desigur.

la tribunalul norilor

familiarizează-te cu aceste pagini, cu aceste cuvinte doldora de
tristețe! tu nu mai poți iubi, nu te mai poți întoarce, s-a dus tinerețea
ta, s-au dus una după alta vârstele tale, vine vremea când trebuie
să ieși în întâpinarea femeii aceleia cu negre veșminte, vine vremea
când trebuie să te înfățișezi judecătorilor, acolo sus, la tribunalul
norilor, când trebuie să părăsești scena, scenariul, despre care nimic
nu știai. cine va simți lipsa ta? cine te va putea opri din drum? vei
vedea neputinţa întregii lumi, vei vedea lumea iluziei spulberându-se
brusc, vei vedea ce nu văd văzătorii: o sferă albastră îndepărtându-se
lent, decolorându-se, transformându-se în cuvinte.

Nicolae SILADE

nicolaesilade.blogspot.com

eşti singur lucrurile ţi se par foarte
complicate, dar când eşti împreună cu
ceilalţi, cu cei mai viteji dintre viteji?
Luni dimineaţa, când nu sunt dezlipit din somn... când n-am ieşit încă
din uterul somnului... sunt un infirm.
Aud prin vreme nenăscuţii câini.
Pe urmă toate se aşează la locul lor, starea sentimentală se repară, se reface...
cu câteva vorbe cazone, mustind de
vigoare. Câteva urlete virile te pun pe
picioare. Viaţa devine nu numai suportabilă, ci şi veselă, optimismul ne asediază din toate părţile: a început o zi
nouă. O săptămână nouă, o viaţă nouă,
ferice. Incipit vita nova.
Trebuie să ne facem frumoşi, aşa
că alergăm spre spălător, el ne încape
aproape pe toţi. Şi nici nu e nevoie
să ne încapă pe toţi, căci nu mergem
acolo toţi deodată. În prima zi când
m-am ras am avut o senzaţie ciudată,
aproape un şoc: cine e domnul care mă
priveşte din oglindă? Cei din jurul meu
erau tineri, terminaseră facultatea cu
3–4 ani în urmă, nu eram toţi o apă şiun pământ? Nu - nu - nu, cum să fim?
Faţa mea nu-şi afla locul acolo. Era

rai şi Huliganii. Le-am citit şi le-am
recitit, lectura nu a fost dificilă, surpriza a fost suficient de mare. Din zvonuri,
din recenziile publicate în antologiile
alcătuite după 23 august, din unele
citate ale „articolelor de sinteză” mi
se părea că romanele ar fi foarte greu
de recuperat... că o anumită opţiune
ideologică le face inutilizabile azi: fapte
inavuabile ale unei tinereţi agitate.
Surpriza lecturii: Sartre sau Malraux
pot fi descoperiţi „ceva mai devreme”
în extraordinară risipire de idei, de
personaje ale romanelor autorului se
manifestă şi la nivelul personajelor: autorul e multiplu, o seamă dintre ideile
publicisticii sale se recunosc într-un
eseu sau altul. Nu e vorba de ilustrare,
sau de o ilustrare mecanică: e vorba de
o „experimentare” a ideilor prin personaje literare. Mircea Eliade nu încheie
nimic fiindcă n-are răbdare să termine
ceva. E grăbit. Ştie că va reveni, revine
asupra situaţiilor, personajelor, confesiunii pentru că paginile de demult
în care încerca să afle ce-i cu gândul
lui, cu condiţia lui, aparţin unui mort.
El învie abia acum, pe această pagină,

iar noi trebuie să asistăm la un miracol. Mitul reintegrării (1942) poate
fi redescoperit şi în Întoarcerea din
rai. O seamă dintre eseurile adunate
în Oceanografie sau Fragmentarium, de asemenea. Dacă scriitorul
exersează în romane idei, dacă fiecare
pagină continuă o idee lansată mai demult, un personaj abandonat în cutare
carte, nu înseamnă că ele, cărţile, nu se
susţin şi printre structură proprie.
Obsesia biografiei, a personajului cu
arbore genealogic e prezentă în tot ciclul. Marile familii l-au preocupat întotdeauna pe Mircea Eliade, nu numai
fiindcă era un admirator consecvent al
lui Balzac, ci pentru că era mereu preocupat de istorie, de datele exacte care
oferă şansa reflecţiei trainice. Mai e
(şi poate că ar trebui să mă ocup mai
atent de asta) obsesia familiei ascunse,
fiindcă tatăl nu este un cărturar, este
un militar. Uniforma nu anulează personalitatea, ci o potenţează. Ofiţerul
face parte din altă ierarhie nobiliară:
kşatria. Eliade trebuia să-şi pună la
punct biografia, adică să-i descopere pe
acei aristocraţi care i-ar putea aşeza arborele genealogic pe un sol ferm. El nu
scrie roman fiindcă iubeşte ficţiunea,
fantazarea, ci fiindcă e convins de misiunea ştiinţifică a operelor imaginare.
De posibilitatea lor de a crea realitate.
De a corecta realitatea nedemnă de noi.
Tema părinţi şi copii e obsedantă,
şi ciclul întoarcerea din Rai ar fi
trebuit să vorbească despre „drepturile
copiilor”. Uneori replicile sunt luate
din „romanele adolescenţei”, alteori înscrise în polemică cu acestea. Părinţi şi
copii, bătrâni şi tineri, familie şi individ
— iată simetriile fiecărei pagini. Stau şi
îl aştept cu spaimă pe tovarăşul locotenent, pe tovarăşul căpitan, pe tovarăşul
maior care ar putea să-mi confişte cărţile şi caietele. Vine? Nu vine?
Nu vine.
În buna tradiţie a romanului consacrat, ciclul (şi când scriem ciclul
întoarcerea din rai ne referim la
întoarcerea din Rai şi Huliganii)
are în centrul ei două familii: Dragu
şi Anicet. Bineînţeles că aceste romane-mozaic nu au un centru: poate
prim-plan e cuvântul potrivit. Tinerii familiilor, David Dragu şi Pavel şi
Petru Anicet, reprezintă polii care grupează „experienţele celorlalţi”, numesc
„poziţia specifică” a generaţiei în timp.
Există, la cei doi (dar şi la alţi eroi tineri
ai lui Mircea Eliade) un adevărat complex al tatălui. Să încercăm să notăm
câteva dintre aspectele lui. Mai întâi
— şi nu fără semnificaţie, accentele
cad asupra maiorului Dragu. Meritele
tatălui nu trag uşor în cumpăna studiului. Tatăl avusese un ideal: luptase
pentru România Mare. Omul a făcut
fapte eroice („de care vorbea întreaga
Moldovă”). Este un făuritor de istorie.
Omul e mândru de viaţa sa („Eu sunt a
doua generaţie de la opincă şi am ajuns
maior. Ajungeam mai sus, dacă n-aş fi
rămas cinstit”.). Omul are o concepţie
despre viaţă („dacă viaţa are vreun rost,
apoi acesta nu poate fi decât ridicarea
măririi cucerite, numele transformat în
renume”) pusă sub semnul întrebării
de faptele fiilor săi. Eroul e derutat;
„urmaşii” par a fi nişte degeneraţi.
Iată, puse în alţi termeni, câteva dintre întrebările „emines-ciene” ale literaturii: „Şi totuşi pacea există, eroii
sunt dezarmaţi, şi altele, altele multe
nemainădăjduite acolo pe front s-au
împlinit. Toate acestea sunt atât de
neînţelese. Nu există decât un lucru
singur: că omul trebuie să mai înainteze, să cucerească poziţie după poziţie,
să se impună în fata celorlalţi oameni
(…). Să ajungi o glorie a ţării, un nume
— să faci din numele familiei o mândrie
a neamului. O ţară întreagă să tresară
la numele lui David Dragu, fiul marelui
erou, maiorul Ion Dragu…/ Dar tinerilor le lipseşte vlaga; nu mai au cura-

Cornel UNGUREANU
jul să ceară, să rupă din dreapta şi din
stânga, să-şi smulgă singuri dreptatea,
… averea. Au alte idei în cap. „Nu le mai
place lupta…”. (s.n.)
Le lipseşte celor tineri vlaga?
Generaţia celor dinaintea lor aveau un
ţel clar: aveau pentru ce să lupte, va
spune Mircea Eliade în L’ épreuve
du labyrinthe; idealul lor, România
Mare, e realizat. David Dragu este fiul
eroului, şi neînţelegerea dintre „părinţi şi copii” este semnul sub care se
desfăşoară întoarcerea din Rai.
„Are s-o sfârşească rău, ca Eminescu.
Munceşte prea mult, scrie şi citeşte
mereu şi-şi arde creierii”, gândeşte
maiorul Dragu. Dispreţul pentru efortul intelectual este elocvent pentru
„situaţia” personajului în roman. David Dragu este, cu două licenţe, „abia
corector” şi bătrânul nu înţelege de ce
fiul nu doreşte succesul, integrarea în
sistem. Pavel Anicet renunţă la scris,
alţii renunţă la operă şi aproape fiecare la dragoste: la familie. Nimeni,
în întoarcerea din Rai nu acceptă
Instituţia, oficializarea, fiecare încearcă
o cale a individualizării. Romanul e bipolar, trăind prin cupluri; fiecare prezenţă „angelică” îşi are cuplul său „demonic”, contestarea sa. Personajele se
acuză mereu pe ele însele, le e silă de
ele şi de gesturile lor; între adoraţie şi
scârbă nu există stări intermediare. „E
atâta de făcut, sunt atâtea cărţi care
trebuiesc citite, atâtea gânduri care
îşi aşteaptă condeiul să fie scrise, —
şi eu, eu ca un prost, îi ascult pe ăştia
vorbind, spune undeva David Dragu.
Pavel Anicet îşi îndreaptă „tot dezgustul împotriva lui însuşi”. Insul renunţă
la scris dar îşi propune altă operă de
creaţie — viaţa: „Să fie viaţa mea o creaţie, să o împlinesc din toate părţile,
să o rotunjesc; ăsta să-mi fie ţelul. Dar
de ce să o fac operă de artă când e atât
de greu să rămână viaţă liberă, viaţă
simplă?” Fiecare negaţie atrage după
sine afirmaţia, fiecare „viciu” al personajului presupune o virtute nu întotdeauna evidentă. În întoarcerea
din Rai David Dragu îşi păstrează cu
încăpăţânare „virginitatea”, curăţenia
trupească. Nevoia de vulgaritate este
una dintre trăsăturile personajului, altfel ascet. „Vulgaritatea e o caracteristică
a generaţiei noastre (…). Asta înseamnă
sănătate, vână de plebei”, exclamă undeva romancierul Lazarovici. Tinerii
contestă haotic, refuză anarhic.
Discuţiilor de idei le sunt opuse cele
„vulgare”. Însuşi romanul trăieşte
„despicat”: pe de o parte, dezbaterile
de idei, şirul de teorii ale generaţiei şi
asupra generaţiei, şi pe de alta relatarea, în spiritul romanului a faptelor (biografiilor) personajelor. „Dacă vrei să
fii real, admite că trebuie să fii complet,
adică brută”, exclamă Emilian, alt romancier al generaţiei. Programul său e
antiliterar. „Dar tocmai ca să-mi bat joc
de literatură scriu. Iar dacă voi fi închis,
cu atât mai bine pentru vânzarea cărţii.”
Putem descoperi în „programul literar”
nu numai manifestările unui furios, şi o
„estetică a romanului”, ci şi o biografie
de „creator” al generaţiei: „Emilian scrie aprins şi zâmbeşte, filmându-şi zarva pe care o va stârni romanul! real,
real, fără nici o reticentă, aşa cum e,
aşa cum fac toţi. Când se vor citi toate
acestea, când realitatea va fi cunoscută
de toţi, se vor supăra bătrânii, esteţii”.
Evident, un program literar cum sunt
atâtea în deceniile trei şi patru; ideile
sale nu sunt totuşi de puţin „originale”
sau neobişnuite pentru cel ce citeşte revistele culturale ale epocii:
n Continuare în pagina 8

Radu CIOBANU

Poetul, romancierul, eseistul Horia Bădescu este și
un redutabil publicist. Discret, fără a deveni obositor
prin ubicuitate, d-sa e o prezență pregnantă în momente importante, când se simte nevoia unei minți
lucide și a unei voci expresive, care să acopere retorica patriotardă, demagogică, populistă, mincinoasă,
manipulantă, a influencerilor de serviciu. S-a văzut
asta și în 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri,
când a publicat volumul Doar din pământul Patriei,
un florilegiu de mărturisiri aflate între credințe și revolte, expresie a interferenței dintre un eu liric hipersenzitiv și un eu civic pe care împrejurările, mai
curând decât istoria, îl obligă să stea într-o gardă
perpetuă. Dar „lucrurile lumii acesteia” – cum zice
Radu Stanca – „sunt bătute de vânturi ca trestia”
și de atunci au mai involuat în sensul că au apărut
noi calamități, o molimă trainică iscată din China,
o năvală de resuscitate hoarde asiate asupra Ucrainei, de fapt asupra Europei, o sporită migrațiune de
popoare năpăstuite, o răscoală a naturii asupra trufiei
omului care s-a imaginat „stăpân” al ei, dar și înviorarea în noi ipostaze a unor ideologii demențiale, de
mult compromise, care ar duce în final la dictatura
imbecilității asupra spiritului. Ne aflăm, așadar, într-o fază definită prin intrarea speciei umane într-o
derivă care-i poate deveni fatală și din care, cel puțin
deocamdată, nu se întrevede vreo ieșire rezonabilă.
Domnul Horia Bădescu a urmărit cu diverse prilejuri
acest terifiant proces în toate etapele și aspectele sale,
iar acum și-a editat concluziile, credințele, revoltele
într-un nou volum intitulat cât se poate de elocvent
Între Scila și Caribda, încotro? 1
Prima propoziție a acestei cărți îi sună familiar
oricărui combatant activ pe baricada bunului simț:
„Scriu cu un tot mai acut sentiment al inutilității.”
Acest sentiment dizolvant, din care se naște ispita
abandonului, e primejdia absolută, născută la rândul ei din coabitarea cu masa „semenilor”, amorfă,
pasivă, de unde nu poate veni nicicând vreo reacție
atitudinală: „La ce bun” - se întreabă Horia Bădescu,
- „să pricepi că ești unic și irepetabil și să-ți asumi
această realitate, cu bucuriile și primejdiile ei, când
e atât de cald și bine în pântecul gloatei?” Nu e o întrebare retorică atâta timp cât se găsesc și răspunsuri,
iar d-sa asta face aici, „între Scila și Caribda”, caută,
și află răspunsuri. Există totuși o rațiune care nu ne
îngăduie să părăsim baricada și ea precede prima
propoziție citată mai sus, iar Horia Bădescu a plasat-o
ca moto al întregii cărți: „Poți să prostești unii oameni tot timpul și toți oamenii un timp, dar nu poți să
prostești toți oamenii tot timpul.” Abraham Lincoln
dixit. Adevărul acesta rostit cu aproape două veacuri
în urmă a rămas activ până azi, când vedem cum tot
mai numeroase personalități din toate domeniile nu
acceptă să fie prostite și se ridică întru salvgardarea
speciei și planetei de sub invazia unor comandouri de
decerebrați care încă mai sunt considerați intelectuali. O mare parte dintre cei mai onești și lucizi, oameni
de știință, artiști, scriitori, filozofi sunt convocați de
Horia Bădescu pe post de contraforți ai propriei viziuni și lupte cu teluricul și iraționalul: Mario Vargas
Llosa, Douglas Murray, Pascal Bruckner, Alain Delon,
Lucian Blaga, Ana Blandiana, Marius Oprea, Radu
Boroianu, Yuval Noah Harari, Basarab Nicolescu,
Antoine de Saint-Exupéry și atâția alții care se ridică
în apărarea civilizației umaniste atacată concomitent din direcții atât de diverse. Dar confruntarea se
anunță de durată și cu final imprevizibil, deoarece
„...umanitatea n-a dus lipsă și nu va duce niciodată
lipsă de nebuni pe care contextele sociale și prostia
oamenilor să nu-i așeze în centrele de putere, acolo
unde se poate pune la cale orice, inclusiv o sinucidere
colectivă.” Iar în pragul unei sinucideri colective ne
aflăm azi cu toții.
Două sunt cauzele globale ale derivei lumii de azi,
așa cum se văd ele din eseurile justițiare ale lui Horia
Bădescu. Prima prin amploare, afectând toate domeniile existenței, este vandalizarea Creației divine,
model absolut al desăvârșirii: „Niciodată trufia omului, orbit de o grandoare autoindusă și de un narcisism bolnav n-a fost mai mare. Niciodată încălcarea
barierelor sacre și atacul împotriva arhitecturii atât de
subtile, atât de măiestru întocmite a lumii create, în
numele foamei de a cerceta, a descoperi și a modifica,
n-au fost mai agresive! [...] Cine le permite acestor
ucenici dezmățați să se joace de-a Marele Mag, ca noi
să suportăm pedeapsa universului ultragiat? Cum să
mai învingi pandemia sufletească, boala distrugătoare,
într-o lume de unde cartea, învingătoarea răului, e
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pe cale să fie, ca și Dumnezeu, alungată?” Apropo de
carte, apariția librăriilor specializate în benzi desenate i se pare lui Horia Bădescu o blasfemie la adresa
literaturii lumii. Este și acesta un fenomen specific
derivei globale, banda desenată fiind singura lectură
accesibilă analfabetului funcțional în eventualitatea
că ar fi vizitat de vreo neverosimilă undă a dorului
de a citi. Tot ceea ce este, din ignoranță sau criminală
intenție, conceput împotriva naturii, de la vandalizarea unei opere de artă la „resetarea” conceptului de
familie, se întoarce asupra planetei și a speciei umane. Nu pot fi acceptate sub nici o formă, scrie cu
îndreptățită indignare Horia Bădescu, „transferul necuvenit al atributelor familiei naturale, mutilarea limbajului care o definește, renunțarea la cuvintele sacre
tată și mamă, pe care s-a întemeiat, de la începutul
începutului, dăinuirea speciei, pentru mofturile și
sensibilitățile unora și altora și, mai ales, agresarea
legiferată a inocenței copiilor și adolescenților.”
Dar de unde vin toate astea? Știm de unde, din re-

animarea pe noi portative a unor ideologii expirate,
cum a fost cea a Școlii de la Frankfurt, un „vector
instituțional în propagarea disimulată a revoluției
bolșevice”, renăscută în Universitatea Columbia, de
unde, prin releele altor universități americane s-a
revărsat și asupra Europei. Este „răul american”, cum
îl numește Ana Blandiana, în arealul inițial al căruia,
un „estetician” marxist precum Gyὂrgy Lukács clama: „Oare cine ne va scăpa de cultura occidentală?”
Iată că s-a găsit cine să „ne” scape, atunci când cuvântul de ordine a devenit demolarea „fiecărui stâlp
al culturii occidentale – familia, morala, biserica,
democrația, legea, libertatea de exprimare și altele”,
cum enumera David Galland, în presupozițiile sale
terifiante, citat de Horia Bădescu. Întreg acest climat a fost posibil prin cea de a doua cauză a derivei
globale, „ofensa supremă”, cum o numește fără nici o
ezitare sau echivoc Horia Bădescu: „Trebuie s-o spunem deschis: adevăratul motiv al declinului culturii
occidentale este îndepărtarea de elementul fondator
al ei, liantul secular: creștinismul [...] Lepădarea de
sacru se reflectă în slăbiciunea reacției europenilor
față de contenciosul ciocnirii cu o civilizație profund militantă în dimensiunea ei religioasă, precum
Islamul, și deopotrivă, în falia interioară, în vidul
care se așază între ființa și existența civilizației europene.” Refuzul politicienilor UE de a recunoaște
rădăcinile iudeo-creștine în definirea comunității europene, fără consultarea și acordul popoarelor lor, e
un suicid indus, criminal, nici măcar o eutanasiere.
Secularizarea, renegarea, eludarea, ignorarea întrun fel sau altul a transcendenței, nu e o greșeală ci o
trădare a „patternului fondator” al fizionomiei Europei și a civilizației specifice pe care a întemeiat-o. Dar,
zice Horia Bădescu, „...politicienii vin și pleacă, dar
popoarele rămân să suporte repercusiunile visurilor
sau fantasmelor politice asupra vieții și viitorului
lor.” Iar viața, ca și viitorul lor, se conturează de pe
acum cu fermă claritate ca un haotic conglomerat de
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aberații prin care, cum am spus, se va instaura dictatura imbecilității asupra spiritului. S-a dat acestui
conglomerat numele de „corectitudine politică”. Cum
și e, de fapt: nicidecum morală, ci politică. Din ea „își
extrag seva feminismul radical și polarizarea rasială,
libertinismul extrem și decăderea familiei, contracultura agresivă, cancel culture, woke și atâtea alte
«progresisme» care bântuie o societate hedonistă, ce
și-a pierdut în bună măsură reperele morale, sabotate
de religiile neomarxiste – descendente ale defunctei
Școli de la Frankfurt.”
Toate cele enumerate mai sus au ajuns să se manifeste aberant și insolent și sunt resimțite profund
perturbator în societatea contemporană, iar eseurile
lui Horia Bădescu oferă astfel cititorului și o bogată
galerie de aberații „progresiste”. De unele încă nici
nu aflasem, dar toate sunt frisonante și cum spune
d-sa, pentru a le defini, sintagma „noaptea minții”
nu e decât un eufemism. Spațiul nu-mi îngăduie să
ofer exemple, dar mă voi opri totuși asupra unei astfel de aberații din categoria „contracultura agresivă”.
Mă refer la cazul unei regizoare olandeze, Lotte de
Beer, care, în 2021, a pus în scenă la Opera Bastille,
Aida, într-o viziune care n-a mutilat-o, ci a masacrat-o bestial în numele corectitudinii politice. Dar
mai îngrozitoare aici decât faptul în sine, e vestea că
„performanțele” ei regizorale sunt foarte apreciate de
vreme ce, din acest an, a fost numită directoarea a Vienna Volksoper, a doua, ca importanță, operă din Viena, după celebra Operă de Stat – Wiener Staatsoper, aceea care, din 1992 până în 2010, s-a aflat sub
cel mai longeviv directorat din istoria ei, acela al
timișoreanului Ioan Holender, care în tot acest timp
a ținut piept cu fermitate oricărui abuz regizoral.
„Trebuie spus însă”, precizează Horia Bădescu,
„că aceste asasinate ale operelor marilor scriitori
și compozitori, datorate corectitudinii politice, au
fost prefațate de ceea ce am putea numi «dictatura
regizorală» din ultimele decenii, menită a pune în
evidență mai înainte de orice, «inteligența și talentul» directorilor de scenă”, mergând uneori până acolo, îmi îngădui să adaug, încât numele autorilor erau/
sunt eludate de pe afișul spectacolului. Un fenomen
de o vanitate dezgustătoare, despre care au scris cu
indignare în jurnalele lor și alți intelectuali raționali și
de mare cultură, precum Vintilă Horia, Mircea Zaciu,
Eugen Dorcescu. Atâta doar că „dictatura regizorală”
din urmă cu câteva decenii își avea sursa în vanități
și narcisisme maladive, în timp ce aberațiile regizorale de azi - și nu numai regizorale - sunt subordonate
unor noi forme odioase de dictatură a politicului, de
care suntem de pe acum de peste tot împresurați.
Cu o profundă implicare afectivă, cu o expresivitate
elegantă, dar lipsită de mănuși, întemeiat pe o documentare vastă, de ultimă oră, Horia Bădescu ne-a
pus în fața priveliștii panoramice a lumii de azi, care
nu e deloc optimistă. Dar evitând a privi adevărul
în față nu rezolvăm nimic. Ideea e că printre Scila și
Caribda se mai poate trece, cum și Ulise a trecut. El
a ajuns în cele din urmă acasă. Noi însă, ajunși dincolo, ne vom afla în fața întrebării acum încotro?
Care mai e acasa noastră pe această planetă aflată,
nu doar la figurat, în flăcări? Răspundă fiecare cum
poate, dar – cum ne sugerează de data aceasta poetul Horia Bădescu - esențial e să nu ne îngăduim
„surâzătoarea inconștiență a mărului”, în timp ce e
devorat dinăuntrul său de vierme.
_____________
1 Horia Bădescu, Între Scila și Caribda, încotro?, ClujNapoca, Școala Ardeleană, 2022.
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Fănuș Neagu - 90

Fănuş Neagu și „emblemele” balcaniei (II)

La o nouă lectură şi, într-un context
de recepţie eliberat de toate opreliştile,
„romanul” Scaunul singurătăţii (ediţie
definitivă nevarietur, 1991) îşi dezvăluie
alte semnificaţii. Eugen Simion observa, de
pildă, că frica este „simbolul structurant”
al cărţii, constatare cumva surprinzătoare
(dar perfect motivată) pentru un scriitorartist care, neavând simţul tragicului
(cum, repetat, s-a afirmat), dezvoltă o viziune carnavalescă, inadecvată aici.
Bolnav de stil, îmbrăcând lumea în „culori mitologice”, popularul Fănuş Neagu
rămâne irezistibil pe spaţii mici. Inimitabil
(deşi „fănuşienii” au prosperat o vreme), el
se revarsă în pagină în rafale năucitoare,
fiind – înainte de orice – un povestitor.
Întrebarea dacă Scaunul singurătăţii ar fi
un roman s-a pus şi recolta opiniilor indică
polarizarea părerilor. Romanul, spunea
cândva Borges, este „o oboseală a cărnii”,
conţine umplutură; nuvela ajunge pentru
a spune lucruri esenţiale. La Fănuş Neagu,
împins de poetica prea-plinului în culoare, patimă celebratoare, exces, nu poate
fi vorba de un economism al mijloacelor;
şi nici de o disciplină epică. Fantezia şi exaltarea nasc delirul imaginativ, o erupţie
necontrolată de imagini. Plonjăm în timpul
esenţial, cel al povestirii. O ştafetă a naratorilor cutreieră prozele sale, investigând o
lume „bătrână”, aflată la „marginea apelor”,
gustând bucuriile păgâne. Cu rădăcini înfipte în arhetipologia estului european,
contaminat de Sadoveanu şi Voiculescu,
Fănuş Neagu închipuie un mythos danubian, sondând viaţa instinctuală, închizând
un sens hermetic într-o proză sensuală,
trepidantă, livrată sub eticheta romanului.
Vitalismul, frenezia hedonistă, descrierile
voluptuoase, practicile magice urcă în fantastic şi gratuitate, prozatorul râvnind racordul cosmic, „legea firii”. Şi, peste toate,
„o beţie de lună”, semn al eminescianismului; o lume aflată sub vraja şi teroarea
lunii, cu eroi suferind de inlunaţie. Poeticul se scaldă într-un spaţiu pervers, epicureic, protagoniştii iubind viaţa în exces.
Scaunul singurătăţii era rodul acestui
scris chinuit şi, totuşi, sărbătoresc. Metaforizarea frânge deseori intenţiile alegorice,
„odăjdiile” stilului (cu amprentă mateină)
împovărează un poem simbolic, declinant,
devorându-şi autorul. Fănuş Neagu este
„topit în pagină”, chinurile scrisului nu se
văd, talentul său indicând – amăgitor – o
uşurinţă a redactării. Epicul curge, grindina metaforelor se prăvale nemilos, denigratorii invocă opintelile lecturii, patetismul
inutil, sensul pierdut, înceţoşat, „ascuns”
după grelele perdele metaforice, „aruncate” de un spirit ludic, inventiv stilistic.
Adevărul e că proza lui Fănuş Neagu
îmbie către o lectură simbolică (calul
malefic, peştele-centaur etc.). Dar salba
strălucitoare a povestirilor, amestecând,
într-un seducător vălmăşag epic, realul
cu fabulosul, frenezia senzorială, avalanşa
metaforică, întârzie ori chiar amână acest
popas analitic. Inşi păguboşi, euforizaţi,
scindaţi, ticăloşiţi, eroii fănuşieni trăiesc
într-o lume fantastă, sub regimul
sărbătorii; atinşi de patima risipirii, ei
sunt indiferenţi la „citirea” semnelor,
iubesc fiesta, luxurianţa, acordă metaforei greutate existenţială; stilul artist este
transferat protagoniştilor. Ei seduc, dar nu
au exemplaritate morală: trăsniţi, posedaţi,

itineranţi, fraternizează, cutreieraţi de
mari patimi, sub cupola vorbelor afurisite,
cu o neistovită capacitate de invenţie. Dar
metafizica lor e în suferinţă, anxietatea e
zgomotoasă, orgiastică, iubind luminile
rampei, injecţiile euforizante, anestezia;
nu au, cum s-a spus, aderenţă la tragic.
Barochismul este sigiliul acestei proze
care maschează „leziunea vitală” a unei
lumi tocmai prin plinătate, dând în clocot,
revărsându-se peste rama naraţiunii.
Extraordinar portretist, alungând personajele „tipice”, Fănuş Neagu cântă lumea
dunăreană (cea „fără seamăn”), un oraş
„fără pereche” (negreşit, Brăila), pompând
„sânge triumfal” în arterele textului;
aglomerând fără milă metafore, plutind în
pitorescul pur, într-un festin prelungit, caricat, râvnind a opri trecerea. Iată „ghemul”
temelor fănuşiene, deşirat într-o scriitură
strălucitoare, de răsfăţ calofil, cu deschideri
parabolice, de certă „vibraţie poetică”. Dar
ploile metaforice obosesc; această reacţie
în lanţ trezeşte, inevitabil, saţietate. Şansa
textelor fănuşiene e că nu pot fi sleite. O
lectură nu epuizează romanul, o nouă
interpretare află, în subsolurile cărţii,
piste fertile, îmbogăţind flora exegetică.
Poematic,
Scaunul
singurătăţii
luminează sensul unei existenţe (Cezar
Saltava), desfăşurată spre însingurare;
apărând şi căutând adevărul personal şi,
împreună cu el, intersectând alte destine,
ţesând pânza unei epoci încercănate, întrun climat de suspiciune şi delaţiune, când
„frica rămâne vie”; o monografie a fricii,
aşadar, trăind în cutele textului, rătăcinduse în hăţişurile epicului, sacrificând
demonstraţia, retezând teza „pe altarul povestirii”. Suntem într-un univers stăpânit de
jocul întâmplărilor şi al „loviturilor murdare”; tragerea la sorţi, regia uzurpărilor
înstăpânesc hazardul într-o lume în
tranziţie (spre clownerie), cu regi de o zi,
atinsă de un inepuizabil delir verbal. Nu
întâmplător, „zar”-ul, observa cineva, intră
în prenumele unor protagonişti (Cezar,
Bozar, Lazăr Mantova – devenit Leb Betleem). Ezitantul activist Cezar Saltava,
exilat la Făurei („interludiul dintre două
prăbuşiri”) nu forţează colectivizarea (care
prinde „lumea-n chingi”) şi, ca ocrotitor al
Mariei Antonescu, va fi pus în discuţia biroului regional şi, inevitabil, exclus. Leb Betleem, evreu prin adopţiune, vrea să-l scoată
din puşcărie pe Alex. Măicăneşti, pe care,
tot el, îl înfundase; revine, pentru a-l „provoca” justiţiar (în sensul unei reparaţii) pe
Dumnezeul locurilor, colonelul Garofeanu.
Eroii fănuşieni, cu gura plină de „poveşti
luminoase”, trăiesc după „pofta inimii
uşoare”. Au o imaginaţie năzdrăvană şi
debitează istorii aiuritoare. În acest spaţiu
al câmpiei („o împletitură de himere”), în
lumea mirifică a bălţilor, colcăind de patimi, se bea vârtos şi se povesteşte enorm.
Destinat carierei militare, trecut prin
Şcoala de literatură (o „cazarmă a creioanelor”, zicea – retrospectiv – prozatorul),
Fănuş Neagu este el însuşi un „aventurier”, îmbătat de limbajul stepei. „Comoara
câmpiei se numeşte depărtarea”; or, invitând la visare, câmpia face parte din biografia scriitorului. Acolo, ne avertizează
el (mereu cu urechea ciulită), limbile „sembolnăvesc de libertatea expresiei”.
Vicleniile şi aromele Levantului, vorbele
colorate şi metaforele deşirate încropesc
biografii fabuloase. Scornind fapte teribile şi iubiri nebuneşti, protagoniştii – cu
simţuri parşive, în jubilaţie – se golesc
de gânduri. Personajele („colţuroase”)
nu agreează masca barocă, jocul duplicitar, metoda „simulării”; dimpotrivă, nu
se menajează, dar nici nu se diferenţiază.
Ele propun un stil, pornit din bucuria
de-a exista. „A fi năuc e treaba inimii”,
proclamă astfel de eroi, pendulând între
vocaţia petrecerii şi „pragul” fricii. Dezordinea fanteziei alătură notaţiilor lirice
aluviunile unui „basm enorm”, dezvoltat
pe latură carnavalescă. Indiferent ce scrie,
Fănuş Neagu dă senzaţia de irealitate. Din
textele sale răsare un unic personaj, plin
de aiurările Orientului, îngânând poveşti,
nins de „lapoviţele de aur” ale toamnei.

