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Alegeri
la Uniunea Scriitorilor
Începute pe 11 aprilie, Alegerile, care au concentrat viața Uniunii Scri
itorilor timp de mai multe săptămâni, vor fi aproape pe sfârșite la ora apariției
acestor rânduri. Îmi permit, prin ele, să-mi expun câteva observații prilejuite
atât de campania pentru alegerea Președintelui U.S.R. (cum am perceput-o din
comunicate și din câteva ecouri de presă, aceasta, în majoritate, ca de obicei,
interesată de scandal și nu de substanță), cât și din ceea ce am cules pe viu,
participând la Adunarea Generală a Filialei București-Critică.
Dacă am înțeles astfel, de voie, de nevoie, obsesia presei tabloide cu
alegerea Președintelui U.S.R., răstălmăcită cel mai adesea în fel și chip, am
înțeles mai puțin ușurința cu care s-a trecut peste activitatea internă a filialei
(vorbesc despre Filiala București-Critică), ca și peste momentul alegerii Comi
tetului de conducere al acesteia, acel grup restrâns care îi va coordona activitatea
timp de cinci ani. Or, după părerea mea (cred că împărtășită și de alții), filialele
reprezintă însăși viața Uniunii, locul unde se fac propunerile pentru primirea
de noi membri, locul de unde ar trebui să vină propuneri de acțiune, „clubul“
unde se intersectează nu numai scriitorii, dar, la fel de important, locul unde ar
trebui să se intersecteze, în cât mai dese întâlniri, scriitorul și cititorul. Locul,
de asemenea, în care, în multe centre, se plămădesc și se decid revistele literare
și publicațiile locale. Dezbaterea pe marginea revistelor literare, filtre ale valo
rii și tribune de lansare în public, ar trebui să se afle între primele puncte pe
agenda de discuție în cadrul Adunărilor Generale.
La Filiala București-Critică, au existat câteva voci, deopotrivă de dema
gogice și de zgomotoase, care au clamat și deplâns, de pildă, numărul tot mai
împuținat de tineri scriitori care vin în Uniune sau audiența și tirajul restrâns
al revistelor literare (pot să depun mărturie pentru efortul pe care îl facem
la revista Luceafărul de dimineață – cred că și alte reviste se află în aceeași
situație – de-a găsi tineri critici, dispuși, dar și capabili să scrie o recenzie sau
o cronică literară). Probleme reale, stringente, dar pe care nici o conducere a
Uniunii nu le poate rezolva fără schimbarea radicală a atitudinii guvernanților
(cam rămași ei înșiși în urmă la aceste capitole) față de problemele educației și
ale culturii. Avem mai puțini tineri scriitori și mai puțini cititori, atât de carte,
cât și de publicații literare, pentru că învățământul, în general, și învățământul
umanist, în particular, se găsesc într-o situație dezastruoasă, neîntrevăzându-se,
din păcate, nici măcar un viitor mai bun. Avem reviste de nișă și tiraje atât de
mici pentru că România, ne spun alarmant statisticile, se află pe ultimele locuri
din Uniunea Europeană în ce privește producția de carte și lectura cărții. Pentru
că am făcut din librării magazine lucrative, pentru că avem orașe întregi fără
nici o librărie, pentru că nu mai avem emisiuni culturale la radio și televiziune,
pentru că atunci când vorbești despre cultură riști să ți se dea cu televizorul
în cap. Înainte de ’89, scriitorii, oricât de divizați erau, se coalizau, cel puțin,
împotriva cenzurii. Ar fi cazul se ne solidarizăm astăzi pentru cauza educației
și a culturii.
La Adunarea amintită, punând alături câteva nume de prim-plan ale
criticii literare românești, am auzit rostite, de mai multe ori, cam în același
mod demagogic, cuvintele devenite magice de ceva timp management și trans
parență, încât cineva, străin de loc și de cei prezenți acolo, ar fi putut avea
impresia că se află la o fabrică de sticlărie sau de cristaluri și nu la filiala unei
uniuni de creatori ale căror prime cuvinte ar fi trebuit să fie literatura și valoarea,
valoarea și literatura. Tarele scenei politice românești (și cineva ori mai mulți
vor să le introducă și în viața literară, a Uniunii) ne-au învățat că sub cuvintele
manager și manageriat se ascund, în cele mai multe dintre cazuri, interesul ori
o crasă necunoaștere a situațiilor. Cât privește vocabula transparență, folosită
insidios, printre dinții suspiciunii (las’ că știm noi, netransparenților!), ea nu-și
găsește sensul real decât însoțită fiind de o altă vocabulă, necesară, și anume
participare. Doar participând, fiind prezent la treburile obștei, informându-te
la fața locului, poți vedea lucrurile în claritatea lor. Dar din turnul de fildeș al
FILIT-ului (apropo, n-am fost niciodată invitat la Festivalul de la Iași, deși, mă
rog, aș fi și eu un critic!), activitatea de zi cu zi a Uniunii – festivalurile din
țară, colocviile, numeroasele premii literare nou instituite, turnirul de poezie,
întâlnirile cu cititorii – nici nu se bagă măcar în seamă. Or, doar rău intenționat
să fii și să nu observi că Uniunea n-a avut niciodată o echipă la conducerea ei
mai inventivă și mai aplicată decât este aceea a ultimilor ani.
La ora când scriu aceste rânduri, au mai rămas doar câteva filiale care își
țin Adunările Generale. Nu pot să le urez decât înțelepciune și simț al valorii. n
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nu știu dacă mai va fi posibilă nașterea acestui tip
uman de o erudiție cordială“.
Scriind despre Ana Blandiana (Fals tratat de
manipulare), autorul Grădinii cu statui formulează
„nucleul personalității poetei“ recurgând, de aseme
nea, la o subtilă combinație de însușiri care îi stau
la inimă: „contemplarea frumuseții interioare a lu
mii, căutarea punctului miraculos unde frumosul
și adevărul coincid, radiografierea modului în care
există sau nu o armonie între esență și aparență“.
Comentariul la un roman al lui Mircea Tomuș (Ari
pile demonului) îi prilejuiește, și acesta, eviden
țierea unei teme care nu e străină scrisului propriu:
„Lucrarea Providenței în istorie sau în sufletul unei
comunități îl atrag, în proza sa, mai mult decât
senzaționalul crud sau spectaculosul acțiunii“.
criu pentru prieteni, în primul rând“, afirmă
Adrian Popescu în răspunsul la ancheta lite
rară amintită (din revista Apostrof), în timp
ce multe portrete și evocări din Grădina cu statui
ne îndrituiesc să spunem că, nu mai puțin, scrie și
despre prieteni, dintr-un adevărat cult, rareori în
tâlnit în ziua de azi, al prieteniei literare. Așterne
astfel pagini nu numai cordiale, venite dintr-o tan
drețe înnăscută, dar și pline de substanță și apreciere
critică despre regretatul Marian Papahagi și Ion Pop
(„Ion Pop și Marian Papahagi sunt larii și penații
Echinoxului, ocrotind vatra simbolică a familiei lor
spirituale, unde trebuie să domnească solidaritatea
intelectuală întemeiată pe idealul slujirii literaturii,
nu invers“), despre Petru Poantă (un alt dispărut
prematur dintre noi), despre Gabriel Chifu și Nicolae
Prelipceanu, ca și despre numeroși alții. La Nicolae
Prelipceanu dezvoltă tema călătoriei („călător ab
solut“), dar observația pătrunde și în straturi mai
profunde ale poeziei scrise de „poetul ironic“:
„Palpitul vieții (așa cum este ea, imprevizibilă, mi
nunată, dincolo de un aer de lehamite și sastisire)
chiar dacă totul se revarsă în moartea lucrurilor de
aici, este mereu prezent în poemele sale“. Acest
sentiment, al perisabilității alcătuirilor omenești
(„moartea lucrurilor de aici“), figurează, dacă mai
e nevoie s-o spunem, și printre trăirile cele mai
acute din scrisul lui Adrian Popescu. O remarcă
pertinentă în ce privește relativizarea axiologică
adusă de postmodernism (același sentiment al peri
sabilității!) putem citi în paginile de comentariu
dedicate lui Gabriel Chifu: „Azi, chiar dacă temele
numite înalte nu le mai spun prea mult celor foarte
tineri, poezia realității invizibile, articulate estetic,
a însemnat multe decenii un mod de conectare la
marea literatură europeană“.
etafora, cum era și de așteptat, colorează
de multe ori, dar nu gratuit, ci sugestiv,
partitura critică sau de istorie literară a lui
Adrian Popescu. Astfel, Istoria literaturii române
pe înțelesul tuturor celor care citesc a lui Nicolae
Manolescu e asemuită unui vas de croazieră navi
gând pe Marea Neagră a literaturii române: „Cei
care au avut norocul să fie îmbarcați de autorularmator pot spera în vestele lor de salvare, id est
recomandările criticului, să-i împiedice să se înece
în uitare. Dar pentru cât timp, asta nimeni nu le
poate garanta. Deocamdată au tichetul de voiaj.
Alt armator poate prefera alte figuri de scriitori“.
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Metafora albinelor producătoare de miere slujește,
în alt loc, comentariul la un volum de poezie al
lui Ion Pop, el însuși îndatorat imaginii harnicelor
zburătoare: „Mierea e polifloră, nu doar din pomul
raiului creștin. E și miere din teii lui Eminescu și
din câmpiile grecești sau din pajiștile italice, dar
și din salcâmii de acasă“. Un remarcabil studiu de
istorie literară e construit în jurul metaforei dansului
(Steaua și dansurile clasice. Portretul colectiv al
unei reviste). Epoca A.E. Baconsky (1954-1959) e
pusă sub semnul menuetului, dans de curte și apoi de
salon. Epoca Aurel Rău („el a deschis revista marilor
nume interbelice“) stă sub semnul gavotei, dans mai
liber, mai puțin ceremonios. Epoca de după 2000,
când revista e coordonată chiar de Adrian Popescu,
ar fi una aparținând tuturor stilurilor de dans. Umo
rul și autoironia colaborează neașteptat de bine cu
seriozitatea studiului care aduce la lumină unele
aspecte mai puțin cunoscute de istorie și de viață
literară. Aceeași seriozitate, însoțită, de astă dată, de
patos și fervoare, caracterizează capitolul consacrat
„martirilor din părțile noastre“ (N. Steinhardt, Vla
dimir Ghika, Tertulian Langa) care „ne introduc în
lumea reperelor universale, statornice, dincolo de
mode sau de jocurile politice“.
fabil, sociabil, comunicativ, cu un anume grad
de inocență, dar posedând totuși știința vieții,
Adrian Popescu dă semne, în notele lui de drum,
că s-ar simți bine ca un „locuitor al lumii, cetățean
al Universului“, cam peste tot unde călătorește, în
fosta Iugoslavie și la Novi Sad, la Viena și la Ali
cante, la Leptokaria, sub muntele Olimp ori la Li
sabona, în Umbria („patria lui Properțiu dar și a
unui sfânt poet Francesco d’Assisi“) și Sicilia, par
ticipând la festivaluri internaționale de poezie, la
concursuri și competiții poetice, la colocvii și întâl
niri. La Roma, stă o lună de zile, la Centro Alet
ti, ca invitat al iezuiților sloveni și italieni, bătând
Cetatea Eternă pas cu pas, consemnându-i astfel,
ca un adevărat ghid, muzeele și locurile sacre, mo
numentele și împrejurimile, mereu atent și receptiv
la atmosfera locului. De altfel, cum știm din întreg
scrisul poetului, Italia reprezintă, pentru Adrian Po
pescu, „patria terestră de elecțiune“: „Mi s-a părut
că pământul și cerul italian sunt cel mai apropiate
de imaginea Paradisului terestru“.
Motivul grădinii sau al locului paradisiac
circulă prin mai multe pagini ale cărții adăugând și o
altă conotație titlului acesteia: grădina botanică din
Cluj („un mic paradis terestru“), grădina fabuloasă
cu palmieri de la Lisabona, casa vacanțelor copilă
riei de la Rădăuți („raiul terestru, azi pierdut, al ino
cenței noastre dintâi“), parcul de la Villa Cellimon
tana („unde e o liniște de rai, un miros de Umbrie
verde, auzi cântec de mierle, ce mai, e un rai, teres
tru, firește…“), baia de soare și lumină de la Ali
cante, evocată imnic, ca un dar ceresc („Lumina din
jurul nostru, hiperboreeni degustând deliciile ma
rine, lumina din Carnetele lui Camus, lumina care
nu elimină lipsurile, nefericirea sau moartea, o mie
de lucruri care nu se văd, dar le face suportabile,
transparente, diafane“). Nu e nici o mirare astfel să-l
citim pe Adrian Popescu spunând despre sine: „am
avut în mine ceva inexplicabil de luminos, de intens
pulsatoriu“. n
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* Adrian Popescu, Grădina cu statui, Școala Ardeleană, 2017

rădina cu statui este o carte frumoasă, plăcută,
dar și instructivă deopotrivă, o carte de por
tretistică literară, și nu numai, de evocări, de
însemnări de călătorie, în care, scriind despre alții
sau despre locuri vizitate în decursul anilor, Adrian
Popescu scrie, în fond, și despre sine. Despre om și
poet, despre opțiunile și afinitățile acestora, despre
credințe și rezonanțe elective, despre identificări
ori peisaje care se confundă cu propriul său peisaj
interior, căci, așa cum se destăinuie într-o recentă
anchetă literară, autorul, ajuns nu demult la vârsta
de șaptezeci de ani, vede peste tot „simetrii, cores
pondențe și miracole“. Statuile la care migălește
aici poetul sunt astfel statuile unei lumi mai puțin
vizibile, peste care se trece adeseori neatent în agi
tația contemporană, dar ele concentrează, cu o al
tă formulare a lui Adrian Popescu, „nucleul său
imuabil de speranță în frumusețea lumii și a ființei
umane“. Portretistul și evocatorul consolidează,
prin laude și admirații, prin acolade de prietenie
și solidaritate, prin scoaterea din nemeritată uitare
și aducerea la lumina zilei, un univers spiritual cu
care se simte consonant, viețuind în atmosfera lui
într-o deplină armonie. Ceea ce intuiește și pune
în evidență Adrian Popescu la cei despre care scrie
constituie chiar lumea lui, reală și imaginară, lume
de aderențe, valori și repere.
La Nicolae Balotă, de pildă, perceput ca
„un fiu spiritual, peste secole, al Blajului erudit“,
se subliniază continuitatea cu „linia învățaților Șco
lii Ardelene“, înrudit fiind cu aceștia „și prin fibra
lui religioasă de creștin militant, convingere pentru
care va face și închisoare“. La aceste planuri co
respunzând pe alte orbite, se adaugă nota originală,
și anume „viziunea sa universalistă, centrată pe
marile, solidele, perenele valori europene“. Portretul
întreg se compune din frânturi de linii care, printr-o
aparentă întretăiere, dau adevărata dimensiune a
omului care s-a croit pe sine, la nivelul eminenței,
în condiții potrivnice: „Un teolog descins în ce
tate. Un cleric devenit de nevoie cronicar. Un în
vățat cu simțul corespondențelor dintre regnuri,
ca medievalii, un căutător al armoniilor sacre. Un
erudit lucid, conștient că literatura pe care a slujit-o
moare, încet, că umanismul se stinge sufocat de ci
bernetică. Un om amabil, care ne lipsește multora și

ViaTA
S/i OperA
/
ALEX S/ tEFANESCU
Nimic
nu este încă pierdut
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− Înainte de a vorbi despre cum gândiți, aș
vrea să vă întreb ceva despre câte știți. Citinduvă cărțile, urmărind aparițiile dv. la televiziune,
ascultându-vă prelegerile atunci când se întâmplă
să mă aflu în public sau chiar să conferențiez alături
de dv., mă simt uimit de vastitatea cunoștințelor dv.
istorice. Și nu numai istorice. Dv. știți totul despre
ce s-a întâmplat în țara noastră, din trecutul înde
părtat și până în prezent. Despre oamenii ei de
seamă, despre cei care au trăit în anonimat (deși
niciodată inutil), despre momentele faste de pace și
despre războaiele devastatoare, despre momentele
de glorie și cele de tragedie, despre orașe și sate,
despre clădiri și monumente, despre literatură și
alte forme de creație artistică, despre ce au scris
alți istorici în legătură cu România. Când ați avut
timp să învățați toate acestea? Cum ați reușit să
le cuprindeți într-un fragment de viață de om?
Erudiția dv. are ceva neverosimil...
− Am avut un fel de obsesie a școlii și a
învățăturii, care se trage, cred, din două surse.
Mai întâi, a fost familia mea de oameni simpli,
fără carte multă, dar convinși că secretul reușitei
în viață nu poate să fie decât știința, cunoașterea,
munca intelectuală. Poate că asta le venea din tru
da lor tăcută cu brațele, de generații întregi, din
frământarea pământului lutos de pe coastele sterpe
ale Transilvaniei nordice, câteodată fără speranță,
frământare încrâncenată și tragică în același timp. Ai
mei, nu prin sine, ci prin genealogia lor (atât cât am
putut-o eu urmări), au fost țărani și preoți de țară
(de unde și numele de Pop-Popa), adică tot un fel
de țărani, care, peste săptămână prindeau coarnele
plugului, sapa, secera și coasa, iar duminica și de
sărbători, cu mâinile bătătorite și aspre de atâta
lucru, țineau cădelnița și sărutau icoanele, mijlocind
iertarea păcatelor celor multe și grele și făgăduind
sau primind mântuirea în lumea cea bună, de din
colo... După atâta zbatere fizică, foștii țărani visau
o viață mai tihnită, prin carte multă, pentru copiii
lor. Iar tata, când am venit acasă după prima zi de
școală și mă grăbeam, spre disperarea bunicii, să
merg la joacă fără să mănânc chiar, m-a scuturat
bine și mi-a spus foarte serios că se terminase cu
joaca și că misiunea mea era de-acum învățătura.
Așa că la mine, râsetul copilăriei nu a mai fost ne
apărat jocul (ivit din înțelepciune și iubire, cum
ar fi spus Blaga), ci școala. Mi s-a repetat me
reu expresia „ai carte, ai parte“, deși sensul ei
inițial – am aflat asta studiind Evul Mediu – era
cu totul altul. În acele secole revolute, pământul
era cea mai importantă bogăție a oamenilor și, în
același timp, garanția statutului social înalt, a po
ziției sociale superioare. De la o vreme, ca să fii
recunoscut ca stăpân de pământ, nu mai erau sufi
ciente cutuma, martorii, opinia publică, ci era ne
voie de documente scrise, de diplome, numite și
charte (pluralul de la chartă). Cine avea chartă de
la rege, domn sau principe pentru proprietățile sale
era om făcut, adică trăia în siguranță. De aici vine
vorba „ai carte (adică document scris), ai parte (de
pământ, adică de prestigiu, de putere, de respect)“.
De altminteri, chiar și azi „oamenii buni și bătrâni“

– păstrătorii tradiției – îi mai spun scrisorii sau
înscrisului „carte“. Eminescu, în Scrisoarea III,
când îl pune pe fiul de domn să-i scrie „mândrei“
sale, care era concomitent și „doamna“ inimii sale,
spune frumos, în metrică populară: „De din vale de
Rovine/Grăim, doamnă, către tine,/Nu din gură, ci
din carte,/Că ne ești așa departe...“. Pluralul maies
tății („grăim“, nu „grăiesc“, „ne ești“, nu „îmi ești“
etc.) și adresarea prin formula de „doamnă“ ne pla
sează într-o lume nobilă, pe când versul popular,
adresarea la persoana a II-a singular („către tine“) și
altele, ne conduc spre noblețea noastră țărănească,
spre talpa țării, spre simplitatea muncii tăcute. Grăitul
din „carte“ înseamnă comunicare prin înscris, prin
scrisoare. Câtă înțelepciune în această simplitate de
comunicare a lui Eminescu! Unde mai pui că, prin
formula „de din vale de Rovine“, fiul de domn-țăran
îi comunică iubitei, în chip mediat, și victoria câș
tigată cu greu.
A doua sursă a obsesiei mele pentru învăță
tură au fost dascălii buni. Am avut noroc de modele
de dascăli la Brașov (unde se mutaseră ai mei, mâ
nați de sărăcie și de colectivizare, înainte de a mă
naște eu), deopotrivă la școala generală – cum se
zicea atunci – și la liceu. La liceul urmat de mine
– fondat de Andrei Șaguna la 1850 și închinat me
moriei lui – erau profesori de spiță interbelică,
buni spre a fi onorat catedre universitare. Unii ni se
adresau cu formula „Domnule elev!“. Lucian Bla
ga chiar fusese elev al școlii (unchiul poetului, Iosif
Blaga, fusese director acolo), iar profesorul nos
tru de germană, Aurel Mailat, în ziua deschiderii
cursurilor, în clasa a IX-a, ne-a făcut istoria liceului
și ne-a atras atenția să călcăm cu băgare de seamă,
fiindcă „mergeam pe urmele pașilor lui Blaga“. Mai
erau și alți înaintași copleșitori, trecători pe acolo:
Titu Maiorescu, Ciprian Porumbescu, Octavian Go
ga, Ștefan Octavian Iosif, Ioan Lupaș, Sextil Pușca
riu și câți alții! Eram mereu îndemnați, fără ostenta
ție și cu realism deplin, ca și cum asta era floare la
ureche, să le urmăm, să le luăm exemplul, să știm
cât mai mult.
− Cum se face că informațiile nu rămân în
mintea dv. ca simple informații? De fiecare dată
reușiți să reconstituiți un mod de viață și să-l in
tegrați într-un flux al existenței umane. Vă folosiți
în acest scop imaginația? Ați citit multă literatură?
Aveți o experiență de viață care vă ajută să vă ima
ginați cum s-a trăit în alte epoci?
− Da, am citit și multă literatură. Mereu am
considerat literatura o altă viață, ca și viața noastră,
dar cu o caracteristică în plus, aceea de a împlini
prin ea tot ce nu puteam împlini în viața prozaică
de fiecare zi. Era, poate, un refugiu, o fascinație, o
refulare... Nu știu! Din adolescență, nu mi-am înce
put somnul de noapte și, câteodată, nici pe cel de
după-amiază fără să citesc pagini sau capitole din
cărți. La liceul din Brașov, pe care l-am pomenit,
am făcut bine istoria literaturii române, de la Învă
țăturile lui Neagoe Basarab... și cronicari până la
Nichita Stănescu și Marin Sorescu, ca și istoria lite
raturii universale, de la vechii creatori greci până la
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Faulkner și Edgar Alan Poe. Ca urmare, citesc și
acum beletristică, mereu și mereu. Recent, am
reluat un roman de Balzac, citit prea demult și
Magicianul lui Fowles, pentru lumea sa de un
realism fantastic... Cât despre reconstituirea lu
milor trecute, am învățat demult, de la istorici
buni și drepți, care este secretul: să nu cercetezi
fărâma de timp și de spațiu care te preocupă în
funcție de valorile lumii tale, ale lumii de-acum,
ci în acord cu ideile de-atunci; astfel, fresca poate
să fie veridică. Natural, acest „secret“ nu garan
tează autenticitatea tabloului, dar poate să fie o
premisă favorizantă. Așa că atunci când vreau să
reconstitui, de exemplu, mecanismul puterii în
Franța secolului al XIV-lea, fac abstracție cu totul
de libertate, egalitate, fraternitate, democrație,
drepturile omului și pornesc de la ierarhie, supu
nere, credință, onoare și privilegiu. Acestea erau
valorile lumii medievale! Tot ca exemplu, vreau
să vă spun că omul medieval european nu poate
fi imaginat în afara credinței creștine și a biseri
cii, încât scoaterea unui individ din comunitatea
creștină (excomunicarea) echivala cu moartea
sa civică, conducea la aneantizare, la pierderea
identității de om. Dacă nu pornim de la ata
șamentul nețărmurit al omului medieval față
de credință și biserică, nu înțelegem nimic din
societatea medievală. La fel, nu poate fi înțeleasă
mentalitatea unui cavaler care pleca la oaste
fără să punem pe prim-plan noțiunea de onoare
cavalerească și nici poezia medievală fără formele
sale cântate de către menestreli, trubaduri, truveri
etc. Este greu să ne imaginăm noi poezia cântată
sau scenele de stradă cu actori ambulanți care
antrenau publicul în piesa jucată! Dar trebuie să
facem așa, dacă vrem să descoperim adevărul
omenește posibil. Procedând așa, nu mai putem
vorbi despre „inferioritatea“ sau „barbaria“ unor
epoci în raport cu a noastră, ci doar de alte lumi,
cu alte seturi de valori, cu alte mentalități și
idealuri. Vorba lui Truman Capote, „alte glasuri,
alte încăperi“. De altfel, a disprețui epocile trecu
te numai pentru că erau altminteri decât vremea
noastră înseamnă a batjocori viața. Viața omenirii
este mai mult trecută decât prezentă. Prezentul
este așa de scurt încât ne scapă printre degete,
iar viitorul este imprevizibil. Tot timpul nostru
individual și al comunităților devine iremediabil
trecut. De fapt, istoria este prezentul oamenilor
care au trăit în trecut și nu avem dreptul să-l
tratăm decât ca viață omenească vie, petrecânduse aievea. Cred că informațiile rămân în mintea
noastră fără să rodească doar dacă nu le corelăm,
dacă nu le punem în armonie, în analize și
sinteze. Mintea omului nu este ca un simplu dic
ționar, ci ca o simfonie în care fiecare notă se
leagă de alta. Ca să ajungem la simfonie este,
însă, absolută nevoie de cunoștințe, de date, de
material documentar. De aceea, mă revolt câ
teodată contra celor care ne predică ignoranța,
care repudiază memoria și memorarea. Aceștia
vor să ne vadă mintea ca pe o tabula rasa, în care
să poată înscrie ceea ce vor ei...
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− Ca orice adolescent, am scris câte ceva,
nesemnificativ, de la mici proze și bucăți de critică
literară până la versuri (în revista Muguri a elevilor
Liceului Andrei Șaguna). Am și tradus poezii
cu formă fixă, începând cu unele dintre Sonnets
pour Hélène de Pierre de Ronsard. Apoi mi-am
dat seama că literatura, creația literară este „lucru
subțire“, condiționat de talent și că istoria este tot
un fel de literatură, adică viață reconstituită sau
construită/reconstruită, dar nu după criteriul ade
vărului artistic, ci al adevărului istoric. Cu alte
cuvinte, nu poți scrie istorie dacă nu ai imaginație,
dar imaginația este strunită de chingile adevărului
care reiese din izvoare și care este, evident, relativ.
Istoricii vorbesc mult despre adevărul istoric, dar
nu trebuie să pierdem din vedere că este vorba
de „adevărul omenește posibil“. Aș zice că prin
literatură mi-am antrenat imaginația ca să pot – atât
cât pot – recrea mozaicul lumilor vechi. Dar lite
ratura este mai mult decât un mijloc, este un în
treg univers, iar cei care nu pătrund în universul
literaturii rămân infirmi intelectual, ponosiți psihic,
sărmani cu duhul. Recrearea realității prin literatură
ne ferește de crize, de nevroze, de obsesii și ne ajută
să ducem povara lumii – pe care nu ne-am dat-o noi
și pe care nu o înțelegem pe deplin – mai departe.
Las deoparte aici desfătarea pur estetică, de care are
nevoie fiecare dintre noi și pe care literatura ne-o
furnizează cu generozitate.
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− În descendența căror istorici români vă
situați? Dar dintre istoricii străini, pentru cine
aveți afinitate?
− Îmi vine să zic, după Eminescu, „iară noi?
noi epigonii?“. Dintre cei mai vechi, mă regăsesc
ca modest călcător pe urme, în Dimitre Onciul (l-a
chemat în acte „Dimitre“ și nu „Dimitrie“!), un
căutător al originilor noastre statale, și în Gheorghe
I. Brătianu, cel mai mare medievist român din toate
timpurile (după opinia mea). Dintre cei mai noi, în
David Prodan (1902-1992), de la care am învățat
carte multă, nu la facultate, fiindcă era dat deja afară
de la Universitate (își predase carnetul de partid,
ostentativ, în 1962) în vremea studenției mele, ci în
biroul său de acasă sau de la Biblioteca Academiei
din Cluj, unde „oficia“. Evident, i-am citit cărțile,
de la Iobăgia în Transilvania..., vreo șase volume,
însumând mii de pagini, până la Supplex Libellus
Valachorum. Ultima carte pomenită e o capodoperă
de carte istorică, în vreme ce Răscoala lui Horea
este și o carte literară. Prodan credea că istoricul
trebuie să scrie sobru, nu calofil, să scrie fără ter
meni de prisos și să caute adevărul (chiar dacă nu-l
va găsi niciodată!) despre trecut. Dar din această
„parcimonie“ i-au ieșit texte caracterizate prin
claritate, preciziune, puritate, proprietate și conci
ziune, adică prin ceea ce definea odată stilul literar.
Tot de la Prodan, am învățat că nu există istorie,
în sens de istoriografie, în afara izvoarelor și că
acela care scrie despre trecut fără a merge direct
la surse nu este istoric. Ca să ajung la surse, am
avut nevoie de filologia clasică și modernă, adică

de limbile vechi (greacă, latină, slavonă)
și de cele actuale, de la engleză, franceză,
italiană până la germană și maghiară.
Nu le-am putut învăța pe toate la fel de
bine, dar m-am străduit și nu încetez sa
mă străduiesc, după principiul nulla dies
sine linea („nicio zi fără o linie“). Dintre
străini, m-au impresionat germanii de la
Leopold von Ranke (el, ca părinte al po
zitivismului, voia ca istoria să fie scrisă
„așa cum a fost“) încoace, dar modele
i-am avut pe francezi, de la Marc Bloch
la Jacques le Goff și de la Lucien Febvre la Régine
Pernoud. Ei știu să scrie istoria atractiv și adevărat
în același timp. Numai în Franța o carte despre Evul
Mediu poate să ajungă best-seller! Am avut și am
și un fals model de istoric francez (francofon), pe
Marguerite Yourcenar, cea care a scris, între altele,
Memoriile lui Hadrian, de fapt o carte literară, ieșită
după multă documentare...
− Unii comentatori (printre care prestigiosul,
dar vehement-subiectivul Gabriel Liiceanu) dau de
înțeles că dv. faceți propagandă pro-românească, în
timp ce un istoric teribilist, ca Lucian Boia, spune cu
un fel de cruzime adevărul istoric cu riscul de a se
face antipatizat. Eu cred exact invers. Că dv. apărați
adevărul istoric (atâta adevăr istoric cât poate fi
cuprins într-o minte omenească) și că Lucian Boia
face propagandă antiromânească (poate nu cu
premeditare, poate doar din dorința puerilă de a
atrage atenția asupra sa, dar face totuși propagandă
antiromânească). Ei bine, în mod surprinzător, mulți
intelectuali români aplaudă denigrarea a ceea ce este
românesc (de aceea se și vând cărțile denigratorului
în tiraje mari). Cum se explică această dorință de
autoflagelare a multor intelectuali români de azi?
− Distinse domnule Alex Ștefănescu, a face
propagandă pro-românească nu e rău deloc. Pro
pago, -are înseamnă a răspândi, a întinde, a duce
vestea, a prelungi, a înmulți. A duce vestea bună des
pre români – dacă românii au și ceva bun de arătat
lumii – este cinstit, onorabil și corect. În această
lume, fiecare om și fiecare grup de oameni sunt
înscriși într-o luptă pentru existență, pentru afirmare,
pentru un loc sub soare. A-ți iubi națiunea în care
te-ai născut – fără a urî alte națiuni – este ca și cum
ți-ai iubi mama care te-a făcut, cinstind toate mamele
din lume. Ideea de patrie este la fel de nobilă ca ideea
de mamă! Firește, mai sunt pe lumea asta și mame
vitrege, dar acestea nu fac decât să înalțe și mai mult
maternitatea genuină. Domnul Liiceanu nu a văzut
cu propriii ochi (și nici nu-i doresc să fi văzut) popi
(preoți) români spânzurați de barbă și mame omorâte
bestial, după omorârea feților lor nenăscuți și nici eu
nu am văzut, din fericire. Dar tatăl meu și bunica
mea văzuseră asta cu ochii lor, în Ardealul cedat, și
mi-au povestit și m-au învățat să nu uit. Să iert, dar
să nu uit! Starea de veghe nu este o rușine, ci o vir
tute, pentru că veghea ne ferește de rele.
Cât despre profesorul Lucian Boia, trebuie
să spun că nu face, în general, „anchetă“ istorică,
adică nu cercetează viața de odinioară în funcție de
surse (izvoare), ci în funcție de impresii, iar atunci
când se duce direct la mărturii, domnia sa selectează
dintre aceste date pe acelea care îl ajută să ilustreze
ideea sa preconcepută. Vă dau un exemplu: într-o
carte recentă dintre cele multe, dl. Lucian Boia zice
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că elita românească a fost germanofilă la începutul
secolului al XX-lea și că istoricii români obturează
această realitate evidentă. Aici, adevărul este, na
tural, trunchiat. De fapt, domnul Lucian Boia nu
minte direct, dar nu spune clar lumii că majoritatea
românilor erau atunci pentru alianța cu Franța și
Anglia. Au fost, fără îndoială, intelectuali și oa
meni politici de vază germanofili, dar majoritatea
românilor erau filofrancezi și pro-Antanta. Alt
exemplu: domnia sa spune că ardelenii, atrași de
superioritatea culturii central-europene, austroungare, nu doreau unirea cu România la 1918. Și
aici, adevărul este obturat, ocolit. Erau, într-adevăr,
anumiți români transilvani care nu doreau unirea
cu România, fiindcă trăiau bine ca funcționari ai
statului, aveau familii mixte, aveau interese econo
mice cantonate spre Ungaria și Austria etc., dar,
conform unor cercetări pertinente și clare, aceștia
reprezentau cam 10-12% dintre românii cu drept de
vot. A spune cititorilor că erau și astfel de români
mi se pare absolut firesc, pentru că unanimitatea
este rareori autentică și reală. Dar a da impresia – în
forme subtile și indirecte uneori – că aceștia erau
dominanți și că unirea de la 1918 a fost o „făcătură“,
un rezultat al propagandei unor intelectuali exaltați,
un dar al marilor puteri învingătoare sau un rezultat
exclusiv al prăbușirii imperiilor vecine este mai mult
decât un joc al inteligenței. Este o jignire la adresa
inteligenței românilor! Mulți români se lasă astfel
manipulați, pe fondul lipsei de pregătire istorică,
al ignoranței extinse tot mai mult, al promovării
destul de agresive a cărților de către unele edituri.
Pe de altă parte, oamenii în general și românii în
special au fascinația extremelor. Este mult mai
ademenitoare contrazicerea opiniei curente, decât
cercetarea migăloasă a surselor, cu scopul găsirii
adevărului omenește posibil.
Un mare dascăl clujean, astăzi aproape
uitat, Silviu Dragomir, fost secretar al „Măritei
Adunări Naționale“ de la Alba-Iulia, eliberat du
pă ani de închisoare comunistă și bolnav, dar
plin de încredere în viitorul națiunii sale, a scris
în testamentul său (spiritual) că viața unui om nu
trebui judecată după ceea ce a făcut, ci după cu
rățenia sufletească a ceea ce a făcut sau a ceea ce
ar fi vrut să facă. Cât de frumos! Parcă este Go
ga transpus în proză, fiindcă și Goga are, în acest
sens, două versuri memorabile: „Nu câte-au fost
îmi vin în minte,/ Ci câte-ar fi putut să fie“. Oa
menii mari nu au fost niciodată foarte severi și
foarte încrâncenați, chiar dacă au formulat critici
severe. Unii „boieri ai minții“ de azi, intelectuali
rasați și buni scriitori, de altminteri, parcă vor cu
orice preț să ne nimicnicească, să ne flageleze, să
ne admonesteze perpetuu, să ne convingă că nu
am fost și nu vom fi în stare să construim nimic.
Pentru mine, un asemenea mesaj este de neînțeles
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− Nu sunt specialist în istorie, dar am o
anumită inițiere în literatură. După cum reiese din
tot ceea ce scrieți și spuneți, aveți în mod evident
talent literar. Ați scris cumva și literatură propriuzisă? Mai scrieți? Ce anume?

și din perspectiva prozei pedagogice ardelene
ilustrate așa de bine de la Slavici încoace, trecând
prin Rebreanu și ajungând la Agârbiceanu, Pavel
Dan și chiar la Alexandru Ivasiuc, Titus Popovici,
Augustin Buzura, Nicolae Breban. Noi, inclusiv
din postura de dascăli, nu avem voie să semănăm
în suflete doar disoluție, deznădejde, pustiire și
pustietate. După ce criticăm, se cuvine să îndrep
tăm ceea ce putem și cât putem și apoi să aducem
speranța, încrederea, dorința de zidire. Altminteri,
ne vom aduce țara la starea casei părintești a lui
Goga: „Trei pruni, frățâni, ce stau să moară,/Își
tremur creasta lor bolnavă,/Un vânt le-a spânzurat
de vârfuri/Un pumn de fire de otavă./Cucuta crește
prin ogradă/ Și polomida-i leagă snopii,/– Ce s-a
ales din casa asta,/vecine Neculai al popii!?“. Fără
speranță, „casa noastră“ riscă să cadă în pârloagă,
să se afunde în paragină.
− Un profesor universitar de la Oxford,
Martin Maiden, care îi admiră și îi iubește pe
români, s-a simțit dator să-mi spună sincer și ce
anume i se pare greșit în România: că se face o
imensă risipă de bogății naturale, de muncă, de
inteligență și talent. Am tresărit pentru că exact
asta cred și eu. Am scris cândva că modul de viață
al românilor mă face să mă gândesc la cineva
care încearcă să umple o sticlă cu apă fără să se
folosească de pâlnie, direct cu găleata. Eram de
acord cu interlocutorul meu, în sinea mea, dar nu
voiam să recunosc. Când el m-a întrebat, deci,
„De ce fac românii atâta risipă“, i-am răspuns,
cu mândrie patriotică: „Pentru că au de unde!“
Dv. ce credeți despre această risipă? Cât mai
poate dura acest mod de viață? Nu ar trebui să-i
punem capăt?
− Îmi pare rău că trebuie să vă dau drep
tate și, concomitent, profesorului Maiden, de
la Oxford, în privința acestei risipe de de toate,
inclusiv de inteligență gonită în patru vânturi.
„Risipa“ asta vine de demult, de pe când alții ne
luau totul sau aproape totul, de pe când se puneau
toate la comun, într-un fel de „ruptoare“, pe care
comuniștii au reinventat-o sub formă de „acord
global“. În altă cuprindere, țara noastră și lumea
noastră au avut mereu de toate, chiar și când
sărăcia era lucie. Arghezi, în „Mamă Țară“, zicea
că la noi „sare din pământ norocul“, iar Petre Carp
spunea că România are atâta noroc încât nu are
nevoie de politicieni. Mulți români au aflat, încă
de acum vreo sută de ani, câte mii de vagoane și
mii de tone de aur au fost scurse, furate, duse de
la noi aiurea de-a lungul vremii. Numai la 19161917, am trimis la păstrare „sigură“ în Rusia țarilor
93,4 tone de aur sub formă de monede cu valoare
numismatică și lingouri de aur, pe care nu le-am
revăzut niciodată înapoiate. După două decenii
și jumătate, la 1944, România avea aproape 245
de tone de aur, ivite parcă din nimic sau dintr-o
minune. Nu le-am mai trimis departe, ci le-am
depozitat în secret la Mănăstirea Tismana și le-am
recuperat după război integral. E drept că le-am
trimis apoi, în mare parte și în forme variate, tot
spre Răsărit, pe vremea când „lumina“ ne venea
de acolo... Blestemată să aibă din belșug, dar și să
piardă din belșug, țara asta a trăit, a supraviețuit și
a rămas. Că nu ne putem aduna însă acum, când
toată lumea a intrat într-o dinamică nemaiîntâlnită,