Categoric, Fănuş Neagu, o legendă în
timpul vieţii, un „mare scriitor pe spaţii
mici”, nu a avut „mentalitate epică”. El
nu putea scrie altfel. Discuţiile despre
Scaunul singurătăţii (decretat un „mare
eşec”) au adunat o sumedenie de întrebări
şi reproşuri. Formula temperamentală
îl subjugă, însă, irepresibil, trăind într-o
eternă jubilaţie, cu sufletul cutreierat de
„bucuria firii”.
Ca povestitor în transă, Fănuş Neagu
creează viaţa; pagina sa musteşte de concret, dar condiţia sa de martor e subminată
de neputinţa obiectivării. Imagist abundent, el intră în categoria stiliştilor
elaboraţi, lipsiţi, însă, de frână; de aspect
spontan, deşi gestaţia cărţilor sale ar proba
contrariul, învederând o trudă migăloasă,
proza lui Fănuş Neagu dă senzaţia
revărsării, a torenţialului, a clocotului
unei lumi violente: o umanitate pasională,
trăind în exces. Totuşi, e îndoielnic că
Fănuş Neagu ar sta sub emblema „risipitorilor”, ori că, sedus de roman, înţeles ca
şansă a maximei afirmări, ar fi trădat genul
scurt, la a cărui revigorare a pus umărul,
dealtminteri. Dacă literatura română
trăieşte din simţuri, cum zicea Lovinescu, atunci cazul Fănuş Neagu ar întări o
afirmaţie care aparţine chiar prozatorului:
anume că scriitorii Brăilei ar fi „păsările
bizare şi fabuloase ale literaturii române”.
Fănuş Neagu provine dintr-o lume „careşi macină viaţa în vecinătatea permanentă
a apelor” şi care, trecută în cărţile sale,
intersectează pitorescul mediului, plin de
vitalitate şi culoare (ca la Panait Istrati),
crepusculul matein ori tihna contemplativă
sadoveniană, interesată de credinţe şi
obiceiuri necunoscute, degajând mister.
Scriitorul e un voluptuos pătruns de invazia concretului, cultivând o proză lirică ce
eliberează senzaţia halucinanţei; dar, spre
deosebire de Panait Istrati, ne încântă ca
povestitor. Textele sale sunt şi o meditaţie
asupra condiţiei umane, eclipsată de
erupţia de culori şi sunete; există aici oameni violenţi şi o lume evanescentă, dar şi
visătoria, izbucnind nestăvilit în ţinuturile
sudice, unde suverană rămâne, se ştie,
oralitatea. Efortul de obiectivare (citadinizare), cerut prozei noastre de Lovinescu,
privea ieşirea din elementar şi descriptiv,
reprobând pitorescul de suprafaţă; proza
strict senzorială n-ar fi capabilă de profunzime şi nici aptă de foraje, în spaţiul eticului şi al existenţialului.
Poetizând, baletând metaforic pe muchia dintre realitate şi reverie, Fănuş
Neagu nu „încape” în limitele textului;
este aici avalanşa metaforică saturând
cadrul narativ, dar şi oroarea neobarochismului faţă de finit (desăvârşit),
ajungând, prin exces, în fundătura „viciilor virtuţilor sale” (Jean Rousset). Proza
sa transportă mirosuri şi culori, se îmbată
de fast, celebrează existenţa şi instaurează
climatul sărbătoresc. Fănuş Neagu este
în continuă stare de jubilaţie; regimul
sărbătoresc este emblema scrisului său,
contaminat de epicureism, fluiditate şi
teatralitate. Limbajul secretă, parcă, personajele, împinse într-un spaţiu luxuriant; vom găsi existenţe tragice, conflicte
etice, furtuni sufleteşti. Plăsmuirile
aparţin unei lumi halucinante, evadând
în oniric. Prozatorul nu face un examen
sociologic, ci metaforic; fiindcă iluzia, ne
asigură Fănuş Neagu, este egală cu Darul
de a fi în viaţă. Sub crusta simbolică,
desluşind vibraţia existenţelor autentice,
asaltate de bolile civilizaţiei maşiniste,
Fănuş Neagu resacralizează, autentifică
existenţele, transferându-le ritualicului. Scriitorul nu are fixaţii negativiste şi
refuză, instinctiv, înţepenirea maniheică;
funcţionează
doar
mecanismul
solemnităţii în tentativa de recuperare
ritualică a umanului ameninţat (Olelie),
fie de pericolul înstrăinării (Echipa de
zgomote, 1971), ori de cel al visării (Scoica
de lemn, 1981), căzând în anarhism şi vid
existenţial (Frumoşii nebuni ai marilor
oraşe). Radu Zăvoianu, cântăreţul din
Frumoşii nebuni este un „fluture lângă
geana visului”. Fluşturatici, meschini,
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alcoolici, capabili de generozitate, eroii
lui Fănuş sunt seducători, dar nicidecum
exemplari. Refuzând finalurile închise,
proza sa este ameninţată de mişcarea
centrifugă a acestor universuri anarhice,
pulverizând naraţiunea.
Organul principal al scriitorului este
urechea, zicea Fănuş Neagu. Precum
altădată Caragiale, Fănuş Neagu este interesat de limbaj. Dar, observăm, personajele sale nu se diferenţiază prin limbaj;
ele nu trăiesc caracterologic, ci prin oralitatea liberă de orice construcţie canonică.
Căutându-i ascendenţa şi apartenenţa la
o anumită familie literară, vom spune că
scriitorul, interesat de senzorial şi fantasticul enigmatic, împins în terifiant,
se preumblă într-un ţinut exotic (cel al
bălţilor Brăilei şi al Bărăganului), ilustrând o promoţie a ruralilor care a izbucnit în proza noastră în anii ’60, descoperind, din alt unghi şi într-un alt timp,
complexitatea sufletului ţărănesc. Fănuş
Neagu, trăind starea fundamentală de
copil de ţărani, este „provocat” de anotimpuri. Starea de exaltare e întreţinută
de întâmplările zăpezilor şi ale grâului,
fiinţa sa, mânată de curiozitate, caută
necunoscutul şi dezleagă tainele în
nemărginirea miraculoasei câmpii. Aici,
spiritul bogat, senzual, flămând de evenimente, călătoreşte; proza lui Fănuş
Neagu poartă obsesia drumului, eroii
săi sunt nişte pelegrini, temperamente
fabuloase, rătăcind în spaţiul tainic al
câmpiei şi al bălţilor. Chiar dacă există
nostalgia muntelui (Che Andrei, fostul
prizonier în Anatolia, îşi mărturiseşte
intenţia de a se muta la munte pentru a
prinde puteri – v. Îngerul a strigat), toposul prozatorului este unul al câmpiei.
Personajele sale pândesc cu simţurile,
trăiesc intens, vorbesc „în dungă”. Este o
lume în sărbătoare, petrecând sub semnul lui Dionisos. „Noi ăştia de la Dunăre
ştim să petrecem” – avertizează autorul. Eroii lui Fănuş ştiu să bea, sunt în
vacanţă infinită şi într-un timp al naraţiei
fără capăt, dezlegând limbile. Prinsă în
vârtejul întâmplărilor, umanitatea lui
Fănuş Neagu combină feericul şi grotescul; „limbile se-mbolnăvesc de libertatea
expresiei”, un fatalism ingenuu apasă,
patima trăirilor exclude contemplaţia,
dar întreţine voluptatea riscului. Viaţa e
o aşteptare, destinul trebuie înşelat, iar
eşecurile sunt semnele unei predestinări
tragice. Eroii lui Fănuş Neagu sunt hoţi
de viaţă; ei nu cunosc mila, ci înfruntarea, sunt nişte trişori păguboşi „aprinşi”
de fascinaţia câştigului, inşi care îşi
aşteaptă şansa ocolind Legea. Viaţa ca
o pradă – iată posibila deviză a acestor
personaje năucite de căldură, creaţii ale
destinului, prinse în fojgăiala Brăiliţei – o
altă Comorofcă; mişcarea lor fără odihnă
îngustează timpul reflecţiei. De altfel,
umanitatea spaţiului balcanic pluteşte în
indeterminare: totul e îngăduit în acest
teritoriu liber de orice constrângeri. În
Îngerul a strigat, timp de douăzeci şi
patru de ore, stăpână e iertarea. Dacă în
proza lui Fănuş Neagu lipseşte intenţia
moralizatoare (în sensul unui didacticism
stingheritor), absenţa moralei înseşi, ca
spaţiu al limitei, lasă loc unui spirit de
vendetă: „moartea se plăteşte cu moarte”.
Violenţa cazurilor împinge soluţia epică
dincolo de pura sancţiune morală.

accente

Calea spre numinos

Ela IAKAB
Poezia creată de Ileana Mălăncioiu
de-a lungul deceniilor şi cuprinsă în antologia Urcarea muntelui (Bucureşti,
editura Corint, 2007, Prefaţă de Eugen
Negrici) este, aşa cum au subliniat toţi
criticii literari de primă linie, demnă
de cea mai elevată formă a admiraţiei.
Ileana Mălăncioiu plăsmuieşte zvonuri şi focuri de aici şi de dincolo, hotare de sârmă şi hotare de ceaţă. Lumini
care se aprind, ard, pustiesc, dor, îngheaţă ori pier în noaptea fără sfârşit.
Lumini dinăuntru şi lumini rotunde,
flăcări albastre şi flăcări translucide.
Spaţii devoratoare, păduri reale şi păduri din aerul pur. Ierburi tămăduitoare şi ierburi vrăjite. Floarea pe care stătea viaţa veşnică sub formă de fluture.
Trepte de aer. Lacrimi arse. Cântece şi
descântece din lumea străveche. Pietre
şi tăceri care luminează, flăcări şi cenuşă, linişti şi lespezi, altare, ofrande,
tânguiri de animale agonice, statui, libaţii, zei ascunşi şi zei rătăcitori. Nimfe şi lumi de apă. Închipuiri de păsări,
păsări fabuloase, oameni ascunşi în
trupuri de pasăre şi păsări ascunse în
trupuri de om, boi, cai, lupi, căprioare,
inorogi. Mări învăpăiate şi mări de pulbere. Vânturi şi ploi cu sunete frenetice, arome, fluxuri, porţi către cer, copaci înfioraţi, grădini. Cetăţi, deşerturi,
vâltori, genuni, friguri, zăpezi, toamne,
crepuscule. Orbiri, arderi, zbateri, nelinişti, tresăriri, abisuri, goluri, tulburări, înfrigurări, insomnii. Vise cu iele,
prevestiri şi vestiri de oracol. Beţii ale
iubirii, vechi rituri de împerechere,
chemări stranii, strigăte, răzvrătiri. Vânătoare lăuntrică, o singură vedere ce
se face prin tot trupul, zile cu trei sori,
încleştări, rătăciri nocturne, ademeniri
fugare. Istoviri, prăbuşiri, umbre şi chipuri ale morţii. Desprinderi de trup şi
întoarceri din cer, cum în poemul „calea”: „vin suflete din cer ca păsări albe/
şi trec ca duhul tău în taină peste ape/
şi aripile care le-aduc către pămînt/ par
nişte vechi lopeţi ce aşteaptă să scape//
să le oprească-odată chiar numai din
greşeală/ şi numai pentru-o clipă în
zările albastre/ să le vedem aievea cum
nu le-am mai văzut/ decît în visul trist
al morţii noastre// dar ele vin uşor şi
nu simţim decît/ că aburul lor cald a
fost trecut pe-aproape/ anume să ne
smulgă din amorţeala-n care/ un calm
fără speranţă începe să ne-ngroape// şi
aripile lor uşoare precum pleoapa/ ce
bate peste ochiul deschis întru mister/
lasă-n văzduh doar calea abstractă ca
un unghi/ prin care parcă s-au întors
în cer.” Aneantizarea dualităţii de după
exilul omului din paradis: „Să mi se ia
pentru o vreme trupul,/ să rămîn suflet şi atît,/ să plîng cum plîng sufletele
singure/ cînd li se face urît.// Să mi se
lase amintirea că am fost/ trup şi suflet
odată,/ să mi se lase chinul vinei mele/
şi dreptul de-a fi judecată.// Să-not în
marea lui cea mare/ şi să mă-nfricoşeze înotul,/ din cînd în cînd să fii și tu
alături/ și-apoi să cred că ai pierdut totul.// Să nu îmi fie clar cuvîntul Lui,/
să-ncerc să-l aflu și să mă-nspăimînt,/
să mi se lase toată îndoiala/ pe care am
avut-o pe pămînt.”(Rugă)
Şi mai frapantă e imaginea extrem de
vie a unui limb în care rătăcesc, meditează, rostesc întrebări, călătoresc, se
roagă, plâng, se prăbuşesc, iubesc şi
pier personaje legendare din Vechiul

şi din Noul Testament, din mitologia
egipteană şi din literatura europeană.
E firească metatextualitatea în creaţia
unei autoare care e un filolog de mare
subtilitate, aşa cum ştim din Vina tragică, o carte de studii fundamentale
despre tragicii Greciei antice, Shakespeare, Dostoievski şi Kafka.
Aşadar, memoria cărţilor fundamentale în istoria literaturii universale şi
reordonarea sensurilor ştiute ori ascunse în spaţii poematice nu e strădania, oricât de rodnică, şi este rodnică,
de a lumina filiaţia postmodernistă. Şi
dacă ar fi fost doar atât, reinterpretările
reflexive sau critice ar fi fost suficiente
pentru consacrarea poetei.
Eva se reîntoarce în corpul adamic
sub forma originară de coastă bărbătească înainte de repetabila ispitire.
Puterea divină pe care Dalila i-a răpit-o lui Samson când i-a tăiat părul nu
putea să fie un dar efemer cum e viaţa
pământeanului. Regele David a fugit
din calea fiului răzvrătit, dar Absalom
moare în condiţii enigmatice. Ezechiel
şi Daniel pot dărui har din harul primit
de la Dumnezeu. La Turnul Babel, oamenii au descoperit un nou mod de a
se înţelege după ce Dumnezeu a încurcat limbile. Într-un poem capodoperă,
Noe supravieţuieşte potopului într-o
stare de spaimă teribilă care aduce
cu sine orbirea memoriei: „Se-ntinde
spaima ca o iarbă rea,/ Se-ntinde ca un
foc într-o pădure,/ Se-ntinde ca apa pe
tot pământul/ Şi arca lui Noe nu mai e
gata.// Cînd nu sunt bârne, cînd nu e
smoală,/ Cînd nu sunt şapte perechi de
vieţuitoare,/ Cînd nu sunt fiii lui Noe
acasă,/ Cînd nu e Noe în apele lui.//
Ieri l-am văzut tremurînd tot,/ Sta-nţepenit ca-ntr-o armură veche/ Şi se uita
peste apele tulburi/ Din care nimeni nu
va mai scăpa.// Nu eu am hotărât aşa,
părea să spună/ Privind în toate părţile
deodată/ Ca fiara încolţită, deşi-mprejurul său/ Demult nu mai era decât potopul.” (Arca lui Noe)
Heruvimii, Îngerul de pază, Îngerul
morţii, îngerul cu şapte peceţi li se arată şi le vorbesc muritorilor. Lazăr, cel
înviat, rătăceşte fără noimă în lume,
probabil pentru că în moarte şi dincolo a văzut nevăzutele şi pământul este
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pentru el un mormânt. Isus coboară
sub o aură de ger şi se înalţă la cer în
ritmul etern al anotimpurilor.
Isis, zeiţa egipteană a vieţii, a fertilităţii şi a magiei îşi pierde cel de-al treilea
ochi, aripile, înţelepciunea, discul lunii
de deasupra capului. Hamlet şi Laertes,
personajele shakespeariene sunt cei ce
pier fără să fi cunoscut bucuriile mari
ale lumii şi moartea a dus în tărâmurile
ei nu numai trupurile lor, ci şi biblioteci lăuntrice. Pe Oedip, regele orb al
Tebei din tragedia lui Sofocle, îl călăuzeşte fiica sa Antigona. Pe regele Lear,
din tragedia lui Shakespeare, Cordelia,
fiica alungată din împărăţia lui pentru
că nu l-ar fi iubit îndeajuns. Dar e în
toate aceste poeme, care alcătuiesc un
continent întreg al tuturor vârstelor
lirice din Urcarea muntelui, infinit
mai mult decât exerciţiul unei metatextualităţi axate pe cărţi aşezate sub
un arc imens al timpului, din antichitate până în secolul XX. E o demiurgie
care creşte implacabil în eul solitar al
poetei şi devine fluidă, străbătând toate aceste făpturi cu trupuri de lut sau
de lumină. E o cheie interpretativă care
străbate toată materia lirică generată
de metatextualitate, ilustrată exemplar
în poemul dedicat lui Ahab, vânătorul
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nefericit al balenei albe din celebrul roman al lui Herman Melville: „Pe cînd
călătoream ca un obscur/ membru al
echipajului lui Ahab/ în căutarea balenei albe/ deodată am simţit că piciorul
meu drept/ se leapădă de carnea sa şi
devine/ un simplu ciot artificial/ cioplit
din osul sacru/ al leviatanului.// Domnule Ahab, am strigat,/ nici mai tare
nici mai încet/ decît atît cît să se-audă/
în vuietul oceanului/ prin care alunecam unul după altul/ duşi pe curentul
încălzit/ de sufletul meu.// Nu te uita
că par încă nevătămată,/ acelaşi accident cumplit ne poartă/ către monstrul
care şi-a înfipt colţii/ în tine pe mare,/
în mine în visul cel mai curat/ unde
totul s-a repetat/ cu şi mai multă intensitate şi durere.// Domnule Ahab,
m-am rugat,/ dar nu s-a auzit decît tăcere,/ corabia lui mă părăsise,/ plutea
cu o viteză nespusă,/ pe cînd eu căutam
singură balena albă/ undeva în partea
opusă.// Veţi zice fără îndoială că groaza/ marii călătorii nu este nimic/ faţă
de marea călătorie în sine,/ dar vă spun
că totul atîrna în spatele meu,/ fiindcă
eu ţineam loc şi de corabie şi de ape/
şi de echipajul care acceptase nebunia
mea/ şi de balena care ne înghiţea.” (Pe
când călătoream)
În aceleaşi lineamente se înscriu şi
figurile emblematice din pragul ţinuturilor de aici şi de dincolo. Îmi pare impresionantă zeiţa tânără, nu în sensul
unui avatar al zeiţei-mamă din religiile
străvechi, ci în sensul unei creaţii unice. Ciudata divinitate e cuprinsă de o
transă ludică şi ritul născocit de ea pe
baza cifrei şapte sfidează legile cosmice
menite să ordoneze vieţile pământenilor: „Nu-mi amintesc decît că am intrat
într-o pădure,/ Iar o zeiță tînără aduna zilele de la noi/ Şi ne-nsemna pe-un
copac după lumina din ochi/ Ca la plecare să ni le dea înapoi.// Şi n-am aflat
dacă zeiţa a fost de vină/ Sau copacul
a ars de lumină,/ Dar ştiu că semnele
ni s-au amestecat/ Şi am luat şapte zile
din viaţa unui bărbat.// Şi fiindcă mă
temeam de mînia zeiţei/ M-am furişat
într-una din ele/ Să văd dacă omul acela umblă cu viaţa-ntreruptă/ Ori şi-a
pus în loc zilele mele.// Mărturisesc că
l-am văzut trăind/ Şi că zeiţa însăşi a
fost o clipă fericită/ Că după-acel amestec de semne şi de vieţi/ Ştia că va scăpa nepedepsită.// Apoi ne-a-nconjurat
îndurerată/ De parcă se temea că nu
vom reuşi/ Să intrăm înapoi în vieţile
noastre/ Şi după şapte zile vom muri.”
(Mărturisire)
Regina cu inima ascunsă în stâncă,
sora de dincolo cu cele şapte coroane,
bufonul, regele, magii în straie de foc,
Arthur care ascundea în sobă păsări zămislite în foc, bărbatul fără nume care
„ba era o flacără, ba era o stâncă,/ ba
era chipul surîzînd al unui copil/ care
nu se trezise încă” şi „Sta în flăcări ca-n
pântecele maicii sale”, Ieronim, iubitul
orb, cu tâmpla şi umărul de argint, fiul
său miraculos cu trei coaste de argint.
Eugen Negrici a scris, pe bună dreptate, despre mitologia thanatică a Ilenei Mălăncioiu, despre capacitatea ei
de a imprima o asemenea materialitate
lumii de dincolo încât să pară chiar mai
consistentă decât lumea de aici. Dar eu
cred că demiurgia care creşte dinlăuntrul poetei în mod misterios dar implacabil destramă toate diferenţele şi
depărtările dintre moarte şi transfigurare. Până când muntele însuşi, spaţiu
de refugiu, de meditaţie şi de asceză, se
transfigurează: „Pe acel munte luminos, spre culme,/ de mine însămi înadins fugită,/ în taină îmi descopeream
încet/ faţa-n albastru zugrăvită.// Era
aproape ireală încă,/ ar fi putut să fie-o
simplă boare,/ doar mînia ta înfricoşată/ o contura încet sub soare,// Şi ne
uitam încrezători în sus/ şi nu ştiai şi
nu ştiam/ puteam călca oricînd alături/
de marginea pe care stam.” (Pe acel
munte luminos)
Aşadar, mereu repetabila urcare a
muntelui e trecerea omului de la profan spre numinos, în sensul pe care l-a
consacrat Rudolf Otto. E nu numai noima existenţei, ci şi a poeziei.
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O văpaie nestăvilită

O autoare prolifică, plină de fervoarea scrisului, alimentat, acesta, de o afectivitate debordantă, exprimată
atât în poezie, cât și în proză ori în eseu, este Ecaterina
Petrescu Botoncea, ajunsă la șaisprezece apariții în
volume personale. S-ar putea spune, așadar, că scriitoarea a atins vârsta consacrării astfel, mai cu seamă că
receptarea critică nu a ocolit-o (Alex Ștefănescu, Geo
Vasile și Daniel Cristea Enache se numără printre cei
care i-au dedicat cronici de întâmpinare).
Medic de profesie, scriitoarea a debutat în anul 1992 cu
volumul de poezii Infarct sufletesc, după
care au mai urmat încă trei (deocamdată)
plachete de versuri. Ca prozatoare a publicat Treptele cerului (proză scurtă, 1992),
Călătorie spre eternitate (proză scurtă,
2005), Copilul cu părul cărunt (nuvelă,
ediție bilingvă română – spaniolă, 2005),
Cutia cu vechituri (roman, 2018), Camino
Drumul spre lumină. Din jurnalul unui
medic anestezist (roman memorialistic,
2018), Anunnaki Povestiri sub pleoape
(roman, 2019), Numele meu este TU (roman, 2020), iar acum, recent, a văzut
lumina tiparului De dincolo de dimineți
(roman, Florești-Cluj, Ed. Limes, 2022,
210 p.). Cântec în cenușă. Imnuri orfice
(poeme în proză, 2022); Turnul de nisip (proză scurtă,
2022) Adaug că Ecaterina Petrescu Botoncea a avut
răgazul de a publica și două volume de eseuri: Femeia
lut (eseu poematic, 2018) și Pentru că nu știu să dansez
(eseuri și aforisme, 2020), ceea ce atrage atenția asupra ritmului elaborărilor și asupra fervorii cu care se
dedică acestei nobile activități. Cărțile sale sunt relativ
succinte, după un model omologat și de autori niponi
precum Yasunari Kawabata, și de autoare europene, ca
Amélie Nothomb, tot mai des posibil de întâlnit și la noi.
Chiar și din simpla enumerare de mai sus se poate vedea, pe lângă prolificitatea scrisului romancierei și diversitatea abordărilor, și perimetrul în care își cantonează
literatura: pariul pe o subiectivitate dominantă pare să
caracterizeze atât lirica, cât și epica de acum a Ecaterinei Petrescu Botoncea. Mai mult decât atât, perspectiva relatărilor, chiar și atunci când este vorba despre
narațiuni prozastice asumate ca aparținând genului romanesc, rămâne una dominată de eul observator și/ ori
participant, autor de relatări la persoana întâi, căruia îi
convine de minune confesiunea de tip diaristic. Fie că
este vorba despre un jurnal deconspirat ca atare – cazul
volumului Camino Drumul spre lumină. Din jurnalul
unui medic anestezist –, fie că nu, precum în De dincolo de dimineți, în această poziționare trebuie căutat
secretul formulei în care autoarea pare că se simte cel
mai confortabil sau care i se pare că o reprezintă mai
fidel. Această ancorare în poziția centrală a celui care
vorbește despre toate se poate observa și în cărțile unde
naratoarea se ipostaziază într-un personaj ficțional,
precum în Anunnaki Povestiri sub pleoape. Din această
perspectivă, chiar și atunci când firul narativ este sincopat prin intervenția unor voci diverse, dincolo de ele
se descifrează cu relativă ușurință vocea tutelară a protagonistei cu sunetul ei specific, venind de dincolo de
vălul convenției literare adoptate. S-ar putea spune că,
dintr-un asemenea unghi, astfel de creații sunt la antipodul prozei obiective în care credeau un Rebreanu și
un Lovinescu, apropiindu-se însă prin poziționare, prin
angularitatea asumată, de unele romane din perioada
sa românească ale tânărului, pe atunci, Petru Popescu.
Nu îi cunosc Ecaterinei Petrescu Botoncea toate
cărțile, dar cele pe care le am la dispoziție vădesc un
patos al mărturiei și o implicare afectivă energică din
felul celor care caracterizau odinioară incandescențele
lui Panait Istrati. În timp ce la acest autor însă proza
se obiectiva, la Ecaterina Petrescu Botoncea vocea care
se rostește așază o surdină peste toate celelalte vocile
și prezențele. O natură vulcanică situabilă în paradigma unui romantism de fond, tipologic, amendat de
convenția realistă sau, în alte cazuri, de un anume istorism impregnat de exotism (Anunnaki) poate oferi formula dinspre care emană proza mai recentă a scriitoarei. Nu este, de aceea, de mirare că, înafara experienței
proprii unei cariere medicale, impactul declanșării
războiului dintre Federația Rusă și Ucraina s-a dovedit
atractiv la modul magnetic.

capricorn
„Text pulverulent, carte-abis, roman de dragoste, dar
și carte de istorie și de politică, confesiuni de tip exitus
(...), front medical vs. linia întâi a războiului, hemoragie
de idei, de trăiri și de sentimente, imn închinat vieții,
carte a patimilor, carte-tumult și a netihnei, zbucium și
atomizare sufletească, carte a îngândurării și a purtării
de grijă, carte-manifest (...), carte împotriva discordiei”,
după cum inventaria de curând un cronicar literar, De
dincolo de dimineți avansează spre capăt într-un soi
de retorică a cadențelor sufletului pus pe tavă. Pentru
mulți cititori acest lucru va fi meritoriu, întrucât formula solicită o participare afectivă pe măsură a publicului.
Cum însă veacul al XIX-lea pare să fi epuizat această
abordare stilistică, așezând chingi stilistice revărsărilor
prea impetuoase și creând astfel o benefică tensiune
între pulsiunea senzual-sufletească și o anume rigoare
clasică a stilului, cu benefice efecte, socotesc că și prolificei romanciere i-ar putea folosi o anume „punere
la rece” a textului aburind încă. Practica este curentă:
mulți autori lasă un răstimp prin sertare ceea ce au scris
recent, așteptând ca incandescența să facă loc lucidității
autocritice. Adeseori rescrierea ori sancționarea anumitor expresii, propoziții și fraze dau adevărata măsură a
prozatorului, tot așa cum filmele se fac nu doar pe platou, ci uneori mai cu seamă prin camerele de montaj.
Asemenea filtrări însă survin acolo unde pot surveni.
La drept vorbind, pe Panait Istrati nu l-a vindecat nici
notorietatea de la finalul carierei de modul lui impetuos de a fi și de a se transpune în pagină.
De ce s-ar petrece altfel în cazuri diferite,
dar înrudite? Scriitorul care rămâne credincios formulei proprii are întotdeauna
meritul consecvenței și al onestității
cu sine însuși (deci și cu cititorul său).
La bilanțul de parcurs pe care îl permit
șaisprezece volume, s-ar prea putea ca
lucrurile să nu se modifice, continuând la
fel de impetuos ca până acum (numai în
anul de grație 2022 autoarei i-au apărut
trei cărți). Dojenit pe drept sau pe nedrept
de critică, nici Ionel Teodoreanu nu și-a
depășit tiparul propriului talent, preferând să și-l exploateze divers, în moduri
mereu caracteristice sieși. Să ne bucurăm
deci de proliferarea creatoare a scrisului Ecaterinei
Petrescu Botoncea, dorindu-i să continue călătoria în
care și-a angajat talentul și pasiunea. Să așteptăm cu
bucuria reîntâlnirii, pe mai departe, cărțile ei.

Întâmplări timișorene

Odată cu Povestiri din Fabric (Timișoara, Ed. Ariergarda, 2022, 124 p.), Ovidiu Forai lasă în urmă
cronicile sportive și dă un răgaz preocupărilor sale
de istoric, convertindu-se în prozator artist, autor de
ficțiuni. Aparent, povestirile lui, scrise cu mijloacele
cele mai solide ale realismului obiectiv, par reportaje,
transcrieri de peripeții din cartierul timișorean Fabric.
Nu este primul autor contemporan care dă atenție acestui perimetru al Timișoarei, făcându-i loc în proză și
deci transferându-l într-un topos cu statut în geografia
literară românească. A făcut-o anterior și Dana Gheorghiu în volumul Die Fabrukler – Povestiri din Fabric
(2007), căruia acum, asociindu-i-se, iată, și debutul în
proză al jurnalistului Ovidiu Forai, s-ar zice că i se poate
atribui întâietatea în conturarea unei răscruci literare
urbane a provinciei de vest, de mnă de reveniri plurale.
Întrebarea care se iscă este însă: ce să fi făcut atât
de atractiv acest cartier din capitala Banatului pentru
locuitorii săi înzestrați cu darul scrisului artistic? Fără
îndoială că nu peisajele, nici carxcterul excepțional
al zonei în raport cu alte vecinătăți timișorene, ci
poveștile oamenilor locului. În cazul celor evocați de
prozator, este de constatat preferința acestuia pentru
oamenii simpli, fără mari reliefuri sociale. Se scrie o
proză a micilor biografii anonime, evocate transversal
ori numai episodic, cu atenție față de detaliul revelatoriu, așa cum se evocau astfel de oameni în cărțile lui
Ben Corlaciu sau în cele semnate de Al. Papilian. Nu
este vorba, cum s-ar putea crede, despre o subordonare
la estetica marxism-leninismului, atentă la omul simplu, la „baza societății”, printr-o opoziție
sistematică la adresa eroului, a personajului cu virtuți excepționale (deci
vizându-l și pe... Făt Frumos, personajul
paradigmatic al poveștilor populare).
Probabil că este vorba mai curând de o
luare aminte la propunerea lui Gustave
Flaubert din povestirile sale sau la nuvelistica lui Maupassant, a lui Hermann
Hesse, pe urma cărora incursiunile în
lumea cotidianului s-au răspândit, ca
unele ce-și dobândiseră o binemeritată
faimă. Într-un fel, cei ce își selectează
astfel subiecții și subiectele par să urmeze gesticulația diavolului șchiop al
lui Lesage care se trezește într-o bună
zi despuind de acoperișuri Madridul și
dobândind astfel acces la toate secretele
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de viață ale locuitorilor metropolei iberice...
Chiar dacă observă cu strictețe poetica realismului,
Ovidiu Forai mărturisește la lansarea cărții sale că „...
doar prima, intitulată Irma, este în totalitate ficțiune,
fiind scrisă în urma unui «vis cu o casă în care locuiau
trei bătrâne», visul acesta oferindu-i autorului «doar
scena nuvelei», celelalte șase având câte un sâmbure de
adevăr”. El respectă astfel pretenția autorului de ficțiuni
dintotdeauna de a se aplica realității nemijlocite prin
intermediul... imaginării, a invențiunii, a capacității de
a sintetiza experiențe și de a le plămădi în forme expresive, cu impact artistic. Dar, cum se vede, în majoritatea prozelor sale, păstrându-și reflexul jurnalistului
de a se păstra în proximitatea realității, se ferește să
dea frâu liber capacității proprii de plăsmuire.
Ar mai fi vorba, desigur, și despre cum realizează prozele sale. Se poate înțelege mai bine dacă modalitățile
puse de autor în joc sunt comparate cu ale lui, să zicem,
Tudor Arghezi din romanele și prozele sale, de la Cimitirul Buna Vestire la Lina. Acolo unde Arghezi folosea din plin stilistica unei limbi române pline de seve
și de sugestii poetice, Ovidiu Forai vădește o anume
severitate care se traduce printr-un mod de a relata
sobru, aparent a-stilistic, presărat – nu în exces – cu
câteva localisme bănățene. Pariul său merge în direcția
transparenței, nu a expresivității metaforizante; lucru de
așteptat într-un perimetru ca vestul României, cel care
i-a dat pe Slavici, Rebreanu, Agârbiceanu și Pavel Dan.
Lumea pe care o evocă este, cum s-a putut deduce,
citadină și caracteristică vestului României secolului
al XX-lea și al XXI-lea. Dar ea este cu totul alta decât,
să zicem, cea din prozele lui Mircea Nedelciu, unde interetnicitatea societală pare că nici nu există. La Ovidiu
Forai, ca la, de pildă, Ioan Slavici, în Mara, maghiari,
români, evrei își duc viața cum pot și cum se orânduiesc
lucrurile, fără a face mare caz de asta. Este o opțiune
semnificativă aceea de a se înscrie, prin prozele sale,
într-o linie care nu numără doar scriitori români, ci și
maghiari, începând chiar de la Jokay Mór încoace...
Acestei tendințe i se mai pot asocia și alte nume, precum
cele ale lui Horia Ursu și Marian Ilea, dintre cei actuali.
La drept vorbind însă, toate acestea sunt simple
jaloane ce permit o posibilă situare a textelor și a
opțiunilor celui care le-a scris. Mai important este cum,
sub pana încercată a fostului gazetar, faptele din realitatea trăită găsesc calea mitologiei personale evocate
savuros (mai savuros decât în prozele propriu-zise),
cum se petrece în chiar textul-escortă cu care Ovidiu
Forai își inaugurează cartea: „Am făcut grădinița pe
Tigrului, iar școala la «generală 5», pe strada Moise
Nicoară, unde funcționa clădirea «nouă» (cei care
învățau aici erau norocoși, inclusiv eu), respectiv cea
«veche», care bătea suta de ani și era mai prăpădită.
Cam jumate dintre colegii de generală erau unguri,
nemți, sârbi, evrei, țigani sau slovaci, ori amestecături,
ca mine. Am jucat fotbal la «terenul» care apare și în
carte la capătul străzii Căprioara (așa îi ziceam toți,
«hai la teren»), am stat la coadă la pui «la Ghiță» (așa
numea toată lumea alimentara de pe strada Cârlova,
în vreme ce o alta, de pe strada Apateu, era «la Pippi»,
după numele semi-legendare ale responsabililor). [...]
Am pescuit pești și raci (da, raci, la undiță!) la turbină,
ne-am făcut colibe lângă uzina electrică și am înotat
în canalul căruia noi îi spuneam Șmiri, secat de mult,
în zona în care acum există un mic cartier rezidențial,
pe latura nordică a străzii Câmpului. Am jucat hochei
pe micul lac aflat cândva în mijlocul lemnăriei de la
capătul străzii Tigrului, am prins tritoni acolo și am
jucat v-ați ascunselea printre grămezile de lemne și
cărbuni. Acum, și aici e un grup de locuințe ANL. Am
mai jucat fotbal la intersecția dintre străzile Țibleșului
și Melodiei, unde un bec chior ne oferea și nocturnă,
într-o vreme în care mașinile treceau la jumate de oră,
sau chiar mai rar. [...] Am fost vaccinat și doftoricit,
când eram mic, la un dispensar din zona Lunei, de doamna doctor Ianovici, care a venit și acasă la noi, când,
din cauza unui medicament numit Piramidon, răposat
demult, m-am umflat tot la gură, speriindu-i pe ai mei.
Tot acolo, în apropiere de dispensar, duceam cu tata
cârnații pe care îi făcea acasă iarna, la o afumătorie
ad-hoc, în curtea unui cetățean. Nici dispensarul, nici
casa cu afumătoria nu mai sunt. Azi, pe locul lor sunt
ridicate blocuri. Am făcut un fel de gardă la Revoluție,
cu vecinii, la o intersecție de pe Tigrului, înarmați cu niște bâte, chipurile
să nu lăsăm teroriștii să treacă. Ce
naivi, auzi, cu bâte!” Și amintirile
alunecă pe neștiute în proză, iar nostalgia găsește căile sale către o proză
de calitate. Explicația o oferă tot scriitorul: „Am iubit și iubesc și acum Fabricul, de unde au izvorât toate aceste
povestiri-jumătate-povești ..., îl știu
cu ochii închiși...”. Întreaga pagină este
memorabilă, deși nu face parte din prozele propriu-zise, ci le anunță pe acestea.
Volumul Povestiri din Fabric al lui
Ovidiu Forai recomandă un autor care
nu s-a grăbit să debuteze, așteptânduși maturitatea de creator. Se parea că
aceasta a venit...
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POEMUL în PROZĂ
Constantin
CUBLEŞAN
Un volum de poeme în proză poate
constitui azi o surpriză, plăcută, nici
vorbă, întrucât specia este foarte
puțin cultivată, deși oferă posibilități
imagistice fără limite. În literatura
română el a fost introdus la sfârșitul
secolului al XIX-lea de Barbu Ștefănescu
Delavrancea, după model francez. Dar,
de-a lungul anilor foarte puțini scriitori
s-au arătat interesați în a-l practica.
Doar cei din mișcarea avangardei au
produs pagini memorabile, fără a urma
însă un program de creație expres în
domeniu. Mă refer la Ion Vinea și, mai
bine, la Urmuz. În prezent, cel care e
consecvent în a se exprima în asemenea
pagini lirice, de proză poetică, altfel
spus, este Nicolae Silade, exersânduse însă cu o pronunțată tentă eseistică,
într-un discurs metaforizat din abundență. Tocmai de aceea, volumul Femeia lua forma frontului (Editura
Ars Longa, Iași, 2022, cu un Cuvânt
înainte de Magda Cârneci și ilustrații
de Ella Danciu), sub semnătura Ionelei