mi se pare de neiertat. Românii mai „au de unde“,
dar nu vor mai avea în curând. De aceea, cred
că ne trebuie, cum se zice prin Ardeal, un pic
de „rânduială“, adică ordine, reguli respectate și
pedepse pentru legi încălcate. Germania a ajuns
civilizată nu fiindcă nemții aveau gena disciplinei
în vinele lor, ci fiindcă s-au făcut reguli bune de
timpuriu, s-au prevăzut pedepse pentru încălcarea
lor și s-au aplicat aceste pedepse. Noi, românii,
ne revoltăm acum și când se face dreptate, pentru
că prea ne-am obișnuit cu „merge și așa“, ni se
face milă de toți și de toate, am vrea să scăpăm de
corupție, dar să-i păstrăm cumva pe corupți, mă
car pe aceia simpatici...
− Mă număr printre oamenii cărora le
pasă de ce se va întâmpla după moartea lor. Ar
fi foarte important pentru mine să aflu care este
viitorul țării mele. Se va mai vorbi și peste cinci
zeci sau o sută de ani limba română? Țara își va
recupera vreodată teritoriile pierdute sau nu le va
păstra nici măcar pe cele pe care le are acum?
Românii vor mai fi animați de conștiința identității
lor naționale? Vor mai avea acea voioșie, acea
bucurie spontană de a trăi pentru care i-am iubit
din toată inima o viață întreagă? Numai dv. puteți
să-mi răspundeți sau măcar să încercați să-mi
răspundeți la aceste întrebări.
− Din păcate, nu pot decât să încerc, deși
tare aș fi ispitit să vă spun lucruri certe! Dar trebuie
să fiu onest: nici istoricii nu pot prevedea viitorul!
Numai Dumnezeu știe ce va fi, în vreme ce noi,
oamenii, bâjbâim în continuare. Istoricii buni
pot, eventual, folosindu-se de experiența vieții
de odinioară, să gestioneze mai bine prezentul. În
ce fel cred că greșim noi uneori? Greșim profund
atunci când socotim trecutul mort, atunci când re
ceptăm viața oamenilor care au trăit în trecut drept
istorie. Or, viața de atunci a fost pentru oamenii
de atunci vie, palpabilă, pulsândă, plină de sevă,
cu iubiri și cu uri, cu înverșunări și cedări, cu
lașități și avânturi curajoase, cu râs și cu plâns,
cu botezuri și cununii și, invariabil, cu prohodiri.
Prin urmare, a iubi trecutul este ca și cum ai iubi
viața, iar viața fiecăruia dintre noi, ca și viața
popoarelor, devine pas cu pas trecut. Se spune că
demult, când Grigore Moisil a fost propus pentru
postul de profesor universitar, Ștefan Procopiu s-a
opus pe motiv că matematicianul era prea tânăr;
Moisil ar fi spus că acela era un defect de care se
corecta în fiecare zi...
Totuși, experiența cunoașterii trecutului îmi
dă oarecare cuvânt să trec la un zbor al gândului.
Românii au fost, în cea mai mare parte din istoria
lor, un popor risipit în diferite țări, contestat de
toți și declarat chiar „popor fără istorie“, precum
amărâții care există, dar nu-și cunosc arborele
genealogic și care, prin urmare, nu fac parte din
„mari familii“. Am avut două „libertăți românești“
– Țara Românească și Moldova – supuse și ele
Ungariei, Poloniei, Imperiului Otoman, dar răma
se cu putere politică românească. Ele păreau două
brațe întinse spre Transilvania, spre trunchiul
carpatic înstrăinat. Apoi, s-au tot smuls bucăți de
pământ și de țară, ba de către turci, ba de către
austrieci, ba de către ruși, ba de către unguri, ba de
către ruși din nou... Totuși, frânți mereu și umiliți,
ne-am ridicat în epoca modernă și ne-am făcut o

țară de aproape 300 000 de km pătrați, cât Italia,
de unde ne plecaseră limba și numele. Azi, țara nu
mai este chiar așa, dar are, totuși, aproape suprafața
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord! Un coleg ungur din Ungaria – trecut acum în
altă lume – mi-a deschis odată ochii și mi-a spus:
„Voi nu aveți de ce să vă plângeți! Noi am fost un
mare regat în Evul Mediu, cu regi importanți, cu
ieșire la două mări, cu suprafață de 350 000 de km
pătrați, iar apoi, împreună cu austriecii, am făcut un
imperiu; azi am ajuns la 90 000 de km pătrați, cu o
singură „mare“, internă și aceea, lacul Balaton; voi
ați fost două mici principate valahe supuse tuturor,
inclusiv regilor unguri, apoi turcilor, Transilvania a
fost la noi, Bucovina la austrieci, Basarabia la ruși
etc., dar v-ați adunat toate energiile și ați reușit să
faceți România, azi cel mai mare stat din sud-estul
Europei!“ Prin urmare, și alții au frustrările lor,
nostalgiile lor, regretele și invidiile lor.
Limba nu cred că ne-o vom pierde într-un
timp previzibil. Anton Bonfini, cronicarul italian
al regelui Matia Corvin (acela care a făcut falsa
genealogie a suveranului și i-a „descoperit“ stră
moși romani tocmai pentru că fiul lui Iancu de
Hunedoara era de origine română, iar românii se
trag din romani), zice pe la 1480-1490 că românii
au supraviețuit tuturor „valurilor de barbari“ ca
re i-au călcat, pentru că își apără mai mult lim
ba decât viața, pentru că își iubesc mai mult
limba decât viața. Ce elogiu mai frumos poate
fi adus unui popor și ce atestat de eternitate mai
sigur poate avea un popor? Patria a fost definită
prin limbă de către câțiva români celebri, de la
Kogălniceanu până la Nichita Stănescu. Prin ur
mare, câtă vreme avem limba română, adică
acest mijloc fenomenal de fi împreună, avem și
patrie comună. Iar limba noastră este deprinsă cu
relele: cu cât este mai periclitată, mai asaltată de
neologisme, mai pocită de semidocți, mai ocolită
de cosmopoliți, mai hulită de nemernici, cu atât
devine mai viguroasă, mai puternică, mai vie.
Sunt sigur că ați băgat de seamă cum se feresc
unele limbi de neologisme și cum inventează cu
vinte neaoșe de genul „gâtlegău“. Acestea sunt
limbi complexate. Or, neologismele se plimbă la
noi, în românește, ca vodă prin lobodă și – deși
ne tulbură și ne amărăsc, pe unii dintre noi, o vre
me – sfârșesc prin a se româniza, prin a se na
turaliza, prin a părea vechi de când lumea. Eu
exagerez un pic aici, dar esența rămâne și nu am
destule cuvinte ca să preamăresc acest „foc ce
arde“ etern, cum zicea Alexe Mateevici, limba
română. Ajuns aici, nu pot să nu amintesc că
suntem singurul popor din lume care, prin ramura
noastră de la est de Prut, avem un imn național
închinat limbii. Iar asta ne dă speranță și pentru
românii basarabeni, care sunt neam din neamul
nostru, mlădiță frântă, dar revenită spre matcă.
Că nu ne-am reunit încă este rău! Germanii au
știut să nu discute mult și să facă unirea. Nici
nu le-a trecut prin minte altceva! Noi ne-am tot
corconit, ne-am sfătuit și bâlbâit. Vina cea mare
nu este a lor, a celor frânți, rusificați, răstigniți,
deportați, rătăciți, ci a noastră, a trunchiului rămas
cu numele de români și de România. Dar, iarăși
vin și zic: nimic nu este încă pierdut, pentru că
nimic nu este clintit „dintre flori și dintre stele“
(Alexandru Macedonski). Noi, românii, existăm
și acesta nu este puțin lucru! Este, însă, nevoie
să existăm cu demnitate, iar dacă vom reuși să
facem asta, atunci vom ajunge și noi, ca Poetul,
„să auzim cum bat în geamuri razele de lună“... n
Notă. Istoricul Ioan-Aurel Pop este profesor universitar,
doctor, academician, rector al Universității Babeș-Bo
lyai din Cluj-Napoca, deținător printre altele al Ordinu
lui Meritul Cultural în grad de cavaler. A fost ales de
curând președinte al Academiei Române.
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ca un ochi imens
* * *

mă urmezi cu privirea-ţi umedă
tu între toate
o mamă fecioară
cu haina ta lungă
ce-ţi acoperă umărul
			
castă
şi gîndul prin nouri
		
în ceaţă
te aşază sus
pe o creastă
		
cuprinsă de vîrfuri
tăioasă
ca o lamă ce-mparte
			
răul de bine
şi noaptea de ziua ce ţine
uşa-mbrăcată în blana de miel
e blîndă copila ce-aşteaptă
			
statornic
inelul cu totul de aur
crestat cu o piatră de-o verde lumină
în care cerul este oglinda
unde împreună aflăm
		
îndrăgostiţii

pe nimeni nu va ocoli
pe nimeni moartea nu va ocoli
de e zi sau noapte
primăvară-n toi
fie plină iarnă
de-i bătrîn sau
de-i abia în lume răsărit
pe nimeni moartea nu va ocoli
fie el păgîn sau fie credincios
cît încă mai respiră
n-are nici o îndoială
moartea pe nimeni nu va ocoli
prinşi în timpul unei vieţi
pline sau pustii
călători cu toţii
		
încă vii
ştiu prea bine
		
fără a se-ndoi
că pe nimeni moartea nu va ocoli

peisaj
pelicanii
nave părăsite printre canale
se mişcă greoi
pe luciul întunecat
îşi desfac aripile
de planor
largi
se ridică anevoie
trag picioarele înfipte
în rădăcinile de nufăr
pleacă spre alte

tărîmuri de ape
mai puţin cercetate
acolo-n splendoare
sălăşluieşte Începutul

se lasă jupuiţi
la umbra copacului
ascult glasuri de porumbei sălbatici
în amiaza fertilă
pe ritm de tobe africane
se înalţă palmierul
cu frunzele uscate de jos pînă sus
unde în vîrf
doar cîteva sînt încă verzi
un arbore ce îşi păstrează
toată podoaba
şi vie şi cenuşă
frunzele palmate refuză despărţirea
doar platanii îşi leapădă scoarţa
se lasă jupuiţi
ca mielul în zilele pascale
cu superbie urmează calea vîntului
în trombă se desprind cojile
urcă la ceruri

pastel
sînt depărtări greu de-nţeles
şi apropieri banale
sînt ape
sînt şi pelicani
		
cu aripi largi
culcate pe valuri ce se mişcă
		
după vînt
pe încurcate zodii
cărări de ape ne îndrumă
cu nefirească linişte
în lumina plină a zilei
pe un drum de sălcii
de nuferi şi de stuful ascuţit
ce străjuie de-o parte şi de alta
pe maluri iluzorii
cu înalt stridente glasuri
îşi anunţă păsările
		
prezenţa lor cotropitoare

întunericul
e o cădere
precum a fructelor
		
cînd vine vremea
şi îşi părăsesc locul

de pe ram
se rupe peţiolul gîndului
anii sună
rostogoliţi prin tranşee
alte aşteptări cad pe gînduri
cum grindina ce cheamă anotimpul
e seara cotropită de taine
ce vin şi nu mai pleacă
vin întunecînd iubirea
un vuiet puternic
tulbură întinderea
ne urmează
coboară de pe cer
		
la apus
			
Pelicanul
la locul unde
uriaşi nuferi galbeni
			
se-mpreună

ca un ochi imens
se ridică munţii
ca un paloş
răstignit în lumină
cineva
bate cu pumnii în uşă
		
fără împăcare
cu umărul te sprijini de cer
ca o cumpănă
în noaptea istoriei
un înger cu spatele roşu
conduce printre tenebre
aici
pe ţărmul
ce străjuie Oceanul
se află Luptătorul
încremenit în piatră
cuprins de un somn prevestitor
îşi are armele de luptă pregătite
îi bîntuie prin venele stîncoase
fantasma unui rigă uzurpat
ce strigă
cu o privire împietrită
			
răzbunare
ah! voi inime bătrîne
cîte puteţi să înduraţi
dar
cine să v-audă
		
plîngerile toate
întreaga disperare
sub soarele în purpură
rostogolit la orizont
ca un ochi imens
deschis cercetător către adîncuri
acolo văd gloria
treaptă cu treaptă
		
cum coboară-n abis
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te prind cu mîna mea arsă
te prind
te cuprind ca-ntr-o faşă
tînără zînă
		
fără cusur
curată ca îngerii-n grădina stelară

E U G E N I A
I O A N A

D I A C O N E S C U

Armada imperial
(sub pavilion alb)

Abendlied (ii)
Iubește-mă ar fi spus acest sfârșit de seară
Această noapte ce mă înconjoară
Ca Gorgona
Dar nu împietrită cuvântez
În șoaptă ca pentru urechi ce vor să mă
audă
Ci în transparența acestui corp prin care
Apele și torțele plutind pe munți
Se văd ca printr-o lupă
Fixând miriadele de stelele mute și
Înșelăciunea prefăcută-n datorie
Pe înserare
Iubește-mă – îmi răspunde
Înaltul dom al nopții
Din care palid se desprinde
Principele străbătut de fiorii adormirii
sau ai morții
Prin care trec

Aur

de nuc
Zborului pe care-l numim viață
Îmi spune acestea celălalt cu vocea
șoptită
Despre care am scris pe ziduri silabe căi
Și umbre sus în Ceruri

Cât de grele
Poate fi oprită aici în culmea vieții
Dantelăria de oțel a unei schele
O mare asemeni ochilor va rămâne
Din ceea ce întrupezi sub cerul fără
întunecimi
Sunt șesuri aspre sub tălpile aprinse
de săruturi
Nu le da vântului uitării
Sub cerul liber de întunecare
Ești un iris în capacana vederii
deschisă
Întocmai vieții îmbrăcată în zale noi
Și să nu știe nimeni
Cât de grele

Mareele cerului
De un fir de păr atârna fereastra lunii
Prin aurul ei străbăteam înspre partea
Necunoscută
Peste porți am intrat în masa stelară
În aură
Ca un corp dureros
Pe sub brațele mele luneca și încă
Nu știam să îl văd
Mareele cerului porneau și se
retrăgeau peste mine
Lasându-mă cu gura plină de nisip lunar
În cercuri concentrice coboram
Cu haina de carne zdrențuită
Adunată de mâinile sale trecând
tremurătoare
Peste geografia trupului meu

Neptun

Mă ia valul îmi spune
Valul solitudinii al disperării al neputinței
Al dorului fierbinte de pe mare
Sub scoarță sub pământ pletele înserării Simt pe piele fiecare picătură de apă
Ce i se scurge pe trupul ascuns
fluturând
Sub creasta înspumată pe care vine
O transparență a ceasului ce-mi mai
călare
acordă un răgaz
Mă întrupează în lumea pentru care par Cu tridentul țintindu-mă drept în inimă
Luând-o captivă ca să hrănească în
Poate nepotrivit și poate straniu
tihnă cu ea
Sub scoarța nevăzută de stele
Peștii carnivori și anemonele de mare
Ori de luna amarnică
Rămâne în pieptul meu o gaură neagră
Albă peste cerul înfundat
Înspre care țintesc stelele
De norii grozăviilor terestre
Să-și caute un loc
Mai dă o șansă timpului acesta ce-i
La nemurire
adăpost o clipă

înfiez matinal
mobilierul stradal
pergolele şi peluzele
au nevoie de mine
colţul unde micţioneză el
gangul unde micţionează ea
părculeţul unde micţionează copiii
printre frumuseţile toropite ale oraşului
se iţesc
frunze de nuc
frunze de tei
bănci adumbrite
dintr-un oraş depopulat
delapidat
în care numai mobilierul stradal
a mai rămas de înfiat
gata!
au micţionat şi au plecat
de tot

cât braţul
vine o vreme
când numai lacrimile îţi mângâie obrazul
şi singurul tău copil legănat
este o franzelă cât braţul
cu o lumânare înfiptă în ea
şi lacrimile tale de copil coboară
înnodate
spre flăcăruia aprinsă
în dreptul inimii

drob de mare.
inelul 3
unii îi zic darab
alţii îi zic drob
linia 102 este ca psalmul 102
o mângâiere de zile mari
pe inelul al treilea al oraşului
trei iezi cucuieţi
apoi etimologia
cucuieţi? cum adică?
şi tatăl nu se enervează
nu îşi drăcuie copiii
ci le explică aplicat
până la următoarea staţie a lui 102
de unde până unde cucuieţi
mălăieş în călcăieş? cum adică?
trecem de medico-legal
şi ajungem în zona deltei urbane
(un cadou făcut bucureştiului pe inelul 3)
oamenii vorbesc frumos pe lângă inml

cu o urbanitate naturală
cum vorbești în preajma morții
poate
poate
o fată cu vocea groasă
nu îşi dezminte zulufii
(părul creţ este semn
că eşti mai jucăuş
că viaţa nu te doboară
în manifestările ei
ludic ondulatorii)
un îndrăgostit vorbeşte grijuliu
cu o îndrăgostită
cum altfel? la mobil!
că doar nu i-o recita psalmul 102!
(să citească totuși cineva psalmul 102
că toți aveți net pe mobil)
oamenii nu te îndrumă greşit
în 102 sau pe lângă staţii
certificatul medico-legal este o alinare
deşi nu aş fi vrut deloc să îmi însuşesc
acest limbaj al alinării
părăsesc cabinetul
alt 102
alţi oameni
acelaşi psalm al
alinierii la alinare
ali
ali
ali
unde eşti ali
frate al meu?
ale Tale dintru ale Tale
delta urbană este la înălţime
drobul de sare este la înălțime
ca odinioară lacul morii
nu ştiu dacă mihai şora s-a plimbat
vreodată
pe faleza ce dă ocol acelei bucăţi de
mare
acelui drob de mare
din zona crângaşi
la inml sigur nu a fost
deşi ajungi
unde nici cu gândul nu gândeşti
într-o viaţă de om
dar mihai şora sigur nu a fost
la inml să îşi ia vreun certificat
în urma vreunei agresiuni
delta urbană este frumoasă şi în
noiembrie
ce derdeluş fantastic va fi în decembrie
(odată cu ardoarea mesianică)
să vezi atunci cum
marginile ei abrupte
coboară
spre pasagerii liniei 102
în chiote sau în serenitate
am întâlnit pasageri fericiţi
pe inelul 3 al Bucureştiului
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În adînc e viața n-o să ne vedem
Ne auzim
Șoaptele vocii planează
Pe ninsoare peste negre catarge
Cărora vântul le schimbă culoarea
Pavilionului din negru în alb alb alb
Ca sufletele albe în care nu încape
Trecerea decapitantă a timpului
El destinde această secundă mărită
Aprinzând stele și sori
Cum n-au fost vreodată pe ceruri
Cu mine de mână zefirul seniorul cu
pavilion alb
În șoaptele lui
Sunt pe câmpul de taină al unei ultime
odrasle regești
În adâncul vieții
În vasul ei
Ne acoperim cu aleasa virtute