Diaconu Ablai trezește un real interes.
Tematic vorbind, orizontul de abordare
este deschis în toate direcțiile. Dar, nu
acest fapt este esențial pentru autoare,
ci convocarea unor elemente de construcție prozodică ce conduc spre parabolă și spre fabulos. E în toate aceste
pagini o atmosferă fantastică în care
trăirile reale dobândesc, printr-un joc
ludic, dimensionalități oarecum halucinante. O literatură a absurdului este
asumată în expresia lirică, construcția
epică amintind exotismul prozelor
lui Apunache, în cea mai bună descendență:
„Printre așchiile zorilor de vară plimbarea regelui măsoară stranietatea
mersului în doi, din reapect pentru trecut și reia cadența pașilor clandestini.
Privește placid în jurul său, sute de
flori salvate cu prețul unei încântări
narcisiste./
Confuzia
îmbobocită
printre ghirlande încolăcește stâlpii
cu miros de epocă. Respirația ținută
artificial cu atâta trudă de servitori
trebuie să suporte ultima liană de
jad de pe pământ. Mâna decadentă,
cu inel sigilar, o atinge cu frică, ar
putea fi aceeași din copilărie, ar putea
aparține zilei de mâine./ Se înfiripă o
anacronie în alb și negru, fără sunet,
ruptă și îngălbenită pe margini, singura

Fabulosul ca stare lirică

atingere a crengii de aur. «Fin de
race» șoptește regele peste reverența
devoalată mecanic de curtea moartă.
Spasmele ei smulg țărușul din inima
strigoiului de slugi chemate la biruința
unei inerții./ De caleașca prinsă în

21 mai 1980. Întâlniri cu Mircea Eliade (II)
n Continuare din pagina 3
„Cum aş putea fi pur în societatea voastră? Tatăl
(s.n.) e alături, peste masă, şi dl. Cucu (profesor al său,
n.n.); imaginea d-lui Cucu îl îndeamnă să gândească

Ioana Enescu Truică
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violent, obscen, să polemizeze cu dascălul. Ei l-au
împiedicat să rămână singur, puternic, apăsător.
M-am născut în viciu, mi l-aţi dat pe gură, pe nas,
cu biberonul, cu parfumurile voastre, cu literatura
voastră, cu ideea de libertate.” Şi Emilian polemizează
cu părinţii şi visează un „roman social”: „Despre şansa
părinţilor de a muri pentru un ideal şi a ajunge eroi.”
Părinţii „ar fi ars totul în mâna lor”. Ca orice operă
aunui erou al lui Mircea Eliade, romanul lui Emilian
ar trebui să fie monumental. Prozatorul a scris peste
două mii de pagini şi „câte nu i-au rămas de spus”.
David numeşte manuscrisul „Monstrul”, altul „Zibaldone” şi altul „Ulysse”, după nunele cărţii lui Joyce;
titlul e păstrat secret (e o „bombă”) de autorul furios.
Cum e scris „romanul”? „Sunt luni de zile de când se
adună, câteodată sute de foi scrise mărunt, fără nici
o despărţire în paragrafe, în capitole. Scrie tot ce-i
trece prin minte şi mintea lui nu primeşte nimic ce
nu e intoxicat de ură, palpitând de senzaţii”. Nu numai Emilian scrie aşa, ci şi David Dragu: „Scrisul lui
era de o cruzime plebeie, greu de imaginat”. Scrisul
cu pagini „de o cruzime plebeie, greu de imaginat”
caracterizează o seamă de pagini ale ciclului (care ar
fi trebuit să fie) întoarcerea din Rai. Autorul nu
îşi cruţă personajele, nu încearcă să le „împace” cu
cititorul. Agonia, moartea, disperarea personajelor
nu provoacă (în mod necesar) celor de lângă ele —
celor din imediata lor apropiere — milă. Participarea
afectivă a fiilor la suferindele părinţilor sunt nu odată,
nule. Înainte de Greaţa şi de Străinul Mircea Eliade introduce în literatura europeană personajul absurd, eroul înstrăinat pentru care absența relaţiei
reprezintă o trăsătură definitorie. Absenţa relaţiei,
adică incapacitatea de a trăi în interiorul legii; de a
reacţiona logic faţă de stimulii realităţii imediate.
Să deschidem o paranteză şi să rămânem lângă „romancierul furios” al autorului, cel din Întoarcerea
din Rai, Emilian. Personajul e monocord, violent,
instabilitatea sa e extremă: „Simte — ni se spune la un
moment dat — că nu mai poate îndura; e aproape bolnav, şi va ajunge nebun dacă nu-şi va cataliza ura lui
contra bătrânilor într-un fapt bine hotărât. Ura care
creşte neîncetat, împotriva oricărui parvenit sau simplu bogat sau şef politic. Toată mizeria pe care o simte
în jurul lui şi ameninţă să-l îngroape de viu, vacuitatea şi inutilitatea vieţii lui, spaima de singurătate,
de gol, haosul acela interior de care fuge întotdeauna
— nu mai puteau fi zăgăzuite prin acel memorial diform (s.n.) (…) Vrea să facă ceva şi dorinţa aceasta
îl macerează, îl îmbolnăveşte; i-a pătruns adânc în
carne, o simte ca pe o boală de nimeni bănuită, şi este
ursit să sufere singur, fără să o poată comunica, fără
să o poată explica altuia”.
Boala fără de nume, iată una dintre maladiile eroilor lui Mircea Eliade. Fiecare suferă de „boala” sa
care „i-a pătruns adânc în carne”. O seamă dintre

buchete de cale, un bătrând cu părul
alb și mic de statură așteaptă plângând
ceasul perfect. Înflorirea camelliei Middlemist, spectacolul-martor a șapte
generații de castelani./ În grădina cu
pergolă, astăzi un vizitiu e îngropat
de propriul său rege” (Fotografie cu
expunere lungă).
Împerecherile ilogice de elemente
metaforice, cuprinse într-o fantezie
debordantă, cu pronunțat parfum
exotic, imprimă tabletelor (cum ar zice
Arghezi) acestei creații, în fond lirică,
aliura unui spectacol fabulos care o
pesonalizează pe autoare, fără dubii.
Ceea ce remarca și Magda Cârneci
când considera că „aceste mici bijuterii
scripturale – de o enigmatică acuitate
– ne lărgesc în mod vizionar percepția
realității și înțelegera propriului nostru neînțeles”.
Venind după volumul Țipătul lăncii
(2018), și acela alcătuit din fanteziste
poeme în proză, Femeia lua forma
frontului probează cu prisosință consecvența cu care poeta își desenează
propriul profil literar, ce merită a fi
reținut în cadrul generației sale tinere.
E o voce oarecum distonantă față de
exercițiile postmodeniste ale majorității confraților, or tocmai acest fapt îi
demonstrează din plin originalitatea.

personajele sale sunt eseişti, romancieri. Scrisul nu
poate „salva”, memorialul lui Emilian nu-l mai poate
abate de la gesturile „absolute”. Literatura e prea
puţin; scrisul e inutil, sau e ineficient, vor să spună
unele dintre personajele lui Mircea Eliade. Incomunicabilul - iată una dintre obsesiile acestor personaje
„moderne”. Personajele cărţilor lui Mircea Eliade: el,
Eliade, Mircea Vulcănescu, Petre Ţuţea, Mihail Sebastian, Axente Sever Popovici, Nina Mareş, Sorana
Ţopa. Şi altele, prezente în jurnalele sale.
Există în toată opera de tinereţe al lui Mircea Eliade
o căutare a pulsului veacului, a spiritului timpului, a
„modernităţii”. Am văzut că în eseurile sale Mircea
Eliade va scrie în repetate niveluri şi cu suficient entuziasm despre André Malraux; cei doi scriitori se întâlnesc nu odată în analiza patetică a „condiţiei umane”,
în încercarea de a descifra, fără superstiţii inutile, locul
omului în lumea modernă. Dacă — aşa cum arătam
altădată — implicarea lui Mircea Eliade în mişcările
sociale ale Indiei nu e esenţială (în Şantier şi în India va consemna dispreţul faţă de orice rasism), nu
înseamnă că, în Orient, scriitorul nu a resimţit mai
profund decât cei ce n-au avut şansa călătoriei, pulsul veacului, conştiinţa planetară, că nu a avut mai
clar, conştiinţa lumii absurde. Exasperanta muncă a
viitorului minuţios consemnată în Şantier, dificila
stăruinţă şi extraordinarele eforturi, mai târziu materializate în cunoscutele studii, nu sunt fără repercusiuni; savantul trăieşte bucuria „descoperirilor” unei
ştiinţe, omul îşi descoperă limitele; are revelaţia lor;
e exasperat de duritatea lor. Opera literară şi îndeosebi întoarcerea din Rai traduce această stare de
exasperare; această „furie” împotriva limitelor umane. Personajele sale sunt „în război cu limitele”,
uneori în luptă furibundă cu propria lor condiţie.
Paradigma ANTI. Care limite? Ce limite? Ieri
am ieşit la instrucţie de front într-o pădurice la vreo
doi kilometri de Radna şi fiindcă l-am mituit corespunzător pe maior Gogu data trecută, şase ore am
fost „de voie”. Liberi să facem ce vrem. S-a lucrat pe
ateliere: unii poker, alţii şeptic. Alţii, lectură. Mituirea
lui maior Gogu: trei dintre cei veseli îl lasă se câştige
până când îşi face suma, aşa că şi mâine voi putea citi
şase ore liniştit, cu creionul în mână, Mircea Eliade.
Scriu pe dosar PARADIGMA ANTI, pe urmă şterg
(dacă citeşte cineva şi mă bănuieşte de rele) şi caligrafiez: Romanul oceanografic.
Huliganii continuă primul volum al ciclului insistând asupra concretului, a realităţii imediate; personajele din primul volum erau epuizate, aşa că sunt
înlocuite cu altele; rămâne însă tonul, căutarea concretului, reliefarea experienţelor antisociale, antifamiliale, antitrupeşti. Trupul, familia, societatea, jignesc (limitează), deci trebuie, la rândul lor, umilite.
În întoarcerea din Rai doar cuvintele eroilor erau
vulgare, ele trebuiau să acţioneze compensatoriu;
cufundarea celorlalţi în vulgaritate pune în evidenţă
asceza unuia şi prestanţa celuilalt erou central. În
Huliganii există o biciuire sistematică a simţurilor,
o seamă dintre personaje sunt... dezaxate.
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„Să prețuim viața și să ne molipsim de ea”

Romeo
Aurelian ILIE

Plin de adevăr de Artiom Oleacu
(Casa de pariuri literare, 2022)

Artiom Oleacu (născut în 1986, la Chișinău)
este poet, dramaturg și actor. A absolvit Academia
de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău,
specialitatea actorie, precum și un masterat în
dramaturgie și scenaristică. Din 2011 este actor la
Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”. În
2015 a câștigat concursul de Dramaturgie organizat
de Uniunea Teatrală din Republica Moldova. Ca
poet, a frecventat atelierul „Vlad Iovița” și cenaclul
„Republica”. În 2019 a câștigat premiul „Alexandru
Mușina” pentru debut în poezie, în urma căruia
i-a apărut volumul de debut, Miere pentru toate
exponatele, la editura Tracus Arte, în anul 2020. Au
urmat volumele: Spinner (Editura Prut Internațional,
2021) și Plin de adevăr (Casa de pariuri literare,
2022). Asupra acestuia din urmă vă voi apleca în cele
ce urmează.
Artiom Oleacu este unul dintre puținii poeți tineri
pe care i-am urmărit constant și pe care i-am citit
integral (în materie de volume publicate). Așa se face
că inevitabil, am citit și analizat acest nou volum și
prin prisma celor anterioare. Și pot spune că îl văd
ca pe o închidere a unui cerc, ca pe o completare
a unei trilogii, pe care aș numi-o, orientativ, „În
căutarea lui Artiom”. Și spun aceasta pentru că, dacă
în Miere pentru toate exponatele, acesta poartă un
război interior, încercând să facă pace între „Artiom
cel Mic” și „Artiom cel Mare”, adică să scape de
traumele și angoasele din copilărie, iar în Spinner,
își reglează conturile cu tatăl său, care îl părăsește la
naștere, în noul volum, Plin de adevăr, încearcă să
se oglindească, să se descopere pe sine, în ochii celor
două prezențe feminine din viața sa, iubita și mama.
Ceea ce este însă foarte interesant, este faptul că, la
nivel de atmosferă, nu se mai simte acea tensiune
angoasantă, ci totul este învăluit în pace și liniște,
chiar dacă nu totul este roz. Însă și pentru micile
momente în care viața este grea, poetul caută mai
degrabă soluții decât vinovați.
Ce-i drept, volumul se deschide cu un prolog, ce
Andrei Mocuța (născut în 1985, la Arad) este poet,
prozator și traducător, doctor în Filologie, profesor de limbi străine (engleză și franceză) și membru
al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Arad. A
debutat în anul 2006 cu volumul de proză Povestiri
din adânci tinereți (Cartea Românească). Au urmat
volumele: Porcilator (proză, Brumar, 2009), Trei
povestiri (proză, Mirador, 2010), Șercan (proză, Dacia, 2012), Nu există cuvinte magice (poezie, Tracus
Arte, 2013), Portret al artistului in absentia. J.D.
Salinger: o monografie (eseu monografic – teza de
doctorat, Editura Universității de Vest, 2015), Literatura (proză, Tracus Arte, 2015), Voi folosi întunericul
drept călăuză (poezie, Cartea Românească, 2016),
Superman vs Salinger (proză, Paralela 45, 2018),
Portret al artistului după moarte (poezie, Editura
Universității de Vest, 2020), Biblioteca Brautigan (un
documentar) (volum hibrid, Casa de pariuri literare,
2021). De asemenea, a tradus volumul Ilustrată din
Chinatown de Richard Brautigan (antologie poetică,
Paralela 45, 2018). Cel mai recent material editorial
al său este volumul de poezie, Contact, apărut anul
acesta la Casa de pariuri literare.
Ceea ce atrage dintru început atenția asupra scrierilor lui Andrei Mocuța, fie ele în proză sau în poezie,
este faptul că debordează de fiecare dată de noutate,
de prospețime și de inedit, el fiind unul dintre puținii
scriitori contemporani care reușește să se reinventeze
cu fiecare nouă carte. Astfel, după un volum de proză
fantasy, unul de poezii dedicate memoriei tatălui
său, poetul Gheorghe Mocuța, și după un volum hibrid în care își dă frâu liber tehnicității scriitoricești,
Andrei Mocuța ne surprinde acum cu un volum de
poeme scrise în manieră S.F. Noul său volum de poeme, intitulat, Contact, - un titlu ce trimite la bestsellerul lui Carl Sagan, are drept motto un fragment
din romanul Solaris de Stanislaw Lem, care de altfel
dă și cheia de lectură a poemelor: „Ceea ce ne mână
nu este câtuși de puțin să cucerim Cosmosul, ci doar
să extindem Pământul la limitele acestuia”. De ce
spun că aceasta ar fi cheia? Pentru că la o lectură
mai atentă, putem observa cum paradigma S.F.,
populată de navete spațiale și călătorii intergalactice,
impusă atât în fiecare poem în parte, cât și în faptul

precede cele 53 de poeme numerotate,
în care îl aflăm pe Artiom tot într-o
stare de angoasă, dar una perfect
asumată, semn că decizia de a lupta
mai mult cu sine însuși a fost deja
luată: „când ești gol ca un pahar
de apă/ nu poți scrie poeme/ dar
poți juca personaje/ și eu asta fac/
îmi închipui că sunt amărâtul ăla
din film/ căruia toți îi spun/ de ce
ești atât de plat jegosule/ când nu
ai nimic de povestit/ nu povesti/
acum ar prinde bine o smecherie/ o
săritură peste un scaun/ o mișcare
invizibilă de obiect/ ori o lovitură”.
Poemele dedicatei mamei sunt
învăluite într-o aură de duioșie, dar
și de neputință în fața bolii acesteia:
„început de pandemie/ sunt cu
mama/ înainte de a intra/ în
supermarket/ mama/ se împiedică/
și cade/ cade cade cade/ acasă ne
întoarcem/ fără cumpărături/ mama se întoarce/
fără ochelari”; „pui mamei la calculator/ filmul
preferat/ cu unul dintre cei mai mari/ actori ruși/
despre care îți vorbea/ proful la actorie/ cam prin
2005/ îi încălzești ciorba/ îi amintești să ia pastilele/
îi aduci un pahar cu apă/ ieși din cameră/ ca să
nu auzi scâncetul ei/ când își face injecțiile/ îți dai
seama că acest căcat/ se întâmplă cu multă lume/ și
poate n-ar trebui să scrii/ despre asta dar la naiba/
acest căcat chiar se întâmplă/ cu multă lume/ și tu
trebuie să scrii despre asta”.
Când vine însă vorba despre iubită, lucrurile se
complică puțin, în sensul că stările sunt cumva
contradictorii, oscilând între tristețe, când aceasta nu
îi este aproape: „mai frumoasă/ decât poezia mea/
erai tu/ așezată lângă mine/ cu eșarfa pe genunchi/
îmbrăcată/ într-o rochie de primăvară/ cu oja roșie/
și ecranul spart al smartfonului/ care mi-a amintit/
că sunt singur acasă”; și o duioasă exaltare, atunci
când distanța nu pare să mai fie o problemă: „azi
am chef să fac ceva pentru tine/ ziua să mâncăm
sarmale/ noaptea să ne batem cu pernele/ dimineața

Pe când viitorul se va fi fost
întâmplat sau poezia în spirit S.F.
Contact de Andrei Mocuța
(Casa de pariuri literare, 2022)

că titlurile acestora sunt o serie de ani din viitor (între
2025 și 2070), nu este miza în sine a poemelor, ci mai
degrabă pretextul, sau dacă vreți,
decorul, elementul de inedit menit
să facă lectura mai atractivă, subtextul poemelor, rămânînd unul în
mare parte filosofic, existențialist,
poetul neîncetând, de fapt, să își
pună o mulțime de întrebări asupra
rostului vieții, asupra singurătății
omului în fața propriei persoane,
asupra durerii și a angoasei, și nu
în ultimul rând asupra iubirii, altfel spus, căutând să se dezvolte la
capacitatea sa maximă, spirituală,
mentală și emoțională: „când m-am
trezit/ nu/ era nimeni/ care să-mi
taie cordonul ombilical/ și nimeni
care să mă ia în brațe// nimeni care
să îmi facă patul/ și nimeni care să
mă legene/ înainte de culcare//
m-am ridicat în capul oaselor/ și
am privit prin hublou/ întunericul
în care pluteam/ singur/ legat de
un cordon ombilical/ care se întinde/ până/ departe
spre Pământ”; „m-am gândit să scriu un mesaj/ pe
prăjitorul de pâine/ și să-i dau drumul în spațiu//
pe Pământ/ naufragiații folosesc acest cod/ atunci
când aruncă/ o sticlă în mare și cer ajutor”.
Pe de altă parte, pe parcursul volumului, strecurate
sau mai bine spus, camuflate în spatele terminologiei
S.F., redescoperim mai toate temele care l-au preocupat de-a lungul timpului pe poet, și pe care le-a
explorat și exploatat, în diverse maniere literare, în
cărțile sale anterioare. De exemplu, cea mai pregnant prezentă este tema părinților, și cu deosebire a
tatălui, plecat nu cu mulți ani în urmă dintre noi. Cu
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să ne trezim fericiți”. De altfel, însuși poetul își
asumă această dualitate emoțională, de tipul rece
vs. cald, declarând într-un poem: „uneori dragostea
mea/ pentru tine/ e ca un șarpe ce poartă/ un colier
cu biluțe de mercur/ alteori ca un pahar/ cu lapte
înainte de culcare”.
Și nu întâmplător am vorbit despre asumare mai
sus, ci pentru că întreaga poezie din acest volum
gravitează în jurul ideii de asumare a tot ce se
întâmplă în viața poetului, fie că depinde sau nu de
el. Și tocmai această asumare este cea care îl apropie
pe poet de adevăr (apropos de titlul
volumului), iar adevărul pentru
el înseamnă ceea ce ar trebui să
însemne pentru toată lumea: iubire,
frumos, firesc, liniște interioară,
pace sufletească. Iar unul dintre
semnele faptului că a ajuns, măcar
și numai în parte la o stare de pace,
este altruismul de care dă dovadă,
împărtășindu-le și cititorilor micile
sale rețete de „mângâiere”: „pentru
mine acum e/ imaginea aia cu fata
care privește cerul/ e o imagine
bună/ e o imagine foarte/ foarte
bună/ dar asta am înțeles-o foarte
târziu/ din această cauză scrisul
meu e atât de neghiob/ pentru că
am înțeles acest lucru mult prea
târziu/ atunci când înțelegem cât
de frumos a fost/ e mereu mult
prea târziu/ și mereu e trist/ atunci
când înțelegi viața/ mult prea
târziu/ am fost și rămân nefericit/ la fel de nefericit/
poate chiar mai nefericit decât noi toți/ decât ei toți/
pentru că eu/ nu am băut nici măcar un gram de
alcool/ pentru că eu/ nu am fumat nici o afurisită
de țigară/ dar am o mângâiere/ am o amintire
frumoasă/ eu/ tu/ și fata aia care privea cerul plin
de adevăr/ în nopțile fără sfârșit/ pline de adevăr/
deci/ să-i prețuim pe cei dragi/ să prețuim copacul
și floarea/ să prețuim noaptea/ să prețuim viața/ și
să ne molipsim de ea/ să rămânem cu ea/ plini de
devotament/ (plini de devotament)”.
Așadar, Plin de adevăr poate fi socotit volumul
de poeme de maturitate al lui Artiom Oleacu (deși
maturitatea estetică o atinsese deja din Spinner), în
sensul că acum face dovada unei maturități atât la
nivelul sentimentelor și al dozării lor în poezie, cât
și la acela al înțelegerii vieții, dimensiuni absolut
esențiale pentru orice poet. Altfel spus, de acum
înainte, indiferent despre ce va mai scrie Artiom
Oleacu, vom știi dinainte că va fi o poezie bună,
pentru că va fi o poezie matură, inspirată din viață, o
viață trăită asumat și înțeleasă ca atare.
siguranță figura paternă va continua să fie prezentă
in absentia, mult timp de acum înaninte în scrierile
lui Andrei Mocuța: „mă înregistrez într-o serie de
holograme/ una în care fac predicții despre viitorul
îndepărtat/ alta în care citesc însemnările mamei/
din anul nașterii mele/ le-a scris într-un carnețel/
pe care mi l-a oferit/ imediat după ce am învățat să
citesc// 12 ian 1985 – după un zbucium de cel puțin
7 ore/ se naște Andrei – Lucian/ bucuria e scurtă/
va fi internat la chirurgie/ infantilă
și operat/ diagnosticul: stenoză
duodenală prin/ pancreas inelar”;
„anul acesta împlinesc vârsta/ la
care tatăl meu a murit// parcă mi-e
rușine/ să trăiesc mai mult decât
el”. Se observă în poemele dedicate
familiei, o oarecare tensiune, situată
undeva între melancolie și durere,
departe însă de orice formă de patetism sau sentimentalism lacrimogen, semn că poetul își gestionează
foarte bine sentimentele, atât în
viață cât și în literatură.
De bună seamă că nu putea lipsi
nici fotbalul: „2047 - Borussia Dortmund câștigă Bundesliga/ după o
pauză de 35 de ani”, cum nu putea
lipsi nici predispoziția poetului spre
umor, dar unul din acela subtil,
menit mai curând să descrețească
fruntea, să smulgă un zâmbet complice, decât să provoace hohote de râs (deși în cărțile
anterioare reușește și acest efect, fără însă a atinge nici
acolo, proporții grobiene): „s-a terminat toată rezerva de cafea// cum voi mai ști când/ e dimineață?” ;
„trei zecimi de secundă galactică/ durează cât 600
de ani de așteptare/ nu mă grăbesc nicăieri”.
Așadar, noul volum de poeme semnat de Andrei
Mocuța este unul cât se poate de inedit și de provocator, în urma lecturii căruia cititorul va fi cu siguranță,
puțin mai înțelept sau măcar puțin mai echilibrat.
Deja aștept noul material editorial al acestuia, fie că va
fi în proză sau versuri, pentru că știu deja că va fi ceva
nou, menit să îmi antreneze mintea, dar și sufletul.
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George Motroc:
Domnule Jean-Michel Bérard, sunteți francez prin
naștere, dar și român
prin suflet, ceea ce explică
într-un fel faptul că v-ați
apropiat mult de literatura română… Suntem în
anul Centenarului Marin
Preda, de aceea vă propun
o discuție despre „Cel mai
iubit dintre pământeni”…
Pentru început, vreau să
vă întreb ce știați despre
literatura română în general și despre Preda în special, înainte de a citi acest ultim roman al său?
Jean-Michel BÉRARD: L-am descoperit foarte
târziu pe Marin Preda. De îndată ce am stăpânit
suficient de bine limba română pentru a începe să
citesc o carte, m-am apucat să descopăr în versiunea
originală autorii pe care i-am perceput ca fiind absolut
esențiali, cei din perioada interbelică, care reprezintă
perioada de glorie a romanului psihologic românesc:
Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Gib Mihăescu, Mihail Sebastian, ș.a.m.d. De fiecare dată când existau în limba mea, le-am cumpărat și cărțile în ediție
franceză, pentru a încerca să prind câteva secrete de
traducere. Am neglijat în mod deliberat autorii contemporani, pe care mi-am promis că îi voi descoperi
mai târziu. Desigur, îi cunoșteam deja puțin pe Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, dar m-am
concentrat pe lucrările publicate înainte de 1945. În
2005, un mic volum de fragmente din operele a 12
scriitori români, („Les Belles étrangères” însoțit de
un DVD) mi-a lărgit orizontul. Apoi, în 2013, a venit
publicarea în patru volume la Editions Non Lieu a
unei antologii bilingve a literaturii române, de Andreia Roman. Dar a fost și evenimentul itinerant, „La
Tournée des Traducteurs / Turneul Traducătorilor”,
organizat de Cristina Hermeziu și Laure Hinckel la
sfârșitul lui 2018 - începutul lui 2019, care m-a făcut să
descopăr o mulțime de autori minunați, precum Florina Ilis, Varujan Vosganian, Dinu Pillat și mulți alții.
Pe Marin Preda, îl țineam la distanță. Mă impresiona.
Citisem un articol despre el, cred că era în „Revista
22” la care am fost abonat un timp, înainte de Internet. Preda îmi apărea ca Statuia Comandorului, care
era convocată pentru rectitudinea sa morală. Multă
vreme chiar am crezut că opera „Cel mai iubit dintre
pământeni” era o carte autobiografică. Bineînțeles,
într-un fel, Marin Preda este Victor Petrini, dar nu
a experimentat muncă forțată în minele de plumb
de la Baia Sprie, din fericire. Eram intrigat: cu peste
200 de titluri traduse în limba lui Molière, literatura
română începe să aibă o vizibilitate bună pe rafturile
librarilor din Franța. Prin ce mister „Cel mai iubit
dintre pământeni”, pe care Eugen Simion îl prezintă
ca un roman total, o operă demnă de a fi pusă alături
de cea a lui Dostoievski sau Tolstoi, a rămas ignorat
de editorii francezi, precum și aproape toată opera
lui Preda, în afară de „Marele singuratic / Le grand
solitaire”, la Grasset?! Am cumpărat „Cel mai iubit...”, apoi l-am pus pe rafturile mele. O lectură bună
este întâlnirea universului unui autor, a unei limbi...
și momentul oportun. Trebuia să aștept momentul
potrivit, să-l las să decanteze ca un vin de excepție.

George MOTROC

G. M.: Când ați simțit că a venit un astfel de moment oportun sau potrivit lecturii, totuși, cât de dificil a fost să citiți în limba română, dar și integral
„Cel mai iubit...”?
J. M. B.: Au fost mai multe piedici. În primul rând,
bineînțeles, stăpânirea limbii. Nu am luat niciodată
lecții de română; este o limbă pe care am învățat-o
singur, cu un manual și casete audio. Conversațiile
cu cei din jurul meu și lectura scrisorilor și articolelor
mi-au completat învățarea. Dar această asimilare
intuitivă, la fel cum un copil mic învață să vorbească
înainte de a ști să scrie și să citească, lasă deficiențe în
gramatică și un vocabular limitat. Deci am avut DEXul la îndemână și recunosc că l-am folosit destul de
des. Apoi este amploarea operei: 3 volume, 1200 de
pagini. Pagini foarte dense, scrise într-un stil indirect, aproape fără niciun dialog, întrucât este o lungă
confesiune. Citesc foarte încet și, desigur, și mai încet
într-o limbă care nu este limba mea maternă. Am citit
că Marin Preda își acoperea complet paginile cu un
scris de mână minuscul, foarte fin, foarte strâns, fără
spații libere, fără margini. În superbul său documentar ,,Dialoguri cu Soljenițîn”, Alexander Sokurov îl
arată pe scriitorul rus la masa sa de lucru cu pagini
acoperite în întregime cu aceeași scriere de mână
meticuloasă, extrem de strânsă, pe care doar soția
sa o putea descifra și transcrie. Un alpinist amator,
dacă are puțină smerenie, nu va aborda niciodată ascensiunea Everestului pe partea de Nord, fără să se fi
antrenat în prealabil pe vârfuri mai modeste. Pentru
a intra în universul lui Dostoievski, am făcut la fel.
Înainte de „Demonii”, am citit „Nopți albe”. Un roman scurt, care are ca decor - și aproape ca personaj
principal - un oraș familiar, Sankt-Petersburg, unde
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,,Un Everest literar… Dar recompensa
este imensă pentru cei care reușesc”

Interviu cu Jean-Michel BÉRARD

pașii mei m-au condus adesea. Nu am avut această
facilitate cu Marin Preda. A trebuit să-l abordez direct. Un Everest literar pe partea de Nord. Dar recompensa este imensă pentru cei care reușesc.
G.M.: Dvs. ați reușit… Cât de impresionantă a fost
recompensa unei astfel de lecturi integrale?
J.M.B.: Descrierea universului carceral este terifiantă, dantescă. Cu un amestec bine orchestrat de
grotesc și de violență crudă. De exemplu când gardianul care este o brută le dă curs prizonierilor care sunt
aproape toți intelectuali, cu cosorul lui Moceanu care
este inventat de Moceanu, format dintr-o parte lemn...
oasă și o parte fier... „oasă!” reiau prizonierii în cor.
Am avut ocazia să vizitez memorialul de la Sighet, și
cum să nu tremuri când simți vibrațiile locului, când
îți imaginezi cantitatea incredibilă de suferință pe
care au cuprins-o acele ziduri? Același disconfort mă
prinde și când, din trenul București-Constanța, văd
calea ferată ce trece pe lângă canalul Dunăre-Marea
Neagră. Nu pot să nu mă gândesc că merg de-a lungul
unei uriașe gropi comune… „Cel mai iubit...” este de
fapt viața interioară a lui Victor Petrini. Educația sa
amoroasă, politică și intelectuală. De aici conceptul
de roman-total. Mă face să mă gândesc la acest vers
de Louis Aragon, „Le temps d’apprendre à vivre, il est
déjà trop tard / timpul să înveți să trăiești, este deja
prea târziu”. Victor Petrini analizează, disecă tot ce
vede și aude. Încearcă să înțeleagă această dragoste
bolnăvicioasă care îl leagă de Matilda, în timp ce ei se
sfâșie unul pe altul în continuare, și căsnicia lor face
naufragiu. La fel, când se trezește deținut 1003 în carcera sa umedă și gardianul sadic vine în miezul nopții
ciocănindu-i tâmpla cu un vătrai și cu aceste cuvinte:
„aici ar trebui să te lovesc”, el simte o mare tristețe.
M-a uimit. Oricine ar fi fost îngrozit, ar fi simțit ura,
poate, sau un sentiment de nedreptate. Victor Petrini, nu. Simte o mare tristețe. Marin Preda o repetă
de mai multe ori. Vrea să înțeleagă de ce acest om
căruia nu i-a făcut nimic, îl urăște până la moarte.
De fapt, este ca o oglindă inversată: gardianul nu-l
urăște pentru ceea ce Petrini este acuzat că ar fi făcut,
ci pentru ceea ce este. Nu poate avea decât o imensă
aversiune pentru acest Petrini rafinat, cultivat, care îi
trimite înapoi imaginea golului și mediocrității propriei existențe. Toată violența sistemului penitenciar,
în „era ticăloșilor”, se naște din acest mecanism. Este
foarte diferit în filmul „Viețile altora / Das Leben der
Anderen” (2006) de Florian Henckel von Donnersmarck, de exemplu. Acolo, agentul Stasi însărcinat
să supravegheze un dramaturg și soția sa actriță nu
simte ura. El descoperă un univers de frumusețe și de
cultură înaltă pe care urâțenia exteriorului nu l-a stricat încă. Curiozitatea lui se transformă în admirație
secretă și folosește toată inerția uriașei mașini administrative pentru a întârzia finalul tragic.
G. M.: Ați amintit de mai multe scene din roman…
Totuși, care este aceea care vă revine în minte prima
dată, când auziți pronunțat titlul „Cel mai iubit dintre pământeni”?
J. M. B.: Fără îndoială, ultima scenă: „Mitul acesta
al fericirii prin iubire, al acestei iubiri descrise aici și
nu al iubirii aproapelui, n-a încetat și nu va înce-ta
să existe pe pământul nostru, să moară adică și să
renască perpetuu. Și atâta timp cât aceste trepte urcate și coborâte de mine vor mai fi urcate și coborâte de
nenumărați alții, această carte va mărturisi oricând:
...dacă dragoste nu e, nimic nu e!...”. Această scenă și
celebra frază finală dau cheia întregii cărți. Incredibilul declin social al lui Petrini, succesiv profesor de
filozofie, deținut, muncitor la deratizare, tot eșecul
vieții sale private vin din ciocnirea dintre marile lui
impulsuri lirice și deziluziile în dragoste. Toată lumea
avansează mascat: prieteniile sunt false, atragerea sa
pentru Nineta este doar sexuală, Căprioara l-a înșelat
insolent, dragostea pentru Matilda este extrem de
toxică și chiar și întâlnirea cu frumoasa și manipulatoarea Suzy îl va duce la crimă. Până la urmă, singurele două ființe sincere întâlnite sunt gardianul de
la pușcărie, din mina de la Baia Sprie („analfabetul
periculos”), care simte o ură absolut pură - dar a cărui
nenorocire stă tocmai în incapacitatea de a iubi, sau
măcar de a simți o formă de empatie - și mama lui Petrini, care a suferit toată viața să nu-și vadă niciodată
copilul fericit.
G. M.: Care au fost așteptările, dar și primele dvs.
impresii de lectură? Paradoxal, se pot ele rezuma
printr-un singur cuvânt comun?
J. M. B.: Surpriză. Mă așteptam la o carte centrată
pe represiunea comunistă și pe universul său peni-

tenciar. De altfel, arestarea lui Petrini intervine abia
la finalul primului volum, care relatează pe larg toată
copilăria și adolescența profesorului de filozofie.
Surpriza, de asemenea, asupra faptului că o carte
de o asemenea amploare, o asemenea frescă despre
România comunistă a putut fi publicată în 1980 fără
a fi mutilată de cenzură. Cum s-au putut gândi comisarii politici ai ediției, că „era ticăloșilor” evocată
de Preda s-a încheiat cu moartea lui Stalin sau a lui
Gheorghiu-Dej, și că acest calificativ nu se aplica de
asemenea la „epoca de aur” a lui Ceaușescu? În „Doctorul Jivago”, Boris Pasternak abia dacă menționează
Gulagul. Aluzia este expediată în patru rânduri:
„Odată Larissa Fiodorovna ieși din casă și nu se mai
întoarse”... Și această carte a fost interzisă în Uniunea
sovietică timp de 28 de ani!
G. M.: Cum a fost relectura?
J. M. B.: N-am recitit-o. Am răsfoit-o doar pentru
a vă răspunde la întrebări, pentru a-mi împrospăta
memoria asupra succesiunii evenimentelor, a angrenajelor care l-au zdrobit pe Victor Petrini.
G. M.: Care este punctul dvs. de vdere despre relația carte - film?
J. M. B.: Am văzut filmul lui Șerban Marinescu
(1993). M-a derutat, pentru că scenariul este foarte
simplificat, iar cronologia nu este respectată: primul
volum întreg, cu tinerețea lui Petrini, este trecut sub
tăcere, Căprioara și Suzy nici măcar nu sunt menționate, relația lui cu Nineta ajunge după dragostea
lui furtunoasă cu Matilda, în timp ce în carte, ea o
precede. Adevărat că e greu să punem pe o peliculă
de două ore de film, o carte așa de densă precum „Cel
mai iubit...”
G. M.: Am și o altă dilemă mai veche pe care de
mult timp vream să o adresez unui lector străin: ce
poate înțelege un cititor occidental, care nu a trăit
presiunea regimului comunist, din substratul politic
al acestei cărți?
J. M. B.: Este geniul literaturii! George Orwell nu
a trăit niciodată sub un regim comunist și totuși a
descris funcționarea acestuia mai bine decât oricine:
frica, suspiciunea generalizată, reducerea intimității
la stricte nevoi fiziologice, glorificarea minciunilor, inversarea valorilor, atrofia spațiului mental cu
sărăcirea limbajului (această limbă anemică, da, care
îl face pe securistul primitiv să confunde în „Cel mai
iubit...”, o ordonanță cu un ordin). În „Animal farm
/ Ferma animalelor”, unde animalele se răscoală împotriva oamenilor și porcii preiau puterea, Orwell
întocmește satira implacabilă a unei societăți care își
laminează elitele intelectuale și în care mediocritatea
și josnicia sunt virtuți promoționale. Cititorii occidentali au acces la o paletă largă de literatură sciencefiction care ia ca decor societățile totalitare: Aldous
Huxley, Ray Bradbury, Philip K. Dick... La acestea se
adaugă nenumăratele mărturii! Panait Istrati a tras
primul semnalul de alarmă, urmat de André Gide. Cu
literatura de cealaltă parte a Cortinei de Fier (Boris
Pasternak, Varlam Șalamov, Alexander Soljenițîn, Iri-
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na Golovkina...), nu știe doar cel care nu vrea să știe...
În ceea ce mă privește, mi-am făcut serviciul militar la
Berlin, când încă mai exista Uniunea Sovietică. Timp
de un an de zile, am văzut îndeaproape ce se întâmplă
de cealaltă parte. Dar întrebarea se pune – inclusiv în
România – pentru generațiile născute după căderea
Zidului Berlinului. Trăind într-o abundență – chiar
relativă – care ușurează uitarea și pe care părinții
sau bunicii lor nu o cunoșteau, ce vor înțelege din
această poveste? Cum o vor putea transmite pe rând
copiilor lor? Când m-am căsătorit în România în
1992, uleiul și zahărul erau încă raționate. A trebuit
să cumpăr aceste alimente de pe piața neagră. Uneori
am senzația și eu că am trăit mai multe vieți...
G. M.: Dar și în prezent trăim într-o epocă complicată, a postadevărului sau postistoriei, cum s-a tot
spus, în care se combină mai multe crize ante și postCovid… Credeți că un asemenea roman mai poate
fi interesant de citit sau chiar apreciat de publicul
francez actual?
J. M. B.: Sunt convins de necesitatea de a-l oferi
publicului francez. În monologul său interior, Marin
Preda îl împinge pe cititor să se întrebe: ce aș fi făcut
eu în locul lui Victor Petrini? Desigur, toată lumea
preferă să se imagineze într-un rol nobil, rezistent la
opresiune. Dar ce să faci, când toate straturile societății sunt contaminate, când inerția generalizată
și lașitatea invită la încă mai multă lașitate, când
acțiunile tale sau cuvintele tale nu te angajează doar
pe tine, ci riscă represalii crunte pe cei dragi? Deci,
de la compromis la compromitere... există doar un
pas. Aceasta este tema filmului „Trahir / A trăda”, de
Radu Mihăileanu, un film sumbru, disperat, foarte
diferit de restul operei sale, unde cineastul probabil
s-a inspirat din viața poetului Ion Caraion. Trebuie să
fii înzestrat cu un curaj rar, să îndrăznești să spui „nu”
când toți ceilalți spun ,,da”. Sau să fii puțin nebun.
Așa autoritățile sovietice își tratau disidenții: le trimiteau la spitalul psihiatric. Numai un „nebun” se poate
opune unui sistem totalitar. În crizele de isterie pe
care le cunoaște uneori țara mea, există o tendință
reală la terorismul intelectual, la linșajul mediatic. Nu
voi uita niciodată violența acestor inchizitori față de
Régis Debray în mai 1999. Nici josnicia, nici caracterul rușinos al argumentelor împotriva acestui om care
îndrăznise să-și exprime cu bună-credință o părere
contrară curentului narațiunii oficiale. Vânătoarea
de vrăjitoare mă dezgustă. Macartismul nu este mai
sănătos decât procesele staliniste. Nu-mi plac oamenii umflați cu certitudini, cu adevăruri definitive
și care au o părere despre orice. Eu mă îndoiesc constant. „Je suis plus sûr de mon jugement que de mes
yeux / Sunt mai sigur de judecata mea decât de ochii
mei”, spunea Diderot. „Souviens-toi de te méfier /
Amintește-ți să te ferești”, adăuga Mérimée. Trăim
într-o societate a imediatității, infuzată cu o „cancel
culture / cultură de anulare” de peste Atlantic, cu oameni care adoptă poziții radicale și se ascultă din ce
în ce mai puțin. Țările noastre, și în special Franța, se
confruntă cu o criză de reprezentare la nivel național.
Compatrioții mei au un sentiment de deposedare ale
instrumentelor democratice, în așa măsură că folosesc
din ce în ce mai puțin ultimul mijloc care le-a rămas:
buletinul de vot. Acest lucru face că legitimitatea
aleșilor devine din ce în ce mai subțire... și pentru
ei, tentația de a o afirma în mod autoritar. În timpul
crizei sanitare, infantilizarea cetățenilor (cosorul lui
Moceanu cu partea lemn...oasă și partea fier...oasă!)
și măsurile impuse au fost uneori atât de aberante,
încât dădeau impresia că ne-am rătăcit în mijlocul
unei piesei de Eugen Ionescu. Foarte seriosul cotidian german Die Zeit a titrat „Bine ați venit în Absurdistan”, calificându-l pe șeful statului francez drept
un cvasi-monarh. Am fost și mai sever, comparându-l
cu împăratul roman Caligula care și-a desemnat calul
senator. Dar grotescul situației a evidențiat mai presus de toate că mecanismele de control și echilibrele
democratice (Camera Deputaților, Senatul, Consiliul de Stat, Curtea Constituțională) nu au funcționat
pentru a proteja drepturile individuale teoretic inalienabile. Și că în spatele autoritarismului grosolan, se profila arbitrariul. În fața acestor pericole: a
corectitudinii politice a momentului, a nihilismului
„woke”, și a tentației autoritare (facilitată de informatizarea societăților noastre care poate deveni un instrument formidabil de supraveghere generalizată),
expresia unei gândiri coerente, moderate, nuanțate,
argumentate este din ce în ce mai des primită ca o
adevărată ofensă. Așa că eu cred că avem nevoie mai
mult ca niciodată de modele de corectitudine morală,
de verticalitate, ca să folosesc expresia lui Cătălin Mihuleac, din ultima sa carte „Poziția a unsprezecea și
domnișoarele lui Fontaine”. Oameni de o hotărâre
neclintită, ca Marin Preda, Corneliu Coposu, Nicolae Steinhardt sau ca Ana Blandiana cu care am avut
șansa să schimb câteva cuvinte, deși eu eram paralizat de timiditate.
G. M.: O altă dilemă de-a mea despre „Cel mai
iubit dintre pământeni”… I se poate găsi o operă
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comparabilă, un corespondent literar în literatura
franceză contemporană?
J. M. B.: Nu văd nici-o operă comparabilă.
G. M.: …Dar se pot găsi asemănări cu un alt destin
literar francez, pentru autorul Marin Preda?
J. M. B.: Pe de altă parte, în ceea ce privește autorul, îi găsesc o asemănare izbitoare cu Albert Camus
și, fără îndoială, nu este o coincidență dacă Preda l-a
tradus pe Camus în limba română. Camus, care a murit în 1960, nu mai este cu adevărat un autor contemporan, dar evident că există o rudenie sufletească, o
apropiere în concepțiile lor filozofice, în dorința lor
de a schița o frescă a condiției umane. Găsesc în ambele aceeași sete de dreptate... și aceeași neîncredere
în ideologii. Amândoi sunt și bărbați îndrăgostiți cu
o corespondență intimă importantă: Marin Preda cu
actrița Aurora Cornu, Albert Camus cu actrița Maria
Casarès. In sfârșit, îi leagă și moartea lor misterioasă,
atât cea a lui Camus, cât și cea a lui Preda, 20 de
ani după, care i-au făcut pe oameni să se gândească
greșit, un timp, la asasinate politice.
G. M.: Cu speranța că vom reveni pe larg întrun interviu viitor asupra acestor lucruri, acum o
să vă întreb altceva: cât de diferit sună lectura în
românește de cea în franceză a altui roman de Preda? Sau se simte aceeași scriitură?
J. M. B.: Traducătoarea Laure Hinckel are o expresie foarte frumoasă pe acest subiect: „la part des anges/ partea îngerilor”. În distileriile de coniac, partea
îngerilor este numele dat volumului de alcool care se
evaporă în timpul învechirii sale în butoaie de stejar.
Fiecare limbă are o savoare specifică, iar atunci când
traduci un text dintr-o limbă în alta pierzi inevitabil
o parte din această savoare deosebită. Dacă urmărim
analogia, partea îngerilor pentru coniac este estimată
la aproximativ 2 la sută din volumul total. Ceea ce
ne-ar lăsa cu 98 la sută de literatură bună. Am citit
„Cel mai iubit...” în română, iar „Marele singuratic/
Le grand solitaire” în franceză. Nefiind aceleași titluri, nu mă pot pronunța despre traducere. Dar
se recunoaște ușor stilul lui Marin Preda, mica lui
muzică personală cu fraze ample, oceanice, cu fluxul
și refluxul cuvintelor.
G. M.: In loc de concluzii, vă rog să faceți un exercițiu de imaginație și să ne spuneți cum ați fi organizat dvs. Centenarul Marin Preda, în țară sau în
Franța, dar și ce rol ați fi acordat analizei romanului „Cel mai iubit dintre pământeni”?
J. M. B.: Fără ezitare în România. Aproape netradus, Preda are prea puțină audiență în Franța. Pe de
altă parte, nimic nu împiedică retransmiterea centenarului nașterii autorului în Franța, prin intermediul Institutului Cultural Român din Paris, edituri,
traducători. Aceasta ar putea lua forma unui nou
„Turneu al traducătorilor” în librăriile din marile orașe
franceze, așa cum au făcut Cristina Hermeziu și Laure Hinckel în 2019. Nu măsurăm întotdeauna efectul
imediat, dar acest tip de eveniment dă mai multă
vizibilitate literaturii române și răspândește semințe
în rândul cititorilor, trezește dorința de lecturi. Din
păcate, francezul de rând citește în medie doar o
carte și jumătate pe an. Dacă nu merge spontan spre
literatură, atunci literatura trebuie să meargă la el!

Mihai Moldovanu

Revista „Bacoviana”
Numărul pe 2021
al revistei apărute
sub egida Editurii
„Alma Mater” şi
patronate de Societatea CulturalŞtiinţifică „Vasile
Alecsandri” Bacău
(parteneri: Centrul
Judeţean
pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Bacău
şi filiala locală a
Uniunii Scriitorilor
din România) continuă programul de
punere în valoare a
datelor personalităţii lui George Bacovia – şi ale familiei
sale –, prin contribuţii de istorie literară, dar şi prin
comentarii, creaţii originale, cronici, informaţii
calendaristice etc. Rubricile consacrate („Essentialia”, „Documentar”, „Manuscris”, „Confluenţe”,
„Centenar”, „Echivalenţe”, „Eveniment”, „Conversaţii”, „Contemporani”, „Grafisme”, „Amprente băcăuane”, „De un veac”, „Bacăul lui Bacovia”, „A-ul şi
B-ul literaturii române, ivite în Bacău” etc.) se combină cu două noutăţi din această categorie: „«Din
vremuri» apuse”, respectiv „Notă la note...” Imaginarea lor a fost determinată de natura conţinutului a două articole: din localitatea natală a Agathei
Grigorescu-Bacovia, Mizil, profesorul Viorel Şoldea
a pus la dispoziţia redacţiei un text cu certă valoare documentară, însoţit de imagini cu aceeaşi însemnătate. Pentru a-l sprijini pe cititor în intuirea
temei, s-a apelat la un titlu din creaţia lui George
Bacovia – „Din vremuri” –, la care s-a adăugat un
adjectiv calificativ. Al doilea titlu, „Notă la note...”,
este post-scriptumul la un articol cu tematică bacoviană implicită (apărut în cotidianul „Deşteptarea”
din Bacău), comentat de poetul Dan Sandu într-o
manieră care prezenta un interes mai larg.
Semnatarii articolelor sunt şi de această dată
universitari din ţară (Constantin Călin, cercetător redutabil al subiectului „Bacovia”, deţinător al
Premiului Academiei Române; Ioan Dănilă) şi din
Republica Moldova (conf. univ. dr. Victoria Fonari,
de la Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din
Moldova), scriitori (Theodor-George Calcan, Nicolae Silade, Doina Cernica, Dan Sandu, Cornel-Simion Galben, Dan Petruşcă), traducători (Elena Bulai,
Tiberiu Ionescu), cercetători (Gheorghe Boaghe,
Victor Macarie, Viorel Şoldea, Mihai Ceucă), publicişti (Serghie Bucur, Constantin E. Ungureanu),
elevi (Bianca-Ioana Corcoz). Centenarului comemorativ Paulina Lukasievici (1840-1921; soţia lui
Vasile Alecsandri) îi este rezervat textul „Bacovia şi
Alecsandri – două familii prietene”, iar „Toamnei
bacoviene” îi este alocat un amplu reportaj. Coperta I cuprinde un tablou pictat special pentru acest
număr al revistei de către Mihai Nechita-Burculeţ,
membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România,
iar coperta a III-a aduce în atenţie alte două imagini
ale vechiului Bacău, din colecţia ing. Mihai Ceucă:
„Grădina Publică” şi respectiv „Str. Ioniţă [Sandu]
Stur[d]za”. Pentru a realiza acurateţea ortografică
şi în general lingvistică a publicaţiei, au fost antrenaţi studenţi ai Facultăţii de Litere a Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău, membri ai Grupului
„Româna corectă”. Grafica este asigurată de elevi
participanţi la Concursul de ex-libris „Limba română – 500”, iniţiat de Biblioteca Municipală „Radu
Rosetti” Oneşti şi încheiat în decembrie 2021. Sunt
reproduse, de asemenea, secvenţe din expoziţia documentară „Bacovia – 140”, realizată de Biblioteca
„George Bacovia” a Colegiului Naţional „Ferdinand
I” Bacău. Tehnoredactarea a fost asigurată prin grija Consiliului Judeţean Bacău, iar tiparul, prin Serviciul de Multiplicare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Revista „Bacoviana” a mai fost prezentată în spaţiul public de Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza”,
prin mapa tematică de la serviciul Periodice, de
publicaţii realizate în Bacău („Ateneu”, „Cadran
cultural”) sau din ţară („Spaţii culturale”, „Oglinda
de azi”, „Didactica nova”) şi pe internet. Publicaţia
a fost cuprinsă în Proiectul cultural naţional „In
memoriam: Ioan Grigorescu”, derulat începând cu
data de 1 iunie 2021 (iniţiator: filiala Prahova a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România; coordonatorul Proiectului: prof. dr. Elena Trifan). Participanţii la Proiect au considerat „Bacoviana” o formă
inedită de cunoaştere prin mijlocirea unei teme, un
util schimb de experienţă gazetărească. (CP)
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Linești

Mi-a zis: „Nu ai nevoie decât de echilibru. Fiecare
forță are prețul ei.”/A dispărut în substanța vâscoasă
a întunericului, ca o nălucă digitală; timpul staționa
în bucătărioara din curte.
()
Întunericul, întuneric
se apropia dimineața de fereastră
și mă privea curioasă
ca un pisic ud leoarcă
a rămas în bătătura casei din Linești
ca o marmură vie a unui erou din primul război
nu avem mărunt pentru emoții scurte
nu avem verticalitate
există doar amintirea caselor din luncă

La Vulturești II
La Vulturești există hududoi
Măgăoaia
turta dulce/nesărată
Ilinca și Gheorghe pe bătătură
au trecut optzeci de ani/ trei fete și șase nepoți
la Vulturești apa din fântână îmi circulă prin vene
și caut metal în nisipul fierbinte
dar gândul meu
să știți
e tot la Vulturești.
()
Coboram după slujbă în lunca Oltului
la izvor
veneau fete cu ulcioare de lut
și aveau părul negru și legat
nu mă priveau în ochi
nu mă lăsau să le desfac umerii
să le învăț mecanismele pe de rost
doar scaieți și câteva săruturi oltenești
pe fugă ne iubeam la umbra plopilor
apoi, în tren, pe drum spre facultate,
mă ardea pieptul
de dor.

Dispozițiile
unui dumnezeu tânăr I
Probabil nu este suficient
Probabil ce a rămas între noi nu va fi consumat
Așa cum nu putem folosi la nesfârșit zâmbetul
Deși în interior se zbate un condor cu gâtul tăiat
()
Au mai rămas trei
și mașinile încărcate trec greoi pe drumul de țară
Nu te-a găsit nimeni deși nu am închis poarta
Acolo în vale dormi în fânul proaspăt cosit
Cu ochii împăienjeniți și furnici în cornee
Oare a meritat?
Și pentru noi nu am păstrat nimic
Normal și intangibil
conturul coapselor învinețite de dinți
Umbrește dealul și pădurea
Poate că ar fi fost mai bine să nu mă fi mințit
()

Când închid poarta
Mi se opresc în coșul pieptului anii
Privesc cum se-ntunecă
Privesc cum putrezești și cocoșii cântă
Privesc cum lama subțire împarte lumea-n două
Știu că ascunsă de ierburi înalte și cosași
Privești cerul roșiatic impasibilă și tăcută ca o piatră.
()
Nu au rămas amintiri în camera de la stradă
Câteva zăbrele și o curea strânsă de spătar
()
Mai am ia crem
Cu care dorm chircit ca un fetus
Uneori îi aud inima
Și am senzația că ești o femeie
Lipsită de forme și prejudecăți
Câinii latră când trec gândurile roase de dinți
()
Măicuțele siropate cu duhul sfânt trec pe lângă pod
Și vorbesc în șoaptă
Inima zburdă dintr-un trup într-altul
Ca o pasăre agitată
Și carnea lor e atât de fragedă
Încărcată cu litere evlavioase
Care se întorc întotdeauna în același loc
Precum câinii unui țigan sărac
Clopoțeii din cărucioare și copii ghemuiți în somn
Se zbat
Lumina le vorbește
Apoi seara târziu
când luna se ascunde dincolo de cel mai înalt turn
Aud cum umbli prin grădină și îngâni
()
Deși iarba înaltă te ascunde privirilor curioase
Undeva în Interiorul tău există un mușuroi de
furnici
Din care câteva au ajuns pe pervazul meu
Le urmăresc și mă gândesc
La trupul subțire și lung
Deși știu că nimic nu îți poate sta în cale
Și vei veni
în camera cu miros rânced în zilele ploioase
Tiptil ca un fluture
cu câteva ore de trăit.

Suntem doar noi
și norul de ciocolată
apărați de aceiași neobosiți/ fluturând la nesfârșit
suntem acoperiți de cenușă și apă
topim geamul într-un sâsâit
urmărind cursa unei picături
încărcată cu respirațiile noastre
()

Virginia Videa

amintiri dinainte de liniște
când și bâzâitul era curtoazie
scene ieftine jos la mezanin/ de iubire și alcool
când ea e trasă de giacă și implorată
și cedează/ speră/ cedează/
rom/fum/tabac/copil înfometat
lumina pe scara lor e atât de lipsită de speranță
încât copilăria doarme sub scară
învelită-ntr-un carton
ei vor fi luminile din întuneric
pontoanele naufragiaţilor
care s-au grăbit și nu au rezistat
și când vom fi bătrâni și uzitaţi
ne vor trezi ca dintr-un drog inepuizabil.

O fetiță a înghițit pământul
lui Esenin
sunt ani buni de când zăpada nu a mai căzut
există o ulicioara pe care umblă câinii
odinioară aici, bătrânii aveau glas
doar focul le mai stârnește-n casă, seara,
o fărâmă de nostalgie
când pe ulicioara veche
ardeau copile-n soare
bălaiele codițe se desfătau-n gâze și-n raze
cu ochii arși de dor, cu inima topită
cu vise pentru străinele orașe, pentru copiii de boier.
viața fusese aspră, duhnind a alcool
de-parcă-un drac se mutase la ei-n pridvor
și nu ieșea nimic, atât de încurcate
fuseseră dorințele,
iată, doar anii
acoperiră-n grapă visele tinereții
ochiul fost-albastru
acoperit de pieliță
mai amintea un pic
de serile de vară când se cânta pe lac
când luna prea grăbită acoperea încet
oftaturile ascunse-n piept,
înăbuşite rând pe rând
când lipsea curajul de-a spune oricui, orice
pentru că bolta devenise mamă
și mângâia pe creștet copiii de sub salcie
nu a fost să fie, îi auzeai la foc
un radio Pacific zgândărea pereții
acoperiți cu var, năduf și buze prea uscate
de dorul de pe vale, de cântecele feciorilor.
seara, când câinii nu lătrau
și ziua se pierduse-n pădurea de băgrini
mai ieșea câte-o copilă
nepoată din odrasla ce le părăsise bătătura
era un pom de aur, un ochi de fericire
și-o priveau cu jind cum umblă ca fecioara
trecând iar în trecut
și fata dintr-un foc când toți erau vrăjiți
a deschis gura și a înghițit pământul.

Lunca Oltului
Ploaie mocănească și mamaie îmi ștergea fața,
de parcă voia să o mute,
Mamaie, am zis, de ce mor oamenii?
Și alaiul mortuar jelea, femeile chiuiau cu durere.
Mi-a zis: „ Pentru că îi cheamă Dumnezeu, maică
mare!” Și s-a oprit ploaia. Iar în spatele bisericii:
Tolănită ca o pisică sătulă, stătea Lunca Oltului.
Și în zare, ridicată de baraj,
apa sclipea ca pielea de șarpe.
Dar în partea astălaltă, oamenii mureau.
Tristețea încremenise retina,
se băteau suferințele în om
precum peștii în râul Olt.
Mamaia privea neclintită,
că-i era frică de Dumnezeu.
Și avea încredere în privirea ascuțită ca o sabie,
sfâșiind la nesfârșit prin trupurile grele de păcate
să facă loc pentru popă.
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***

tot ce trebuie să înțelegi din prăbușirea asta
e să nu mai lași nicio strălucire să-ți ia mințile denumind lucrurile în lipsă
frecventa victorie a absurdului
și să-ți bei tot sângele nu e suficient ca să nu mai curgă
și dacă nu poți
va trebui să te obișnuiești
și să taci apăsat

***

cărămidă arsă
sângele meu cu care am pătat bunătate de fotoliu blue deep marin
curge
octombrie zahăr ars prin ceața de azi
fă-mi o coadă împletită până înainte de iunie
e frig întotdeauna în oasele de faianță
sunt din sticlă romană din nisipuri albe și pure
și sângele meu cărămidă arsă
curge prin portalul unui oraș
indiferent
roșu almodóvar
pe cotul fricii
rochia de pânză peste
abruptul din granit
ia-mă de mână

Tatiana
Ernuțeanu

***

e insecurizant returnismul de asta nu mai vin la florența și îți spun cu mâna pe
rothmans că de-asta multe nu mai fac
aveți atașament ambivalent mi-a zis azi Freud îmi place Freud e intuitivă și
enigmatică practic am datorii praf în ochi riduri gumă arabică în stomac carne
pe coapse păr ronțăit de soare tot ce vreau și ce nu vreau și ceva în plus
praf stă și pe rochia care te ține minte praf și prafuri
(1) (lapte [praf) de copt] [2]
(1) plăcere pură și infantilă.
[2] plăcere depravată din fruct
praf suntem praf vom lăsa în urmă în praf ne vom întoarce returnism neopțional
cum situezi plăcerea pe o scară de la 1 la 10
m-a întrebat G
tandrețea printre rânduri și pe lângă
în rest pacea e evaporabilă
asprimea paternă fularul roșu invizibilul
de ele am fugit la ele am ajuns

***

42 de ani
la vârsta asta unii sunt deja bunici
alții așteaptă ca Anna Mary Robertson să termine de vândut cartofii prăjiți
să împlinească 76 de ani să se apuce de pictură
eu plătesc rate la casă până în 2023 și cu toate astea
nu-ți iau chirie pe locul din spatele coastelor
poate că n-am fost mai buni ca alții
pândindu-ne prin sticla de borcan
distorsionează
poate că am fost mai buni ca alții
mângâindu-ne
prin vitrine
noi am fost acordeoane murdare ce cântau sfâșietor pe Olari
schelete timide ce se amuzau că au aceleași oase subțiri
clovni care își împrumutau tricourile cu dungi și se mirau că mărimea
era aceeași
ne-am lăsat inimile la vedere ca să aibă de ce să râdă lumea
și noi, unul de altul, le-am ascuns
decenți, tăcuți, mergem cu radiografia nefericirii în mână
ca un premiu pe care n-am fi vrut să-l primim dar îl păstrăm
ca scuză pentru fețele noastre de morți vii
15.00 pm
constat
o vară din care au lipsit toate zilele.

cu ochii închiși sau cu fața spre ce lăsam
și dacă am răcit aerul casei a fost doar pentru că am vrut să simt libertatea
trecând prin degetele răsfirate
confesiunile le-am făcut fiind surdă
și cu mâinile mele triste n-am făcut decât să cheltui pariurile
compromise de la bun început
singurii lauri de care am dispus au fost aruncați în sos,
pentru asta îi cumpărasem
buricele degetelor speriate mâzgălesc
cu cerneală ca să ucidă mizeria realității
în surdină cântă absența ca o chitară cu care ai lovit toate porțelanurile fine
până când au devenit pudră de fardat oglinda în care trăiesc ochii triști
dincolo de hotare nu am călcat și viața mi-o plimb ca pe un pumn de semințe
pe care nu știu unde să-l arunc.

***

caravanserai stai în dreptul ferestrei
nu-mi mai amintesc ziua
de la sardis la susa
doar corpul tău văruit într-o
forță nebănuită
mă privea și tot ce vedeam era splendoare ca o franciză americană
taci că îmi împletesc părul cu fire de plumb o tehnică
ce dărâmă tot ce nu e fixat în aer cu privirea
o facem pentru viitor pentru industrie pentru plajele din asia
mă încurajai
cu dexteritatea mișcărilor tale când văd două variante să repet greșeala
purtai mult albastru în trecutul plin de secrete
un tangaj stilistic probabil
nu nimic din vis doar
email plique-à-jour peste memorie

***

***

nu mi-a scris nimeni niciodată numele pe asfalt
și asta m-a făcut să sufăr
da’ nici eu n-am semnat niciodată un cec,
cec în alb
mi-e frică să mă girez
prin câmpie am călătorit doar asigurată,

Ion Truică

Publicist și poet,
Tatiana Ernuțeanu este
absolventă a Facultății
de Limbi și Literaturi
Străine și a unui master
în Relații Publice în
cadrul SNSPA. S-a făcut
remarcată cu volumul
de debut Carne, Visuri
și Oase triste uitate în
Hydra, editura Eikon
2020. În această toamnă,
a publicat cel de-al doilea
volum de poeme, Buletin
de știri blues, editura
Tracus Arte 2022. A
publicat poezii în reviste
literare din România
și străinătate precum:
Revista Vatra, Neuma,
Timpul, Convorbiri
Literare, Revista
Euphorion, Opt Motive,
Literadura, Hyperion,
O mie de semne,
Revista Golan, Revista
Planeta Babel, Viața
Românească, Revista
Poezia, Luceafărul
de dimineață, Jurnal
Israelian, Noise Poetry,
Alternanțe, To The Lite
House, Tastzine, Lettres
Capitales etc. Iubitoare
nu doar a poeziei pure,
ci și a prozei poetice,
Tatiana scrie, lunar,
în Revista Forbes Life,
rubrica Chicstalgia.

mă gândesc să-mi zgârii pielea în toate locurile unde m-ai atins
din greșeală sau
cu intenția să-mi scurtcircuitezi sistemul de prindere
ca și cum aș deveni legenda hărții unei țări fierbinți, ce avertizează punctele de
maxim pericol
ar fi singura variantă să te mai am peste mine
nu declin nici certurile orale și orizontale
băutul din paharele găsite pe alte mese te-a înstrăinat și te-a făcut să vrei să plec
voiai camera liberă și peretele cardiac golit
să știi însă că ecoul e mai strident așa, mai ales când vorbim
despre un soundtrack
ca acela scris de fremătările noastre
s-ar putea ca și ție în timp să-ți plângă ferestrele,
e un anotimp lung, un folder cu zile mate și speranțe
oamenii ca noi ar trebui să fie priviți ca niște eroi ai nimicului, ai binelui și ai
politicului correct
am putea fi un model pentru tablourile cu natură moartă,
pentru cărțile de self-help, numai dacă supraviețuim
nici nu știu cum de-ai făcut un back-up atât de organizat pe hardul meu emoțional
arhivând la neîntâmplare totul refrigerat
fluturii, de obicei, nu pot face asta, pentru că trăiesc suficient de puțin încât să nu
lase amintiri
dar efectul Butterfly le aparține și iată cum un ou ochi dintr-o farfurie naște valuri
hormonizante în creierul meu
Zoom evocativ pe fața ta este primul lucru pe care îl fac de doar câteva zeci de ori
pe zi

Magda URSACHE
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Cu floreta polemicii

Reiau lectura tomului de 350 de pagini, Corespondența Iordan Datcu și Constantin Eretescu în scrisori. Prefață de Mircea Anghelescu, RCR Editorial,
București, 2020, începând cu anul 2013. Am oroare, teamă de cifra 13. Dekatriafobia,cum se numește
boala asta, provine din ce mi s-a întâmplat în cel mai
dureros an al vieții mele, 2013, când l-am pierdut pe
Petru, împins în moarte după un control medical.
Moartea i-a venit dintr-odată. L-au răpus și doctorii, și sistemul medical. Îi citesc acuma pe cei doi
corespondenți cu ochii lui și găsesc corespondențe în
corespondență. Multe.
În plin fenomen de dominație Facebook, Messenger, Whats-App, Iordan Datcu și Constantin Eretescu
ies de sub tirania rețelelor de socializare, prietenia
trainică rezistând internetizării. Prietenul bun se bucură de ce a făcut bun celălalt. Nu uită să omagieze o
aniversare, cu afecțiune admirativă. Și nu sunt „mesaje tipice” (Eretescu) de e-mailuri. Numai că scrisorile întârzie din cauza cititorilor noștri intermediari,
cei din servicii. Exilatul C. Eretescu primește necesare „guri de aer de acasă”, de la București, de pe strada
Străbună și-i trimite prietenului urări și panglici de
mașină de scris; I. Datcu e interesat cu adevărat de
cărțile prietenului de peste mări și țări. O recunoaște
C.E.: „Sunteți, ca mai totdeauna, singurul om din țara
asta a noastră care remarcă asemenea apariții.” Și-i
vorba de cărți grele, greu de scris, cărți-eveniment,
pe teme ocolite, ocultate, refuzate: crucea în obiceiurile creștinilor și „ierburile de sub cruce” (sintagma
lui Mircea Eliade), ceremoniile funebre antice, Doliul
alb. Culorile doliului , despre plânsul dacic la nașterea
copilului, plâns care se regăsește și la irlandezi, slavi,
africani... Comparaison n’a pas raison? Ba da, studiile comparate au rost, numai că nu sunt ușor de scris.
Comparatismul li se pare unora temă depășită. Pe
Pavel Ruxăndoiu l-a deranjat și aprecierea estetică
a literaturii orale, intreprinsă de Petru Ursache. La
rândul său, C.E. îl felicită pe editor la apariția lui D.
Caracostea, Mărturisiri literare în anii 1922-1933. O
„cuviincioasă restituire”.
Cei doi prieteni își transmit știri despre evenimente culturale importante: Cartea morților, tipărită
de Romulus Rusan și Academia Civică. Îndemnarea
lui Const. Eretescu este: „să se citească duminică
de duminică în biserică”, la vreme de schimonosire
a istoriei. Subcultura încalecă (e dur cuvântul, dar
îl las așa) mereu cultura. Din Providence, ca și din
București, se vede la fel: a sabota cultura înseamnă a
sabota propria identitate. Bugetul destinat culturii e
scandalos de mic (zero și), dubioasele privatizări ale
instituțiilor de cultură nu contenesc, se fac schimbări
de cadre din rațiuni politice, televiziunile râd de cititori, iar cei care trăiesc pe telefoane sunt bucuroși
că au scăpat de „zăbava” lecturii. Nu s-a găsit decât o
cântăreață să fie purtătoare de cuvânt pentru „domnul sculptor Brâncuși”? Zenovie Cârlugea n-ar fi fost
un bun ambasador pentru „marele polizor”, cum îl
numea cineva? Cântăreței de muzică ușoară i-i dat să
cânte, croitorului să coasă, ar spune etnosoful anonim, cu un oftat. Cumințenia pământului n-a fost
achiziționată de statul român, lipsind banii, asta ca
să se meargă în siajul fostei ministrese proletcultiste
Câța (cum o alinta Alexandru Balaci) Crăciun, care a
refuzat moștenirea Brâncuși.
Ni se spune că „afară” nu se cere Blaga; pe Camil
Petrescu nu-l vor francezii, așa că exportăm cărți...
minore, pe care merg critici angajați până-n prăsele, știind bine că de abilitatea campaniei (ca să evit
cuvântul propagandă) ține succesul. Chiar nu s-a învățat nimic din creșterea și descreșterea oficialilor comuniști? Și ce trecători au fost!
Aroganța e soră bună cu ignoranța. Într-o emisiune
televizuală, în care era vorba de Dumnezeu și Nefârtate, o teleastă sprâncenată era convinsă că-i vorba
de Nefertiti. Ce mi-i Nefertiti, ce mi-i Nefârtatu, adică
Dracu gol.
Eminentul editor Iordan Datcu (posesor al premiului Perpessicius, dar și altele, și altele) n-are cuvinte bune pentru editorii particulari. Un exemplu? I.
Oprișan a reeditat Credinți și superstiții ale poporului român, din 1915, fără (sau cu?) știința reeditării
lui I. Datcu. Și nu în una, ci în două ediții (scrisoare
din 2 februarie 2013).
Editorii „capitaliști” „tac mâlc”, fac schimbări neargumentate de texte sau, și mai rău, îți strică ediții trudite, neavând habar ce înseamnă o stabilire de text.
Cu proverbiala-i acribie, cărturarul Datcu nu conte-