Am pierdut somnul
Pentru totdeauna

Ţ A R Ă L U N G Ă

Monica Lovinescu
în documentele
Securităţii
1949-1989
A N A S T A S I A

Î

„Ce ne lipseşte nu e ştiinţa, e conştiinţa.
Şi pentru conştiinţă trebuie sacrificat
absolut totul sau o mare parte din
ceea ce găsim că e important.“
Monica Lovinescu
În dosarul nr. 105863 este o notă a agentei
,,Roxana Voinescu“, internată în spitalul penitencia
rului Văcăreşti, care raporta nu doar starea de sănă
tate a deţinutei Ecaterina Bălăcioiu, ci şi strategia
Securităţii care încerca să-i propună salvarea ei ,,în
schimbul unor servicii prestate Securităţii R.P.R.,
posibilitatea părăsirii R.P.R. şi regăsirea fiicei sale
Monique la Paris, promisiuni în faţa cărora ar rezista
nedorind ca fiicei sale să îi fie ruşine de asemenea
tranzacţii.“ (p. 73) În altă notă informativă din 26
iunie 1962, aceeaşi Roxana Voinescu face referire
la ultimele clipe din viaţa celei care i-a dat viaţă
Monicăi Lovinescu. Când a înţeles că mama sa a
decedat, Monica Lovinescu s-a avântat într-o luptă
deschisă contra regimului dictatorial de la Bucureşti,
atitudine şi fapte care nu au rămas fără ecouri.
M.A.I. a pornit un ,,plan de acţiune“ cu foarte mulţi
,,lucrători operativi“ care aveau misiunea clară de a
anihila vocea de la Europa liberă. Iulia Vladimirov
demonstrează cu documente că sistemul comunist
utiliza două tactici fundamentale: într-o primă etapă
se înscriau încercările de ademenire şi racolare,
după care, în situaţia în care acestea dădeau greş,
urmau acţiunile de intimidare, denigrare şi chiar
lichidare a „obiectivului“ de către braţul lung al
Securităţii prin atentatul din noiembrie 1977. Fiind
că a fost verticală şi nu s-a lăsat ademenită de
comunişti (a refuzat îmbunătăţirea situaţiei mamei,
catedra universitară de la Bucureşti, plata drep
turilor aferente republicării parţiale a operei lui Eu
gen Lovinescu, în valută), Monica Lovinescu a fost
denigrată public; într-un articol din Flacăra, nr. 29
din 1979, i s-au adresat cele mai triviale cuvinte, a
fost numită ,,căţea“, ,,sterpăciune.“ (p. 26) Monica
Lovinescu îşi făcuse din anticomunism „o misiune
de viaţă“, fapt din ce în ce mai greu de tolerat, cu
atât mai mult cu cât influenţa emisiunilor realizate la
Europa Liberă se extindea considerabil în România
comunistă.
in investigaţiile Iuliei Vladimirov înţelegem
că, în 1977, Ministerul de Interne emite un
document intitulat simplu „Lovinescu Mo
nica“ în care este incriminată explicit: ,,Principala
activitate o desfăşoară ca şef al Biroului din Paris al
postului de radio Europa Liberă – secţia română. În
această calitate, racolează cetăţeni români, în special
oameni de cultură şi artă ce se deplasează în Franţa,
pe care-i exploatează informativ, iar datele culese
le interpretează în mod tendenţios şi le difuzează în
cadrul unor emisiuni speciale cu caracter deosebit
de ostil ale postului de radio Europa Liberă. (p. 128129) Atât de înverşunată a fost lupta contra jurnalistei,
încât autorităţile comuniste au recurs la transcrieri
secrete ale emisiunilor pentru a obţine informaţii
cuprinzătoare. ,,Stalin însuşi a ordonat instalarea
unor dispozitive de bruiaj care să funcţioneze atât
pe plan local, cât şi la distanţă“, afirmă autoarea căr
ţii, precizând că angajaţii de mai târziu ai Europei
Libere, ai ,,Meliţei“, aveau în vizorul Securităţii ima
ginea ,,unui conglomerat“, că alcătuiau ,,o adevărată
cloacă, un cuib de vipere“. Pornind de la aceste con
statări acuzatoare, se hotărăşte reducerea la tăcere a
crainicei, transformarea ei în ,,cadavru viu“. După
atentatul din noiembrie 1977, medicii i-au confirmat
pacientei că fusese agresată de ,,profesionişti“.

D

,,Dacă ar mai fi avut la dispoziţie încă cinci minute,
mă puteau paraliza“, i se destăinuie ea Doinei Jela.
În cazul Monicăi Lovinescu, numită conspi
rativ ,,Scorpia“, Securitatea nu şi-a atins pe deplin
ţinta, însă i-a lăsat răni adânci: i-a omorât mama,
a bătut-o, fiind urmărită aproape patru decenii. În
1990, când Monica Lovinescu se întoarce în Ro
mânia, află că în apartamentul ei unde locuia un
procuror militar, nu mai era nicio carte (ea reintră în
drepturi abia în 1998 şi donează locuinţa Cenaclului
Lovinescu şi Cercului Noica). Iulia Vladimirov ne
reaminteşte că, în aprilie 2008, când Monica Lovi
nescu pleca la stele, a fost elogiată de oameni de
cultură. Iar cele două urne cu cenuşa Monicăi Lovi
nescu şi a lui Virgil Ierunca au fost duse la Fălticeni.
ost-mortem, a fost decorată cu ordinul naţional
Steaua României în grad de Mare Ofiţer, iar,
începând cu anul 2008, au loc Zilele Monica
Lovinescu, instituindu-se din 2009 premiul naţional
anual Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca. Iulia
Vladimirov nu citează numai atitudinile demne ale
militantei anticomuniste de la Radio Europa Liberă,
aşa cum rezultă din arhiva A.C.N.S.A.S, ci şi luările
de cuvânt referitoare la sprijinirea adevăratei elite.
Referindu-se la epoca proletcultistă, Monica Lo
vinescu spunea: ,,Celebritatea a fost legată în lite
ratură de faptul de a nu face literatură… Milioane
de tone de hârtie au fost înghiţite de uitare împreună
cu autorii lor încă în viaţă, încă având pana în mână.
Ce altă epocă a mai putut înregistra un cimitir de
reputaţii atât de vast şi atât de prematur?“ (p. 167)
Ultimele reflecţii sunt despre ,,irupţia Diavolului în
Moscova stalinismului“, dar şi despre ,,marele zbor
spre sălaşul etern“ ori despre ,,ascultarea torsului
stelelor“, după cum se destăinuia E. Lovinescu răs
punzând unei scrisori a lui Tudor Arghezi. Cartea
Iuliei Vladimirov ne îndeamnă să reflectăm asupra
esenţei libertăţii spiritului şi a memoriei culturii, va
lori care trebuie readuse în actualitate.
Personalitatea Monicăi Lovinescu, prin viaţa
şi opera sa, rămâne o mărturie importantă a istoriei
care nu se învaţă încă la şcoală. Profilul intelectual
şi moral al celei considerate „duşman al poporului“,
conform documentelor Securităţii relevate de Iulia
Vladimirov, constituie dovada curajului de a rezista
în faţa unui regim care a distrus tot, dar mai ales li
bertatea de a gândi şi de a nădăjdui. Cartea Monica
Lovinescu în documentele Securităţii 1949-1989 ne
aminteşte că nicio voce nu a fost atât de ascultată şi
de aşteptată de miile de români aflaţi între graniţele
unei mari puşcării, Republica Populară Română.
ra vocea pe cât de iubită de românii dornici de
libertate, pe atât de urâtă de slujbaşii Securi
tăţii care aveau tolba plină cu note informa
tive, strânse pentru a deveni destoinici apărători ai
,,cuceririlor democratice.“ În 2018, când sărbătorim
centenarul Marii Uniri, nu avem nevoie de festivisme, ci de o lucidă cunoaştere a trecutului şi a per
sonalităţilor care au întruchipat idealul libertăţii şi
pe al sacrificiului. Privind retrospectiv, constatăm că
Eugen Lovinescu s-a aflat sub semnul singurătăţii
criticului, iar fiica sa, Monica Lovinescu, a fost sub
semnul singurătăţii crainicului, ambii slujind numai
libertătea conştiinţei, celei mai profundă vocaţie a
adevăratului om de cultură. n
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n aprilie 2018, se împlinesc zece ani de la
plecarea la ceruri a Monicăi Lovinescu, a celei
mai cunoscute voci de la Radio Europa Liberă,
care ascultă acum ,,torsul stelelor“. Nu putem co
memora un intelectual decât recitindu-i opera şi
aducând în actualitate contribuţia lui, căci omul, la
fel ca şi pomul, se cunoaşte numai după roadele sale.
Se ştie că nu este lovit decât pomul care dă roade,
or, în acest sens, unica fiică a criticului literar Eugen
Lovinescu și a profesoarei Ecaterina Bălăcioiu nu
a dus lipsă de ,,binefăcători“ care să arunce în ea.
Pentru a demonstra acest adevăr, mă voi referi la
cartea Iuliei Vladimirov, Monica Lovinescu în do
cumentele Securităţii 1949-1989, Humanitas, 2013.
În cele peste două sute de pagini ale volu
mului, experta în cadrul Institutului de Investigare
a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc cercetează arhivele Securităţii, pe o pe
rioadă de patruzeci de ani, din care aflăm că o ar
mată de ,,informatori de cursă lungă“ a fost pusă
pe urmele ei. ,,A scrie despre Monica Lovinescu
din perspectiva notelor, a rapoartelor şi a sintezelor
informative produse de fosta Securitate presupune
sublinierea dihotomiei dintre esenţa personalităţii
unui om şi felul în care a ales regimul comunist să-i
trunchieze existenţa în dosarele deschise pe numele
său“, precizează Iulia Vladimirov. (p. 9) După in
staurarea regimului comunist în România, în
septembrie 1947, Monica Lovinescu pleacă în Franța
ca bursieră a statului francez, iar în primele zile ale
anului 1948 cere azil politic. Odată cu înfiinţarea
Direcţiunii Generale a Securităţii Poporului, con
form titulaturii oficiale stipulate în Decretul nr. 221
din 28 august 1948, Monica Lovinescu nu a scăpat
de braţul lung şi demonic al acestei direcţii, aşa
cum reiese şi din cărţile ei confesive, menţionate
şi de Iulia Vladimirov. La 1 ianuarie 1948, Monica
Lovinescu scria ,,S-a stins brusc lumina. Nu doar
în acest cartier parizian – unde va reveni desigur
repede, e doar o pană – dar şi acasă, în ţară. Regele
a abdicat. România e acum o Republică populară,
o provincie aparent independentă din Imperiul
sovietic. Totul mi se pare absurd“. Sunt gândurile
sumbre ale celei care mărturisea că de la moartea
tatălui nu a mai simţit un ,,atare vid“. Comuniştii au
avut grijă să stingă lumina, să scoată adevărata elită
definitiv din scenă, confiscându-i viaţa, bunurile
spirituale şi materiale (în 1950 e luat apartamentul
soţilor Lovinescu, însă datorită curajului Ecaterinei
Bălăcioiu este salvat Jurnalul lui Eugen Lovinescu).
Mama, rămasă singură în România, a fost punctul
nevralgic al Monicăi; Securitatea l-a aflat, însă cele
două femei nu au făcut niciun compromis. Mama,
fiindcă a refuzat propria salvare în schimbul salvării
fiicei, a fost arestată în 1958, condamnată la 18 ani
de temniţă grea şi la 10 ani degradare civică, fiind
dusă la penitenciarul Văcăreşti, unde a şi murit, în
iunie 1960. Viitoarea voce a Europei Libere avea să
afle mai târziu de această crudă realitate. Cea care
se documenta pentru doctorat şi pentru descoperirea
valorilor exilului cu „trinitatea Ionesco-Eliade-Cio
ran“ a încercat să-şi salveze mama. Dintr-o notă
din 1959, aflăm că sursele ,,Florin şi Nicolae“ au
luat legătura cu ,,Savin“, iar din discuţiile acestuia
din urmă cu Monica Lovinescu a rezultat că fiica
face demersuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
detenţie şi pentru eliberarea mamei. Sursa informea
ză despre intervenţiile Monicăi şi ale soţului ei
pe lângă primarul Marsiliei, urmând ca acesta să
discute cu Hruşciov ,,problema eliberării Ecaterinei
Bălăcioiu“ – sunt informaţiile pe care le găseşte cer
cetătoarea în arhivele A.C.N.S.A.S. (p. 66)
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Realismul himerei
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rea temă a lirismului său, descrisă în
multiple modalități, între care cea
mai impresionantă este transpunerea
în regim acvatic a emoției – de unde
imaginile recurente ale mării, ocea
nului, corabiei.
Paradoxal, dincolo de forța sa
vădită, poezia lui Arcadie Suceveanu
își datorează farmecul mai ales alu
zivității: discursul liric preferă, de
regulă, regimul parabolic. Știința de
a conferi vibrație suferințelor înalte,
de ordin aparent abstract, ne câștigă
admirația. Poetul punctează prin ima
gini mereu reînnoite cauza primă a
declinului social: retragerea trăirii și
a încrederii dinspre zonele idealității.
Revenind la Hamlet, decăderea e
clară, dacă observăm că „Polonius
e acum directorul firmei/Lacrima
Ofeliei SRL“ (Noua Danemarcă),
iar „grota va continua să înghită bi
blioteca“ (Anul dragonului roșu), de
oarece „aici și acum, Domnul Abis și
Prințul Neant/vor pune în funcțiune,
după un scurt repaos,/mașina de
fabricat absurd,/mașina de fabricat
haos“ (Mașina apocaliptică). Un pă
ianjen bătrân confiscă vitalitatea și
destinul, risipindu-le sub formă de
nori în cosmos (Pânza de păianjen).
Păcatul lumii constă în căderea ei în
exterioritate, dincolo de marginile
înțelepte ale sinelui repliat în esența
sa invulnerabilă: „Totul e în afară/
cuvintele au fost smulse din sensuri/
greierii au fost trași din firul cânte
cului/din pământ (...) un vânt rău a
risipit devenirea întru ființă/melcul
acestei lumi nu, nu mai vrea să reintre
în sine“ (Dumnezeu a pierdut cheița).
Cu toate acestea, în confuzia
universală, poetul luptă în continuare
să rețină laolaltă, nedespărțită, armo
nia lumii „prin aceste versuri dinadins
rimate frumos/să nu cădem – eu, el
și tu – din corabie jos“ (Corabia lui
Sebastian), căci știe: „cuvintele care
au ocolit adevărul/ se întorc la tine în
chip de strigoi“ (Foarfecele eretic). n

A

vorbi despre existenţa prozei fe
minine poate fi socotit, azi, ceva
incorect politic. Cu toate acestea,
realitatea există, iar proza scrisă de
femei relevă, dincolo de diversitatea
formulelor sau a subiectelor, două a
titudini: una caracterizată de sensi
bilitate, ca şi de echilibru în simţire
şi stil, ceea ce este asociat, în mod
tradiţional, cu feminitatea, iar alta ra
dicalizată, îndrăzneaţă în atitudini şi
limbaj, nonconformistă şi chiar agre
sivă, concurând masculinitatea. Deşi
există şi excepţii, prima categorie este
ilustrată mai ales de texte aparţinând
unor autoare ceva mai în vârstă şi so
site cu o anume întârziere în câmpul
literaturii, cea de-a doua fiind ilustrată
de ultimele generaţii de prozatoare.
Carmen Georgeta Popescu,
autoarea romanului Dublu sens unic*
(Editura Bibliotheca, Târgovişte,
2017, 400 pagini), se încadrează în
prima categorie. Mai mult decât atât,
relaţionând sumarul profil biobi
bliografic oferit pe pagina de gardă a
cărţii cu întâmplările narate, ne dăm
seama uşor că avem în faţă un roman
care valorifică elemente autobio
grafice. Ca şi eroina principală, au
toarea, născută în 1961 la Vatra Dornei
şi legată, prin carieră, ca absolventă
de „Ştiinţe Economice“, dar şi prin
viaţa de familie, de oraşele Suceava şi
Rădăuţi, a scris versuri în adolescenţă,
apoi a părăsit poezia; a revenit însă, pe
fondul unei stări sufleteşti surprinzător
de favorabile, către a doua tinereţe. La
sfârşitul romanului, eroina, Camelia,
se află în pragul debutului cu un vo
lum care, în plan real, apare în 2014,
datorită câştigării unui concurs orga
nizat de o editură bucureşteană. Vor ur
ma două cărţi de versuri, dar şi unul de
„Reflecţii“, intitulat Scările din labirint.
Romanul, scris într-un stil
fluent şi cu evidentă fineţe a disoci
erilor, este rememorativ, dar nu ne
apărat într-o ordine strict cronolo
gică, ci în una asociativă sau chiar
a capriciilor unei memorii puternic
reactivate de stările sufleteşti. Scurt
vorbind, Camelia este o femeie sin
gură, trecută de prima tinereţe, a că
rei viaţă a fost marcată de absenţa
tatălui (regăsirea sa în spirit va da
foarte bune pagini către finalul căr
ţii), doar relativ suplinită de soţ.
Acesta, pe nume Dan, este prezent
în amintirea femeii (şi în paginile ro
manului) mai ales prin imaginea bo
lii care i-a adus sfârşitul prematur,
dar şi prin existenţa celor doi copii,
Maia şi Teo, adulţi în momentul de
clanşării procesului rememorativ şi
de regăsire prin poezie şi prin aspi
raţia spre comunicare erotică, dar
atenţi la condiţia şi la simţămintele
complexe şi complicate ale mamei
lor. Romanul este construit atent
(poate chiar prea atent), inclusiv prin
diseminarea unor simboluri, precum
cel al globului negru de împodobit

pomul de Crăciun, primit în dar de la
prietena cea mai bună, Elena, femeie
cu doisprezece ani mai tânără, care
a deschis ochii asupra lumii după
1989 (în roman apărând şi câteva
imagini, mai curând fulgurante, dar
deloc trandafirii, ale perioadei post
decembriste). Elena nu este doar cea
mai bună prietenă, dar şi factorul
(necesar) de opoziţie şi partenera de
dialog prin care se realizează latura
reflexivă (şi oarecum excesivă) a ro
manului, în care se vorbeşte despre
împlinire şi neîmplinire, despre li
bertate şi sclavie (conjugală ori ero
tică), despre religie (şi despre reli
gii), despre credinţă şi necredinţă,
despre autoamăgire, despre iubire şi,
evident, despre literatură. Scris din
perspectiva Elenei, romanul ar fi fost
mai radicalizat, în stilul ultimelor ge
neraţii de prozatoare şi, probabil, mai
îndrăzneţ sub raportul atitudinii şi
chiar al scenelor erotice.
La nivelul întâmplărilor, ro
manul, care rămâne preponderent
reflexiv, integrează acele momente
care au marcat, marchează ori pot
configura destinul personajului fe
minin principal: absenţa tatălui (cre
zută, până către final, o fugă), moar
tea soţului, încercarea eşuată de a-şi
reface viaţa alături de un Radu care
se dovedeşte prefăcut, egoist şi do
minator, iar apoi pendularea între
târgovişteanul Andrei, cunoscut pe
internet, şi suceveanul Emil, poet de
licat şi persoană distinsă (care e, însă,
căsătorit, deşi mai curând formal, cu
o femeie care va muri probabil în
Italia).
La nivelul construcţiei, o so
luţie ingenioasă ar fi interludiile epis
tolare adresate de către autoare ca
narator unei imaginare Bety. Ele au
rolul de a evita identificarea sa prea
făţişă cu personajul, conferindu-i, pe
lângă atribuţiile narative, şi calitatea
de rezoneur. Iată un asemenea pasaj,
în care distingem nu doar stilul re
flecţiei, dar decriptăm, oarecum, şi
titlul: „Ascultă cu atenţie sfatul meu,
Bety! Să nu-ţi pui niciodată visurile
în aceeaşi cameră cu regretele! Ele
trăiesc în două lumi diferite şi a te aş
tepta ca şi unele şi altele să privească
spre acelaşi cer este semn de igno
ranţă şi blocaj.“
Nu se ştie dacă absenta Bety a
ţinut cont de un asemenea sfat. E cert,
însă, că de el au ţinut cont Camelia
şi autoarea. Aceasta din urmă şi-a
construit romanul alternând culorile.
Iar prima a ştiut să le echilibreze exis
tenţial, în aspiraţia ei către armonie,
afecţiune şi comunicare. Ceea ce ar
putea îndreptăţi imaginea unei soluţii,
ba chiar a unui visat „pod de flori“.
Cu toate acestea, din paginile cărţii
se degajă o lungă tristeţe. O tristeţe
binefăcătoare din punct de vedere ar
tistic. n
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carte de bilanț, O sută și una
de poezii, București, Editura
Academiei, 2017 (antologarea
poeziilor, prefață și selecția reperelor
critice de Ioan Holban), confirmă în
Arcadie Suceveanu un poet important,
de un remarcabil rafinament ideatic
și lingvistic, care mânuiește limba
română cu dexteritate și aplomb, în
cadențe perfect ritmate după un dra
matic ritm interior. Universul poetului
din Republica Moldova, complex,
îmbinare de modernism și romantism
cu elemente culese, adesea polemic,
din poetica postmodernă, emană un
optimism deloc facil, întemeiat pe
credința, oricât de târzie, în valoare.
Dispoziția meditativă, altoită pe o
cultură solidă, indică un spirit matur,
afin tradiției atemporale și armat cu
opinii ferme, căci se revendică în mod
firesc de la Platon, Heraclit, Kant la
Heidegger sau Kierkegaard. Întrucât
cei ce au gustat din dulceața Philo
sophiei Perennis nu se vor lăsa nicio
dată corupți de efemer, poetul și-a
făcut un crez de viață din a susține că
arca himerei și a imaginarului poar
tă, cu fidelitate, în „burta-i de fum și
iluzie“, „frumusețea cuvintelor/și ne
bunia lui Don Quijote –/infailibilul,
invizibilul, inaccesibilul,/ imposibi
lul“, căci ea „nu e o corabie ca toate
corăbiile/corabia despre care vă vor
besc plutește/pe partea cealaltă, ne
văzută, a lumii“ (Corabia). Vădit,
Arcadie Suceveanu posedă harul de
a jongla destins cu toate categoriile
filosofice, dar și cu vocabulele dificile
(precum neologismele, după cum am
văzut), fără a plictisi ori a părea arid.
Dimpotrivă, în chip constant, se mani
festă ludic, vizionar, înduioșat sau ve
hement. Și, totodată, fără a renunța
la crezul spiritual de care poetica sa
este realmente impregnată, ci știind să
transpună eterna aspirație spre numen
în concepte lirice apte să creeze atmo
sferă.
Poetul are, în plus, o vocație
vizionară, dar și de retor pasionat,
dovedind „activism“ în sensul nobil
al cuvântului – acela de a îndemna
la autonomia reflecției. O atitudine,
așadar, preponderent artistică și nicio
dată apăsat politică, deși din harta sa
lirică n-au cum lipsi înlăcrimatele
referințe la pământul basarabean su
pus atâtor oprimări istorice. El scrie
cu bravură despre viață și moarte,
părinți și strămoși, locuri astrale –
moldovenești ori pariziene, despre
istorie și decăderea idealurilor ome
nești în contemporaneitate, ca și
despre fatala descreștere a propriului
avânt în timp. Una din figurile tu
telare sosite din literatură în viață
este Hamlet, simbol al interogației
libere: „Ah! întrebarea ta cea pururi
tânără/numai prin ea ne putem
dobândi libertatea!“ (Încă o noapte
cu Hamlet) Credem că nu exagerăm
afirmând că libertatea constituie ma

T U D O R
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Martha Bibescu:
de la bal, la spital (1916-1918)
G U L E A

geografică; dar ești deja în Asia, dacă ai în vedere
anumite moravuri ale locului, turcii din acel oraș,
sârbii sau alte rase macedonene, din care poți zări
pe stradă specimene dintre cele mai pitorești. Și
totuși, ai de-a face cu o țară latină […] Asemenea
multor români, frumosul prinț Vibescu se gândea
și el la Orașul-Lumină, la Parisul în care femeile,
toate femeile sunt pe cât de frumoase, tot pe-atât
de darnice cu nurii lor […] Mony Vibescu se trăgea
dintr-o familie foarte bogată. Străbunicul său fusese
hospodar, ceea ce în Franța echivalează cu funcția
de subprefect. Iar această demnitate se transmisese
ca nume familiei, așa că bunicul și tatăl lui Mony
purtaseră fiecare titlul de hospodar. Mony Vibescu
fusese nevoit la rândul lui să-l poarte întru cinstirea
străbunului său.“ (Guillaume Apollinaire, Amorurile
unui prinț, traducere de Emil Paraschivoiu, Paralela
45, Pitești, 2006, p. 11-12.)
Martha Bibescu (1886-1973) este un personaj care
abia începe să fie descoperit de marele public;
cărțile ei sunt reeditate în română (chiar retraduse),
jurnalul publicat treptat, se realizează documentare și evocări ale prințesei de la Mogoșoaia. Aici,
prințesă a artelor (La bal cu Marcel Proust, 1928,
este unul dintre cele mai citate volume ale sale),
dincolo, apropiată a puternicilor zilei (de la regele
Ferdinand la Ion I.C. Brătianu, Churchill, miniștri și
prinți ai Europei), poate un fel de Mata Hari, poate
doar o mondenă (inevitabila superficialitate pe care
o aduce frecventarea lumii strălucitoare) – viața
Martei Bibescu oferă acea perspectivă prin care se
poate citi o epocă.

MARELE RAZBOI

sparanghel şi caise
Stilul Marthei Bibescu de a scrie, foarte
apropiat de ceea ce poartă numele de autoficțiune,
se caracterizează prin descrierea sau repovestirea
propriei vieți, a întâmplărilor și personajelor semni
ficative. Debutul literar, premiat de Academia fran
ceză, este compus din imagini ale Persiei, captate cu
prilejul unui voiaj cu automobilul în Orientul Apro
piat, în 1903, alături de proaspătul ei soț, George Va
lentin Bibescu, și de alți prieteni; astfel se naște Les
huit Paradis (Cele opt Raiuri, 1908), o imersiune în
exotism.
Ceea ce părea o mare iubire s-a transformat
rapid într-un convenționalism pur, fiecare dintre soți
căutându-și în altă parte marea sau marile dragos
te. Un fragment dintr-o scrisoare a lui George către
Martha arată cum totul se reduce, la un moment dat,
la cultivarea propriei grădini: „Ți-am trimis o notiță
în legătură cu sparanghelul și te rog să ne mai trimiți,
de asemenea să plătești și celelalte flori cumpărate...
Caisele sunt prăpădite în toată țara, cireșele n-au ieșit
încă, nici ele“ (scrisoare din 22 aprilie 1936 de la
Londra, Corespondența Martha Bibescu aflată în
patrimoniul Muzeului de Istorie din Ploiești [Iulia
Stănescu, Eugen Stănescu], extras din Anuarul Mu
zeului de Istorie și Arheologie Prahova, I (9), serie
nouă, Ploiești, 1991, p. 78).
Fără îndoială, ceva din personalitatea lui
George (dar și a vărului său, Antoine) a stat la baza
romanului lui Apollinaire, Les onze mille verges ou
Les amours d’un hospodar (1907); prințul Vibescu
– un nume transparent – este personajul principal,
descris drept un „hospodar“; să-l urmărim în mediul
său caracteristic: „Bucureștiul e un oraș frumos,
în care Orientul și Occidentul parcă se contopesc.
Te afli încă în Europa, dacă ții seama de poziția sa

la bal
În aceste circumstanțe se naște marea dragoste
a Marthei Bibescu; în fieful politicii dâmbovițene
din anul 1915, palatul de la Mogoșoaia, unde Ion N.
Lahovary, tatăl Marthei, politician de renume, avea
conciliabule cu Ion I.C. Brătianu sau cu regele, apare
colonelul Thomson, atașat militar englez. Inițial,
s-au cunoscut la Palat, la o serată muzicală, când el
nu își mai dezlipea ochii de la prințesă; comentează
Eliza Brătianu, soția lui Ion I.C. Brătianu: „Eliza
îmi spune: «Ofițerul ăsta englez ar vrea să aibă un
ochi în ureche ca să se poată uita la tine». Îi răspund:
«Dar trebuie să-și întoacă doar capul». «Ah, nu,
pentru că atunci când era mic, a avut o nanny care-i
spunea: You must not stare at people.»“. (Miercuri,
24 martie 1915, în Jurnal 1915, ediție de Vasile
Zincenco, cuvânt înainte de Ion Bulei, Editura Com
pania, București, 2000.) Dragostea apare așadar ful
gerător. În stilul ei inconfundabil, Martha Bibescu
descrie această relație în romanul simili-documentar
Destinul lordului Thomson of Cardington (1932),
scris la Mogoșoaia și Paris și publicat la doi ani după
dispariția, de asemenea fulgerătoare, într-un accident
aviatic, a militarului și politicianului englez. Ce
contează pentru prințesă sunt relațiile; iubitul ei era
„sortit să cunoască aproape toți oamenii de seamă
produși de epoca lui […], pe Cecil Rhodes […], de la
Joffre, Foch, Kitchener1, Wilson până la Mussolini,
pe care l-a cunoscut în perioada lui socialistă; ba
chiar și pe țarul Lenin l-a cunoscut, în casa lui de țară
de lângă Moscova“2.
Misiunea colonelului era foarte clară: to
bring Roumania in, să împingă România în război,
de partea Antantei; Bucureștiul, în anul 1915 și la
începutul lui 1916, era terenul predilect al spionilor
și al jocurilor de interese, fiecare tabără încercând să
atragă de partea ei România.
Sub semnul focului, relația Marthei Bibescu
cu Thomson (alintat C.B., Sibi) este descrisă și de
militar, în romanul Smaranda (în engleză: Smaran
daland), publicat în 1926, la 6 ani după ce părăsise
uniforma militară și devenise un influent om politic
– de orientare laburistă.
Prim-ministrul Marii Britanii, James Ransay
MacDonald, șeful politic al ministrului Thomson,
scrie o prefață interesantă a romanului Smaranda,
spunând mult mai multe printre rânduri despre „dra
gostea pentru România“: „Vrednic de amintit mi se
pare mai ales un anumit episod al șederii lui Thom
son în România: cunoștința cu principesa Martha
1

Horatio Herbert Kitchener (1850-1916), ministru de război
englez, superiorul lui Thomson.
2 Destinul lordului Thomas of Cardington. Smaranda, prefață
de James Ramsay MacDonald, Editura Adevărul, 1932, p. 21.

Bibescu, o personalitate plină de grație și de farmec,
adânc cunoscătoare a artelor și istoriei, scriitoare
de talent […]. Thomson a legat o prietenie strânsă
și statornică cu familia Bibescu; cercul acesta de li
terați i-a încurajat gustul pentru literatură și artă“.

spitalul
Este schițat astfel un adevărat ménage à
trois, cu toate grațiile și convențiile pe care le putea
lua aristocrația timpului, un ménage care își va găsi
repede un scop patriotic; în noiembrie 1916 capi
tularea Bucureștiului era iminentă, guvernul și cele
lalte autorități se retrăseseră la Iași.
Martha Bibescu se gândește să rămână în
Capitală, pune pe roate un spital, în regie proprie:
„mă aflam în Franța, la 27 august 1916, ziua mobi
lizării armatei române […], la Paris, unde făceam
cumpărăturile trebuincioase pentru înființarea unui
spital mare de chirurgie. Am plecat apoi la Londra,
cea dintâi etapă a întoarcerii mele prin Rusia.“3 Des
părțirea de iubit este inevitabilă. Thomson notează
în jurnalul său, la 5 decembrie 1916: „Îmi luasem cu
inima strânsă un lung bun rămas de la Smaranda. Ea
stăruie să rămâie cu spitalul ei; din punct de vedere
patriotic, are toată dreptatea.“4
Evident, un spital sub ocupație ar fi putut fi
o sursă de informații. Chiar a fost una. O spune Zoe
Bengescu, fiică a uneia dintre doamnele de onoare
ale reginei Elisabeta, care nota la 1 noiembrie 1918:
„La spital am fost foarte îngrijorate în ultimele zile
din cauza arestării Marthei Bibescu, directoarea
noastră. Pare o afacere misterioasă […]. Este o mare
comediantă. Două lucruri sunt certe – e foarte fru
moasă și foarte inteligentă, restul depinde de timp,
de împrejurări […]. Părea destul de neliniștită la ple
care“5.

în mijlocul flăcărilor
Soțul înșelat și amantul au un plan nobil: in
cendierea câmpurilor petrolifere și a tehnologiei de
rafinare a petrolului de pe Valea Prahovei, pentru a
nu cădea în mâinile germanilor. Vor îndeplini împre
ună acest plan.
După cum a observat cu pasiune Martha
Bibescu, focul s-a manifestat de câteva ori în exis
tența lui Thomson: „viața lui este ca o simfonie do
minată de tema focului: de foc îi era plin spiritul
ca și privirea; vorba lui scânteia, strălucea în mod
firesc […], din cer se pogorâse asupra capului lui o
binecuvântare care coboară rar asupra englezului:
darul limbilor“6. Și premierul MacDonald observă
acest lucru: „printr-o coincidență ciudată, Thomson
– care avea să-și piardă viața pe dirijabilul R.101
– era cât pe-aci să fie ucis în România de o bombă
aruncată dintr-un dirijabil german și care a nimicit
în parte casa locuită de dânsul la București. Stima
pe care o aveau pentru el românii și recunoștința lor
pentru serviciile aduse României se vede din hotă
rârea luată de autoritățile municipale de a boteza cu
numele lui Thomson strada în care locuise el în capi
tala României“7.
Mai mult, în toamna lui 1915, arde castelul
Bibeștilor de la Posada; se pare că ar fi adăpostit
3
4
5

Id., p. 109.
Id., p. 271.
După ediția Jurnalului politic. 1939-1941 de Cristian Po
pișteanu și Nicolae Minei, Editura Politică, București, 1979,
p. 16.
6 Les huit Paradis, titlul romanului ei de debut, premiat de
Academia franceză (1908).
7 Id., p. 188.
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Gábor Zoltán, scriitor și regizor maghiar, s-a născut în
1960 la Budapesta. Primul său roman, Orgie, pentru care i s-a
acordat prestigiosul Premiu Déry Tibor, a apărut în 2016.
Acțiunea romanului se petrece la Budapesta, spre fine
le anului 1944, începutul lui 1945, după ce partidul pronazist
al Crucilor cu Săgeți, condus de Ferenc Szálasi, a preluat pu
terea în Ungaria, și se concentrează asupra ororilor petrecute
în sediul din arondismentul 12 al partidului nyilașist.
		

– Renner! Mișcă-te!
– Acu’ vin.
Coboară scările ținându-se de balustradă. Ca
bătrânii. De două zile nu-l mai lovesc peste tălpi.
În urma tratamentelor de dinainte, fiecare pas e ca
o nouă izbitură. Tălpile umflate stau să explodeze
de la pulsațiile intense. Pantofii nu-l mai încap. I-au
adus alte încălțări de la magazie. Își dă seama că
efortul brațelor nu reduce greutatea și durerea care
se lasă peste picioare. Încet-încet te poți obișnui.
Pas cu pas.
E bine să mergi, chiar dacă doare. Mai bine
decât să te prăbușești după o lovitură, să te tăvălești
pe podea, să te târăști printre bocancii altora.
În șopron, furgoneta lui. Îi spuseseră că o
iau de la fabrică, chiar auzise de acolo, de sus, când
au parcat-o, dar parcă nu voia să creadă. E într-ade
văr Adlerul lui. Parcat la distanțe egale de ziduri.
Priceput omul care a reușit.
Ușile din spate stau deschise. Înăuntru, pe
jos, trupuri. Nu le-au pus măcar pe o prelată. Dacă
vreunul mai lasă sânge, se murdărește mașina. Ce
mai contează, la o adică o poate curăța; sângele nu
pătrunde în fier. Trei zac cu capul spre ușă. Restul,
nu se vede exact câți, au fost vârâți acolo invers.
Nu au încălțări. Tălpi dezgolite, ciorapi rupți, șosete
pătate cu sânge, care cum.
Se pare că femeile lui nu-s printre trupuri.
Vasăzică le-au lăsat în viață, așa cum au promis.
– Pot intra la ele? Mi-aș lua rămas bun.
Numai o clipă.
– Nu se poate. Dar n-ai nici o frică! Sunt vii.
Această lămurire sună chiar prietenos. Pe
tipul înarmat îl cheamă Robi, are un chip inteligent.
Renner nu-și amintește dacă l-a lovit și ăsta. Proba
bil că da, dar nu s-a numărat printre cei mai zeloși.
Trebuie să se urnească, deci.
– Mai vin și alții? întreabă Renner.
– Atât pentru astăzi, răspunde Robi.
Închid ușa. Robi bate la poartă și zice că
pornește transportul. În primă fază, gardienii între
deschid poarta precaut; unul îndreaptă spre ei țeava
puștii.
– Eu sunt. Poți deschide liniștit.
Poarta se deschide larg. Dinspre strada Vá
rosmajor năvălește aer rece. Un singur lucru e fără
cusur în casa din Városmajor nr. 37: au căldură din
belșug. Suficientă cât să încălzească și șopronul.
– Face Robi o tură cu mașina.
Manivela e la locul ei. Robi pune mâna pe
ea și se îndreaptă spre fața mașinii. Renner se așază
la volan.
Dacă motorul pornește și el bagă furgoneta
în viteză, ar putea trece în trombă peste Robi, după
care ar putea goni mai departe. Afară, în noapte.
Acum gardienii nu se așteaptă la așa ceva. Când ar
apuca să tragă, ar fi deja prea târziu.
Robi fixează manivela. Își ridică privirea. I-o
fi trăsnit și lui prin cap? Ce se întâmplă dacă piciorul
ăla chinuit și vânăt calcă în forță pe accelerație? Se
apleacă, rotește o dată manivela. Motorul pornește
din prima, el trage sucitorul înapoi fără să-l forțeze.
Renner menține manșeta în poziție neutră până
celălalt extrage manivela și se urcă lângă el.
Unul dintre gardienii de la poartă face cu
mâna. Poate că gestul i se adresează și lui Renner.
De răspuns răspunde doar Robi.
Renner virează la stânga, spre strada Csaba.
Nu l-a călcat pe Robi. El stă acum în dreapta lui cu
pistolul la brâu – mult timp nu se va mai ivi o astfel
de ocazie. Dacă s-o mai ivi vreodată.