nește să facă notele subsolice de îndreptare a unor erori penibile. I-aș spune acțiunea buzdugan ,dar Datcu folosește floreta polemicii. Încerc și eu o adăugire:
Traian Chelariu n-a fost, după pușcărizare, hingher,
ci angajat în serviciul de deratizare. Avea de-a face cu
șobolanii. O notație din Jurnal: „Dimineața, deratizare, după amiază Verlaine”.
Și am ajuns în 2014. Ambii corespondenți așteaptă
să treacă sărbătorile: „așa că ne putem întoarce la
treabă” (scrisoare din 6 ian. 2014). Eretescu începe
anul cu Călătorie spre libertate de Nicolae Dima,
lectură greu de suportat: „ m-am întrerupt de la toate și mă concentrez asupra ei.” Închisorile politice
erau pline de țărani care refuzaseră „colectiva”. Și
da, pe priciuri erau și țărăniști, și țărani, și socialdemocrați, și legionari. Mâncau aceleași „șapte bliduri cu nimic, șapte zile fără hrană” (Radu Gyr). Numai că eroii anticomuniști continuă să fie trădați de
Istorie. Țăranii vrednici au murit pentru palma lor
de pământ; acum, sătenii dintr-o localitate transilvană, Nadăș, s-au trezit cu satul furat cu tot cu vatră, în
procesul recuperărilor cu acte false.
Sanda Golopenția-Eretescu a donat, în februarie 2014, câteva obiecte de artă populară strânse de
echipa Anton Golopenția. Din păcate, țăranul clasic
a intrat și el în muzeu alături de obiectele lui. Folclor contemporan? Vorba lui Petru Ursache: „Cum
să-l culegi când el nu există?” Pe loc gol, la MȚR au
rulat filme pro LGTB. Cât despre „minunatul domeniu al culturii populare” (C. Eretescu), el este călcat
în picioare de tot soiul de neaveniți. La masă au reapărut și focloriști ca I. Meițoiu, vâlceanul intrat în
antologia rușinii cu „Eu îs’nalt, badea-i înalt/ Dar
partidul și mai ’nalt”. Vasile Adăscăliței, culegătorul
Plugușorului cu motor, săltase pe vârful căpiței rimările următoare: „Foaie verde ca molidu/ De când
a venit Partidu/ Partidu muncitoresc/ Mă învață să
citesc”. Mă îndoiesc (l-am avut profesor de Folcloristică) că PCR-ul l-a învățat să citească, dar mai ales să
scrie, așa cum i-o cerea fișa postului.
Terfeleala capodoperelor e în trend. Un sufocant
subiect este interpretarea Mioriței, ultimul venit în
lupta cu balada-capodoperă fiind reprezentatntul
OMS, Dr. Rafila: „Balada Miorița e o baladă foarte
frumoasă, singurul lucru care nu-mi place e că ciobanul (doctorul și-a asumat cacofonia, pesemne, nota
mea Magda U.) scria doar scrisori de adio și nu făcea nimic să se apere.” Domnule Doctor, vedeți-vă de
viruși, vă rog! De unde oți fi scos că bunul păstor a
fugit de luptă? Dimpotrivă. Ciobanul mioritic a fost
om curajos, nebiruit nici de trădători, nici de moarte.
Numai că a priceput că nu te poți apăra de ea cu ciomagul (nici s-o iei la goană cu izoleta nu poți), ceea ce
nu înseamnă că a fost fatalist. A privit moartea în ochi
„împăcat și tare”, de la Sadoveanu cetire.
Să nu-mi pierd încrederea într-un intello care
uzează de cuvântul laș când vine vorba de români?
Iată cum le-a doinit Anonimul soldaților: „Așa nalți
și subțirei/ De trece glonțul prin ei.” Și dacă istoricii
postsocialiști din școala Boia s-ar sprijni, cum cerea
Pârvan, pe cei patru piloni: adevăr, obiectivitate, cinste, jertfă, n-am de-construi cu atâta sârg imaginea
unui popor aflat mereu la răscrucea Imperiilor. Iar
Istoria nu s-ar afla în stare de extremă urgență.
Dar de câte ori n-a ajuns cultura noastră în stare de
alertă! Limba română devine, pe zi ce trece, o mare
necunoscută. Adicția digitală nu favorizează exprimarea corectă, nici „plăcerea de-a juca vorba”, proprie
Sandei Golopenția-Eretescu. O trecere pe canale și
înregistrezi o stricare de limbă pe minut. „N-ai cum”,
ca să uzez de un parazit verbal aflat pe buzele multora, altfel. Cineva ne invita în „raiul încălțămintelor”
(Stars); altcineva vorbea de suspecție pentru suspiciune ori lăuda o persoană „colaborativă” (Antena
3). Cât despre politici, nimeni nu-i va face să uzeze
de regulile gramaticii. Sunt în divorț de ea, la notar.
Doamna Armand a găsit soluția crizei demografice:
pista pentru biciclete va fi bună pentru ...procreere.
Mițele bicicliste vor trece la înaintare. Una dintre ele,
întrebată ce face când plouă, a răspuns: „Când plouă
număr bani.”
Ce fac cărturarii cât timp mai au la dispoziție?
Altă ieșire decât „să ne tragem spre cărți și scris nu
avem”, îi spune Sanda Golopenția-Eretescu lui Iordan, „drag domn Datcu”. Citesc și recitesc, își corectează cărțile, fac adăugiri, scriu altele, „ca să le dea
drumul în viață” (C. Eretescu). Una după alta. Cu alt
cuvânt: supraviețuiesc în postmoralia, în exil sau în
exilul interior. Măcar nu mai trăim/ suferim/ murim
în gulag, măcar nu ne mai culege duba pe care scria
PÂINE (în URSS funcționa, în acest scop, al strângerii victimelor, o mașină KGB numită Ciornaia Maria)
ca pe părinții noștri. Iar scrisul e „viața adevărată” și
pentru mine.
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În 2015, Iordan Datcu a publicat la Eikon o monografie intitulată simplu, sobru: Petru Ursache. Și
a scris despre toți Etnologii de dincolo. Superb titlu.
Poate că de dincolo vor veghea satul pe care popa Tabără punea epitaf la ProTv, înștiințându-ne zâmbitoriu că nu mai există sat, ci sate.
„Ce se întâmplă , îmi tot spun, dacă, după toate câte
se întâmplă de două mii de ani, Iisus ar refuza să mai
învie, să mai aibă de-a face cu noi? Ce ne facem?”,
întreba C. Eretescu în scrisoarea din 25 aprilie, 2008.
Ce să rostim decât din psalmul 12 al lui David: „Vino
în ajutor, Doamne, că se duc oamenii evlavioși, pier
credincioșii dintre fiii oamenilor”.
În încheiere, le urez cărturarilor „ab imo corde
meo”, putere de muncă rodnică.
N.B. Nu știu de ce Const. Eretescu n-a găsit pe
nimeni (scrisoare din 12 octombrie, 2013) să-i dea
adresa lui Petru Ursache. Probabil s-a adresat unui
bârlist sau o fi dat de acea influencer updatată, care,
la o sesiune științifică din Dobrogea, propunea sonor
să nu se mai folosească vocabula țăran, ci fermier
(Profesorul N. Constantinescu mă poate confirma).
Cu bucurie întristată, am citit că, după monografia
lui Iordan Datcu, C. Eretescu l-a văzut altfel pe Petru:
„înțeleg durerea care-i încărca tăcerile” Și încă: Petru Ursache, „una dintre figurile interesante, exotice
aproape, ale specialiștilor din sfera culturii populare”. Da, Petru s-a ținut deoparte, dar exilul i-a fost
aproape. Eretescu a dus „Fight” în exil, Ursache a dus
Lupta lui, în România. A avut parte (pentru că a știut
carte) de supraveghere Secu continuă, de persecuție,
de marginalizare, de sancțiune. Mai bine nu-și pierdea timpul făcând vreo 12 dosare pentru lectorate, de
vreme ce Adăscăliței era cumnatul temutului Mihai
Caraman, generalul securist al rețelei franceze. Și nu
mă mai miră că, după 89, „cuțitarii” s-au regrupat.
Cursul de etnologie i s-a dat lui I.Ciubotaru, după pensionarea lui Adăscăliței; Petru Ursache a putut preda
Antropologie nu la Litere, deși conducea doctorate în
domeniu, ci la Facultatea de Filosofie și Sociologie,
datorită decanului Nicu Gavriluță. „Cuțitarii” au ținut
să-l evacueze din biroul strâmt pe care îl împărțea cu
alți trei profesori, printr-un ordin emanat de decanat.
Ordin nu în unul, ci în vreo 6 exemplare. Aveau hârtie
de tocat sau erau deranjați de studenții care stăteau
la coadă pentru bibliografiile lui? Poate că nici nu
s-au așteptat ca Petru Ursache să scrie atâta și atât de
bine. Trebuia stopat cumva.
N-am să-i uit mâhnirea cu care, trecând prin dreptul Universității iașiote, se uita la geamul lui de la
etaj, unde rămăsese floarea, trandafirul japonez neudat, neîngrijit. Când m-au eliminat de trei ori în
doi ani de la catedră și de la Institutul „Philippide”
(șef de sector Dan Mănucă, șef de Institut stalinistul
Al.Teodorescu), Petru m-a încurajat „Da, dar tu ai floarea”. Floarea era ce considera el, generos și optimist,
talentul meu de prozatoare. Sper ca acolo unde este
să-i înflorească mereu și mereu trandafirul japonez.

Dorina Zah

Centenarul
nașterii lui
Marin Preda

R.: Cum l-aţi cunoscut
pe Marin Preda?
Anca Sîrghie: Când
ne-am întâlnit în toamna
lui 1979 la Sibiu, unde
venise pentru o adunare
a Uniunii Scriitorilor,
am avut sentimentul unei necesare recunoaşteri. Chipul
omului mărunt ca statură era dominat de ochelarii cu
multe dioptrii, iar obrazul îi era parcă făinit, în relieful său nişte negi se lăfăiau proeminenţi, atestând o
suferinţă. Aşadar, acesta era „maestrul“. Toţi interlocutorii îi arătau o consideraţie deosebită. Reconstituind
primul moment când ne-am aflat faţă în faţă, îmi amintesc că din partea revistei „Transilvania“ Mircea Tomuş
m-a prezentat scriitorului, cu rugămintea ca Marin Preda să-mi dea un interviu. Emoţia mea a constat în bucuria de a dialoga în tihna specifică unui interviu despre
personajele sale, pe care eu de atâţia ani le prezentam
cu însufleţire, ca profesoară, liceenilor mei. Era şi o rară
şansă de a afla ce proiecte literare avea Marin Preda într-o toamnă rodnică a creaţiei. Nu bănuiam în acele momente că nu va mai urma nicio altă toamnă creatoare în
existența lui. Pentru că scriitorul a acceptat, după o precizare a condiţiilor financiare pe care maestrul le impunea revistei, ne-am întâlnit şi i-am citit cele 10 întrebări,
pregătite cu multă preocupare. L-am văzut mulţumit
să le accepte pe absolut toate, după fiecare precizarea
lui fiind: „Şi la aceasta răspund…“ Am început să notez
cu hărnicie ceea ce povestea el pe marginea primelor
întrebări din lista mea. Prezent la întrevederea aceasta,
medicul Claudiu Tănăsescu mi-a făcut, la un moment
dat, un semn discret că, de fapt, după o zi grea, Marin
Preda era foarte obosit. Băuse mult în ziua aceea cu prietenii întâlniți la Sibiu. Am sesizat şi eu indispoziţia sa
şi am acceptat să continuăm dialogul după lectura unui
nou roman ce urma să apară în primăvara anului 1980.
Era vorba despre Cel mai iubit dintre pământeni. Scriitorul a mai părut încă o dată surprins, când i-am spus
că citisem un fragment din acel roman, abia anunţat
în „România literară”. Ne-am dat întâlnire la Editura
„Cartea Românească“ la Bucureşti unde m-am prezentat, dar nici acolo situația n-a fost favorabilă continuării
interviului. Am mai vorbit de câteva ori la telefon. În
mod evident scriitorul avea plăcerea conversaţiei şi discuta adesea despre Ilie Moromete ca despre un om viu,
alăturat nouă. O dată îmi chiar ceruse insistent să-i spun
prin ce se deosebeşte Ilie de ţăranii ardeleni, pe care în
fugitivele şi atât de puţinele lui treceri prin Transilvania
nu-i cunoştea destul, dar ar fi vrut să scrie despre ei.
Prin aprilie 1980, fără să ştiu că aceea va fi ultima
noastră conversaţie telefonică, exact cu două săptămâni
înainte de moartea sa intempestivă, am purtat un dialog
mai lung despre volumul II la Delirul, care era în plin
şantier, despre receptarea critică a capodoperei sale Cel
mai iubit dintre pământeni, cartea de la care autorul
„aştepta mult“. Speranța lui era deplin îndreptățită. La
un moment dat şi-a dat seama cât durase conversaţia şi
m-a întrebat dacă vorbesc de la telefonul meu de acasă.
Când am confirmat, a exclamat cu nelinişte: „Înseamnă
că ţi-ai dat un salariu întreg.“ I-am spus că mai important
decât banii consider că este interviul nostru neterminat
în anul precedent la Sibiu. M-a asigurat cu seninătate
că „interviul va fi foarte frumos“, pentru că i-am pus
întrebări inteligente şi va răspunde la toate întrebările
care mai rămăseseră neatinse în discuţia noastră de la
Sibiu. N-a fost să fie aşa!
După moartea scriitorului, am primit la Sibiu vizita
unui colonel bucureştean de la Criminalistică. El dorea
să ştie dacă Preda nu s-a plâns cumva de vreo ameninţare
din partea sovieticilor, întrucât, între altele, se vehicula
ipoteza că moartea scriitorului ar fi fost provocată de cei
nemulţumiţi de curajul lui de a reprezenta în ultima carte
dialogul dintre Gh. Gh. Dej şi Stalin la Kremlin. Ceea ce
descoperise chiar criminalistul respectiv, pe baza fişelor
de lectură ale scriitorului, era faptul că Preda respectase
întru totul adevărul, bazat pe documente de arhivă. Ca
atare, nu era niciun motiv de răzbunare politică. Am
continuat să predau elevilor şi studenţilor mei opera lui
Marin Preda, dar poate cu o altă stare sufletească, iar
interviul neterminat a apărut în presa literară, însoţit de
numeroasele poze originale primite de la autor.
R.: De ce consideraţi că Marin Preda este declarat un
scriitor canonic?
A.S.: Ilustrând proza realistă de tip tradiţional sub
raport tematic, Marin Preda este canonic, pentru că
s-a deosebit esenţial de Liviu Rebreanu, de Mihail Sadoveanu şi de alţi scriitori, impunând un nou gen de
ţăran nu numai prin atitudinea faţă de pământ, ci prin
însăşi concepţia sa de viaţă şi, ca atare, prin modul
comportării. În Moromeţii, spre deosebire de Ion din
capodopera rebreniană, Ilie Moromete este un ţăran
înzestrat cu spirit meditativ, analitic şi satiric, o fiinţă
dornică să înţeleagă mersul istoriei. El este uimit să

Alexandru
Brașovean

interviu
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Marin Preda, autorul „Moromeților”,

un clasic modern al prozei româneşti
constate că timpul uzurpa tocmai condiţia sa, respectiv
idealul secular în care şi el credea. La Ilie Moromete disimularea, care culminează în scena vizitei perceptorilor
porniţi prin sat să strângă fonciirea, nu este numai o
reacţie defensivă, ci devine o a doua natură, un mod propriu de manifestare, care între cei apropiaţi îl face ciudat, sucit, cu toane. Marin Preda este un clasic al prozei
române moderne pentru că a asimilat lecția marilor romancieri ai literaturii universale, de la Balzac, Tolstoi și
Dostoievski, la Camus și Faulkner, reușind să impună
o viziune artistică nouă. A creat o tipologie inedită, în
fruntea căreia stă Ilie Moromete, țăranul -filosof.
R.: Vă rog să dezvoltați această idee surprinzătoare. În
ce constă ineditul protagonistului?
A.S.: Deşi are o vie curiozitate intelectuală şi este
constructiv sub raportul proiectelor, ironia caustică şi
hedonismul cu care abordează evenimentele agrare ale
anului,- acestea culminând cu secerişul – îl fac pe Ilie
Moromete neînţeles, aşa cum este şi portretizat de Dim
Vasilescu într-o mică statuetă, păstrată în atelierul său.
El nu poate asimila ideea că producţia agricolă trebuie
să fie privită ca o marfă. Mai exact, i se părea aberant
mecanismul compus din lucrul la câmp care să producă
cereale, vânzarea lor, ce folosea pentru plata impozitelor
şi a datoriilor la bancă, astfel ca apoi totul să fie luat de
la capăt. Ilie socotea iraţională o asemenea ciclicitate.
În felul său particular, Ilie cercetează cu perspicacitate
acest mecanism, îl experimentează, explicându-l chiar şi
feciorilor. În mod concret, el îl refuză, sustrăgându-se de
la efortul muncii sub fierbinţeala caniculară a soarelui
la seceriş sau neacceptând să continue drumul început
cu Tudor Bălosu pentru a vinde mai rentabil produsele
agricole, atunci când a considerat că poate ajuta printrun gest de omenie o femeie necăjită. Zvonul că tatăl lor
a făcut o afacere mai puţin rentabilă, în comparaţie cu
vecinul chiabur, îi atrage reproşul băieţilor, pe care Ilie
nu ezită să-i trimită cu bucate spre satele de la munte,
din dorinţa de a-i familiariza cu acest gen de activitate
comercială, chiar dacă era convins că ei vor obţine rezultate mai slabe decât el. Ceea ce-l interesa pe Ilie era,
așadar, nu beneficiul, ci formarea băieţilor săi ca gospodari. Politica devine în accepția lui Ilie Moromete
obiectul unei inedite „comedii verbale“, prin care autorul
ilustrează radicalizarea conştiinţei ţărăneşti. Mai târziu,
controversa dintre el şi Nicolae, mezinul familiei, revenit în sat ca activist de partid, trimis ca să pledeze pentru „noul umanism“ (din volumul II al romanului), este
simptomatică pentru mutaţiile pe care le producea ideologia socialistă în viața satului. Marin Preda creează o
nouă „comedie umană“ şi disecă procesul de pauperizare a ţăranului mijlocaş în perioada atât de prosperă, aparent, a regalităţii din România interbelică.
R.: Ce alte elemente mai asigură romanului valoare
inedită și nota de modernitate ?
A.S.: Satul este conceput după structura unei cetăţi,
având -conform opiniei lui Al Paleologu- modelul „fără
îndoială al Atenei.“ Noutatea este şi una de factura
stilistică, precum şi cea de tehnică şi de temporalitate a
romanului. Deşi acţiunea este în debut plasată într-un
timp senin „răbdător cu oamenii“ şi fără seisme sociale
îngrijorătoare, în mod paradoxal tăvălugul istoriei va
produce efecte fulgerătoare în sensul uzurpării însuşi
destinului milenar al ţărănimii, ca o clasă tradiţională.
Fiii lui Ilie Moromete nu mai sunt ţărani. În primul
volum al romanului Moromeții, Achim, Nilă şi Paraschiv sunt reprezentanţii unei tinere generaţii, care nu
dovedeşte nici puterea de interpretare a realităţii, nici
tăria morală de a impune o atitudine şi o orientare proprie, ca a tatălui lor. De aceea, ei aleg calea jalnică a fugii
frauduloase din familia tatălui lor şi chiar din lumea satului, acceptând compromisul unor ocupaţii marginale la
Bucureşti. În noul context socialist, dispăruse acel „Areopag“ al înţelepţilor satului, sfat la care Ilie se pre-zenta
numai dacă înţelegea că are cu cine discuta. El a trăit
drama paternităţii ultragiate, suferinţa lui fiind nu doar
materială, ci mai ales una morală. Cea mai gravă pierdere este cea a liniştii superioare cu care el privea lumea
ca pe un spectacol. De aceea, Moromete a fost socotit de
critica literară un Esop al spaţiului balcanico-dunărean.
R: Știm ce sfârșit violent i-a asigurat Rebreanu țăranului ahtiat după avere. Cum înțelege Marin Preda să
încheie destinul lui Ilie Moromete și ce semnificație
poartă acel sfârșit?
A.S.: Despărţit de Catrina, soția care l-a părăsit, Ilie
nu-şi mai face în anii socialismului prieteni adevăraţi
între sătenii care se ridică acum. El îşi pierde cu totul
strălucirea și prestanţa. Spre finele vieţii sale, ieşit în
ploaie, el se adresează lui Bâznaie, reproşându-i, întrun monolog semnificativ, inconştienţa cu care afirmase
că ţărănimea este o clasă socială condamnată de istorie. Ultimele cuvinte rostite doctorului şi reţinute de
Ilinca, fiica lui, au fost: „eu totdeauna am dus o viaţă
independentă!“ Romanul sfârşeşte în mod simbolic cu
moartea personajului principal, a cărui îmbătrânire şi

însingurare este descrisă
în volumul II al romanului, care este sub raport
tematic chiar mai bogat
ca cel dintâi. De aceea,
el trebuie recomandat
pentru lectură atentă.
Astfel se va urmări declinul protagonistului care
nu-şi mai păstrează rolul
de lider de opinie, fără
de care altădată nu începeau în Poiana lui Iocan discuţiile presărate
cu ironii despre viaţa
politică a ţării, aşa cum
aceasta era prezentată în
presa momentului.
În mod cert, scriitorul a făcut din Siliştea Gumeşti
o adevărată imago-mundi a prozei românești, reluată
în Marele singuratic şi în Delirul. Concluzionând,
Ilie întruchipează tema centrală a romanului, cea a
independenţei morale a omului care înfruntă fatalitatea
istoriei, acum când satul de tip tradiţional arhaic intră
într-un proces alert de destrămare şi de restructurare.
Ilie nu acceptă să fie socotit „ultimul ţăran al istoriei“, iar
idealul său era cu totul deosebit de cel al lui Ion, cumulardul de pământuri din capodopera lui L. Rebreanu, cu
un titlu omolog. Motivul obţinerii pământului figurează
în romanul Moromeţii numai ca temă secundară, prin
conflictul dintre Birică şi Bălosu, tatăl Polinei, care îşi
dezmoşteneşte fiica pentru că se măritase cu un bărbat
sărac. Nu trebuie omis faptul că Marin Preda a valorificat tehnica amplificării unui portret, urmărind metamorfozele biologice şi spirituale ale personajului principal, căruia de-a lungul romanului i-a trasat alte noi
tuşe de culoare. Ilie este individualizat prin nervul replicii, adesea polemice, iar viziunea autorului este una
scenică. Sub raport stilistic, se valorifică novator stilul
indirect liber. Aşadar, Ilie este întruchiparea unei anumite lentile prin care este privită existenţa, pe care începând de la Preda o putem numi „moromeţianism”.
Acesta este definit ca o capacitate de a privi cu înfiorare transcendentă realitatea socială, cu datele ei pragmatice, dispreţuite în numele unei inteligenţe şi a unei
superiorităţi a imaginaţiei. Demonstraţia autorului este
tocmai aceea a amendării moromeţianismului ca anacronic în calea tăvălugului istoriei.
R.: Ce alt personaj din roman considerați că are o
semnificație deosebită ?
A.S.: Pentru că Marin Preda a fost un mare creator
de oameni, tipologia sa având unele elemente inedite,
se poate aborda şi un alt personaj, Nicolae, mezinul
familiei Moromete. Analistul cel mai talentat al prozei
româneşti contemporane, Marin Preda are intuiţia
notaţiei de detaliu, exploatată atunci când îi trasează
mezinului familiei traiectoria de la băiatul chinuit de Bisisica, oaia nărăvaşă, şi până la ipostaza activistului de
partid, cum a fost nevoit să devină, chiar fără a împărtăși
convingeri comuniste. Dintr-o consemnare a vieţii rurale imperturbabile, cum părea romanul la început,
Moromeţii devine oglinda unui seism care zguduie din
temelii satul. În lumea rurală, noua eră comunistă a
răsturnat vechile temelii, a aruncat la periferie pe gospodarii de frunte, înlocuiţi cu oamenii de la margini, cei ce
fuseseră dispreţuiţi pentru lenea, nepriceperea şi sărăcia
lor. Scenele de intensă mişcare dramatică se proiectează
cu încetinitorul în volumul II, unde configuraţia umană
a satului este schimbată acum când primarii au fost
înlocuiţi de către celula de partid comunist instalată, iar
Nicolae reapare în Siliştea Gumeşti ca instructor al comitetului raional de partid comunist din Pălămida. Aria
de cuprindere este panoramică. Munca de lămurire se
duce de către comunişti printre ţărani, cărora li se cere
să înţeleagă rostul cotelor puse pe produsele agricole,
al arestării chiaburilor, duşmanii poporului etc. Veridicitatea imaginii satului românesc contemporan, aşa
cum ea a fost creată de Marin Preda, nu are precedent
şi nici concurent în proza noastră naţională. Privite cu o
anumită brutalitate de către scriitor, imperativele istoriei în perioada stalinismului comunist strivesc voinţa şi
idealurile ţăranului român conservator, iar moartea lui
Ilie din final este una simbolică pentru experienţa donquijotismului închiderii într-o credinţă, cea în rezistenţa
formulei sale de viaţă. Iată de ce Ovid Crohmălniceanu
definea Moromeţii ca „romanul destrămării unui mit“.
Este vorba nu numai de o carte dramatică, ci şi de una
polemică şi problematizantă. În comparaţie cu Ion
Creangă sau Mihail Sadoveanu, la care satul arhaic era
senin, Marin Preda a prezentat dinamic o comunitate
rurală cuprinsă de un proces ireversibil.
R: Atât eu, cât şi cititorii, mulțumim d-nei profesor Anca Sîrghie pentru atenţia cu care ne-a oferit
răspunsuri nuanțate la problemele ridicate!

Anca SÎRGHIE
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Acei scriitori minunaţi
şi vacanţele lor de neuitat

Florentin POPESCU
(continuare din numărul 119)
Întorcându-mă pe firul amintirii, rechem din memorie momente şi zile de neuitat de prin deceniul opt
al trecutului veac.
Am fost la Valea Viului mai mulţi ani la rând şi de
fiecare dată m-am întors de acolo cu o tolbă plină de
amintiri. Amintiri legate de locuri, dar şi de oamenii
pe care i-am întâlnit – scriitori de toate vârstele cu
suflet mare, care au îmbogăţit literatura cu volume
ce cuprind adânci trăiri şi sentimente, idei şi gânduri
care le-au înnobilat opera, nu puţine dintre ele inspirate de aici.
Într-o secvenţă, ori mai bine spus într-o frumoasă
amiază de vară, am alcătuit un grup de scriitori şi am
luat drumul muntelui, urcând cu voioşie şi cu oarecare efort culmi şi creste către vârful Ineului, care era
înconjurat de o perdea groasă de nori.
Şi deodată acei nori gonesc undeva în depărtare, lăsând creasta muntelui descoperită. Iar pe acel vârf, ca
o statuie scrutând depărtările o zărim pe Ileana Mălăncioiu, cea mai iute de picior decât noi ceilalţi, care
ajunsese prima la punctul final al drumeţiei.
Alarmei produsă într-o noapte de câţiva câini care
se repezeau la o vulpe ce dăduse iama prin coteţul administratorului i se adaugă mai apoi în amintire un
scurt popas pe drumul de la Rodna la Valea Vinului,
pe malul râului ce alunecă în jos. E locul în care, spun
cei care au fost pe aici anul trecut, s-ar fi răsturnat în
apă proaspătul şofer Gheorghe Pituţ...
Ca să ajungi de la Bucureşti la Valea Vinului, altfel
decât cu maşina ta sau a altuia era, pentru mulţi, o
aventură. Trebuia să te urci într-un tren ce pleca pe
la zece şi jumătate seara din Gara de Nord, să călătoreşti aproape o noapte întreagă, să cobori la Ilva Mică
şi de acolo să iei un tren local care te lăsa la Rodna
Veche a doua zi, cam pe la opt dimineaţa.
Cei opt kilometri pe care îi mai aveai de parcurs
până la staţiune îi puteai face mergând pe jos (dacă
te mai ţineau puterile după o noapte de zgâlţâieli din
tren) ori cu auto-stopul – un camion mineresc, singurul mijloc de transport „public“ de acolo.
E adevărat, toată tevatura călătoriei era întrucâtva
recompensată de zilele plăcute şi reconfortante ce
aveau să urmeze.
Şi cu toată trambalarea asta, se găseau totuşi în fiecare vară scriitori care mergeau la Valea Vinului, asumându-şi incomodităţile drumului şi oboseala mulţilor kilometri. Printre ei, într-o vară nu m-a surprins

să-i întâlnesc, între alţii pe Dinu Pillat, pe Lucian Valea (am aflat mai târziu că el se ducea acolo în fiecare
an) şi pe Banu Rădulescu, unii ieşiţi din închisoare în
urmă cu nu prea mulţi ani, inşi cumpătaţi şi de la care
aveai ce auzi şi ce învăţa.
Târziu, încoace, mai aproape de noi s-a găsit cineva care a tipărit la Editura Junimea din Iaşi Cartea
de la Valea Vinului (2016), un volum coordonat de
doamna Florica Dura, în care d-sa pe lângă investigaţiile de ordin istoric şi cultural conturează cât mai
exact imaginea în timp a staţiunii, adună şi amintirile
şi impresiile a nu mai puţin de şaptesprezece scriitori
din toată ţara, găzduiţi în diverse perioade de lăcaşul
respectiv.
„După naţionalizarea din 1948 – citim la începutul
cărţii –, staţiunea de la Valea Vinului s-a transformat

în Staţiunea Scriitorilor, datorită lui Mihail Sadoveanu, aflat în acele vremuri la conducerea Societăţii Scriitorilor. Cu siguranţă nu a fost o întâmplare,
Sadoveanu cunoscând locaţia şi calităţile ei binefăcătoare, şi probabil, credem noi, a încercat să continue
sub regimul comunist, abia intitulat, o idee a generalului N.M. Condiescu, cel care pe durata dictaturii
carliste s-a ocupat de bunăstarea scriitorilor români
şi asigurarea condiţiilor pentru ca aceştia să îşi poată
desăvârşi operele, Blaga, Arghezi, Mircea Eliade sau
Mihail Sebastian şi mulţi alţii beneficiind direct de
sprijinul dat de Carol al II-lea prin intermediul aghiotantului său N.M. Condiescu.
De la Mihail Sadoveanu până la Nicolae Manolescu,
mulţi dintre preşedinţii scriitorilor români s-au îngrijit de staţiunea din Munţii Rodnei, locaţia devenind
sinonimă cu libertatea, creaţia şi evadarea, mai ales
în perioada regimului concentraţionar, în timpul căreia devenise, alături de vila de la Neptun, unul dintre
magneţii care atrăgeau irezistibil scriitorii români de
toate calibrele“.
Un „catalog“ al prezenţelor în pitoreasca staţiune
este greu, dacă nu cumva imposibil de alcătuit. Nu
cred să-i fi trecut cuiva prin minte să-l întocmească

spre folosul istoriei literare.
O parte din însemnările şi amintirile unora dintre
ei au fost adunate cu sârg şi cu folos de către doamna Florica Dura, în amintitul volum. Se află acolo
cele scrise de către „Ultimii mohicani“, ajunşi la Valea Vinului aproape de apusul aşezământului: Liviu
Apetroaie, Nicolae Corlat, Vasile Dan, Gellu Dorian,
Emilian Galaicu-Păun, Viorel Ilişoi, Carmelia Leonte,
Menuţ Maximinian, Ştefan Oprea, Nicolae Panaite,
Liviu Papuc, Mihai Ursachi, George Popa, C. Stănescu, Nicolae Turtureanu, Alexandru Uiuiu, Lucian
Valea, Lucian Vasiliu.
Nota comună a textelor cu pricina este nostalgia.
Nostalgia după zile şi momente care n-aveau să se
mai întoarcă niciodată.
Şi această notă dă cărţii un farmec şi culoare aparte, ca orice lucru frumos şi pierdut.
Valea Vinului ca loc de creaţie şi odihnă pentru
scriitori a avut un sfârşit aproape apocaliptic. Îl consemnează cu tristeţe tot coordonatoarea cărţii amintite mai sus: „După decembrie 2011, când Uniunea
Scriitorilor din România a renunţat la concesiunea
Casei Scriitorilor de la Valea Vinului, comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, motivând lipsa banilor,
staţiunea s-a degradat rapid sub atacul hoţilor de fier
vechi, a celor de lemne, care au transformat curtea
în platformă primară de depozitare a buştenilor şi a
răuvoitorilor de tot felul, care au încercat a face loc,
probabil unui proiect imobiliar grobian, aşa cum sunt
multe în zona Munţilor Rodnei.
De la demontarea sobelor la furtul mobilierului,
smulgerea cablurilor electrice, a becurilor, a prizelor
şi a chiuvetelor, spargerea ferestrelor până la punerea
unui foc, care să o mistuie, într-o noapte de sâmbătă spre duminică din iulie 2014, nu de fost decât un
pas... Dar spiritus loci sau îngerul păzitor al acelui
ansamblu în care casele şi terenul au făcut tot şi încă
mai fac, a mobilizat forţe umane care au salvat-o! Şi
chiar dacă vandalizarea a spart în ţăndări imaginile şi
momentele de prosperitate materială şi ideatică, imagini pe care unii dintre noi le-au văzut refugiindu-se
printre molizi, translucide ca nişte fuioare de ceaţă
în care sclipeau personajele altor vremi, cu siguranţă
mai adastă în arealul de acolo şi veghează asupra caselor pustiite.“.
De la Valea Vinului facem un salt şi poposim la
Neptun, pe litoralul Mării Negre. Aici, din iniţiativa
şi cu eforturile celui mai gospodar şi grijuliu dintre
preşedinţii Uniunii Scriitorilor, Zaharia Stancu a fost
cumpărată special o vilă pentru recreerea şi odihna
scriitorilor. Ulterior a fost extinsă, i s-au adus o serie
de îmbunătăţiri, astfel încât să ofere celor cazaţi acolo
tot confortul necesar pentru petrecerea unor zile de
neuitat.
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„Casa de la mare“, cum mai este cunoscută, funcţionează şi azi (fiind de altfel singura şi ultima din patrimoniul Uniunii Scriitorilor şi totodată şi cea mai
frecventată în toate timpurile.
Despre vila de la Neptun s-au scris articole în presă
fiind prezentă şi în cărţile unora dintre scriitorii care
au trecut pe acolo şi care n-au putut uita zilele petrecute pe malul mării.
Fără îndoială, unul dintre autorii care ne-au dat
frumoase pagini despre această locaţie (şi mai ales
despre unii dintre cei pe care i-a întâlnit în unele veri)
a fost Mircea Micu.
Umorist înnăscut (fapt mai rar la un ardelean cum
era autorul unor frumoase poezii şi al romanului Patima), Mircea Micu nu a căutat să descrie în detaliu
farmecul locurilor, ci mai degrabă a văzut nota veselă, anecdotică a lucrurilor.
Suita lui de volume cuprinzând întâmplări cu scriitori cuprinde pagini savuroase. Evident, toate aflate
sub semnul umorului. Un umor pe care dacă el nu-l
descoperea la confraţi, îl „construia“ singur prin anume sugestii primite involuntar de la confraţi.
Iată cum vedea Mircea Micu „peisajul“ scriitoricesc
de la Neptun:
„Imaginaţi-vă: vară, soare, cald, plajă aurie, marea
în contrast, pescăruşi năbădăioşi planând peste mulţimea bronzată.
Scriitorii sunt la mare. Nu toţi, o singură serie. De-a
valma poeţi şi critici, prozatori şi dramaturgi, traducători şi istorici literari, membri definitivi sau membri stagiari ai Uniunii, fără deosebire de sex şi alte
preconcepţii.
Sunt la mare, se simt excelent, se salută între ei (nu
toţi), îşi zâmbesc amical (nu toţi), se bârfesc copios
(toţi), dar în general, atmosfera e vivantă şi destinsă.
E bine să fii scriitor la mare. te dezbraci în costumul
de rigoare, cobori pe plajă, te amesteci în mulţimea
de trupuri bronzate, nu te cunoaşte nimeni cine eşti,
nu tu admiratori, nu tu doritori de autografe, nu tu
debutante nedebutante. În general, scriitorii sunt recunoscuţi numai îmbrăcaţi. Dezbrăcaţi, personalitatea lor scade substanţial. Intră în masa anonimă şi
cald armonioasă a literaţilor.“
Într-un fel de democraţie totală, la Neptun mergeau scriitorii, fie de unii singuri, fie cu familiile, soţii
şi copii, fiindcă locaţia era încăpătoare şi nu aveau loc
discriminări.
Se înţelege că şi la Neptun zilele erau pline de fel de
fel de întâmplări, unii dintre scriitori erau mai sociabili, alţii, dimpotrivă, mai tăcuţi şi mai rezervaţi faţă
de confraţi, după cum nu lipseau nici cei care îşi făceau unii altora farse.
În urmă cu ceva ani fiica poetului Nelu Oancea,
Lizuca a avut o idee pe cât de frumoasă, tot pe atât
de interesantă: să alcătuiască o antologie cu texte ale
foştilor copii de scriitori care şi-au însoţit părinţii în
vacanţe la Neptun.
Unul dintre aceştia, Tudor Leu, fiul cunoscutului
romancier Corneliu Leu a publicat acolo un text intitulat Un capitol din istoria literaturii învăţat pe viu.
Cele povestite de el au darul de a ne introduce întrun spaţiu mai puţin cunoscut publicului larg. Pe de
altă parte el aduce interesante informaţii pe care le-aş
numi „de culise“ din viaţa literaţilor aflaţi în concediu
pe litoralul Mării Negre.
La lumina amintirii percepţia copilului de altădată
pare a fi atât de proaspătă de parcă cele povestite s-ar
fi întâmplat ieri şi nu cu câteva decenii în urmă.
Din mărturisirile lui Tudor Leu am reţinut două paragrafe ceva mai lungi, deşi pentru frumuseţea şi ineditul amintirilor ar merita ca articolul să fie reprodus
în întregime. Scrie acesta:
„Când mă gândesc acum la marii scriitori printre
picioarele cărora ne jucam şi făceam şotii, îi simt şi
pe ei aşezaţi alături de Arghezi şi Teodoreanu, ceea ce
mă face să afirm că toată copilăria noastră la mare a
fost pentru noi o adevărată lecţie de literatură română învăţată pe viu. Pentru că persoanele care pentru
noi, copiii, erau „tatăl lui Ingrid“ sau „al Alinei“, „al
Ruxandrei“, „al lui Radu“, „al Anitei“, „al Irinei“, „al
Barbarei“ sau „al Ioanei“ nu erau altele decât impor-
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Sufletul peregrin și drumurile sale în căutarea adevărului