Orgie
Dacă l-ar fi strivit sub roți și acum ar fi gonit
cu Adlerul său la vale, pe strada Csaba, ar fi putut
să fie oare liniștit? Nu, pentru că cele două femei
au rămas acolo, în casă. Sigur că le-ar fi lichidat
imediat. Asta dacă nu le-au făcut deja felul. Și chiar
dacă nu ar trebui să le poarte lor de grijă, le are pe
mama și pe fetiță. Sunt în partea cealaltă a orașului,
în cartierul Újlipótváros. Iar ei știu tot, stradă, nu
măr, etaj, apartament. Și el știe la rându-i că ăștia nu
au scrupule, nu-și pun problema dacă se cade sau
nu să tortureze femei și copii. Mai mult, știe exact și
cum ar proceda ei.
Ar obliga-o pe bătrână să privească cum
o dezbracă și o bruschează pe copila de trei ani.
Apoi micuța ar fi nevoită să urmărească cum îi
smulg hainele bunicii. Cum îi chinuiesc trupul alb
și zbârcit cu metode alese. Și degeaba i-ar implora
buna să facă ce vor cu ea, numai s-o scoată din
cameră pe copilă până ea-și dă duhul. Sigur, ar fi
putut încerca să ajungă la ele în grabă, să le ia și să
fugă mai departe împreună. Podul Margareta nu e
frecventabil, o explozie l-a distrus pe jumătate, ar
fi trebuit să traverseze Podul cu Lanțuri. Problema
era cum s-ar fi putut trece de pază. Să fi accelerat la
capul podului din Buda? Perfect, numai că cei de la
capătul din Pesta l-ar fi așteaptat deja și l-ar fi ciuruit
imediat. Însă dacă s-ar fi oprit calm la Buda și le-ar
fi spus „Stăruință! Vin cu cadavre din arondismentul
doișpe“, sunt șanse mari să-l fi lăsat să treacă. Mda,
ar fi putut s-o facă. De ce n-a făcut-o?
Încă nu-i timpul pierdut. Numai Robi trebuie
eliminat cumva. Și trebuie să decidă ce să facă du
pă ce le ia pe mama și pe fetiță din Újlipótváros.
Încotro mai departe.
Sau să accelereze până drumul o ia la vale,
spre Piața Széll Kálmán, și să urce din avânt panta
pe lângă Poșta Centrală, ca și cum ar fi pe o rampă
pentru sărituri cu schiurile, apoi să se rupă total de
șosea, să zboare liber deasupra pieței, iar în cele din
urmă să se prăbușească, să se facă zob, să explodeze
cu mașină cu tot. Să-l ia cu el în moarte pe nyilașul1
ăsta de Robi. Să se amestece cu morții transportați.
Să lase problema curățatului în seama altora.
Cerul e senin, plin de stele. În zori și dimi
neața s-a tras din tunuri în forță, acum abia se mai
aude câte un foc.
Stau fără să scoată vreun cuvânt. Renner nu
e preocupat numai de gândurile sale, trebuie să și
conducă cu mare atenție. S-a dat ordin de stingere.
Ruine și rămășițe acoperă șoseaua în cele mai neaș
teptate locuri.
Pe Bulevardul Krisztina îl întreabă: încotro?
– La Dunăre.
– Pe chei?
– Pe pod.
– Podul cu Lanțuri?
– Ieri am avut necazuri. Azi să nu o luăm pe
acolo! Din cauza nemților. Se comportă ca și cum ar
fi stăpâni peste toate. Hai pe Podul Elisabeta!
– S-a făcut, răspunde Renner, docilul șofer.
Cu o săptămână în urmă fusese încă domn,
proprietar al unei fabrici de fier. Totuși, a preferat
mereu să-și conducă singur furgoneta. Iar Robi e
muncitor, chiar dacă nu în fabrica lui. De altfel, nu
mai merge la muncă de vreo două luni: e gardist în
armat al partidului.
Se aburește parbrizul. Ștergătorul din piele
de cerb e la locul lui, Renner curăță o porțiune din
mers. Robi întinde mâna după bucata de piele: com
panion săritor ce e, continuă să curețe sticla.

Prezentare și
traducere de Judit E. Ferencz

În cabină, aerul proaspăt dintotdeauna. Renner
nu suportă urmele de ulei, praf și murdărie în mașină.
Deocamdată aerul nu s-a alterat.
Înaintează pe Bulevardul Krisztina și nu sare de
treizeci pe oră. Oamenii din spate sunt oricum morți. Râul
curge exact cum curgea cât ei mai trăiau și va continua
să curgă la fel și după ce îi va fi înghițit. Nu are motive
să se grăbească. Cu gardistul înarmat lângă el și șaseopt cadavre în spate. Și cu orașul care înconjoară mica
furgonetă, oraș căruia îi lipsește tocmai ceea ce, în opina
sa, face orașul: licăritul luminilor. Motoceii molateci
ai felinarelor, lustrele strălucitoare care transpar peste
draperii, neoanele jazzy pe fațadele clădirilor. Precum
îi lipsește și posibilitatea de a lua direcția către un bar,
de a comanda o băutură, a privi trupurile legănându-se
lasciv și a începe o conversație cu o femeie. Sau să-și
viziteze amanta. Totuși, îi face plăcere să fie afară, prima
dată după zile și zile, și să conducă. De asta nu l-a călcat
pe Robi? Să nu fie nevoit să se refugieze în necunoscut și
să-și poată conduce liniștit furgoneta?
Nu știe cât timp a trecut. Ceasul i l-au confiscat
de la bun început, împreună cu verigheta, tabachera și
celelalte bunuri. Nu i s-a restituit nimic. Haina i-a luat-o
în folosință unul dintre comandați, precum a remarcat
cu o seară înainte. Lui i s-a dat alta. După ce l-au lăsat
în viață și i-au trasat sarcini. Cam strâmtă la umeri, cu
mâneci prea scurte. Are și o batistă în buzunarul drept.
Renner obișnuiește să o țină în cel stâng. Deocamdată o
lasă unde e, nu o mută. Cabina începe să se încălzească,
Renner se descheie la câțiva nasturi. Îl doare lipsa hainei
sale. În care acum defilează comandantul. I-a legat pe braț
banderola nyilașilor cu însemnele casei arpadiene. Măcar
a devenit clar ce simplă este viața: vânătorii jupoaie prada
și se acoperă cu blana ei.
Situația lui în momentul de față este totuși nițel
mai complicată: el, Renner, este în același timp pradă
jupuită și pion în haita vânătorilor, încălzit de puful altuia.
Dacă se poartă cum trebuie, la un moment dat îi va ticăi
iar la mână un ceas? Și schema ar deveni mai simplă? (...)
– Și femeiuștile celelalte, pe care le-am adus tot
de la tine de la fabrică, le-ai futut și pe ele?
Dacă e de cântărit, întrebarea e mai degrabă admi
rativă decât dojenitoare.
– Ei, nu pe toate.
– Ia zi, câți bastarzi ai?
– Nici unul.
– Hai, lasă-mă! Le-ai dus la doctor? Nu cumva e
interzis? Tu chiar ai făcut ce ai vrut tu? Câte avorturi ai
plătit?
– Nici unul. (...)
– Cât despre cele trei surori, de le-au adus întâi pe
cele mai mari și peste două zile și pe cea mică, Ilonka?
Pe alea le-ai futut?
– Pe ele? Nu, pe ele nu.
Minte. Nu vrea ca Robi să devină prea invidios.
Deși acum nu mai contează. În Városmajor le-a putut lua
la rând dacă a poftit. De câte ori a vrut.
– Păcat că le-ai ratat. Un buchet măreț.
A fost. Adaugă Renner în sinea lui. Le-ați retezat
tulpinile.
Ajung la Podul Elisabeta. Patrula ungurească. Ro
bi le arată banderola sa prin fereastra laterală, e suficient,
soldatul le arată liber cu pușca. E de căcat să stai așa, în
ger, la un capăt de pod. Fix aici vor apăra ei patria. Nu pot
fi într-atât de tâmpiți. Ba da, pot. n
*
nyilașii erau adepții Partidului Crucilor cu Săgeți (în maghiară, Nyi
laskeresztes Párt), un partid pronazist condus de Ferenc Szálasi, care a
acaparat puterea în octombrie 1944 cu ajutorul forțelor germane care
ocupaseră Ungaria în martie 1944.
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Aripa frântă, aripa tatuată, scheletul (9)
F R A N Ç O I S
* * *

Dincolo de aripile frânte,
Noi, zburând la nesfârşit,
Pentru că suntem doar
Elan, înălţare,
Noi, preschimbând
Ceea ce se ridică de la pământ
În semne aeriene,
Iar frunzele uscate
În flăcări roşiatice
Iar stropii trecători de rouă
În nori nesfârşiţi.
traducere
© Linda Maria Baros

Hubert Haddad, una
dintre figurile marcante
ale francofoniei, s-a
născut în 1947 în
oraşul Tunis. Din
1950, locuieşte însă la
Paris. Poet, prozator,
dramaturg, eseist şi
pictor, Hubert Haddad
a animat de-a lungul
anilor o serie de ateliere
de creaţie în şcoli,
spitale sau închisori.
După ce a debutat,
în 1967, cu volumul
de versuri Osuarul
deductiv, a publicat un
număr impresionant
de titluri, printre care:
Condiţia magică
(roman, Marele Premiu
de Proză al Societăţii
Oamenilor de Litere
1998), Reducereoxidare (poezie,

2008), Palestina
(roman, Premiul celor
cinci continente ale
francofoniei 2008,
Premiul Renaudot
pentru cartea de buzunar
2009), Vărsătoarea
de dimineaţă (poezie,
Premiul Mallarmé 2014)
şi Casting sălbatic
(roman, 2018).
În 2013, Societatea
Oamenilor de
Litere din Franţa i-a
acordat Marele Premiu
de Literatură pentru
întreaga operă. n

Linda Maria Baros
Poetă. Traducătoare. Editoare. Născută în 1981.
Păr verde. Doctor în literatură comparată la Sorbona.
Locuieşte la Paris. Şase volume de versuri.
Poeme publicate în 35 de ţări.
Membră titulară şi raportor general al Academiei Mallarmé.
Laureată şi secretară generală a Premiului Apollinaire.
A tradus 37 de volume. Din română în franceză – 20.
Directoare a Festivalului franco-englez de poezie, Paris.
Directoare a editurii La Traductière şi redactor-şef al
revistei internaţionale de poezie cu acelaşi titlu.
Poartă o gheară enormă de argint pe mâna dreaptă. n
Site: www.lindamariabaros.fr

H U B E R T

C H E N G
/ F R A N Ţ A
François Cheng, născut în
1929 la Nanchang, părăseşte China,
împreună cu întreaga sa familie, la
vârsta de 19 ani, pentru a se instala
la Paris.
Primele sale cărţi sunt editate
în Taiwan şi Hong Kong.
Din 1977 însă, scrie şi publi
că în franceză atât poezie, cât şi ro
mane sau volume de eseuri. Dintre
acestea, putem aminti: Despre un
copac şi o stâncă (1989), Dublu
cântec (poezie, 1998, Premiul Ro
ger Caillois 2000), Povestea lui
Tianyi (roman, Premiul Fémina
1998), Cine va spune noaptea noas
tră (2001), La vest de absolut tot
(2005), Cinci meditaţii asupra mor
ţii. Altfel spus asupra vieţii (eseuri,
2013) şi În sfârşit, regatul (poezie,
2018).
În 2001, Academia Franceză
i-a decernat Marele Premiu al Fran
cofoniei pentru întreaga sa operă.
Un an mai târziu, François
Cheng a fost ales membru al Acade
miei Franceze. Din 2004, face de
asemenea parte din Înaltul Consiliu
al Francofoniei. n

H A D D A D
/ F R A N Ţ A

Femeia pe care o iubeam
femeia pe care o iubeam
femeia pe care niciodată
era o poveste simplă
în tăcerea luminii
vibra o oglindă ascunsă
tu urlai „mi-au luat viaţa!“
eu spuneam „dar care este acel lucru
de care sunt atât de-aproape?“
în scurt timp avea să vină ora şapte
balul inocenţilor era în toi
de ce era clipa în care niciodată
insectele nopţii au
acea voce dulce un pic gravă
acea voce pe care-o ascultăm înainte de-a
adormi pentru ultima dată
dar viaţa se revarsă-n stofe,
în vânt, în miresmele ploii
stelele căzătoare au început dintr-o dată
să deseneze conturul precis al chipului tău
ca şi cum trupul tău nu ar mai fi existat
cum să salvezi impresia dintâi
în adâncul mormântului domnea un rege
nebun
descheia câte o beregată nu cruţa nici
trandafirii
ştiu nu ştiu tu mamă nedesăvârşită
absenţă care distruge steaua savantă

aceea căreia i-am uitat numele
insectele şi morţii au un miros de ceară
chiar şi ura este un efort al iubirii
copitele de lemn ale eternităţii răsună
nimeni de jur-împrejur
tu fugeai fără vreun motiv de-a lungul
unui zid înalt
umbra mea te urmărea de pe malul unei
ape vibrante
femeia pe care o iubeam
femeia pe care niciodată
era o seară agitată de-atât de multe urme
în umbra nemuririi
sunt unele lucruri pe care hazardul nu ştie
să le desăvârşească
precum cioburile unui stol de rândunici
undeva deasupra capetelor noastre
iar pe sub marele schelet tatuat al
cosmosului
chipuri, cărţi închise, înecate în fluviul
Amur
femeia pe care o iubeam
femeia pe care niciodată
traducere
© Linda Maria Baros
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Aripa e nelipsită din viaţa poetului.
Tocmai de aceea este astăzi supranumerară
şi are, uneori, penele sudate. Fiindcă, în
secolul 21, remotivarea stereotipurilor este
indispensabilă, Linda Maria Baros le-a
propus mai multor autori inconturnabili din
lumea întreagă să scrie un poem pornind
de la tema Aripa frântă, aripa tatuată,
scheletul. Poemele au fost publicate iniţial în
original/franceză/engleză de revista pariziană
de poezie şi arte vizuale La Traductière.
Linda Maria Baros îi invită astăzi şi
pe cititorii noştri să ia parte la reconfigurarea
ADN-ului aripii frânte, tatuate, şi a codului
de bare înscris în osatura ei.

BEST
OF
P E T E R

S R A G H E R

n n n

cântecul anei lui manole
la zid
la zid
între ziduri

care-a-nmuiat pământul
care-a deschis calea
până la dunărea cea mare

mai eşti acolo ană
înzidită
mai ţii cu sufletul
biserica precum
fecioara maria
odinioară
pruncul

vedeţi voi viii venind
lacrimile anei
care oricând pot fi copilul
purtat de ea în
pântece

aud
ascult
aud
cum bate inima ta
baaaaam
baaaaam
baaaaam
aidoma bronzului turnat
în clopotul
mânăstirii
sau răsună oare pădurea
de prea multe frunze
sau bate oare prea tare
inima lui isus
la zid
la zid
între ziduri
mai eşti acolo manole
cum ai putut să-ţi zideşti
viaţă și
speranță
între piatră şi credinţă
cum ai putut să-ţi zideşti
iubirea
pentru totdeauna
şi să trăieşti până la adânci
bătrâneţi
şi să nu mori de inimă
albastră
(aidoma unui cânt)
ziii diți
înzidiți
soor tiți
înzidiți
muu riți
înzidiți
vedeţi zidurilor
acum lacrimile anei
chiar curg
şi din suferinţa lor
s-a născut un râu
care-a spart stânca

da’
copilul anei s-a născut
în zid
în zi dit
da’ copilu’ ei este şi el
zi dit
între cărămizi şi pietre şi var
de sute și sute de ani
căci
vă spun eu
acum și aici ascult
şi inima lui
a copilului
bătând odată cu clopotele
bătând cu rugăciunile
(aidoma unui clopot spus)
băăăăăăăăăăăăătând
cutremurââââââââând
temeliile
mânăstirii
cutremurââââââânnnnnnnnd
nopțile
în zid
în zid
între ziduri
când a fost ana zidită era
însărcinată
manole i-a zidit pe amândoi
fără să știe
(spus ca-ntr-o slujbă
ortodox-bizantină)
ofrandă pentru credinţă
ofrandă pentru ca totul să fie
ofrandă pentru viață
ană, mă auzi
câţi ani are copilul tău
zidit
pentru ca dumnezeu
să aibă o
casă
ană, mă auzi
sunt eu vorbind

printre pietrele reci
nu mai plânge
că se frânge
zidul
ană, mă auzi
nu mai plânge
că mă strânge acum
că mă-ncinge acum
pe mine zidul
(aidoma unui cânt, în
creștere și mai tare)
ziii diți
înzidiți
soor tiți
înzidiți
muuu riți
înzidiți
uite ană îţi vorbesc rar
și cuvintele se ciocnesc
de buzele mele
și cad la pământ
și le doare precum sângele
șiroind
șiroind
șiroind
de pe
cruce
şi-atunci cuvintele mele se fac
stană de piatră
și-atunci cuvintele mele
uită să vorbească
și-ntr-o clipită
au mâini
au trup
au chip
şi eşti tu ană
ieşită din ziduri
ieşită din ziduri
ieşită din ziduri
noooo nu mai stai acolo
căci dintr-o coastă de la
începuturi
ai devenit temelia bisericii
acum
ți-ai lăsat pe copilul
născut din pântecele tale
trudite de strânsoare
suferinde de singurătate
ți-ai lăsat copilul
singur între ziduri
să străjuiască el
credinţa

p.11 g

documente secrete, încredințate de colonel iubitei sale;
spionajul german a acționat. Prințesa spune că incendiul
a izbucnit din „nebăgare de seamă“. Efectele coincid
cu o purificare, cu o ștergere a trecutului și promisiunea
unei noi vieți: „toate amintirile aduse din călătoria mea în
Persia, florile uscate din cele Opt Raiuri pieriseră în flăcări,
iar pisoiul persan își găsise moartea de Armidă, pe care o
căutase parcă înadins. Așa îmi începeam eu școala jertfei.“8
Acțiunea de sabotaj de pe Valea Prahovei, a incen
dierii sondelor de petrol, a căpătat imagini diferite, în funcție
de cei care povestesc. Pentru Martha Bibescu, imaginea
are un anumit dramatism romantic: „la unsprezece seara,
ne-am suit în mașină și am pornit împreună, pentru cea din
urmă oară, pe drumul pelerinajului său. Spre nord-est se
vedea pe cer o lumină mare, în partea unde sunt munții în
jurul Posadei, în regiunea petroliferă. Arătându-mi cerul,
care părea colorat în partea aceea de o aureolă boreală,
Thomson îmi spuse cu un glas trist și în același timp mâ
nios, pe care nu-l voi uita niciodată:
– Am primit ordin să dau foc țării și mi-am executat
azi ordinul.“9
În aceeași notă romantică scrie și Thomson, adu
când însă și o serie de elemente realiste; acțiunea e pla
sată în „regiunea petroliferă din Țara Smarandei“, la 15
noiembrie 1916: „Primul Ministru a consimțit, deși cu
inima îndoită, la prăpădul acesta nemaipomenit. Azi dimi
neață mi-a predat către autoritățile locale cinci «ordine»,
iscălite de dânsul și de șeful Statului Major, în care se
arată lămurit că purtătorul, al cărui nume urmează să i-l
completez eu, e împuternicit să nimicească bunurile […].
Priveliștea unei întinderi nemărginite de petrol, care arde,
este pur și simplu zguduitoare […], pe înnoptat, flăcările
violete căpătau o înfățișare drăcească...“10

şampanie
pentru toată lumea
Pasiunea pentru șampanie a lui Thomson este re
cunoscută chiar de acesta. În momentul în care se pre
zintă la post, în primăvara bucureșteană a lui 1915, este
sigur „că i-am făcut o impresie bună noului meu șef,
recunoscând – la masă – marca și vechimea șampaniei,
fără să văd eticheta.“ (Smaranda, p. 206). Preocuparea lui
pentru licoare este constantă; după ce au trecut cu mașina,
cu 70 mile/h printr-un grup de călăreți inamici care încer
cau să blocheze drumul, în decembrie 1916 spune, cu re
torism, că „e de prisos să mai descriu cât am fost de zgu
duiți în cursa aceasta nebună. Scotocind prin pachetele
din mașină, B... mă trezi din gânduri zicând: «O să vă bu
curați, domnule colonel, când vă voi spune că sticlele de
șampanie nu s-au spart»“11.
Mister și dragoste, spionaj și glamoare, lumea Mar
thei Bibescu, în Primul Război Mondial, se creează în jurul
personalității lui Cristopher Birdwood, lord Thomson of
Cardington (1875-1930) – alias C.B., decantând mai multe
straturi narative: colaționări ale jurnalului regimentului de
geniu al colonelului, ulterior generalului Thomson, co
respondență privată, fragmente din discursuri oficiale,
articole de ziar, jurnal intim – o metodă utilizată în bună
măsură și de colonel, atunci când își scrie propria poveste.
Din mărturii, dar și din aluzii, din ceea ce se spune și ceea
ce nu se spune se naște astfel o poveste deosebită, capabilă
să ilustreze înnăscuta nevoie de aventură a oamenilor. n
8