Ana DOBRE
Umbra cireșului, cu abundența de
flori, simbol al efemerului și efemerității, cu mulțimea de vrăbii gureșe,
care, pe registre diferite, spun/cântă o
partitură, descifrată de sufletul peregrin al poetului Virgil Diaconu, sunt
laitmotivele care acompaniază o poezie
cu o tematică grea, reflexivă, ce pune
eul în dialog multiplu și complex cu
universul, cu lumea, cu sine.
Ideile apar în consonanța sentimentului empatic, sunt prelungiri ale acestuia,
un mod al poetului de a mărturisi dragostea pentru Marele Tot, în care el caută
să-și clarifice locul, timpul, destinul.
Cu cele șase secțiuni ale sale, Sufletul
peregrin, Piatra filosofală, Schimnic,
Prieten apus, Copilul pădurii și Calea
parabolei, noul volum, ce împrumută
uneia dintre secțiuni, Sufletul peregrin,
relevă calea lirismului purtând amprenta poeticității lui Virgil Diaconu,
de la confesiunea eului la esențializarea
enunțului liric, în sensul includerii subiectivității confesive a eului în meditația
obiectivă asupra marilor probleme
existențiale. Mărturisirea lirică atinge
limita unui gnomic problematizant (Piatra filosofală, Schimnic), după cum
obiectivitatea spectacolului evanescent al lumii devine contemplație a lui
din perspectiva unui etern până la care
imaginația poetică îi permite să ajungă.
În plus, fluxul lirismului e însoțit, în
Calea parabolei, de meditația asupra
creației, a procesului de creație, a destinului creatorului, Virgil Diaconu fiind,
totodată, un poet de vocație și un gânditor interesant ale cărui considerații
estetice, pe măsura poeticului pe care-l
desfășoară, se constituie într-o adevărată artă poetică, poetic pe care-l multiplică în adevărate spectacole de imagi-

ne, metafizică și simbol.
Estetica pe care o fundamentează îi
susține credința în fantasma poeziei, ca
și întreaga construcție ideatic-lirică. Și,
deși prietenul Viorel Dinescu susține în
Armistiții literare, că nu teoria estetică
a unui poet este relevantă pentru
adevărul operei, ci opera însăși, că, uneori, aceste opinii estetice nu revelează
opera, constituind un teritoriu aparte
(cazul E.A.Poe sau Paul Valéry), totuși,
opiniile teoretice ale unui creator sunt
importante în măsura în care luminează
pe dedesubt, strict din perspectivă
auctorială, întregul flux al imaginilor
poetice, dezvăluindu-le coerența – o
coerență interioară, coezivă, ca și în
măsura în care definesc atitudinea
creatorului față de adevărul literar pe
care-l slujește. Este acesta un mod al
autorului de a se vedea în oglinda eternă
a artei sale, mod care nu exclude relativitatea altor interpretări posibile.
Ceea ce ar trebui să se rețină din
aceste eseuri-mărturisiri cu valoare
de artă poetică, întrucât includ modul
personal al lui Virgil Diaconu de a trăi
și înțelege poezia, este nota polemică.
Polemismul său vizează statutul poeziei în actualitatea literară, statut pe
care sufletul peregrin al poetului îl
receptează într-o notă dramatică,
consecință a capacității de a se situa în
timp și în afara lui, de a observa și de a
contempla sub specie aeternas.
În parabola drumului, din poezia
care încheie volumul, Virgil Diaconu
lasă simbolurile la vedere – drumul,
cărările, cifra trei. Și în fața lui se
ramifică un drum care-l obligă să
aleagă. În virtutea liberului arbitru, poetul trebuie să aleagă între drumul-val,
drumul-piramidă și drumul omuluidistanță, trei cărări, trei destine pe
care trebuie să le împace în alegerea
singurului drum la care are acces –
cel al destinului propriu, pe parcursul
căruia are de înfruntat valul timpului,
să construiască durabil propriile piramide, să măsoare cronotopul vieții
– spațiu, timp, cu măsura omuluidistanță: „Sunt trei cărări ale drumului. Trei oameni merg pe ele./ Primul
merge mai repede, al doilea mai încet.
Al treilea/ aproape stă pe loc.// Sunt

tantele nume ale acelei generaţii de scriitori, precum
Fulga, Sălcudeanu, Macovescu, Băieşu, Fănuş, Sântimbreanu, Balaci, D.R. Popescu, Pituţ, Ion Horea...
Îmi amintesc, desigur, şi de alţii, care n-aveau copii,
deci erau pentru noi doar scriitori, nu şi părinţi. Unii
erau veseli, bonomi, ne suportau foiala, ghiduşiile şi
obrăzniciile. Alţii chiar, cum eram noi impertinenţi,
ne iertau gălăgia şi farsele. Horia Lovinescu, de exemplu, marele dramaturg, care era cam miop, îmi săruta
întotdeauna mâna când eu, cu ajutorul fetelor care
mă îmbrăcau cu fustele lor, mă fardau şi-mi coafau
peruca, mă travesteam în domnişoară. Şi nu o dată.
Fiindcă de obicei, de la o petrecere la alta, îmi schimbam peruca şi look-ul. Iar alţii, mai lipsiţi de maniere,
pe la mesele cărora treceam dând din fund, mă ciupeau şi-mi dădeau întâlnire pe plajă, iar tata, a doua
zi, după ce eu mă devoalam, îi demasca la neveste.
Mai erau cei doi Mircea – Sântimbreanu şi Dinescu
–, ieşiţi din zori pe dig, la peşte, cărora le prindeam
guvizi printre pietre; apoi, mai erau doi bărbaţi frumoşi, pe care-i admiram: pe Anghel Dumbrăveanu,
pentru superba brunetă care era fiica lui, Violeta, şi
pe Mircea Radu Iacoban, pentru prestanţa sa de lord
sau pentru modul cum fuma pipă, plimba şoricarul
şi juca şah. La tabla lui, cu piesele pregătite în permanenţă pentru orice partener se oferea, venea din
când în când Vasile Băran, singurul pe care domnul

trei cărări ale drumului./ Om singur
merge pe ele.”
Din punctul inițial al sufletului peregrin, lectura, care presupune o autoscopie a eului și o investigație a
drumului, a cărărilor în real și-n ideal,
în posibil și-n virtual, în absolută luciditate, este reversibilă, căci poetul,
voce a adevărului nu doar a umanității,
exclude orice mistificare care l-ar putea
deturna sau i-ar putea altera opțiunile.
De aici, luciditatea și aerul de exigență
și de intransigență al autoanalizei: „Nu
am fost și probabil că nu voi fi/ niciodată
un om obișnuit.”. Nu superioritatea
infatuată stă la capătul comunicării
acestui adevăr personal, ci dorința
absolută de clarificare în dimensiunea unui absolut care vrea să topească
asperitățile relativului. Autoportretul este corect în limita și în măsura
așteptărilor absolute, a cântăririi posibilităților și disponibilităților, orice
realizare sau așteptare a unui om
trebuind a fi raportată/comparată, în
primul rând, cu el însuși. Acceptarea
limitei proprii se face fără dramatism,
cu o seninătate atemporală: „Da, eu
niciodată nu am putut să îmi înving
Îngerul,/ și l-am lăsat să mi-o ia întotdeauna înainte.../ El va merge întotdeauna înaintea mea,/ iar eu pesemne
că nu îl voi ajunge niciodată din urmă...”.
Străzile pe care le străbate poetul
(Ceasornicul, Între două biserici,
Eșuat pe acest țărm etc.) reale într-o
geografie previzibilă, au irealul lor,

Rebeca Mănescu

Iacoban îl refuza, spunându-i cu accent moldovenesc: „Du-te de aici, Vasile, că eşti beat!“. Iar domnul
Băran răspundea sentimental: „Nu sunt beat, sunt în
vacanţă; am început cheful plecând din Bucureşti şi-l
închei când ajung din nou în Gara de Nord.“
Erau însă şi unii fără copii, şi fără umor; scriitori
gravi, plini de importanţa operei la care trudeau
în camera lor în loc să se distreze pe plajă. Pe unul
chiar l-am auzit spunând că nu-şi părăseşte camera
fiindcă are manuscrise importante pe care ar putea
să i le fure colegii şi să devină geniali ca el. O doamnă
singuratică, despre care se spunea că e urmaşa lui
George Sand, îi cerea mereu lui Axin, administratorul, să-i schimbe garsoniera, fiindcă cineva sare pe
balcon. Altcineva a aruncat în noi de pe balcon cu un
ceainic fiindcă făceam gălăgie în vreme ce el scria.
Ne-a urât apoi domnul Pardău multă vreme. Dar nu
pentru gălăgia pe care o făcusem, ci pentru faptul că
ceainicul cu care aruncase în noi s-a oprit în capul
maestrului Jebeleanu, o personalitate foarte suspusă în ierarhie, pe care se străduia slugarnic, dar nu
reuşea, să-l împace.“
Iar ceva mai la vale, adaugă:
„În sfârşit, cred că mai venea pe acolo şi o altă categorie de „confraţi“ , fiindcă îl auzeam pe tata cum îi
spunea lui nea Fănuş: „Ţine scaunul ocupat; zii că ne
vin nevestele. Nu-l mai lăsa pe X să se aşeze cu noi,
ca mâine turnătoria-i gata...“ Iar nenea Guţă Băieşu,
satisfăcut de măsura de precauţie, după vreo trei ore
de râsete şi glume spuse-n voie, arăta cu degetul spre
acel X care, trist şi singuratic la o masă, totuşi se încăpăţâna să nu plece: „Săracul, e trist; azi nu l-a primit
nimeni la masă şi a rămas fără subiect de notă informativă!...“
Dar să nu mă întrebaţi cine era acel X, pentru că,
zău, n-am să ştiu să vi-l spun. Eu eram un biet copil
şi, după câte am auzit în lumea scriitoricească, X erau
mai mulţi!“
Printr-un simplu exerciţiu de imaginaţie ne putem

ca fundal pentru eul care-și poartă
„cireșul în brațe”, așadar, sufletul peregrin, aspirațiile, idealurile: „Trec pe
străzi cu cireșul în brațe./ Dar cireșul
nu se vede./ Ceea ce se vede este doar
acest trup/ pe care îl port după mine./
Și care nu te lasă să vezi cireșul.”, în
indiferența unei istorii care pare a anula dreptul ființei la istorie și poveste
proprie. À rebours față de acest timp,
poetul Virgil Diaconu perseverează,
idealul transcende timpul și istoria,
susținându-i încrederea în valorile
spiritului, sugestie conținută în versulrefren: „Și voi, care mă întrebați de fiecare dată ce este poezia...”.
Moartea, confruntarea cu perspectiva ultimului zid, relația cu Dumnezeu,
creația sunt temele mari ale poeziei,
teme asupra cărora meditează poetul, teme care, în transcriere și transcendere proprie, capătă amprenta
inconfundabilă a unui lirism interogativ, concentrat pe trăire și pe idee.
Cuvântul pe care-l creează poetul Virgil Diaconu are durabilitatea pietrei
și maleabilitatea metaforei din care
țâșnesc scântei de semnificații prin
care opera își asigură trăinicia și destinul transtemporal.

transpune cu uşurinţă şi noi, cei de azi, în locul şi-n
atmosfera vacanţelor de vară de la vila scriitorilor.
Lejeri în comportament, dezinhibaţi, evadaţi (unii)
din chingile convenţiilor şi obligaţiilor de fiecare zi de
acasă ori de la locurile lor de muncă, scriitorii se simţeau în largul lor şi căutau să-şi petreacă fiecare zi cât
mai plăcut şi cu cât mai mult folos.
Ajuns şi eu la Neptun cu un an înainte de pandemie,
n-am mai aflat nimic sau aproape nimic din ceea ce
îşi amintea autorul articolului din care am reprodus
paragrafele de mai sus.
Scriitorii pe care i-am întâlnit, atât de puţini încât
îi puteai număra pe degetele de la o singură mână (şi
fără a avea prestigiul celor despre care amintea Tudor Leu) nu erau nici pe departe entuziaşti şi bine
dispuşi, precum cei de dinaintea lor. Cei câţiva copii
de scriitori întâlniţi acolo comunicau prea puţin ori
chiar deloc între ei...
Doar marea, numai marea părea a fi aceeaşi ca întotdeauna: albastră, cu valuri înspumate, cu răsărituri de soare greu de descris, gata să-i primească la
sânul ei, cu egală dragoste, pe toţi; părinţi şi copii,
scriitori şi rude ale acestora, într-un fel de comuniune pe care natura ar fi vrut, poate, s-o sugereze tuturor celor aflaţi în preajma ei...
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Cât de puțin cântăresc niște rămășițe

Constantin Arcu
XX.

Irina îi întinse punga în care fuseseră înghesuite
obiectele.
- Astea sînt toate lucrușoarele, spuse, cu perceptibilă ostilitate. Dar verificați, să nu fi rămas ceva
în salon...
Rahila, încercănată și plînsă, luă punga și o
răsturnă pe patul de alături. Suspinînd, făcu un inventar sumar, apoi începu să pună înapoi obiectele,
aranjîndu-le pe fiecare în parte. Împături pijamalele, cîteva perechi de chiloți, ciorapi și un maiou,
așeză deasupra un săpun nedesfăcut, pasta și
periuța de dinți, iar deasupra, papucii înveliți întrun ziar. Alături se aflau dicționarul englez și telefonul mobil.
- Cam asta-i, spuse, de parcă ar fi isprăvit o
treabă importantă. Își ridică masca deasupra gurii,
gîndindu-se că e preferabil să evite vreun alt incident cu zărghita de directoare, cum avusese în
ziua precedentă. Apoi, adăugă distrată: Cred că nu
lipsește nimic.
- Cu atît se-alege omul, după o viață de muncă,
reluă infirmiera. Cîteodată îl întrebam dacă nu vrea
să-i cumpăr o pizza, ceva, iar el îi dădea înainte că
face economii. La ce naiba, Doamne, iartă-mă!
Rahila o privi nemulțumită. Mai bine și-ar vedea de treabă fetișoara asta, părea să spună. Să-și
șteargă cașul de la gură și pe urmă să vorbească. Ar
trebui să se plîngă doctoriței, că-i cam obraznică.
Dar nu face să se mai încurce, cine știe cum s-ar interpreta. Și nici n-ar rezolva mare lucru. Așa-s tinerii din ziua de astăzi, obraznici, numai că nu-i poți
da pe toți afară.
- Da’ omu’ are și obligații, familie, spuse înțepată.
La asta nu te gîndești, așa-i? Tineretu’ îi stă capu’
numa’ la distracții, știu eu.
Infirmiera nu răspunse, abia ținîndu-se să nu
izbucnească în plîns. „Cît de puțin cîntăresc niște
rămășițe!”, își spuse. Îi părea rău după domnul acela simpatic, de la care căpăta consultații de drept.
Plus glumele lui. Își amintea și acum cîteva: „Avocatul întreabă: Erați de față cînd v-a fotografiat?”.
Sau, alta, cu judecătorul care-l întreabă pe inculpat
dacă recunoaște că a furat bani dintr-o mașină. Iar
inculpatul răspunde: „Nu. Pledoaria domnului avocat Geo Minea m-a convins că n-am furat. Hi, hi,
hi!”. Observase că „familia” la care se referea cucoana nu-l vizitase prea des. Își spuse înciudată: „Las’
că nici ea nu s-a omorît cu vizitele, trecea cu două
banane și-o sticlă de apă plată, iar apoi se ciorovăiau
jumătate de oră și ea pleca de obicei foc și pară. De
la bani se ciondăneau de fiecare dată. Și-acum, na,
bani! Poate-i ajung!”. Dar trebuia să-și țină gura
închisă, c-o aruncau șefii pe drumuri.
- E la morgă, așa-i? Irina formulase întrebarea numai pentru a schimba discuția. Știa că nu poate s-o
scoată la capăt și, de altfel, discuția nici nu-și mai
avea rostul. Faptul era consumat. Insistă: Măcar
v-au lăsat să-l vedeți?
- Mi-au telefonat ieri, s-aduc un costum și pantofi
pentru înmormîntare, spuse Rahila. Plus sicriul, de
parcă-l aveam pregătit în dormitor... Pe soțu’ meu
l-am văzut, după ce m-au îmbrăcat într-un combinezon alb și mi-au pus o cască de cosmonaut pe

cap. O aiureală. El a avut Covid, cum am eu ciumă
acuma. Curată mascaradă. Nici nu i-au făcut autopsia, să știu ce și cum, dar mi-au luat șpagă pentru
spălare, îmbălsămare, cosmetizare și ce-au mai
făcut acolo. Pe-urmă au bătut sicriul în cuie, cică o
să-l ducă ei la cimitir cu furgoneta. De ce l-au trecut
la Covid, nu înțeleg.
- Ce știu eu? Întrebați-o pe doamna doctor, o
sfătui Irina, ceva mai îmblînzită.
Își luă inima în dinți, se apropie de pat și deschise
la întîmplare dicționarul. Era la litera b și se văzu
nevoită să dea înapoi cîteva pagini. Știa că domnul Geo obișnuia să încercuiască fiecare cuvînt pe
care-l învăța, iar pe acolo nu era nici un semn. Ultimul cuvînt însemnat cu pixul era away - əˈwā.
„Săracu’, n-a apucat să termine nici măcar cuvintele
care încep cu litera „a”, își spuse. „He was crawled
away. Nu poți niciodată termina de învățat, dar să
mă ierte Dumnezeu dacă sînt în greșeală, nici nu se
prindea nimicuța de sărmanu’ domn”. Îl pusesese,
în glumă, la încercare, întrebîndu-l despre un cuvînt de care domnul trecuse în urmă cu două zile
și-și dădu seama că întrebarea îl iritase dintr-odată,
așa că s-a lăsat păgubașă. La urma urmei, n-avea
decît să-nvețe, că nu făcea rău la nimeni.
Închise cărțoiul și se retrase spre mijlocul rezervei.
Femeia puse în buzunarul halatului telefonul, ca nu
care cumva să-l uite acolo. Un telefon mobil, din cîte
își dădea seama, putea să dețină informații prețioase
despre apeluri și schimburi de mesaje cu persoane
de care ea poate numai a bănuit sau nici măcar atît,
cine știe? La treburile astea tehnice se pricepea mai
bine Mărean, dar avea timp să descopere ce i s-a ascuns atîția ani, că nu-i fraieră, cum cred alții. Va fi o
operațiune palpitantă să dea peste numele interlocutorilor, ca și cum ar desface lozuri în plic dintr-o
pungă întreagă. Luă plasa cu lucruri și dicționarul,
după care aruncă o privire prin încăpere.
Irina îi urmărea fiecare mișcare, încercînd să-și
imagineze ce gîndea femeia. Tocmai îi murise soțul
și ea părea preocupată mai mult de bulendre și fleacuri, decît de cadavrul bărbatului ei și de înmormîntare. Fără să vrea, se gîndi la maică-sa care de ani și
ani se chinuia cu un bețivan, ducînd-o de pe o lună
pe alta, cu pensia ei amărîtă. De ce să te mai măriți,
dacă viața în doi e o păruială de la un capăt la altul?
Parcă nu au odihnă, pînă cînd unul pleacă în cimitir, iar celălalt răsuflă, în sfîrșit, ușurat, neștiind
că se va chinui de unul singur un timp, fără vreun
strop de bucurie, pentru ca într-o zi să abandoneze,
la rîndul lui, lumea.
- Poate-o găsesc, spuse femeia, nebănuind gîndurile tinerei infirmiere. Da’ mă tem că nici n-ai cui
să te plîngi pe-aici. La revedere!
- Sănătate, doamnă! La rîndul ei, își roti privirile
prin rezervă. Dacă nu-i în saloane, o găsiți la cabinet. La parter. E-o plăcuță cu numele ei pe ușă.
Femeia străbătu fără grabă etajul, oprindu-se uneori pentru a trage cu ochiul prin saloane. Ieși în casa
scărilor și coborî. La parter, găsi rapid cabinetul doamnei doctor Athzeimer. Prin ușa întredeschisă,
Rahila descoperi că doctorița discuta cu doamna cea
slăbănoagă, directoarea. Bătu în ușă și intră, fără să
mai aștepte încuviințarea. Era mai bine să le prindă
pe amîndouă, socoti Rahila la repezeală.
Doctorița o recunoscu și privi întrebător spre ea.
- Doamna doctor, eu tot n-am înțeles de ce-a fost
trecut la Covid, spuse Rahila. Soțu’ n-a avut coronavirus.
- Așa spuneți dumneavoastră, replică doctorița.
Cele două păreau să mai fi avut aceeași discuție. De
unde scoateți chestiile astea?
- El a făcut accident cerebral, doamna doctor. Nu
știu cine are interes să fie trecut cu Covid.
- Presupun c-au existat motive, altfel cum?
Rahila rămase descumpănită. Își așeză dicționarul
peste gura pungii.
- Pe mine mă-ntrebați?! Femeia părea tot mai
înfierbîntată, insistînd: Cine-a hotărît asta? Nu i-au
făcut un test?
- Puteți fi sigură că i s-a făcut, dragă doamnă, încercă doctorița s-o liniștească. Problema s-a discutat și în consiliul de administrație...
Deși Rahila nu cunoștea atribuțiile unui consiliu
de administrație, tocmai invocarea acestui for îi
dădu senzația că ceva nu-i în ordine.
- Nu știu unde s-a discutat și nici nu mă interesează,
se opuse la fel de energic femeia. Cineva l-a trecut la
Covid pe degeaba, asta-i tot!
- V-a explicat doamna doctor, interveni directoarea. Să știți că i s-au acordat toate îngrijirile. Din
păcate, starea i s-a înrăutățit brusc și, cînd pacientului i se termină zilele, doctorii nu-i pot da de la ei.
Acum, zău așa, situația nu se schimbă dacă-i AVC

sau Covid...
Rahila n-o băgă în seamă, uitîndu-se fix spre doctoriță.
- Nu știu ce vorbește doamna asta, se plînse. Cum
să nu se schimbe? Puteam să-l înmormîntez creștinește, nu ca pe-un păgîn. Așa, l-au băgat într-un
sac și abia de-am apucat să-l văd, că pe urmă au
bătut sicriul în cuie.
- Sînt proceduri legale care trebuie respectate, o
asigură doctorița. Nu face nimeni nimic de capul
lui.
- Nu știu ce proceduri sînt și nici nu mă interesează, replică din nou Rahila. Eu vorbeam de altceva,
nu știu de ce mă aburiți în felul ăsta. Da’ parcă
vorbesc la pereți. Am să fac reclamație la minister,
merg pînă-n pînzele albe!
Ieși furioasă din cabinet și porni spre stînga. După cîțiva pași, își dădu seama că a greșit direcția și se
întoarse. În dreptul cabinetului se opri, vrînd parcă
să mai spună ceva, însă se răzgîndi și-și continuă
drumul.
În curte, îl zări pe Marian discutînd cu portarul
cu păr albinos. Domnul Aldea, ca orice portar documentat, îi expunea tînărului gafele unui renumit
doctor. Portarul stătea pe un scaun lîngă gheretă,
iar Marian era alături, în picioare.
- Eu n-am încredere în doctoru’ ăsta, continuă
acela, săltîndu-și cîte puțin masca. De cîte ori apare
la televizor, numa’ bate cîmpii. Țin minte că de
la începutul pandemiei susținea că virusul ăsta-i
mai slab de zece ori decît cel de gripă, de parcă
i-a măsurat el. Și că se trage numa’ din mizerie...
Spirtul, dezinfectantele nu contează, contează
numa’ apa și săpunul.
Femeia întinse spre Marian punga și dicționarul,
iar portarul îi aruncă o privire acră, părînd nemulțumit că i-a fost deranjat discursul. Își scoase
halatul și-l așeză pe măsuța de alături, însă își aminti ceva și se bătu cu palma pe frunte.
— Era să-l uit, ferească sfîntu’! Extrase mobilul
din buzunarul halatului, apoi adăugă, cu perfidie:
La o adică, viața omului stă pitită sub carcasa unui
telefon.
Marian întinse mîna, încîntat.
- Oau! Măcar m-am făcut și c-o sculă bună, c-al
meu i-o rablă de-acum!
- Ai răbdare, încercă Rahila să-i tempereze entuziasmul. Tre’ să-l verificăm înainte.
- De ce să-l verificăm?!
- Să vedem mesajele și celelalte, spuse femeia.
Infirmiera zicea că s-a certat la telefon despre niște
bani. Poate-i vreun mesaj de la Genucu, cine știe.
Altfel, șnapanu’ n-o să recunoască într-o mie de ani.
Prinde orbul, scoate-i ochii, vorba aia.
- Nu-ți fă probleme, o liniști Marian. Vorbesc eu
cu băieții și-o să dea înapoi pîn’ la ultimu’ cent. O
să-i iasă pe nas treaba asta.
- Las’ că vedem noi. Stai molcom și fii cu băgare de seamă, să nu ștergi cumva vreun mesaj de pe
mobil.
În acel moment, Rahila simți că viața ei lua o nouă
cotitură. Poate că ar trebui să intre într-o biserică și
să aprindă o lumînare, să dea ceva de pomană de
sufletul răposatului, se gîndi. Era un rol pe care-l
mai jucase și altădată, deci nu era o noutate pentru
ea. Ce avea să se întîmple mai departe? Nu știa încă;
se gîndise de multe ori ce ar fi însemnat o pensie de
urmaș, fără să-i fi cerut consultații lui Geo. Asta ar
mai fi lipsit, cît era el de suspicios, Doamne ferește!
Apoi trebuia să caute prin toate cotloanele și în debarale, că în pereții blocului n-a avut cum s-ascundă
bani. Mai era și Genucu, deși nu putea să-și explice
de unde să aibă Geo, un Toma necredinciosul, la
urma urmei, atîta încredere în omul acela, cum în
ea n-a avut niciodată și a fost totuși soția lui ani în
șir. Încetul cu încetul avea să dea de capăt la toate,
că nici Dumnezeu n-a făcut lumea într-o singură zi.
Skodița se afla vizavi, chiar în fața spitalului, pentru că nu mai erau nevoiți să se ferească. Marian se
putea deplasa în voie cu mașina și se simțea asta în
mișcările lui degajate și buna sa dispoziție. Era liber
ca pasărea cerului. Urcară și, înainte de a învîrti
cheia în contact, îi spuse Rahilei că puteau trece în
zilele următoare pe la cabană, să se asigure că totul
era în regulă acolo. Măsurile restrictive păreau că
s-au mai relaxat în ultima vreme și nu mai cerea
nimeni adeverință pe propria răspundere cu motivul pentru care ieși din casă. Porni motorul și se
înscrise lîngă axul străzii, iar maică-sa îl temperă,
amintindu-i că trebuia să termine cu rînduielile de
înmormîntare, știi cum e gura lumii!
(Fragment din romanul Tramvaiul 13,
în căutarea unui editor)

Andrei Breabăn
Creștinii se retrăgeau în ordine spre Belgrad. În
fruntea lor erau luptătorii lui Iancu, care au strâns
rândurile și își urmau comandantul. Erau urmați
îndeaproape de cruciați, care continuau să cânte
mulțumind Domnului pentru biruință.
- Să vedem ce va mai fi și mâine, oftează Iancu vorbind cu părintele Capistrano. Mă doare sufletul când
văd că abia putem călca printre cadavre.
- Nu vezi că sunt de-ale lor, Iancule? Noi dacă am
pierdut cu totul la patru-cinci mii de creștini.
- Tot oameni sunt, Sfinția Ta. Ce vină au ei că i-a
adus la moarte Mahomed? Nu-i vezi cât sunt de tineri? Mulți au murit de frică. Au intrat în panică și au
fost luați de ai noștri ca lanurile de grâu când merg la
cosit. Ș-apoi și Sfinția Ta știe că cei mai mulți dintre ei
sunt tot fii de creștin de-ai noștri care au căzut în mâinile osmanlâilor și au fost siliți să-și lepede credința.
- Cum spui tu, Iancule. Seara asta o să ne bucurăm
de victorie. Să vedem ce planuri mai are pe mâine
Mahomed.
- La asta mă gândesc și eu, Sfinția Ta. Chiar dacă tot
câmpul e împânzit cu ienicerii lui, sultanul are încă
oști multe și ne putem aștepta la orice de la el. Mahomed este ambițios, nu se lasă atât de ușor.
Informat de iscoadele trimise că turcii au părăsit
tabăra și au pornit spre Sofia, Iancu și Capistrano iau
cu ei câteva detașamente de hânsari dintre cei mai
buni cu care merg să se convingă, să vadă ce se întâmplă. Ajunși la fața locului, să nu le vină să creadă. Îi aștepta o priveliște de necrezut. Mahomed nu
s-a deranjat să dea foc la corturi, până și al lui era în
picioare cu tot felul de lucruri în el, între ele fiind și
sofaua de pe care conducea Divanul de război. Până
și câteva pungi de accele erau aruncate pe o măsuță
așezată într-un colț mai retras al cortului.
- Sunt bune și astea!, râde Iancu care a intrat în
cort cu franciscanul. Ține-le, Sfinția Ta, să fie pentru
Biserică, poate o să te rogi pentru sufletului lui Mahomed.
- Ce-ți veni, Iancule? Râde și Capistrano. Cum să
mă rog pentru tartorul păgânilor?
- Nu a spus oare Iisus Hristos să-i iubim până și pe
vrăjmașii noștri? Uite că așa îi împlinești porunca, iar
pe deasupra e și plătită.
- Las să se roage imamul lor pentru sultan, că o face
după legea lor. Eu o să mă rog pentru creștinii care au
murit aici, care și-au dat viața să apere credința. Așa,
fiecare ne-om mântui după legea lui. Numai că eu
unul nu cred că păgânii se vor mântui vreodată dacă
nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt.
Iancu și Capistrano pornesc în goană spre orașul
care nu a vrut să-și deschidă porțile mai marelui
Padișah al lumii, sultanul Mahomed Cuceritorul. Peste tot era o veselie de nedescris, oamenii întorși la casele lor petreceau bucurându-se că au scăpat de turci.
Multe case erau afectate de luptele care s-au dat
în ele, dar cui să-i pese de stricăciuni acum când au
câștigat libertatea, cea mai prețioasă bogăție, care nu
poate fi cumpărată cu tot aurul din lume. Singurul ei
preț este sângele vărsat de miile de creștini care au
răspuns chemării lui Capistrano și au sărit să apere
crucea lui Iisus.
- Dacă tot au plecat turcii, eu o să las oamenii să
plece acasă, îi spune pe drum Capistrano lui Iancu.
Merg chiar acum să le dau vestea, apoi vin în oraș să
scriu Sanctității Sale.
- Vin și eu cu Sfinția Ta să le mulțumesc pentru ce
au făcut zilele astea, aici la Belgrad. Știi cât de neîncrezător eram când i-am văzut. Dar fără ei, eram pierdut în fața lui Mahomed.
- Mă bucur pentru vorbele frumoase pe care le ai
pentru acești oameni care au apărat creștinătatea,
Iancule. Ei au venit la Belgrad să-și dea viața pentru
Europa, iar unii chiar au făcut-o. Cei mai mulți morți
sunt dintre cruciați, hânsarii tăi au dat dovadă de mai
multă iscuisință în luptă și sunt puține victime din
rândurile lor.
- Așa este, Sfinția Ta. Dar nici tu nu ai prea mulți.
Domnul să-i odihnească în pace!
- Uite că am ajuns. Pun să sune adunarea, să se
strângă cu toții aici.
- Până se adună laolaltă eu o să fac o plimbare pe
malul Savei. Răcoarea apei îmi priește. Am început să
simt oboseala după atâtea zile nedormite.
- Plimbă-te liniștit, Iancule. Îți trimit vorbă când să vii.
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Testamentul lui Iancu

Iancu și hânsarii care l-au însoțit au descălecat. Au
dat caii în primire unui cruciat și au pornit pe jos pe
malul apei. În timp ce se plimba cu gândurile pierdute nu vede o săgeată care șuieră ca vântul făcându-și
viclenește drum spre el. Haina trece prin armura aurită pe care o avea Iancu și își înfige vârful oțelit sub
braț. Oamenii din jurul lui observă și strigă alarmați:
- Măria Sa a fost rănit! Uitați-l pe ucigaș! Este ascuns acolo în răchitiș! strigă unul dintre hânsari. Să
punem mâna pe el. Apărați-l pe Măria Sa să nu mai
fie și alții cu el.
- E un ienicer turc!, strigă alt hânsar. Nemernicul
n-a mai apucat să fugă cu ai săi.
- Să-l prindem să ne spună cine l-a pus să facă
asta!
- Uite-l că a căzut la pământ în timp ce a luat-o la
fugă. Cred că un cruciat aflat în răchitiș l-a văzut când
s-a dat de gol și a tras în el cu săgeata. Mergeți să
vedeți dacă mai respiră.
- Cel care l-a omorât l-a împins în apă, să-și termine
treaba. Chiar dacă mai trăia s-a înecat. L-a luat apa și
îl duce pe Dunăre!
- Hai să vedem cine a tras în el, dacă e unul de-ai
noștri sau cineva din Belgrad. Mulți belgrădeni au
stat zilele astea pe insulă, or mai fi care nu s-au întors
acasă.
- Or fi dintre aceia care nu mai au casă, că le-au dărâmat-o bombardele păgânilor.
- Ce se întâmplă ?, strigă unul din hânsarii care au
intrat în răchitiș. Unde a dispărut cel care l-a ucis pe
turc? 1
- Ce s-a întâmplat?, strigă Capistrano aflând ce s-a
întâmplat de la un hânsar care a mers să-l caute. Ești
rănit Iancule? Să chem repede un doctor.
- Nu este nevoie. M-a bandajat cineva să nu curgă
sânge. Acum e bine, nu mai am nimic.
- Să mergem, Iancule, dacă spui că rana e ușoară
și le poți vorbi. După ce terminăm treaba aici las totul deoparte și te duc eu la un doctor. Să curățe bine
rana, să nu fi rămas ceva în carne.
Văzându-i din nou împreună pe cei doi comandanți
mulțimea a prins a ovaționa. Iancu și Capistrano se
îndepărtează de mulțime și se îndreaptă spre Belgrad însoțiți de hânsari. Intrând în oraș se îndreaptă
amândoi spre casa în care a fost găzduit Iancu după
bătălie. La un moment data franciscanul observă că
tovarășul său de luptă se poticnește.
- S-a întâmplat ceva, Iancule?
- M-a cuprins ceva ca o slăbiciune, Sfinția Ta. Trebuie să fie oboseala după atâtea nopți nedormite. Nu
mai sunt la anii tinereții când rezistam și o lună fără
să închid ochii. Bătălia asta m-a obosit mai mult decât mă așteptam.
- O fi și rana de vină. Mergi să te odihnești, că de
scris Maiestății Sale o să ai vreme și mâine.
- Cred că o să te ascult de astă data, cu toate că ceva
în mine se împotrivește. Dar m-a cuprins o amețeală
care nu mă lasă. Am nevoie de puțină odihnă. După o
noapte bună de somn sigur o să-mi revin.
Iancu pornește din nou la drum, chiar dacă acum
mersul este mai greu iar limba în gură i se împleticește.
Parcă atras de o forță nevăzută se oprește pentru câteva clipe în loc. Întoarce capul și aruncă o privire
spre tabăra cruciaților de unde încă se mai auzeau
cântările divine:
În toate zilele te binecuvântăm și lăudăm numele
tău în veci și în vecii vecilor.
Binevoiește Doamne, în ziua aceasta să ne ferești
de păcat.
Miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne.
Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră precum am
nădăjduit și noi în Tine.
În Tine, Doamne, am nădăjduit și nu vom regreta
în veci.
Ascultându-i, îi vin lacrimi în ochi. În fața ochilor i se perindau imagini din luptele duse pentru
apărarea Belgradului și faptele de vitejie ale acestor oameni necăjiți care s-au adunat pentru a apăra
creștinătatea.
Cu toată oboseala pe care o simțea, Iancu îi scrie regelui Ladislau Postumul, pe care îl informează despre
izbândă, povestindu-i cum i-a biruit pe turci. O altă
scrisoare o adresează împăratului Frederich al IIIlea, căruia îi cere să-l lase pe Maiestatea Sa să meargă
la Buda să liniștească poporul, care a început a cârti
aflând că regele a plecat din Regat. Obosit se întinde
în pat și închide ochii sperând că după o noapte de
odihnă își va reveni și va fi din nou ca înainte.
Abia apucă să închidă ochii că se trezi speriat de un
vis straniu.
Se făcea că era pe câmpul de luptă pe un câmp plin
de cadavre și nu mai era nimeni pe lângă el. Mergând
printre morți cu sabia ridicată, pregătit să nu-i apară
vreun dușman în față, numai ce îi iese în cale Mahomed. Sultanul îl vede de la distanță. Fără să ridice
iataganul, să dea vreun semn că ar vrea să lupte Ma-

Fragment din romanul
Bătălia pentru Europa,
în curs de apariție

homed îi spune ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat:
- Să facem pace, Ianko, că doar suntem neamuri.
Dacă am fi uniți, noi doi am putea conduce lumea
toată. Îți dau ție jumătate din ea, te fac guvernator
peste toată Europa numai să mă ajuți s-o am la picioarele mele.
- Cum ai putut gândi una ca asta? Cât o să trăiesc
n-o să fac pace cu păgânii. Încă de tânăr mi-am dăruit
viața lui Hristos, pentru El sunt gata să mor și azi. Iar
dacă te lauzi că am fi rude, lasă-te tu de legea păgânească și vino să te botezi întru Hristos. Atunci ai putea avea lumea la picioare căci mulți dintre principii
creștini se vor pleca ție.
- Niciodată! Strigă Mahomed, care scoate furios iataganul și dă să-l răpună pe Iancu.
Iancu se trezește speriat din somn. Era transpirat și
avea fierbințeli. Pune mâna pe clopoțelul pus de cu
seară la căpătâi și sună intens cu el. Un străjer deschide ușa și îl întreabă:
- Ce poruncești, Măria Ta?
- Să vină îngrijitoarea la mine. Trimite repede și
după doctor.
- Am înțeles, Măria Ta!
Peste noapte lui Iancu i-au mai schimbat hainele de
două ori. Cu toate oblojelile fierbințeala nu-i scădea,
ba chiar s-a accentuat și mai mult, la fel și umflăturile
de la încheieturile mâinilor și picioarelor.
Îngrijorat doctorul îi cere să se mute. Însoțit de

Gheorghe Zaharia
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Capistrano, Iancu urcă într-o trăsură care îi duce la
Zemun. Oștirea află de plecarea sa și se adună să-l
conducă. Miilor de oșteni li s-au alăturat belgrădenii,
bucuroși că i-a salvat de turci. Cum îl văd că se îndreaptă spre trăsură Belgradul răsună de urale:
- Trăiască Măria Sa Iancu de Hunedoara! Domnul
să-i dea sănătate și viață lungă!
- În două-trei zile se face bine, îi liniștesc doctorii
pe oșteni.
Văzând că starea lui Iancu se înrăutățește, Capistrano îi spune lui Mihai Szilaghyi să trimită scrisoare la
Hunedoara să-i aducă pe Matia și pe mama acestuia.
În câteva zile fiul și soția lui Huniade ajung la Zemun.
Capistrano veghea zi și noapte la căpătâiul lui Iancu.
- Să vă feriți de îmbrățișări, le atrage atenția franciscanul de cum au sosit. Doctorul a spus că s-ar putea să fi luat ciumă. Încă nu e sigur, dar e mai bine să
vă feriți.
(va urma)
______________________________

1 „În timp ce nenorocitul acela umbla printre pedestrașii
săi și vorbea, făcând semne cu mâna celor din fața sa, un
gaziu l-a ochit. Făcând să zboare săgeata sa înaripată ca pasărea, el a nimerit îmbrăcămintea sa aurită și, trecând prin
ea , l-a lovit sub braț.” (Șemseddin Ahmed Bin Suleiman
Kemal-Pașa-Zade, „Tevarih-al-1 Osman”, „Cronici turcești
privind Țările Române, Sec. XV-XVII”, extrase, Editura
Academiei RSR, București 1966, 562 pag.; p. 197; „În lupta
aceea afurisitul de Iancu a fost atins de o săgeată. Deși a
fost rănit acest lucru nu s-a știut. Aceștia, neștiind, au plecat din fața cetății. Afurisitul de Iancu a murit din pricina
acestei săgeți” (Orudj bin Adil, „Tevarih-al-1 Osman”, „Cronici turcești privind Țările Române, Sec. XV-XVII”, extrase,
Editura Academiei RSR, București 1966, 562 pag.; p. 59)
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
98 de ani de la naștere
Inedit: memorial de călătorie

Profitând de câteva zile de recuperare
(cât de binevenite sunt aceste recuperări!)
plec cu primul autobuz în direcția Munților
Sebeșului, după ce, în prealabil, am studiat
hărțile cu luare-aminte.
21 iulie 1976. Urc la cabana Straja, din
Lupeni, trecând prin poiene cu mesteceni și
dumbrăvi de fag ce-mi amintesc pânzele lui
Ruysdaël. Cerul e cam înnourat; cine știe ce
vreme va fi mâine...
22 iulie. Îmi iau în pripă micul dejun și
pornesc spre vârful Straja. Începe să mijgure,
dar urcușul nu e prea greu și sunt hotărât
să merg până la capăt: doar pentru asta venisem! Dar când ajung (după socotelile mele)
la vreo 200 de metri de pisc, ceața, ploaia și
vântul se întețesc. Nu mai văd la doi pași. Mă
adăpostesc sub o stâncă, sperând că în vreo
jumătate de oră timpul se va îndrepta. Nici
pomeneală însă de așa ceva. Nemaiavând încotro, cobor indispus la cabană, sorb un ceai
fierbinte și mă înapoiez, în tovărășia a doi
mineri, la Lupeni. De aici o apuc spre cabana
Câmpul lui Neag, unde râmân peste noapte.
23 iulie. A plouat de aseară întruna. Străbat cu autobuzul Uricanii, Lupenii și Lonea.
Toarnă zdravăn. Zilele s-au consumat; nu
mai pot zăbovi în așteptarea înseninării.
Renunț așadar (numai până la anul), atât la
Munții Sebeșului, cât și la cabana Aușelul;
plec spre casă spăsit, dar nu cu sentimentul
unui învins. Insuccesul de azi va fi victoria
de mâine. Trec prin Poarta de Fier a Transilvaniei și prin sate frumoase, împodobite
la ferestre și grădinițe cu profuziune de flori.
Brusc, radioul din mașină transmite melodia
„Ciao, cara mia”, pe care o fredonasem pe tot
parcursul... Bizară coincidență!
O nouă incursiune în Moldova, de astă
dată cu caracter mai mult literar.
21 septembrie 1976. Prin Verești, cu
autobuzul, la Dorohoi. În afară de centru,
unde s-au ridicat câteva blocuri, e un târg
puchinos, care a jucat totuși un rol în istoria
României: aici i-a aruncat în brațe principelui Carol buchetul de trandafiri, o tânără
roșcovană – Lupeasca – femeia care avea să
înrâurească ocult, timp de decenii, destinele
Țării. N-a renunțat pentru ea, la tron, un
principe moștenitor? N-a rupt-o cu familia,
cu Țara și n-a plecat, pentru uterul ei, în pribegie? Nu s-a compromis, după Restaurație,
pentru același organ nefast, în fața poporului – și n-a trebuit să abdice? Femeia fatală a
destinului său regesc i-a frânt gâtul.
Plec la Iași cu un tren vicinal. Plouă. Cele
două hoteluri ale urbei numără, împreună,
doar o sută douăzeci de paturi, toate ocupate.
Neavând ce face, găzduiesc peste noapte într-o căsuță a Motelului Bucium.
22 septembrie. La ora nouă fix, cum
convenisem prin telefon, bat la ușa casei
familiei Balmuș, înarmat cu o scrisoare de
recomandație a doamnei Maria Sperantia, a
doua soție a Magistrului. Țelul vizitei mele
era să recuperez eventualele scrisori pe care
Eugeniu Sperantia i le va fi adresat verișoarei
sale, scriitoarea Lucia Mantu.
Mă întâmpină doamna Balmuș, pe chipul

căreia descifrez urmele unei frumuseți veștejite. Alături de dânsa veghează un foxterier
care, după ce mă adulmecă minuțios, consimte a mă accepta în casă și se face colac pe
covor. Când, mai târziu, mi se servește dulceață, dă semne discrete că ar pofti și el. Servit într-o farfurioară, privește întrebător. Pe
drept cuvânt: el dorise de zmeură (dulceața
lui preferată), nu de fragi. I se explică: „Ce să
fac, dragă? Dulceața de zmeură s-a terminat.”)
Abia atunci catadicsește să mănânce, evident, concesiv. Din politețe.
Doamna Balmuș îmi furnizează câteva date
referitoare la Lucia Mantu și părinții acesteia,
Ecaterina și Gheorghe Nădejde. (Gheorghe
Nădejde fusese profesor de științe naturale și
director al gimnaziului. Au avut doi copii: un
fiu, Grigorie, medic, care după ce combătuse
o epidemie de holeră, ia parte în 1913 la
Războiul Balcanic. La trecerea Dunării cade
de pe podul de pontoane și se îneacă în valuri;
Camelia (cunoscută prin pseudonimul de Lucia Mantu), profesoară la liceul „Oltea Doamna”, azi liceul „Mihail Eminescu”.
Frații Gheorghe și Ioan Nădejde s-au căsătorit cu două domnișoare, Ecaterina și Sofia, surorile pictorului Octav Băncilă.
(Despre Sofia Nădejde a scris un studiu
Victor Vișinescu.)
Tatăl scriitoarei a fost cel care a determinat-o să studieze științele naturale, în pofida înclinațiilor ei pentru literatură. A fost o
profesoară desăvârșită.
De la mama sa a moștenit sensibilitatea
artistică și simțul dramatic, care se reflectă în
dialogurile vii din schițe și miniaturi. În scris
s-a distins ca stilistă.
Înzestrată cu un acut simț al ridicolului,
cultiva stilul ironic, epigramatic. În romanul
ei autobiografic Coana Olimpia, premiat
de Academie, descrie viața bunicii sale dinspre tată și a bunicului său, administratorul
unei moșii la Dersca (Dorohoi).
Era prietenă cu familia Sadoveanu, cu
care vara mergea la Mânăstirea Agapia în
vilegiatură.
(Doamna Sadoveanu i-a fost elevă.)
I-a rămas un admirabil portret de Octav
Băncilă.
A suferit două șocuri în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial:
I. Bomba căzută pe casa părintească din
Iași.
II. Bomba căzută pe mormântul familiei.
În timpul Războiului s-a refugiat la doamna (născută Beldiceanu) din București, unde
a și rămas, îngrijindu-și mama, cu devotament, până în ultima clipă. Când bătrâna a
decedat, i-a transportat osemintele în cavoul
familiei de la Iași, din care bomba le-a risipit.
N-a rămas de la dânsa nicio scrisoare, niciun
manuscris, fiindcă a avut grijă ca, înainte de
moarte, să le incinereze pe toate.
Continuându-mi... investigațiile literare,
am vizitat Muzeul Literaturii Moldovene deschis în mai multe săli ale Casei Pogor.
Sala I, de la parter, conține vitrina cu cărți și
obiecte personale ale lui Constantin Conachi,
Gheorghe Asachi, Daniil Scavinschi, Alex.
Hrisovenghi, Const. Stamati, Gh. Săulescu,
I. Prale.
Sala a II-a, dedicată „Daciei Literare”, adăpostește mobilier ce aparținuse lui Costache
Negruzzi și Const. Negri; fotografii de familie
ale lui Kogălnicianu (adorabilii copii Lucia,
Vasile, Constantin – și a mamei sale, Catinca) și în rame citate semnificative, din care
îmi notez: „Era din acele firi alese ce se impun
prin exteriorul lor ochiului, prin interiorul lor
minții. Farmecul ce-l răspândea în jurul său
era fără seamăn.” (Al. D. Xenopol)
„Numele lui C. Negruzzi este legat de obicei
de nuvela Alexandru Lăpușneanu, care ar
fi devenit o scriere celebră ca și Hamlet, dacă
literatura română ar fi avut în ajutor prestigiul unei limbi universale.” (G. Călinescu)
Tot acolo sunt expuse volume de I. Ghica

și Al. Russo, precum și mobilier din casa lui
Kogălniceanu.
Sala III e dedicată lui Vasile Alecsandri.
Sub sticlă se păstrează un manuscris sadovenian: „La mausoleul lui Vasile Alecsandri.”)
În vitrine sunt cărți de Gh. Tăutu, Dimitrie
Ralet, Gh. Sion și B. P. Hasdeu.
Sala IV e a scriitorilor junimiști. O fotografie-carte poștală, ce nu-mi era cunoscută,
a Veronicăi Micle (tânără, frumoasă și oacheșă), apoi poze ale lui G. Nanu, Ana Conta
Kernbach, Matilda Cugler Poni, Vasile Conta,
Al. Lambrior.
Sala V la etajul I e dedicată lui Mihail
Eminescu. Într-o vitrină, ceasul de aur (cu
monogramă) și inelul, precum și masca
mortuară a poetului (față enormă, tumefiată,
nebărbierită, gura întredeschisă încât se
zăresc dinții); câteva obiecte de aur ale
Veronicăi Micle; un curs de omiletică, manuscris al lui Ion Creangă.
În salonul Junimii pășesc cu sfială.
Sala următoare conține masca mortuară
a lui Dobrogeanu Gherea, mobilier al lui G.
Ibrăileanu, biblioteca, cu fotografiile lui Turgheniev și Anatole France, bricheta, patefonul
(la care asculta Simfonia Pastorală...) Nu
mă pot abține să copiez și de aici o inscripție:
„Acest cap atât de bine ordonat și inteligent, acest suflet delicat și blând, acest critic
clarvăzător, a trecut prin anii debutului
meu literar cu un farmec de lună plină și cu
o admirație din partea cuiva care ți-e drag.”
(Gala Galaction)
În sala VIII mă întâmpină Masa umbrelor (așa poreclise Ionel Teodoreanu masa
redacțională a „Vieții Românești”).
Pentru unul ca mine, care simt literatura prin toate fibrele, e tulburător să mă
trezesc înaintea unei Mese a scriitorilor de
odinioară, deveniți acum umbre, pe care
autorul Medelenilor i-a evocat atât de viu
și de tulburător, în pagini de memorialistică
fermecătoare.
O fotografie amuzantă a lui Calistrat Hogaș îl înfățișează pe neobositul turist, cu
umbrelă. Alături, o carte intitulată Tataia.
Amintiri din viața lui Calistrat Hogaș,
de Sidonia-Calistrat Hogaș, fiica sa. Și alte
câteva manuscrise de Sadoveanu.
Sala IX e dedicată lui Topîrceanu, Ionel Teodoreanu, Păstorel Teodoreanu, Demostene
Botez, Cezar Petrescu.
Se păstrează aici manuscrisele a două romane ale lui Ionel Teodoreanu: Fata de la
Zlataust, Fundacul Varlaamului, precum și o scrisoare a autorului lor, adresată lui
Cezar Petrescu, în care se plânge de recenzia
la Fata din Zlataust, a lui Romulus Dianu, care „e clar că nu citise decât începutul
și sfârșitul romanului”. Mult mai pregnant
îl definește pe Ionel Teodoreanu Demostene Botez prin citatul: „El a fost cu adevărat
tânărul vrăjitor al tinerilor”. În adolescență
mă numărasem și eu printre aceia...
O altă vitrină e rezervată scriitoarelor
ieșene Otilia Cazimir și Lucia Mantu (aceasta
din urmă cu un caiet de versuri, din 14 martie
1944, intitulat Strofe de primăvară).
Sala X e rezervată altor scriitori, neieșeni:
D. Anghel și G. Bacovia (tamponul, călimara
și stiloul poetului), despre care Macedonski
scrisese:
„Marele lui talent va fi într-o zi cunoscut
așa cum se cuvine. El, care trece prin viață
ca o umbră, va fi mâine lumină.” Tot dintre
aceștia fac parte: Victor Ion Popa, prezentat
printr-un desen (un licean mustăcios), iar
alături de el, G. Tutoveanu, Em. Gîrleanu,
E. Lovinescu (prin volumele de Critice și
prin Istoria literaturii române contemporane, 1900-1937). Cum ar figura aici
George Călinescu altfel decât prin monumentala sa Istorie a literaturii române?
În hol, două busturi: al lui M. Eminescu,
de V. Florea, și al lui G. Ibrăileanu, de Iftimie
Bîrleanu.
Sala II de la parter reunește reprezentanții

literaturii contemporane: G. Lesnea, N.
Tațomir, Har. Țugui, N. Labiș (o vitrină
întreagă), M. Ursachi, Adi Andrieș, Cristian
Simionescu, Aurel Butunaru, Aurel Mușat,
Nic Turtureanu, I. Hurjui, Mih. Grădinaru.
În continuare se perindă: Horia Zilieru,
Radu Cîrneci, Grig. Ilisei, Corn. Sturzu, Florian Mihai Petrescu etc.
Cărțile expuse aci poartă titlurile:
Prolegomenă la o poetică marxistă
Antologie: poezie ieșană contemporană
Nibelungii, repovestită pentru copii, de
Claudiu Paradais
Dramaturgia ieșană contemporană
Din caietul de impresii convenționale rețin:
„Con grande ammirazione” Alfio Caligarni.
Cu bogatul cuprins al numeroaselor
sale săli, Casa Pogor din Iași este net superioară... Muzeului Literaturii din București. Aici, literatura trăiește aievea și
palpită. Nu e totuna să pășești în încăperea în
care s-au ținut istoricele ședințe ale Junimii
ori să străbați inexpresivele și haoticele sălițe
ale Muzeului literaturii din București,
în care se simte efectiv și te doare absența
competenței și a interesului dezinteresat.
Profit de scurta mea trecere prin Iași, ca
să vizitez și Muzeul de Științe Naturale
(întemeiat de I. Cihac în 1834), mai mic, dar
mai concentrat decât Muzeul Antipa din
Capitală.
Rețin următoarele curioase exponate: fazanul argintiu, Ibis guara roșu, din America
Tropicală, barza neagră, pascal cu gât de
șarpe, cormoranii, cufundacii marini, corcodelul, codalbul, casuarul, peștele lună
(Mola mola), rostrul de pește ferăstrău, calcanul, peștele torpilă, pisica de mare, iguanii,
leguanii, varanii, șarpele orb, scolopendra,
langustele, homarii, crabii, fluturele Conus
marmoreus (cu picățele), câinele zburător
(Pterotus edulis), pangolinul, tatuul, mangusta, ursul spălător, coaha, câinele Enot,
hârciogul, vizonul, lutra, elanul canadian,
porcul spinos, hiena paiață.
Notez că Humboldt, Haeckel, Agassiz, De Candolle și Berzelius erau membrii
corespondenți ai Muzeului.
Înainte de a părăsi dulcele târg al Ieșilor,
trec și prin Sala alegerii premergătoare
a lui A.I.Cuza
(3.I.1859)
Trebuie să recunosc așadar, că recolta de...
biți și impresii culese în scurta-mi trecere
prin Iași a fost peste așteptări de mănoasă și
nu mă îndoiesc că așa va fi ori de câte ori voi
reveni în Orașul acesta, nu numai al inimii, ci
și al minții.
Trecând prin fața Universității Cuza Vodă,
citesc pe soclul statuii din dreapta: „Lui Mihail Kogălniceanu, poporul recunoscător.”
Nici că s-ar putea imagina o inscripție mai
elocventă și mai lapidară! Cu adevărat, mare
trebuie să fi fost bărbatul acela căruia un
popor întreg îi poartă recunoștință!
Într-un boschet din apropiere, pe o bancă,
stau în extaz doi tineri îndrăgostiți, chiar sub
bustul lui Garabet Ibrăileanu, autorul acelei
perle a literaturii române care e micro-romanul Adela. Simbolic!
În monumentalul hol al Universității, admir originalele fresce zugrăvite de Sabin Bălașa. Urc pe majestoasele trepte de marmură
la eleganta Bibliotecă, cu galerie, scări în
melc, tavan cu casetoane. În hol străjuie
câteva busturi de foști profesori universitari
(Asaki, Philippide etc.).
Într-un colț al Gazetei de perete, un citat
din Dimitrie Gusti: „Procesul de cultivare
personală constă în încadrarea individului
în sfera valorilor culturale ale unui timp și în
eliberarea sa din această sferă prin creații noi
de valori.” (Demn de meditat și de urmat.)
Puțin mai departe am intrat și în Biblioteca
Centrală Universitară, mulțumindu-mă să-i
admir holul superb; deși aș fi dorit s-o cercetez mai amănunțit, timpul nu mi-a permis
să întârzii.
Text stabilit de
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Asta înseamnă
să prelungim conversaţia!

să-i fie bine!, se adresă zeflemitor Cetăţeanul. Dar am
o neclarititate. Scuzaţi-mi indiscreţia? V-aţi aşezat
aici cu intenţie sau a fost o pură întâmplare?
— Cum adică? spuse Nicodim cu un glas scăzut, de
parcă i-ar fi fost ghicit gândul.
De câte ori Nicodim, ziarist la publicaţia „Anunţuri
— Eh, şi dumneata acum! se exprimă tărăgănat
şi Reclame pentru Străinătate”, cobora panta parcului Cetăţeanul şi-şi lovi obrazul, gonind ţânţarul ce-l
din apropierea casei sale ca să ajungă la banca de pe pişcase. Uite-l cum se dă la mine! Am zis şi eu o
aleea cu priveliştea lacului, mereu plină de păsări, vorbă. Vă rog, nu mi-o luaţi în nume de rău! Vă rog!
întâlnea acelaşi Cetăţean, între două vârste, cu Nu m-aşteptam!
breton şi-n pantaloni scurţi, povestind unor amici,
— Repet! M-am aşezat aici pentru că aştept pe
fie în picioare, fie şezând alături de ei, întâmplări din cineva. Locul, fiind central, îmi permite să pot vedea
viaţa sa. Subiectul poveştilor se referea la călătoria din ce direcţie vine persoana aşteptată, vorbi serios
cu autobuzul într-un sat, la nişte rubedenii spre a-i Nicodim.
vizita şi a obţine ceva produse naturale, şi la modul
— Bravo! Mi-aţi plăcut! Îmi plac vorbele sincere,
cum se aprovizionează de la marketul de peste vorbi Cetăţeanul cu un glas accentuat. Şi pentru cădrum. Predominante erau câteva dintre vorbe ce-i mi plac, aş spune clar ce văd, bucurându-mă pe mine
dezvăluiau firea: „Dacă nu-mi convine, nu mă urc în şi încântând pe cel ce aude. Dar dacă priveala este o
autobuz. Aştept altul. Ce am de făcut? Nu-mi place eroare şi conferă o percepere greşită vederii ei?
la înghesuială.” sau „Dacă produsele sunt expirate, le
— După cum am început-o, remarcă Nicodim, ne
refuz. Şi de-am apucat să le plătesc, să-mi dea banii putem încurca în vorbe fără să-ne-nţelegem.
înapoi! Ţin prea mult la sănătate.”
— Asta înseamnă, zise Cetăţeanul cu întreruperi... să
Animaţia, produsă de conversaţia Cetăţeanului prelungim... să prelungim... conversaţia! Dumneata
cu amicii, atrase atenţia Gardianului care veghea ai vrut-o! V-aţi aşezat lângă mine. Acceptaţi-mă aşa
liniştea din parc. Acesta, de câte ori trecea pe lângă ei, cum sunt!
se făcea, în felul său, că nu-i aude, însă, cum datoria îl
— Mi-am cerut scuze. Şi am spus că aştept pe cineva,
îndemna să fie vigilent şi să nu-i scape ceva, venea în preciză Nicodim.
apropiere şi întindea mâna căţeluşului de pe bancă,
— Şi eu cum m-am exprimat? schimbă tonul
în semn de afecţiune. Animăluţul, obişnuit cu gestul, Cetăţeanul. Că vine, că nu vine, staţi cât vreţi!
îi întindea lăbuţa, mlădiind-o, şi întorcea într-o parte
— Să ştiţi că vine! se-ndârji Nicodim în exclamaţia sa.
capul, aşteptând o vorbă.
— Şi dacă nu vine? insistă Cetăţeanul. Ne— Nostim căţeluş. Să vă trăiască!, spuse Gardianul ntoarcem la vorba mea. Asta înseamnă să prelungim
şi se dădu cu un pas înapoi.
conversaţia!
Imediat, căţeluşul coborî de pe bancă şi începu să
— Dar cum este cu singurătatea la care ţineţi atât de
latre, făcându-se că se repede, fie la Gardian, fie la mult! se arătă curios Nicodim.
ceilalţi. Toţi tăcură şi se priviră între ei.
— De data asta mă repet eu, se-ndârji Cetăţeanul.
— Ce să-i faci! Vrea şi el să fie luat în seamă, vorbi Am spus că-mi poate trece cheful să stau singur. Şi
Gardianul şi se-ndepărtă.
avându-vă în apropiere, am cu cine schimba o vorbă.
Pe cer, un stol de păsări migratoare se rotea în cerc
— Faptul trebuie să vă bucure, vorbi serios Nicodim.
închis, exersând zborul în vederea călătoriei de drum Avându-mă în apropiere, aveţi cu cine discuta. Aşa că
lung. Zărindu-l, Nicodim îşi potrivi ochelarii pe nas trebuie să mă acceptaţi cum sunt.
şi privi stolul de păsări, până dispăru printre arbori.
— Eu v-am acceptat, dar văd că dumneata... vorbi
Apoi, ca într-un exerciţiu de acomodare cu natura, încruntat Cetăţeanul.
el coborî privirea de-a lungul puietului de stejar ce-l
— Eu, ce? zise Nicodim pe un ton ce-l făcea să fie
avea în faţă, oprindu-se la sacoşa de pe bancă. Scoase iritat, deşi nu era. Eu mi-am cerut scuze şi am spus că
de acolo un tranzistor, intrat în obişnuinţă să-l aibă în aştept pe cineva...
apropiere. Ştia, că la ora în care se afla, este transmis
— Prea vă formalizaţi şi mă luaţi cu vorbe înalte, se
„Imperialul” lui Beethoven. Deschizându-l în grabă, exprimă întristat Cetăţeanul şi dădu să se ridice.
el auzi primele acorduri,
— Ce faceţi? se repezi
mulţumit că zarva din jur
Nicodim să-l oprească.
se mai domolise şi putea să
Pentru nişte vorbe? Eu, da,
asculte în linişte concertul
mi-am cerut scuze şi am
preferat. Grupul, care până
spus că aştept pe cineva.
atunci era cel mai gălăgios
Atât ştiu c-am spus!
în zonă, se retrase în tăcere,
— Care nu venea! strigă
fiind urmat de căţelul ce nu
Cetăţeanul.
înceta să mai latre arar.
— Şi dacă nu venea, nu
Pe alee trecură două
renunţam la vorbe. Asta
tinere, ţinându-se de mână.
înseamnă să prelungim
Una, întristată şi plânsă,
conversaţia!
surâse
îi povestea ceva celeilalte,
Nicodim.
interesată s-o asculte, ceea
— Să prelungim! Da,
ce-i crea bună dispoziţie.
da! repetă cu voce tare
— Bine i-ai făcut! Să se
Cetăţeanul. Stăm de atâta
Dans, sculptură în gips de Victor Roman
mai potolească! Trăirea
vreme aici, ne-am spus
minciunii nu-i o amăgire, ci o deprindere cu amăgirea atâtea, dar fără să ne prezentăm. Uite! Eu sunt
ca un fapt firesc, spuse cea de a doua.
un părinte amărât. Am avut o fată, profesoară de
Nicodim, auzindu-le, ridică ochii spre ele, vrând, franceză la un colegiu bucureştean. Vara trecută, ea
parcă, să le însoţească în plimbarea lor.
s-a dus la mare. Acolo a cunoscut un canadian. Ce i-a
***
făcut bărbatul, ce nu i-a făcut, dar fata a lăsat totul
Cu alt prilej când veni din nou în parc, Nicodim şi s-a dus la el în Edmonton. Deşi nu mă întrebaţi,
îl regăsi pe Cetăţeanul cu pricina, şezând singur pe eu am să vă răspund. E un oraş în Canada. Cu mulţi
bancă. Ziaristul, profitând de situaţie, probabil ca vorbitori de franceză. De când a plecat, nu ştiu nimic
să sondeze opinia publică despre una sau alta, îşi despre ea. A ajuns, nu ştiu! O ţine bărbatul închisă în
propuse o discuţie în doi şi-şi ceru permisiunea să ia casă, departe de lume, nu ştiu! Simţurile îmi spun că
loc pe bancă.
este în viaţă. Vreau s-o văd!
— Se poate? Nu stau mult, aştept pe cineva, dacă nu
— Omule, amărât spui că eşti, norocos spun că eşti!
vine, plec, spuse fără oprire Nicodim.
se adresă dintr-odată Nicodim. În faţa ta se află cel
— Se poate, se poate, răspunse Cetăţeanul pe un ton ce-ţi trebuie. Mă numesc Nicoară Dimache şi sunt
ce părea să mai fi fost auzit. Că vine, că nu vine, staţi redactor la publicaţia „Anunţuri şi Reclame pentru
cât vreţi! V-aţi obişnuit să mă vedeţi în compania Străinătate.” Are sediul în strada Brezoianu, colţ cu
unui grup. Nu întotdeauna grupul se-nnoadă aşa cum Bulevardul Elisabeta, la parter. La intrare, în vitrină e
vreau eu, şi, nu întotdeauna, eu am chef de ei. Mai un căţel de pluş care scoate limba la trecători. Intri în
stau şi singur.
încăpere şi întrebi de mine. Acolo mă găseşti de luni
— Să înţeleg că vă tulbur singurătatea, se arătă până vineri între orele 12 şi 17. Îmi dai datele şi încep
îngrijorat Nicodim şi dădu să se ridice.
investigaţia. Dar să ştii că durează. Acum, te rog, să mă
— Staţi şi nu vă formalizaţi!, spuse Cetăţeanul scuzi! Trebuie să plec! Sunt aşteptat la chestiuni zilnice.
surâzând. Vedeţi-vă de treabă şi aşteptaţi pe cel ce v-a
Nicodim se ridică de pe bancă şi-l privi pe Cetăţean
promis că vine! Şi mie îmi poate trece cheful să stau în ochi. Pe obraz, i se prelingeau lacrimi.
singur. Iar când îmi trece, mă bucur să-mi treacă, am
— La bună vedere! se auziră vorbele 1a despărţire.
cu cine schimba o vorbă.
***
— Interesant fel de a funcţiona!? vorbi mirat
În duminica sfârşitului de octombrie, potrivit
Nicodim. Nu m-aşteptam.
înţelegerii, Nicodim reveni în parc. Fiind încă dimi— Fiecare funcţionează după cum funcţionează, lui neaţă, stăpână era tăcerea şi nicio ţipenie de om nu se
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Pe muchie de vis
Jungla TéVé

text, regie şi coregrafie:
Gigi Căciuleanu
Teatrul Dramaturgilor Români, Bucureşti
Manager: Gabriel Fătu
în colaborare cu Fundaţia Art Production
Preşedinte: Valerian Mareş &
Gigi Căciuleanu Romania Dance Company
În limita textului ce nu limitează, scris de Gigi Căciuleanu, doi dans-actori, „fluturi cu aripi ca petale de
flori” , Alina Petrică şi Lari Giorgescu torc prin corpurile lor, din caierul universal, gânduri, idei, atitudini,
stări şi le fac să palpite ca deja existând. S-ar spune
că în spectacolul Jungla TéVé nimic nu-i inventat.
Ceea ce se vede este un exemplar de acelaşi adus mai
aproape, fiind spus altfel. Vocea actorului (dar şi vocile din off: Adi Nour şi Gigi Căciuleanu), însoţită de
râs, măscăriciul râs, şi de respirul cu „carnea moale”,
agită mişcarea şi face omenescul mai plin de omenesc.
Acolo pe scenă totul
e posibil: Adam, în cădere continuă, îl întâlneşte pe Divin; Eva e
mereu aceeaşi pentru
că poartă dragostea cu
ea; contrariile în tihnă se-mperechează,
admiţând „lumina”
să fie şi „umbră”. Lucruri mărunte apar în
cale şi ticluiesc „fapte mari”, iar timpul,
chiar dacă-i pe muchie de vis, se transferă în osârdia jocului şi
depune mărturie pentru ora spectacolului.
Muzica originală a lui
Adi Nour şi scenografia minimalistă a Corinei Bodoc sunt esenţiale pentru
identitatea spectacolului.
Jungla TéVé de la TDR (în aranjamentul scenic a
lui Gigi Căciuleanu, asistat de Lelia Marcu-Vladu),
încheind Trilogia Junglelor începută în 2001 la Târgu Mureş cu Jungla X şi urmată cu Cartea Junglei X,
include în neodihna jocului ceva ce primeşte existenţă şi prin limbajul folosit oferă spre delectare neuitate
clipe de artă. Astfel, teatrul tinde să aşeze privitorul
sub fascinaţia vieţii.
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arăta în cale. Totul părea că doarme sub aşternutul de
frunze uscate, în culori pământii. Pe aleea pustie, la
ora aceea, se auzeau doar frunzele foşnind la trecerea
paşilor celui dintâi sosit. Băncile, acoperite şi ele cu
frunze, arătau precum nişte moviliţe cu năduf printre
arborii scheletici şi „abuzaţi” de anotimp, deşi în
legalitatea facerii se aflau.
Nicodim se opri la banca sa şi privi puietul de stejar
ce-l avea în faţă. „Din ramurile acestea îndârjite în
frăgezimea lor, ce arbore falnic va creşte!”, gândi el.
Şi luându-şi elan, începu să alerge pe alee, mai mult
să spulbere frunzele uscate şi să le asculte foşnirea.
Purta o bucurie în el şi, prin veştile ştiute, căuta s-o
exprime despre fata ce doreşte să-şi revadă tata. Ar
fi stat necondiţionat pe alee, în ciuda vântului care
se-nteţea, şi ar fi aşteptat Cetăţeanul căruia să-i
transmită veştile bune, căci bune erau. Numai că
întârzierea îl puse pe gânduri. „S-a întâmplat ceva şi
un neprevăzut vrea să amâne întâlnirea? Ce putea să
se-ntâmple?”. Ca să gonească gândul negru, Nicodim
se repezi spre banca din apropiere şi cu ambele mâini
îi spulberă frunzele căzute, pregătind-o pentru şezut.
În zbenguiala sa, printre frunze uscate şi gânduri
negre, ziaristul observă la capătul aleii un chip de om
ce se apropia alergând.
— El este! strigă bucuros Nicodim şi flutură, în
semn de salut, ambele braţe deasupra capului. Iar, ca
şi cum s-ar adresa cuiva, continuă pe un ton schimbat.
Să ne pregătim, aşadar, vorbele! Asta înseamnă să
prelungim conversaţia!
Undeva, în apropiere, când uşa gheretei se deschise şi
ieşi Gardianul ca să vadă ce se-ntâmplă, se auzi un lied:
„Mai sunt luminiţe, mai sunt./ Şi tot arzânde şi ele./
Aşa cum au fost şi acele./ Ce-au stat în ploaie şi vânt.”
În acelaşi timp, indiferent de cele petrecute în decor,
mulţimea aleilor, desprinse din aleea principală, urca
propriile pante, oprindu-se într-un punct comun,
numit locul de ieşire din parc. Ceea ce se întâmpla
dincolo de acest loc se afla în seama străzii, cu pasajul
pietonal de trecere şi cu vehiculele circulând din
ambele sensuri cu viteze admise de carosabilul urban.
Realitatea rămâne ceea ce este şi aşa cum este, oricare
ar fi neprevăzutul ce se poate întâmpla.
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școala de poezie

Deopotrivă
Rătăcesc
Prin mine însumi,
Ca printr-o carte
Fără coperți,
Răsfoindu-mi,
Filă cu filă,
Această omniprezentă senzație
De a exista ca stare de literă
Într-un univers ilizibil
De mâzgăleli exilate
Și, deopotrivă,
Această ambiguă certitudine
Că voi găsi într-o zi
Pagina reîntoarcerii înapoi
La locul în care
Timpul căutărilor mele
A îngropat fiecare cuvânt
Din acel cântec de leagăn
Care mi-a învelit
Cea din urmă noapte
A copilăriei.