Les huit Paradis, titlul romanului ei de debut, premiat de Academia
franceză (1908).
9 Destinul lordului…, ed. cit., p. 114.
10 Smaranda, ed. cit., p. 268.
11 Id., p. 275.
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Ultima carte a lui
Jean Băileşteanu (1951-2018)
cauza eticii precare a oamenilor care
le-au determinat și pe care autorul i-a
observat și i-a descris cu o franchețe
fascinantă pentru orice tip de cititor,
inclusiv din rândul celor „prinși“ în
pagini cu fapte de regres moral.
În același timp, sunt investi
gate două societăți, înainte și după
Revoluția din ’89, cu medii dintre
cele mai diverse: școala, armata,
biblioteca, locul de muncă etc. În
această capcană a istoriei, cad mai
multe cunoștințe ale autorului ca om
al cetății. Un exemplu pitoresc pentru
felul în care unii au încercat să-și
convertească slugărnicia în conduită
demnă – cel puțin în aparență – dar
și pentru mască era tardiv, este cazul,
afirmat clar, în toate nuanțele de
către Jean Băileșteanu în roman, al
unui poet cu funcții importante, când
la o editură, când la o publicație de
prestigiu: în numărul din decembrie
’89, al revistei literare unde lucra,
proslăvea partidul și pe secretarul
general, iar în numărul din ianuarie
– 1990, se referea în mod demagogic
la democrație, la sacrificiu etc. La
întrebarea autorului, care ești tu cel
adevărat?, acel poet lăudăros, deși
frecvent ieșea din complicație cu
vorbe ipocrite și mieroase, de data
aceasta rămâne mut de uimire. În
substratul cărții, întrebarea persistă:
câți dintre aceștia, asemănători opor
tunistului slugarnic, au trecut granița în
democrație, importând noii organizări,
prin mediile pe unde au hălăduit, un
astfel de comportament umil.
Pentru lume în general, un pre
miu încununează o muncă, atribuie un
merit unei cărți deosebite. În volumul
al cincilea, autorul redă un dialog
purtat cu o femeie, dăruită cu funcții
importante în breaslă, care agitând
ideea că e statutar să stea la un loc
cu membrii unei comisii, desemnate
să acorde premii, nu pleacă de acolo,
decât după ce, sub influență, îi e
premiată cartea și ei. Pentru ce-i va fi
folosit răsplata respectivă, când, întrun cerc, oricât de restrâns, s-a purtat
ca un parvenit perfect și a dezamăgit,
dar, poate, a considerat că toate i se
cuvin, atâta vreme cât și restul va fi
fost obținut la fel.
Toate lucrurile din acest ro
man de factură memorialistică, ori
ginal prin temă: punerea față în față
a două societăți și străbaterea lor de
către personaje dinamice, precum Vi
orel Ceaușu, ins cu energie și umor,
trebuiau spuse exact cum apar pe
hârtie. Cei care sunt surprinși în rân
duri ca într-un malaxor, în ipostaze
despre care nu ar fi crezut că vor fi
aflate peste ani de un public vast, vor
conștientiza încă o dată cât de neier
tătoare e forța scrisului, mai ales când
pana se află în mâna unui scriitor ca
Jean Băileșteanu, care mereu observă
și când se așează la scris, nu se ridi
că decât dacă nu mai e cerneală în
călimară, iar până o umple, își con
tinuă cartea în gând. n

Î

ndeobşte, oamenii folosesc ca
porte-bonheur cioburi şi tini
chele atârnate la gât, trifoiul cu
patru foi, potcoavele de cai morţi,
niscai labă de iepure ţinută-n sân,
vreun Kalaşnikov etc. Eu unul mă
bazez pe magia junelui Răzvan Ni
cula ale cărei puteri şi-au găsit din
plin verificarea în experienţa ultimi
lor ani. Fiindcă, de când harnicul şi
gentilul scriitor îmi ţine companie

Diagramele
unei vieţi câştigate
pe străzile Capitalei, am început şi
eu, în fine, să fiu remarcat de tre
cători. Ar fi şi greu de trecut cu ve
derea o apariţie aşa expresivă ca a
lui, cu chipul ars de acel liebliche
Sonne der Nacht din Imnurile către
noapte ale lui Novalis, nedormit şi
palid, ochi de cărbune cu adâncimi
de mină, plete-n vânt, atletic, trench
coat lung din piele neagră din specia
Death Bones Gothic ori Just Tribal,
aşadar o versiune de Duncan Mac
Leod fără sabie la spinare, însă pur
tând la brâu un condei nu mai puţin
ascuţit. Scrierile, şi ele tot nişte Hym
nem an die Nacht, nu puteau fi alt
fel plămădite decât după chipul şi
asemănarea dumnezeului lor, fireşte,
de unde şi aspectul general de însce
nare epică a unei problematizări atât
de caracteristic analizelor acestui adept
al introspecţiei.
Examinând Diagramele unor
vieţi risipite cu noul său volum (Ei
kon, 2018), Răzvan Nicula face fi
gură de patolog al ratării existenţi
ale a cărei principală cauză pare să
fie faptul că „piatra lepădată de zi
dari“ este adeseori tocmai cheia de
boltă a întregii construcţii. În Car
tografia unui suflet, bunăoară, în
tâlnirea cu vagabondul Animi, la
prima vedere un fapt divers, se do
vedeşte în cele din urmă, de fapt,
providenţială. Fostul veteran de răz
boi ajuns pe drumuri – relatează
Herman – a dispărut după o vreme,
„dar nu înainte de a da vieţii mele un
sens. Nu înainte de a mă învăţa ceea
ce voi ţine minte toată viaţa.“ Spre
exemplu, că „războiul este singura
posibilitate de a sălta crima la rang
de act de eroism“, ori că „săracii îşi
îndură mai uşor sărăcia văzând că nu
sunt singuri“. Astfel de învăţăminte
se întreţes cu dinamica narativă mai
pretutindeni în prozele lui Răzvan
Nicula, apetenţa pentru gnomism in
dicându-l pe moralist. Orfevrul Al
bert din Bijutierul îşi dedică întreaga
viaţă făuririi „bijuteriei perfecte“,
un inel confecţionat doar din fier,
însă de o eleganţă a simplităţii fără
egal, pe gustul femeii curtate pentru

nici nu se mai osteneşte măcar să aş
tepte remedii urmate de deziluzii, în
ţelegând că expectativa cailor verzi
pe pereţi este ea însăşi unica, de fapt,
certitudine în anticipările oamenilor
(„unul din puţinele lucruri adevărate
pe care le fac în tot intervalul dintre
naştere şi moarte“). Vorba lui Am
brose Bierce – apropo de cuvinte
memorabile: „Viitorul? Perioada aia
când afacerile noastre prosperă, pri
etenii ne sunt prieteni adevăraţi şi
fericirea ne este asigurată“. Insolitul
turneu al cârciumilor din The Quest,
proiectat pe harta oraşului de câţiva
sugaci după metoda grafurilor mate
matice, se arată şi el, până la urmă, un
divertisment nu mai puţin amăgitor.
Vorbe de duh pe marginea „vânării
de vânt“ se rostesc şi în povestirea
Înainte de dimineaţă: „Un sacrificiu
nu este un sacrificiu dacă îţi este
comod să-l faci“ – îi luminează Ma
riel Gabasto pe studenţii săi de la
jurnalistică. Nici proiectatele sale
memorii pe tema poveştii de dra
goste cu Karina nu vor apuca să se
vadă realizate. „Molipsit“ de la au
tor, primarul Herbst din Oraşul
bunătăţii pune şi el la bătaie în
duelul electoral o întreagă colecţie
de maxime şi cugetări, dar nu ale
ratării şi iluziilor deşarte, ci ale
altruismului şi ale slujirii binelui
public. Adversarii politici îi impută
faptul că acest repertoriu sapienţial
nu face decât să trafice nişte aforisme
prefabricate de alţii, dar tocmai asta
şi este paremiologia: „A fura idei de
la cineva, e plagiat. A le fura de la
mai mulţi, e cercetare.“ (Legile lui
Murphy) Din alt aluat decât restul,
tandemul mai degrabă scenic din
Pierduţi experimentează o parabolă
bine regizată care-ţi readuce în me
morie, într-o anume măsură, neagra
alegorie eugenionesciană a Noului
locatar.
Diagramele unor vieţi risipite
aduc o nouă dovadă că acest tânăr au
tor al Gândurilor nopţii şi al Abisu
rilor nu şi-a risipit timpul în zadar. n
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iața ca o... paradă – Jurnal de
scriitor sub dictatură – ediție
completă în cinci volume, ro
man memorialistic (Editura Autograf
MJM, Craiova, 2017), de Jean Băi
leșteanu este un best-seller în sensul
cel mai profund, elaborat de-a lun
gul a patru ani. Titlul, care poate fi
interpretat ca o parafrazare a cărții
lui Marin Preda, trimite la concep
tul shakespearian, preluat și de Emi
nescu, lumea ca teatru, observată,
dintr-un colț, stând în sine, de către
scriitor. În cazul lui Marin Preda, de
numirea făcea aluzie la existența unor
personaje dornice să ia viața în piept,
să se arunce asupra ei, ca asupra unei
prăzi.
Conștiința scriitoricească este
fundamentală, sinceră cu misiunea
scrisului: „Până la urmă, deși nu
sunt un credincios fanatic, viața e
dată de Dumnezeu. Sau cel puțin
așa se vorbește. Și asta o spune nu
un aventurier, nu un nomad, ci unul
care n-ar putea trăi decât în limba
lui, în țara lui și cu poporul lui, cu
un devotament bolnăvicios față de
prieteni, în special, față de oameni,
indiferent de regim, în general. Așa
dar, în tot ceea ce urmează în această
carte, jur să spun adevărul și numai
adevărul... Așa să-mi ajute Dumne
zeu...“ (p. 9, vol. I).
Oamenii prezentați, după cum
se spune, cu subiect și predicat – în
majoritate – sunt încă vii, iar trăsătu
rile de caracter, desprinse din fapte și
atitudini, pot fi considerate noțiuni,
precum aceea de tartuferie. Cartea,
probabil bazată pe un jurnal de scriitor,
dublat de o memorie fabuloasă a au
torului, are o acțiune complexă, de
întindere mare, de la începutul dece
niului al cincilea, din secolul trecut,
până în contemporaneitate. Perso
najele sunt prezentate în măsura în
care au ieșit în cale autorului, cu acele
fapte și vorbe definitorii pentru mo
mentul interacțiunii.
Înainte de toate, Viața ca o...
paradă are un aspect de bildungs
roman, fiind descrisă devenirea spi
rituală, dar și în plan social, a per
sonajului-martor, care nu obține
nimic de la viață, decât prin muncă.
Destinul lui este un model pentru
orice tânăr, care, în momente de im
pas, când nu se poate destăinui celor
apropiați, problema părându-i de o
intimitate inefabilă, poate lua din
lectură avântul salvator: indiferent
de context, de vitregia survenită, nu
trebuie să renunțe la vocația nativă.
Camil Petrescu, dedublat, de exem
plu, în Ștefan Gheorghidiu, suferă
pentru că nu reușește să schimbe lu
mea în mijlocul căreia trăiește, cade
într-o depresie a geloziei, limitată
de experiența feroce a războiului.
Jean Băileșteanu lasă lucrurile să
se desfășoare așa cum vin, dar când
le transferă în carte, le analizează
judicios, în virtutea acelei părți pozi
tive care și ea ar fi fost o alternativă la
cursul vieții, dar nu s-a întâmplat din

care – să nu-ţi crezi urechilor – „pre
ţuirea aurului este o boală“ (dar par
că lipsa de feminitate e altceva?).
Deşi deznodământul este tragic,
artizanul fiind călcat acasă de tâl
hari şi ucis, el rămâne de fapt unul
apoteotic, capodopera inelului de
fier supravieţuind jafului graţie apa
renţelor, respectiv ignoranţei pră
dătorilor faţă de recunoaşterea ade
văratelor valori. Tot paradoxală e şi
evoluţia lui Hamel din Suflul nopţii,
care la început se luptă din greu cu
singurătatea, dar mai târziu, văzânduşi independenţa ameninţată de afec
ţiunea unei femei la fel de singure
(presupus rod al unor remedii oculte),
nu se dă în lături chiar s-o ucidă.
În Profetul trecutului, Dělir Krizcy
(doar pokemonii au nume mai bizare
decât creaturile lui Răzvan Nicula!)

N .

G E O R G E S C U

Ghimpii paradisului
în Floare albastră

F

Pe scurt, cred (sunt convins,
de fapt) că v’om şedè, pentru vă vom
şedè, cu dativul, are sensul grama
tical corect: noi vă vom şedea vouă,
evocând lumea eternă a Evelor amă
gind lumea eternă a bărbaţilor (vezi
şi distihul lui Blaga: Prin lumea
aievelor/Cântecul evelor). Rugii de
mure sunt locul îndrăgit de şarpe,
mai sus, fata zice: Şi de-a soarelui
căldură/Voi fi roşie ca mărul… Sunt,
iată, adunate elementele mitului bi
blic, sugerate discret.
Floare albastră face parte
dintre poemele angelice, acelea care
au în centru figura îngerului: de data
aceasta este îngerul generic, fata ce
vorbeşte în numele tuturor înge
rilor, şi omul generic, bărbatul care
primeşte mesajul în numele tuturor
bărbaţilor (oamenilor).
Când revine această grafie,
se remarcă şi apostroful larg: V’om
vorbi ’n întunecime (ca şi când ar fi
V’om vorbi n-întunecime), care im
plică lungirea lui i anterior, dând
oarecum sensul v’om vorbi şi iarăşi
v’om vorbi, cu sensul sporovăielii as
cunse în întuneric.
În Floare albastră îngerul
îi arată Lui paradisul – după care-l
coboară din nou în valea plângerii.
Că ea este tot o Fata Morgana, a se
face legătura cu finalul de la Egipetul:
Beduini ce stau în lună a minune o
privesc (umbra cetății Memfis) – Și
te-ai dus dulce minune (…) Ca un
stâlp eu stau în lună.
Revin la cea de-a doua îndrep
tare de text care s-a propus şi s-a
acceptat pentru acest poem: Totul este
trist în lume, versul final, este inovaţia
editorilor pentru Totuşi din revistă.
Acest totuşi trebuie însă păstrat,
spre tristeţea grămăticilor. Aici e mai
simplu de restabilit adevărul. Totul
vine de la ediţia a şaptea Maiorescu
unde nu s-a imprimat ultima silabă a
cuvântului şi a rămas locul alb, aşa:
Tot . În ediţia a opta se întregeşte
mecanic textul, pentru ritm: Totul
este trist în lume. Nu e vorba, aşadar,
de vreo ezitare sau revenire a lui Ma
iorescu, ci de un simplu accident ti
pografic. Cu totul interesantă este
soluţia lui Şerban Cioculescu: „Totuşi este trist în lume“, cu sensul totul
îşi este sieşi trist în lume. Nu este
atestată, desigur, la Eminescu în vre
un manuscris. Această luptă pe un
vers arată şi precaritatea studiilor fi
lologice la noi: dacă se confruntau
între ele toate ediţiile Maiorescu se
observa lesne greşeala tipografică din
ediţia a şaptea.
Fără a avea superbia să cre
dem că am epuizat subiectul, noi a
vem, totuşi, pretenţia că l-am des
chis. n

P A U L
A R E T Z U

C

onstantin Preda este un poet
prodigios, având o uimitoare
voluptate a scrisului. Dovadă
este ampla antologie Biblie cu litere
de zăpadă (Editura Hoffman, Caracal,
2017, 1440 p.), reunind poeme din 34
de volume. Predispoziţia sa creativă
este dată, mărturiseşte, de o stare de
har, de nevoia imperioasă de a se co
munica.
A debutat în 1984, cu volumul
Sora mea, înserarea, primit de critică
şi de congeneri cu mare entuziasm. De
la început, excedează inventivitatea
imagistică. Dar universul este unul
regresiv, melancolic, cufundat în
patriarhalitate şi în solitudine, ali
mentat de energii htoniene. Poezia
are elanuri eseniniene (tandre şi
ingenue). În ciuda accentelor nostal
gice, stările care domină sunt vita
litatea, frenezia tânărului avid de a
lua în posesie tainele lumii, vârstele
anotimpurilor, senzaţia ontologică pe
care o transmite casa părintească.
În lirica lui Constantin Preda,
între elementele naturii are loc o con
taminare, preiau unele de la altele
atribute: valurile Dunării sunt de grâu,
vara este un arc de triumf, muntele
plânge brazi, vinurile plâng şi ele în
carafe, poetul îşi mută odaia în fructe,
prin frunze trec şlepuri cu grâne, lu
mânarea are rădăcini în părinţi,
gândul e o corabie, păpădiile Îl plând
pe Iisus, pustnicii dorm în cuiburi
de vrabie... În toate, se manifestă o
continuitate vie, dinamică, se pe
trec permutări, corespondenţe, me
tamorfoze, lumea este un Eden pă
mântesc, alcătuit dintr-o îngrămă
dire de figuri de stil, de metafore şi
personificări, o mişcare ontologică
în care formele profane distilează sa
crul, lăsându-l să irumpă, sau, dim
potrivă, cele sacre devin familiare.
Totul este transformat în poeticitate:
femeia iubită, moartea părinţilor, al
ternarea nesfârşită a anotimpurilor,
jubilaţia şi tristeţea, satisfacţia de a se
simţi ales de har, egocentrismul. Con
stantin Preda rescrie lumea printr-un
imaginar poetic sătesc (tradiţionalist),
prin sensibilitatea omului înfrăţit cu
natura (care transformă tragicul în
blândeţe, moartea în alegorie).
Poezia iubirii e diseminată
peste tot, pentru că face parte, alături
de natură, de lumină, de melancolie,
de comunitatea cosmică, din plinăta
tea trăirii. Din unirea iubiţilor se nasc
arcanele lumii, muntele, câmpia,
fructele toamnei, toată flora şi fauna,
muncile câmpului şi meşteşugurile,
tainele sacramentale, firmamentul,
calea sufletelor, mitologia căminului,
boema sătească. Nimic nu este ex