Rudy Roth

Recurent

Exilul meu
E un zbor recurent
Pe cerul interior
Al cuvintelor părăsite
De sunetele limbii materne
Și, de asta,
Sunt condamnat să exist
În relieful accidentat
Al tăcerilor altei limbi…
Și să renasc recurent
Și, întrucâtva, subiectiv
Din materia poetică
A unor necuvinte
Și metafore de-mprumut.

Palma de Mallorca – 12 februarie 2022

Fiece

Palma de Mallorca – 28 decembrie 2021

Fiece tăcere
A oricărei migrații
E mai grăitoare
Decât toate cuvintele
Oricărei rămâneri acasă,
Pentru că-n eul de necuvinte
Al existenței migrante
Stă o dezrădăcinare autobiografică,
Indispensabilă aclimatizării
La nerostirea exilului.
Palma de Mallorca – 1 martie 2021

Ultimul

Amândouă

Eu vin de altundeva
Și, întrucâtva,
Mă îndrept tot acolo,
Pentru că, înfiindu-mă,
Acest drum al migrației,
Mi-a lăsat moștenire
Nu doar o stare de mers
Cu privirea în jos,
Ci și conștiința
Că risipirile prin praful istoriei
Sunt doar încercări imprudente
De-a regăsi sub alt cer
Orice vagă reverberație
A stării de liniște
În care s-a prăbușit
Ultimul anotimp
Al copilăriei.

Dacă sunetul pașilor mei
Nu și-ar fi zgâriat existența
Prin acustica risipirii
N-aș fi evadat niciodată
Din împotmolirea tăcută
A stării de ieri
Iar tălpile mele, amândouă,
S-ar fi înfundat
Prin noroaiele neputinței
Ca printr-o litanie
A urletelor mute.
Palma de Mallorca – 6 februarie 2022

Palma de Mallorca – 24 decembrie 2021

Din volumul în lucru, cu titlul
„Toamna dezrădăcinărilor mele”
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R.V. Giorgioni
POEMul BOEMului

sau
hachiţele şi chichiţele
fiinţei-boeme-care-comite-poeme
În peregrinările deambulările sale, Boemul
(boier de viţă veche, aleasă... acea
boierie a minţii care l-ar face pe-oricine să strălucească)
urmează următoareale ritualuri ciudate - ba chiar bolnave:
Un aer clocotitor
îl înconjură ca o aură nor - pluteşte în juru-i
prin bolgiile bodegii fumul ceţos al tavernei
în atmosfera lejeră a cafenelei împănată cu poante
spumoase şi mult umor... Replicile lui hazardatinspirate onirismul său personal şi fermecător
te fac să crezi că ar dormi în picioare –
picioare metrice călătoare printre mese şi scaune
în locanta din stele... Zarva zavera şi zaiafetul
fiind păcătoasa treime a fiinţei boeme-care-comite-poeme
Fiindcă Boemul e-un regn aparte (iar obiceiul
de-a frecventa locante birturi şi câte-un bar: cafenele
ţine oho hăt departe până la moarte!)
Dezaxat şi habotnic el fuge de timp şi de ornic mereu,
fuge de singurătate
aleargând către gloată şi zona cea populată
Văzându-l cum duce paharul la gură
ai putea să crezi că-i o căzătură dar el
e un geniu (de bună seamă... mai mititel:
în clipa când se crede mai mare - iată-l ajuns
candidat la ratare! nemurirea îi râde în faţă
glumeaţă gloria sa e un capăt de aţă)
Boschetar desperat, el crede şi speră
pe lume tot ce era de sperat! O mare încredere
şi nesecată speranţă îi conferă lui siguranţă
-l ajută
să întâmpine viitorul... chiar dacă
ajunge de-şi vinde paltonul
maşina şi casa – ba chiar avionul!
Iar vorbind despre viitor
se cuvine
să evocăm acel sentiment arzător
care-l face pe stradă să zboare ca peste nori
un planor... mai multe planoare (poeme boeme)
umplu cerul în zbor!
Şi boala aceasta e cea mai mare din vicii,
provoacă tumori aderenţe adicţii... Dar iată
într-o bună zi Boemul îşi încheie tragic poemul
săpându-şi-l singur în piatră (tombală)
pe-o bucată de marmoră nici prea joasă
şi nici prea înaltă...

Teofil Răchițeanu / Catrene „optzeciste”
Târziu era în vreme, murea ultima stea

Vreau să-L aud glăsuindu-mi

Târziu era în vreme, murea ultima stea
Cu,-n ea, bătrân și singur de singur Dumnezeu
Și nimenea pe-acolo,îndurerat, să-L plângă
Decât, ca El mai singur, doar biet sufletul meu.

Pe drumuri fără de întoarcere, mereu
Mereu mă duc. Îl caut, flămând, pe Dumnezeu.
Măcar odată-n cale-mi să iasă îmi e vrerea.
Vreau să-l aud grăindu-mi. Aud, cântând, Tăcerea.

Cine pe cine înșeală?

Sunt singur, Doamne, singur și-așa mereu va fi

Din întuneric întunericul vine și din lumină lumina,
Moartea din moarte și viața din viață,
Dorul din dor, gândul din gând, din tristețe tristețeaCine pe cine înșeală? Răspunsu-mi pe buze îngheață.

Sunt singur, Doamne, singur și-așa mereu va fi.
De mult singurătatea mi-e o imensă mare.
Sufletul meu o navă-i în ea fără catarg.
Fără de-apus, deasupră-mi, mereu, un veșted soare.

Ochiului care aici privește

Unele suflete, când și când, de-acasă se duc

Ci prunc al Morții, Doamne, de-a pururea voi fi

Optzeci ani-povară, Doamne, pentru mine grea, prea grea,
Greu mi-i trupul, greu mi-i gândul ce-ncovoiesc sub ea.
Ca o trestie mă clatin într-al sorții mele vânt
A cu Coasa, a cu Coasa o să secere curând…

Unele suflete, când și când, de-acasă se duc,
Rătăcesc prin galaxii ca printr-o ceață prea deasă.
Ca paseri străine, zburând în stoluri se pierd
Și, vai! Niciodată nu se mai știu întoarce acasă.

Te-am căutat de-o viață, nu mi-ai ieșit în cale,
Nu s-a-ntâmplat vreodată pe drum a Te-ntâlni…
Mai e puțin, de mine, o știu, ai să te lepezi
Și prunc al Morții, Doamne, de-a pururea voi fi…

Bătrânit-am prea mult, Doamne!...

Stea flămândă

Ca Odyseu, odată…

Bătrânit-am prea mult, Doamne, și-am să cad și eu ca mâine
Și pământ m-oi face cum s-a, de când lumea, fiecine,
Pământ, Doamne, pământ, Doamne, cum se face orișicare
Dintre noi, amară-dulce la furnici, un an, mâncare…

Există o stea flămândă care umblă prin cer.
Dintr-o vamă în alta trece ea și își cere,
Ca orice fiară, tainul… și atunci Dumnezeu
O trimite la mine, căci pe mine, flămânda, mă cere…

Ca Odyseu, odată, legat de un catarg,
De-a lungul și de-a latul am străbătut eu marea
Ce, între mări, adâncă-i cum nici o alta nu-i
Și-i fără țărm… Ci, Doamne, aceea e Uitarea?...

Sunetul Morții

La orișice răspântii de Tine-ntreb în cale

Epitaf pentru mine însumi

Când la pământ urechea îmi plec, adeseori,
Un sunet molcum-molcum aud - îmi pare zvonul
Ce mie mi se,-anume, trimite, să-l ascult
Al râului acela amar ce-i Aheronul…

La câte drumuri, Doamne, tot fac pe deal, pe vale,
La orișice răspântii de Tine-ntreb în cale.
Văd urma-Ți ici și acolo, Te strig. Ci nicipeunde
Nici umbra-Ți văd, nici glasu-Ți aud -Ești unde? Unde?

Optzeci de ani - grei, Doamne! - în lume am trăit.
Am bătrânit prea mult și-am și murit.
Din tot ce omenesc e și mie-mi dăduși partea,
Nu și răspunsul: viața de ce? și de ce moartea?
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Biblicele lui Eugen Dorcescu, în ediţie definitivă*
„...Aşa se face că literatura română s-a îmbogăţit cu
preţiosul volum antologic în
versuri, cunoscut, de acum,
sub denumirea de Biblicele
lui Eugen Dorcescu” (Preot Dr. Ioan Bude). Apărută
mai întâi în 2003, iată după
18 ani o nouă ediţie a cărţii
Biblice a timişoreanului Eugen Dorcescu - Eurostampa,
Timişoara, 2021 – revizuită
formal, după noile norme
gramaticale, dar şi revăzută
şi adăugită. Noua ediţie cuprinde în plus
versificarea Psalmului 41(42, în ediţia
Cornilescu), care în viziunea artistică a
poetului nostru sună aşa: „Precum doreşte cerbul izvoarele alpine,/ Umbroasele izvoare, cu-nfiorate ape,/ Aşa tânjeşte, Doamne, fiinţa mea spre Tine”.
(În ediţia Cornilescu: „Cum doreşte un
cerb izvoarele de apă,/ aşa Te doreşte
sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!”)
„Au trecut 30 de ani de când poetul
Eugen Dorcescu s-a încumetat să înceapă această întreprindere dificilă, dar
şi dătătoare de mari satisfacţii: „proiect
spiritual concretizat într-o izbândă literară de netăgăduit”, versificarea cărţilor poetice ale Bibliei.” (Am citat din
Cuvântul înainte al Mirelei-Ioana Dorcescu, care îngrijeşte constant ediţiile
operei lui E.D., în strânsă colaborare
cu autorul. Întâlnirea dnei Mirela-Ioana Dorcescu cu opera poetului Eugen
Dorcescu se poate considera providenţială, fiindcă d-ei însoţeşte coşnstant,
de-o vreme încoace, nu doar persoana
poetului, ci şi apariţiile sale editoriale.
Iar aceste textele însoţitoare ale d-nei
profesoare sunt intercalate cu păreri
fragmentare ale autorului despre opera sa.) Acestea cărţi poetice/sapienţiale
de care făcurăm vorbire sunt: Psalmii,
Ecclesiastul, Pildele (sau proverbele lui
Solomon). La care se adaugă, dintre
apocrife, Rugăciunea regelui Manase.
Dacă este – şi este cazul! – să dăm
crezare autorului însuşi, în legătură
cu stihuirile sale, poezia din Psalmii
versificaţi este „cursivă, muzicală, solemnă” (fragmente de jurnal). De fapt
cunoscutul poet consideră efortul şi
aplecarea sa asupra cărţilor biblice ca
pe destin/„rost” împlinit; versificările
biblice i-au dat vieţii sale „sens, zbor,
ţel, lumină, duh, conţinut.” Despre
provizoratul vieţii noastre, desfăşurată în această vale a plângerii (în care,
din când în când, ne mai vizitează îngerii...), Eugen Dorcescu spune în jurnal
că este „acceptabil adesea, frumos uneori, insuportabil mai totdeauna” (s.n.).
De altfel, autorul acestor rânduri îşi
aminteşte de o exprimare memorabilă
a poetului: cum că, noi oamenii, am fi
„eternităţi vremelnic confuze”.
Şi iată care ar fi – în înţelegerea noastră – explicaţia: Deşi limitaţi în timp,
aspirăm către eternitate. Fiinţele noastre de carne sunt confuze vremelnic,
fiindcă acum realitatea spirituală o
privim „ca într-o oglindă, în chip întunecos” (în ghicitură, spune o traducere
mai veche a Bibliei). Dar la re-venirea
Lui, pe Domnul Iisus Christos Îl vom
vedea „aşa cum este”. Confuzia noastră
– neisprăvirea şi uluirea temporare se
vor sfârşi. Revenind acum la efortul de
transpunere în vers românesc a cărţilor poetice ale Bibliei, remarcăm dificultăţile pe care le presupune o atare
întreprindere, având în vedere marile
diferenţe culturale şi prozodice dintre
prozodia evreiască antică şi cea română contemporană. Dacă este să ne gândim numai la Psalmi – poezia ebraică
se baza pe paralelisme sintetice şi antitetice („rimă a gândirii” – Bartolomeu
Valeriu Anania). Era compusă spre a fi
cântată din gură, cu acompaniament instrumental. Însoţită, eventual şi de dansul ritual („săltaţi de bucurie înaintea
Domnului”, îndeamnă regele-psalmist).
„Tema biblică este cea mai fertilă şi

cea mai înălţătoare în creaţia
dorcesiană” (M.-I. Dorcescu). Dar, în opinia noastră
– oricât ne-am învârti noi
după deget – Eugen Dorcescu este, totuşi, un (mare)
poet religios; poeţi „creştini”
suntem, ceilalţi, cu toţii...
„Unul dintre cei mai importanţi poeţi ai sentimentului
religios (s.n.) de azi”, zice
Iulian Boldea, el însuşi poet
consacrat. „Poet al stării de
religiozitate” - Mirela-Ioana
Dorcescu. Deşi opera unui poet religios nu poate fi canonică, decât în sens
literar (se include în canonul istoriei
literare) – ea poate fi totuşi religioasă
prin fior şi sentiment religios, prin atitudinea duhovnicească. Făcând această afirmaţie, nu dorim să dăm verdicte,
să contrazicem instanţe critice avizate
sau că „clintim” din loc sentinţele deja
afirmate; ne folosim doar de acel mult
clamat drept la opinie.
Poetul nostru realizează însă, în
plus, umanizarea poeziei sale prin
aplicarea învăţăturii creştine la binomul hindus nirvana-samsara. Până
la urmă, poetul este un creator şi nu
teolog, chiar dacă creează pe urmele
Creatorului: „Stau în zori, plin de rouă,
pe prag./ Şi privesc: Domnul străbate
Poiana” (Casa mea e o insulă pustie).
„Non imaneţa, metafizica, transcendenţa, abisalitatea depun mărturie
despre un univers dorcesian ocupat în
integralitate de Dumnezeu”(M.-I. D. –
s.n. Atunci – ne întrebăm – cum să nu
fie religioasă?! Fiindcă toate aceste ţin,
până la urmă, tot de sentimentul religios - în egală măsură cu cel filosofic.
Trebuie realizată aici o distincţie clară,
fiindcă majoritatea poeţilor sunt telurico-luciferici, prin definiţie şi excelenţă. De altfel, „creaţia” noastră artistică
– inclusiv prin pretenţia de a „ajusta”
marea Creaţie - vine de prea multe ori
în răspăr cu opera Creatorului, fiind
de-a dreptul daimonică).
Sigur că trebuie să accentuăm – sau
măcar să remarcăm – şi latura apăsat
mundană a operei lui Eugen Dorcescu: Epistole (1990), Cronică (1993),
Abaddon (1995); cele două tomuri din
Jurnal (în mare măsură). Totuşi, în
aceste cazuri, mizantropia poetului se
poate concilia cu creştineasca „iubire a
aproapelui”: Poetul constată şi descrie
ce vede în jur, o realitate deformată,
decrepită – adesea descreierată. Dar
înălţimile pure, parnasian-alpine – ba
poate chiar andine - reprezintă nucleul greu al creaţiei poetului timişorean.
Stilul clasic impune, de bună seamă, o
solemnitate desăvârşit muzicală, multă
rigurozitate şi un aer „scrobit”. „Înălţimile” cu aerul lor pur, spre care tinde
netăgăduit poetul implică însă – cum
însuşi observă – şi o doză de severitate
rece, distantă (nu poţi fi şi depărtat şi
apropiat în acelaşi timp. (Nu zice oare
însuşi Poetul: „Iar te-ai cufundat în stele/ Şi în nori şi-n ceruri nalte...”?)
Şi totuşi – cum observă prefaţatoarea
cărţii – la poetul nostru adoraţia faţă
de Creatorul Atotputenic se însoţeşte cu
veneraţia pe care i-o inspiră Psalmistul
biblic şi cu admiraţia faţă de păcătosul
pocăit (citeşte: iubirea aproapelui).
Dacă am revenit aici, la „rătăcitul rege
Manase”, considerăm necesare câteva
aprecieri, personale şi biblice în acelaşi
timp. După Ahab – „a cărui purtare era
nelegiuită”: 2 Cronici 20:35, Manase
este considerat unul dintre cei mai răi
regi ai Israelului. Nu avem cunoştinţă
dacă rămânerea lui în credinţă a fost
definitivă, sau este vorba doar despre o
pocăinţă temporară. (Tot la fel este constroversată situaţia spirituală a regelui
Solomon care s-a alienat la bătrâneţe;
în dreptul lui însă acţionează promisiunea lui Iehova făcută lui David, cum
că nu va fi lipsit niciodată de un urmaş
pe scaunul lui de domnie; asta pentru a

Remus V.
GIORGIONI

nu întrerupe şirul mesianic al domnitorilor lui Israel, până Iisus din Nazaret,
singurul şi adevăratul Mesia.)

Poezia lui Eugen Dorcescu:
câteva paralele posibile
Cum s-a remarcat adesea, se pot decela în opera poetică a lui Eugen Dorcescu ecouri din Blaga, Bacovia, Arghezi
sau Philippide (niciuna dintre aceste
vecinătăţi nefiind lipsită de valoarea
excelenţei). Fără a ne declara specialişti în domeniu, noi încercăm aici
o singură posibilă apropiere. - La Al.
Philippide găsim viziunea dublului: în
spatele unui geam înalt, străveziu (un
„fantastic geam gigant” care se-ntinde
din zare până-n zenit) se perindă o făptură, creatură umană identică poetului.
Un alter-ego care se plasează la nivelul
ideal: un deziderat. Eul poetului la superlativ, un mod existenţial de-a dreptul celest: „Dar eu aşa cum aş fi vrut să
fiu:/ Erou al sutelor de vieţi pe care/
Nu le-am trăit, din lene, din uitare...”
Privind mai îndeaproape, se constată
că, foarte curând, geamul despărţitor se
preface-ntr-un zid gigantic de cristal/
cleştar, străveziu şi el (probabil translucid, având în vedere grosimea). Dar
şi zid e prea puţin, când vorbim despre
graniţa dintre lumi: în cele din urmă,
poetul are în faţă un munte nepătruns
de cristal. La Eugen Dorcescu avem, în
locul geamului despărţitor un sistem
de oglinzi; or, se ştie, oglinda separă,
fără a şi transpare. În ea nu îl vedem
pe cel din spatele sticlei, ci pe cel din
faţă. Dar imaginea din oglindă se abureşte, cel din faţa oglinzii se vede în ea
deformat şi multiplicat: „Şi mii de inşi
în zare te imită”. Apele poeziei lui E.D.
sunt tulburi, tulburate de atmosfera
crepusculară dintre lumi: „Sunt cel ce
purtase o tulbure armură”; „... ce tulbure, ce greu/ e sufletul”.
Reflectorul oglinzii ne prezintă un
avatar, nu simplu duplicat: „Ecoul
unui chip”. Ba chiar o stratificare a eului celui mai profund, a zidirii luntrice:
„În bolgiile calme, în aceste/ Sumbrencăperi din propria-mi zidire.” Coborârea pe prunduri de eu, presupune o
serioasă sondare a abisurilor acvatice.
În poietica E.D., apa (marea) se află
la loc de cinste: dar nu atât marea cea
mare/Oceanul – cât întinderea mărilor
interioare. „Marea interioară” este şi
una fără deschidere, sub formă de lac;
dar cititorul pricepe, desigur, despre ce
fel de mare este vorba aici. I-am putea
foarte bine spune abisul lăuntric: „Şi
tu te-nalţi din valuri, iar şi iar,/ spre
chinul rotitor care ne poartă.”- s.n.
(Despre acest chin rotitor s-ar putea
scrie tratate întregi de hidro-ontologie;
sau de „oceanologie”...)
Revenim acum la paralela cu Viziunea (poezia – şi viziunea din poezia

lui) Al. Philippide, care presupune existenţa unei interfeţe. Dacă astăzi se bate
monedă forte pe această idee – desktopul este o „interfaţă grafică prietenoasă” – trebuie să înţelegem că interfaţa
dintre ego şi alter-ego la Philippide se
potriveşte de minune cu oglindirea în
ape la Eugen Dorcescu. Eventual, în
apele mişcătoare ale unei oglinzi mirifice, urmarea oglindirilor succesive:
„apele mării/ mă trec dintr-o clipă în/
alta, dintr-o falie-n alta...”; „Îmi amintesc/ marea – vălurind, vălurind -,/
năvoadele încărcate de soare,/ razele,
zarea...”. Din nou: nu avem aici faliile
unei crevase, formaţiuni geologice, ci
acele falii ale fiinţei interioare, „sumbrele încăperi” ale eului.
Eul compus al poetului include şirul
întreg de strămoşi, realizând astfel avatarul, metempsihoza. Eul – arheul. Iar
Fiinţa uitării este în efect fiinţa rememorării („Nu mai ai chip./ Ai chipul
celor care nu există”). Avatarul este în
efect arhetip – spiritul totemic al strămoşilor, în capătul şirului aflându-se
eul pierdut al copilăriei – vezi metafora
mitică, metafora-simbol a lupului, care
se oglindeşte în ape alături de trestia
gânditoare a Poetului: „În trup/ Eram
cu mine însumi împreună/ Când m-am
trezit, alăturea un lup/ Se oglindea în
Râul alb şi-n lună.”
„Acest subtil şi straniu frate-al meu/
Robit de zidul străveziu/ Sunt eu”, conchide Al. Philippide; „... căci dublul
meu/ Îşi schimbă masca lui mereu.”
Masca sau fratele – dublul – un ins „ispititor, puternic, adânc, nemăsurat - ,
sunt echivalentele avatarurilor poetice
existente la Eugen Dorcescu (practic,
„dublul” lui Al.Ph. sunt mai mulţi).
Teama poetului visurilor în vuietul
vremii este că, în încleştarea dintre cei
doi, va învinge celălalt eu! Pe când la
Eugen Dorcescu avatarurile nu se află
în concurenţă; ele sunt mai degrabă
complementare.
...Nu putem pretinde că, prin această
cronichetă târzie, ne-am fi adus şi noi
„contribuţia” la enorma exegeză a operei unui poet important. Unul dintre
poeţii cu adevărat religioşi pe care îi are
contemporaneitatea literaturii române.
Am încercat doar, după puteri, să (re)
marcăm câteva accente, făcând abstracţie în general de acelea puse de alţii. Alţii mai docţi şi mai pricepuţi. Profitând de ocazie să-i urăm viaţă lungă şi
liniştit-împlinită poetului la 80 de ani.
*Eugen Dorcescu, BIBLICE, Editura
Eurostampa, Timişoara, 2021

Marcel Aciocoiței
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n Un alt caz care trebuie să
ne dea de gândit: Dinu Flămând

Dinu Flămând, poetul, eseistul, jurnalistul și traducătorul (din franceză, spaniolă,
italiană și portugheză/și invers), a adresat o scrisoare deschisă reprezentanților
instituțiilor culturale din România privind
boicotarea culturii române la ICR, din care
reproducem un pasaj, dar o regăsiți integral
pe site-ul actualitatealiterara.ro: „Cu câteva
luni în urmă, suplimentul cultural al marelui cotidian spaniol „El Mundo“ publica un
număr întreg dedicat literaturii române traduse în ultimii ani în Spania. Se spunea că ea
reprezintă un „pod“ între partea răsăriteană
și cea apuseană a Europei și că se degaja din
acele texte o reacție de plăcută surpriză. Articolul introductiv vorbea chiar despre un
adevărat „fenomen“ românesc. Cu un an
mai devreme, revista spaniolă „Agora“ (Vol.
3, doble, 2021) dedica aproape în întregime
un număr de peste 400 de pagini tot literaturii române ieșite, în sfârșit, din anonimat
în spațiul hispanic. După modelul Spaniei,
s-au deschis spre autorii români unele edituri din America Latină, iar cele europene
au început și ele să caute mai des scriitori
români pentru carte tipărită, dar și pentru
ediții electronice. În Franța, Italia, Portugalia, Mexic, Brazilia și alte câteva țări unde
apăruseră cărți de autori români, nu o dată
presa de specialitate saluta cu nedisimulată
uimire tocmai existența literaturii române.
Ea devenise vizibilă fiindcă apăruse o nouă
generație de traducători din limba română
spre alte limbi, odată cu exodul românesc;
dar și grație unor programe de traduceri
și de editare susținut constant de Institutul Cultural Român. Așa se face că, anul
acesta, România a putut prezenta aproape
zilnic la Târgul de Carte de la Madrid titluri
de autori clasici sau moderni, iar numeroși
scriitori români au fost prezenți la fața locului pentru contacte cu cititorii și cu presa.
Același program ne-a permis să participăm
și la alte prestigioase târguri internaționale
de carte: la Paris și Leipzig cu peste 3o de
titluri, dar și la Guadalajara, Stockholm, Torino, Lisabona, Londra, Beijing, Tel Aviv sau
alte locuri. Nu o dată, scriitorii români erau
întâmpinați cu o curiozitate admirativă, dar
și ușor jenată: fiindcă în absența unor strategii mai vechi de a ne face cunoscuți [...] cultura noastră era pur și simplu necunoscută
pentru noile generații din Occident. Eram
priviți ca niște marțieni. Însă, de anul viitor nu vom mai fi prezenți pe la târgurile de
carte nici ca marțieni nici ca bieți scriitori
veniți dintr-o țară necunoscută. Fiindcă
noua echipă de la ICR a redus drastic
finanțările de carte, deja insuficiente, fără
nicio explicație. Dacă anul trecut au fost
finanțate peste 100 de titluri, anul acesta
doar 24 (din 108 dosare acceptate). Unii
dintre editorii străini care deja ne editaseră
voiau să continue să ne publice și cărțile mai
recente. Eu însumi aveam trei noi contracte
editoriale cu edituri din Italia, Portugalia și
din Mexic, care fuseseră finanțate atunci de
ICR. Toate trei au fost respinse acum de o
nouă comisie improvizată. Aceleași edituri
prețuite cu doi ani în urmă au fost acum declasate, iar alături de numele meu ca autor
a fost pusă cifra 0 (zero). Era ca o rușinoasă
notă la purtare, într-o clasă de „repetenți”,
printre care se mai numărau, e drept, Liviu
Rebreanu, Mircea Eliade, Mihail Sebastian,
Octavian Paler ș.a. Poate că n-ar trebui să-mi
fie chiar rușine! Dar protestez și în numele
lor! Acest zero ca finanțare mă pocnește ca
o ofensă. Nu înțeleg de ce sunt defăimat în
ochii editorilor mei. Ar trebui să fiu sprijinit, așa cum Portugalia mă stimulează
pe mine să-l traduc în românește pe Fernando Pessoa sau cum instituțiile din Peru
îmi finanțează traducerea din Vallejo, deși
aceste genii universale n-ar mai avea nevoie
de susținere din partea guvernelor respective ca să fie traduși în românește”.
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Ana María Bustamante este poetă, sociolog și fotograf. S-a născut în Medellín, Columbia, 1993. A câștigat Premiul Ciro Mendía
pentru Poezie Latino-Americană (2020) cu volumul Nieve (Valparaíso Ediciones, 2022); Premiul Național de Poezie Tomás Vargas Osorio cu Antes de ser silencio (Syllable Editores, 2019.); al
IX-lea Concurs Național de Poezie Héctor Trejos Reyes (2016) și
bursa internațională a Primăriei din Medellín (2018). A fost invitată

Visul zăpezii
mereu în gură
focul trebuie să se nască
ne va arde buzele
ca și cum fiecare cuvânt
ar spune imposibilul
și a meritat destinul roșu
al flăcării
limba se va face cenuşă
nu vor fi martori
să povestească
arderea incertă a sângelui
și din nou
așa cum s-a întâmplat de la primul
nume care a apărut pe pământ
va răsări visul zăpezii
care este la fel cu uitarea.

Siluete
Îmi imaginez de zile întregi
câmpul de maci
care va fi viața
după această existență de lumini
umbre, siluete.
De atunci cred
că toată distanța dispare
curge, se estompează
în complicitatea de a fi departe
de a construi trupurile
fără chip
umbrele noastre
fără voci
și dintr-o dată
într-o scânteie roșie de viață
apar ochii noștri fremătând
în așteptarea visatului arbust cu flori
sau luminoasa grădină
ce odată în tăcere
ni s-a promis.

Copac de foc
Nu voi ceda în fața mea
mă duc să aprind focul
și voi așeza trunchiurile mici
care trebuie să ardă
în timp ce cuvintele mele
mici și zburătoare bucăți de spumă
se vor înfrunta cu soarta incertă
a exilului
dar sângele

la diverse întâlniri și recitaluri, printre care
Prima Întâlnire Națională a Tinerilor Poeți,
2014, a XX-a Întâlnire Națională a Scriitorilor din Philadelphia, Caldas, al 26-lea
Festival Internațional de Poezie Medellín în
2016 și Festivalul Internațional de Poezie de
la Havana, Cuba. Poeziile sale au fost traduse
în engleză, franceză, italiană și arabă și au
apărut în diferite antologii (pe suport fizic
sau virtual) din Columbia, Mexic, Argentina,
Emiratele Arabe Unite, Chile, Spania, Italia și
altele. Poeziile traduse în engleză și franceză
au fost publicate în reviste tipărite și digitale,
cum ar fi Desorbita, Prometheus Magazine, Unnamable Magazine, Ecos 15
Antioquian Poets, precum și în Anthology of Contemporary Columbian Poetry
of the 21st Century, publicată în Franța,
la editura L´Oreille du Loup. Fotografiile
sale au apărut în expoziții din Polonia și Columbia. În prezent, Ana Maria este profesor
universitar, cercetător și redactor al revistei
Tellúrica a colectivului „Nuevas Voces”.

casa infinită a umbrei mele
va fi vopsit în albastru ca angoasa
se va îmbrăca în ploaia
paradisului viu
se va aprinde în focul
pe care nu-l voi putea stinge
dulcele vârtej al poveștii mele.

unde se desfrunzesc țărmurile
în mici aluviuni,
unde renaște, călătoare
în urma ploii
care a creat marea.

Tăcere de veacuri

Ea este un pește care unduiește
în metalul navei,
un val aspru
care mușcă nisipul
de la începutul lumii
până la pupila oarbă a nopţii.

Există în tăcere o lume
care va continua să lupte
chiar și din zăpadă.

Pasagera traversează fumând
crapătura apei
și simte singurătatea mării.

Să ne amintească unde să ardem
în orice moment
unde tăcerea noastră de veacuri
se va transforma în cuvinte.

Moartea soarelui
Se spune că în pădurile de zăpadă
niciun sunet nu este posibil.
din fundul pământului
emană tăcerea
aproape ca o amintire.
Te uiți din nou la cer:
un animal străvechi
a încetat să mai strălucească.

Absență
Nu există cuvânt mai sincer
ca frigul
ardoarea lui mângâie oasele
precum viața:
asta numesc eu absență
un glas tremurând în trup
un murmur
o amintire mărginindu-se
la ceea ce doare
cum se îngustează lumea
în fiecare noapte
până la tăcere.

Călătoria

Acolo unde marea a întâlnit lumina
s-a înălțat stânca,
precum o voce surdă în apă.
Există în nostalgie
guri înghețate în țipete.
Importantă este atingerea,
gustul a ceea ce nu a fost spus,
strălucirea infinită a despărțirii.

Ora albastră
Mă întorc îmbrățișată la ora albastră
la viziunile mele de vânt și nisip
care se aprind ca stelele
după moartea soarelui
pentru că lumea este desenată
iluminată din spate.

Marea într-un vis
A atinge imposibilul țărm al mării
cum se atinge o pană din aripă
cum apune soarele deșertului.
Afundați-vă picioarele în nisipul
care era odinioară fundul oceanului,
iar acum sunt voci.
Singurătatea este ușa
care deschide scoici
și încarcă marea într-un vis.
Madrid, septembrie 2022

O pasageră atinge
marginea unei nave.
Merge la originea umbrei sale
unde se închid pleoapele apei
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