primat direct, totul este corelat, este
parafrazat, intermediat, transformat
într-o infinitate de imagini, în stilistică.
Asalturile erotice sunt repetate la
nesfârşit, angajând întreg imaginarul
liric, toată recuzita de pitoresc şi de
tropi. Iubita este idolatrizată, sacra
lizată, reunind frumuseţe, gingăşie,
voluptate, naturaleţe, fertilitate, mis
ter, se confundă cu neliniştea, cu
tihna, cu fenomenele naturii, cu im
ponderabilitatea. Poetul întemeiază o
religie a femeii iubite, numindu-se pe
sine „sfânt al odăii“.
Din poezia (cu vocaţia cos
micităţii pastorale) a lui Constantin
Preda, nu puteau lipsi părinţii, priviţi
cu duioşie, cu întristare. El însuşi
resimte vremelnicia: „sunt de ţărână,
mamă“, „sunt trist ca un clopot/care
n-a bătut niciodată“. Natura, însă, e
integratoare, armonizează şi ocroteş
te tot existentul.
Poemele autoreferenţiale sunt
pline de tensiune, alcătuind un portret
fabulos: „iată un poet fericit/– zise
bufniţa de pe umărul meu –/şi mă
arătă cu degetul/iată amurgul – pe
cetea sa, maşinăria sa de război in
fernală, – rana lui cea mai adâncă//
sceptrul său e mai puţin strălucitor/
decât rana, decât sfioasa floare roşie
de arţar//iată un poet fericit/ iată
soarele care nu mai poate ieşi/ din
rana lui atât de adâncă“ (iată un poet
fericit). Scriitorul are vocaţia purită
ţii, a desăvârşirii, raportând lumea la
simboluri adecvate: bobul de rouă,
lumina, lumea florală, firul de grâu,
cerul, Dumnezeu, vinul, mierea,
câmpuri de maci, clopotul, crinul.
Orgoliul omului care s-a simţit veşnic
tânăr se preschimbă în meditaţie
existenţială, în deşertăciune.
Poetul este fascinat de ideali
tate, asumă poza romantică, vorbirea
sărbătorească. Înmulţind infinit ima
gistica, construind prin repetiţie, îm
perechind insolit cuvinte, creează o
lirică învoaltă, bazată pe iluminări,
pe expresivitate.
Poezia lui Constantin Preda,
prin caracteristicile ei distincte, are
aspectul unei enclave, în lirica de
azi. Ea are unele date proprii tradiţi
onalismului interbelic (spiritualitatea
rurală, un bizantinism şi un neaoşism
al limbii, sentimentul naturii, influ
enţa folclorică), dar şi trăsături neo
romantice (hipertrofierea eului, idea
litatea, voluptatea eroticii).
Constantin Preda este un bun
cunoscător şi un pasionat al limbii,
atribuindu-i acesteia o mare expresi
vitate, recurgând la imagini bogate,
vizuale, olfactive, auditive. Poezia sa
este extatică, un imn închinat iubirii
şi naturii. n
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loare albastră se publică îm
preună cu Înger şi Demon în
Convorbiri literare din 1 aprilie
1873. Între manuscrisele poetului s-a
păstrat o singură ciornă cu numai
câteva strofe din acest poem. El a
fost primit cu mari reţineri de către
critică (Anghel Demetriescu: „sfi
dând gramatica şi analiza logică“
etc); s-au propus şi s-au acceptat tacit
unele îndreptări, dar tot nediscutate
au rămas punctele fierbinţi. S-a co
rectat mai întâi strofa a şasea, care
în revistă sună aşa: Acolo’n ochiu
de pădure/Lângă bolta cea senină/Şi
sub trestia cea lină/Vom şedè în foi de
mure. G. Bogdan-Duică este cel care
sesizează că peisajul este imposibil
(cum să stea lângă cer?) şi schimbă
astfel: Lângă trestia cea lină/Şi sub
bolta cea senină. Ce „deranjează“, în
fond, aici? Peisajul este eminescian,
balta este, firesc, înconjurată de tres
tie, vezi atâtea alte poezii. Nu mai
avem, însă, dimensiunea înaltului,
apropierea de bolta cea senină, pei
sajul s-a mutat de la munte la şes.
Nimeni, însă, dintre cei care
s-au apropiat de acest text nu a sem
nalat şi cealaltă „greşeală“ din Con
vorbiri, pe care au îndreptat-o cu
toţii în mod tacit. Într-adevăr, revista
tipăreşte V’om şedè în foi de mure.
Mai jos, peste câteva strofe, grafia se
repetă: Şi sosind l’al casei prag/V’om
vorbi ’n întunecime. Dar acest v’om,
repetat ca să nu se creadă că este vreo
greşeală, înseamnă vă vom, implicând
un noi şi un voi. În Floare albastră,
după cum s-a spus, persistă chemarea
către absolut. Poemul vine după
Egipetul şi Amorul unei marmure
– şi cere abandonarea piramidelor
învechite ori a câmpiilor asire: Nu
căta în depărtare/Fericirea ta, iubite.
În locul acestora, este propus, ca loc
al fericirii, codrul, dar un anumit
codru, cel de deasupra lumii, de
lângă cer. Aluzia la raiul biblic este
cât se poate de transparentă. Iar acest
loc este plasat, tradițional, undeva
deasupra (Eminescu sugerează subli
mul prin imaginea stâncii ce stă să se
prăvale), din el curg cele patru flu
vii amintite în Scrisoarea III, etc. De
altfel, nu ştiu ce baltă adevărată ar
suporta, la şes, rugii de mure. Şi nu
ştiu, iarăşi, cum ar putea să şadă pe
rechea de îndrăgostiţi în foi de mure
fără a se înţepa. În notele de la ediţia
sa (1940), D. R. Mazilu comentează
corecturile lui G. Bogdan-Duică:
„Inversiunea cuvintelor poate fi o
glumă a poetului pentru iubita care,
din necunoaşterea naturii, îl invită să
şadă pe foi de mure, care au ghimpi“.
(De aceea, deci, trebuie lângă tres
tia şi sub bolta, cum a gândit... Emi
nescu înainte de a fi făcut gluma cu
pricina!)

un poet este
petala unei naţii

Ş T E F

Cântul VII
în care Louse – că aşa-l numim mai
departe – devine întruchiparea ficţiunii
şi călătoreşte cu viteza ei în spaţiu şi
timp în căutarea unui corp feminin pe
care să se oploşească

BEST OF

Iată-mă scriitorule dat peste cap
De trei ori ca-n poveste
Prefăcut și descântat ca o veste
Ce vine într-un plic sigilat
Sunt Louse iată-mă
Și ascultă-mă
Numai ficțiunea este adevărată
Și eu sunt acuma cavalerul ei
Și am pornit să cuceresc
Corpul cel mai râvnit
De luptătorii acestei împărății
Care nu-și ascund nicicând bărbăția

Tocmai lângă piciorul unui alt răpitor
Ce-o îndemna cu vorbe dulci să-l
urmeze
Ea-i răspundea cu diminutive gingaşe
Fiorosului îngenuncheat
Şi sălta repede în dans
Lângă celelalte
Picioare durdulii rochiţe-n multe voaluri
Lăsându-l pe acela prăvălit
Cu clavicula ruptă
Peste săracul Louse
Că nu-l mai putea nimeni deosebi
Printre firele de praf ale scenei

Căznit se-ntoarse iar în timp
Şi-n cunoscutele istorii
Spre care-l duse arta metempsihoză
Şi urcă pe-al Laviniei corp
De-astă dată
Mai întâi ca un melc pe sandale
Apoi ajunse la încheietura subțire
Ținând tot drumul mai întunecat
Spre-un vârf de deal îl atraseră
Focurile şi glasurile şi strălucirile de aur Și având grijă să nu-l prindă-n frecare
Genunchiul drept de cel stâng
Şi mirosurile de carne varză jumări şi
Să-l strivească-ntre ele
cârnaţi
Era subțire glezna Laviniei
Şi muzicile de trompete contrabasuri
Înfăşurată de o piele moale
chitare
Și rozalie
Şi rochiile înflorate ce dezgoleau
Corpurile învârtindu-se în hore nebune Dar spre genunchi râvnea
Și mai ales la-ncheietura lui
Şi repede ajunse-acolo condus
Unde poți face cuib
De un câine cu covrigi în coadă
Să-ncapă-un pui de graur
De un iepure şchiop cu copite de cal
Tocmai ieșit din ou
De un cal înaripat cu cap de taur
Se cuibări-ntre oboseli
Şi le recunoscu acolo din poveşti
Şi adormi-ntr-o clipă
Pe Lavinia însoțită de Elena și
Fără s-apuce a gusta din sângele ei cald
Mai tânăra Margareta
Ci numai cuprins de mirosuri
Gata să-l calce cu sandalele lor aurite
Și miroseau coapsele Laviniei
Ale Margaretei din piele de capră
A lăcrimioare și parcă sângele
Cu catarame mari
I se-auzea trecând în sus
Ale celorlalte din fir subțire
Și carnea i se unduia peste vinele
Cu multe împletituri
Ce-i făceau loc mai repede s-ajungă
De torsătură roșie
În camera unde aștepta pretendentul
Ce nu se muia ca aluatul ieșit din covată
Pe piciorul Margaretei sări-ntâi
Apoi apăsat să meargă la loc
Dar alunecă pe ciorapul mătăsos
Pentru o nouă dospire
Gata să-l calce o cizmă groasă
Erau acolo mulţi teutoni
Dar nu ținu mult somnul la îndoitură
Mari băutori de vin
Că se trezi al nostru Louse
În braţele unuia chicotea Margareta
Și mai făcu un salt
Şi vinul curgea pe mese ca seva
Tocmai când rochia răspunse unei adieri
Din ţevi subţiri şi lui îi curgea
Și-ajunse unde mângâierile vorbesc
Prin barba-ncâlcită pe pieptul păros
În toate limbile nemuritoare
Şi Margaretei pe sânii dezgoliţi
De mâna obişnuită mai mult cu securea Și mai mult urcă decât coboară
Mult mai căută Louse în spaţiu şi timp Cu grijă să nu smintească al plăcerii țel
Puțin mai avea până să intre
Alt corp să se oploşească
În ascunzișul cald râzînd ca după
Şi-l duse nebunia până la Elena
Ce-şi petrecea cu Paris trecuta-i tinereţe O aromată gîdilitură
Se strădui mai tare și pe brațul Elenei sări Că înainte-i sări țopăind cu copitele lui
Potcovite-n povești
Și pielea i se păru arsă de mângâieri
Puricele înstăpânit peste corpul Laviniei
Și de timp
Și chiar peste țară
Și nu-și putu agăța niciun picioruș
Ca să se țină morţiş
Sau pentru urcuș
(fragment din
Și iar căzu-n țărână
Epopeea şobolanului Louse)

Oglinda pierdută
Decantându-se viu, foarte viu
Din vieţile tulburi de până acum
Îşi trăieşte-nserarea şi cântecul.
Este mugur sălbatic de lumi
Înflorind răsăritul şi îngerii,
Grădinile din ceruri şi moartea
Răbdătoare de la capăt de drum.
Coborând în adâncul oceanului
Găseşte oglinda pierdută.
Trece prin poarta de apă şi vede
Un Dumnezeu fără corp
Cum se joacă trăindu-ne.

Adunată într-o singură stea
Trăiam bucuria unei flori anonime
Răsărite pe marginea unui drum părăsit
După o călătorie de multe milenii
Prin tija ocrotitoare a timpului.

Fiinţa fiinţelor
Lumina zumzăie de peste tot.
E o fiinţă a fiinţelor atotcuprinzătoare.
Trăiesc în ea, o celulă
Din organismul lumii
Vibrând aprins, în alergare.

Răsăritul continuu

Cerul meu e doar imaginar.
Gândul meu sparge
Bolta oului-cer
Dezmărginindu-mă iar.

Călător neştiut
Trăindu-şi lumina
Ca ghimpe vindecător
În carnea bătrână a întunericului.

Soarele nostru e ghemul de gânduri
Al fiinţelor dintotdeauna
Iubind prin cer şi pe pământ.
Lumina lor adunată se-ntoarce
Să nu trăim orbecăind.

Floare anonimă
Absorbind armonia
Din furtunile haosului.

Ea aude lumina

Sâmbur imun încolţind
În piatra indiferenţei.
Mierla strigându-şi chemarea
În cireşul îndrăgostit.
Mirarea din ochii unui copil
Pornit pe primul lui drum.
Viu orizontul aprins
De răsăritul continuu.

Călătorie în doi
Din arderea noastră
Se alcătuise o fiinţă invizibilă
Atotcuprinzătoare.
Avea doi ochi şi un corp
Transparent impregnat cu tăcere.
Un ochi erai tu
Un ochi eram eu
Împreună vedeam
Chipul unei lumi luxuriante.
Ne-am înălţat aruncând peste bord
Lestul trupului tău furtunos,
Apoi trupul meu
Greu de cenuşă şi cer.
Fără veşmânt, fără cuvânt
Din noi s-a ales doar lumina

Un copil plânge în noapte, undeva.
Nu cunoaşte cuvântul
Eliberator să-i spună
Mamei lui ce vrea.
Fiind încă în braţele
Lui Dumnezeu el cere
Doar prin gând schimbarea.
Are această putere.
Mama, aici, pe pământ
Îl alăptează pe Dumnezeu,
Îl ajută să crească, iubind.
Ea aude lumina, ea ştie
Tainele facerii şi refacerii lumii
Din nimic, poruncindu-i să fie!

Inima migratoare
Rătăcesc prin imaginar fără cârmă.
Corabia mea virează mereu după gând.
Trăiesc fascinat ca martor oglindă,
Vinovat fără voie
De tot ce tulbur şi schimb
Doar iubind.
Gândul meu învolbură marea.
Inima mea e pasăre migratoare
Ea, numai ea, recunoaşte magnetic
Cărarea spre propriul soare.

17

T R A I A N

I U S T I N
M O R A R U

P

oetul, ca și soldatul, după celebra vorbă a lui
Nichita Stănescu, indiferent că are sau nu viață
personală, își măsoară performanța după forța
inamicului pe care îl înfruntă. Dacă dușmanul este
un Goliat, îi oferă învingătorului său, prin dibăcia
praștiei, care nu angajează lupta de aproape, șansa de
a intra în istorie, în legendă, în nemurirea proverbelor.
Poetul, dacă-i poet, și aspiră la majuscula P,
trebuie să-și asume, în principiu, mizele mari, chiar
uriașe, riscul de a ieși învins, strivit, de a pierde totul,
cu șansa însă de a câștiga totul în cazul în care, din
urna sorții, cum zicea un alt poet, este extrasă bila lui.
Căci, ca în anecdota cu toreadorul, se întâmplă ca,
după corrida, nu bilele taurului să se regăsească în me
niul bodegii de lângă arenă.
Emil Dinga – poet de atitudini îndrăznețe – nu
face parte din rândul aspiranților la glorie pentru că
dorința sa, demnă de oricine vrea să-și spună scriitor,
este de a ieși din rând.
Un prim semn al abilității sale este acela că
pune un titlu de tipul măștii. Larvatus prodeo! Va
exclama cititorul recitind titlul volumului (Eu nu
am înțeles, Editura Tracus Arte, 2018) după ce va
parcurge masiva sa alcătuire, de zeci de texte lirice.
Deviza lui Descartes se potrivește titlului, dar nu și
conținutului. Căci confesiunea artistului e destul de
directă, în contradicție cu vreo maximă de tipul Be
ne vixit, bene qui latuit. Poetul Emi Dinga scrie și
aforisme (Aforisme – 2, Editura Tracus Arte 2018),
gen dificil, care presupune, cu fiecare enunț, o luptă
pentru depășirea enunțului anterior. Iar unul dintre
aforismele sale sună așa: Arta nu e niciodată neclară,
dar e întotdeauna ambiguă. El mizează așadar pe
ambiguitate, dar se supune regulii de a nu fi niciodată
neclar. Prin consecință, asemenea rosacrucianului
Cartesius, el caută și găsește certitudinea existenței pe
calea raționamentului așa încât un titlu ca Eu nu am
înțeles ține de ambiguitatea artei. El se continuă, poate
fi continuat lesne de cititor sau de critic, după lectura
cărții: Eu nu am înțeles încă! Dar dubiul mă certifică
în ființă cugetătoare, iar prin cugetare sum!
Cartezianismul lui Emil Dinga este atât de
rezolut încât, dacă nu ar fi sensibilitatea lirică și o sub
tilitate care îi dă o complicație, precisă totuși, precum
a spiralei față de linia dreaptă, poezia ar fi anihilată și
autorul ar rămâne la aforism.
Revenind la titlu, eu am o mefiență principială
față de autorii care pun titluri ce minimalizează opera.
Multe culegeri de versuri se intitulează: gânduri risi
pite, boala spiritului, mici retușuri lirice etc. În aces
tea, ghicesc neîncrederea subconștientă a poetului în
propria artă. Ce rost are să-l citești pe unul care are
mințile bolnave sau risipite, se ocupă de nimicuri și nu
întemeiază realitatea, ci îi pune tigheluri?
Poetul Emil Dinga mimează însă neînțelege
rea, așa cum Hamlet juca o comedie a nebuniei pentru
a întinde lațul unei capcane. De asemenea el se face
avocatul diavolului, punându-se în locul celui care
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lansează întrebări care slăbesc propria teză, pentru
a-i verifica stabilitatea. Un alt aforism care merită ci
tat, din volumul paralel cu cel de poezie, sună așa:
Orice știință mare este forjată doar de câțiva, cei mai
nesiguri pe ei. Ceilalți, care preiau rezultatele, sunt
mult mai convinși. Este evident că autorul nostru am
biționează să se afle printre cei „doar câțiva“ care,
prin șovăiala lor, conturează – paradoxal – axiomele
luate ca literă de lege de către cei „convinși“. Căci
postulatul, de la Euclid încoace, e bun în limitele lui
de folosință, precum principiile mecanicii newtoniene
sau chiar modelul pământului plat ca o tipsie și bazat
pe carapacea unei țestoase. Dar devine strâmt pentru
cel care vrea să-l generalizeze la alte dimensiuni.
Astfel și poetul, precum tot proverbialul alba
tros, împleticindu-se pe punte, este adus la disperare
de o viziune ptolemeică a lumii, care se potrivește atât
de bine unei babe, comuniste sau nu, care n-a ieșit
din cătunul ei. Evident că poetul, ca și albatrosul, nu
a înțeles și, dacă e poet adevărat, nici nu va înțelege
vreodată de ce marinarii se simt excelent pe câțiva
metri pătrați de scândură bătută de valuri, când au
în jur imensitatea tridimensională a spațiului și, zbu
rând prin el, se pot gândi – eventual cu pizmă – la po
sibilitatea de a hălădui în patru dimensiuni.
Două aforisme ale lui Emil Dinga explică, in
direct, semnificația titlului volumului său liric. E foarte
interesant că, în cartea de maxime, ele sunt consecu
tive: Dobândirea notorietății este reversibilă, dobân
direa valorii este ireversibilă. Și: Ce-i arta? Este o
înțelegere în afara explicației.
Așa fiind, neînțelesul se transferă prin arta
poetului către cititor. Iar când acesta îl preface în înțe
legere se obține produsul artistic cu însușirea (irever
sibilă) a valorii, aceasta transferându-se și asupra crea
torului. „Cântecul“ artistului „trece în Univers“ cum
ar zice G. Călinescu sau, cum și mai limpede spune un
mare poet care este, evident, idolul și modelul lui Emil
Dinga și căruia îi consacră un întreg ciclu poetic: Nen
țeles rămâne gândul/Ce-ți străbate cânturile,/Zboară
vecinic, îngânându-l,/Valurile, vânturile.
Una dintre lecțiile eminesciene pe care poe
tul nostru le-a învățat bine și pentru care îl ajută
cartezianismul său este aceea a prozodiei clasice. El
este un abil versificator, metrica și rima sunt îngrijite,
vorbele nu zdrăngăne, accentul nu se mută forțat, iar
rima nu-i adusă prin siluirea lexicului. Unele com
puneri par desprinse dintr-un caiet de exerciții didac
tice ale versificației, precum sunt „amfibrahele“, un
ciclu întreg în care poetul demonstrează ce se poate
face cu această structură metrică: Prin ceața-amintirii,
mă strig pe șoptite,/Cătând, prin pădurea de timp
înghețată,/Cărările-mi vechi, ce-s de mult troienite,/
Și nu-mi spun pe unde-am călcat altădată. Eminentele
tratate de versificație ale profesorului Mihai Dinu l-ar
putea avea ca „ilustrator“ pe Emil Dinga.
Dar abilitatea prozodică nu se oprește la mar
ginile Europei pentru că, în paralel cu cele două cărţi

TAG-uri

Între aforisme
şi lirism

citate, Emil Dinga a publicat, tot la Tracus Ar
te și tot anul acesta, și un volum de Pseudo-Ru
baiate (al doilea volum al său de acest fel).
Iertat să fiu dacă, în ciuda acestor fru
moase probe de versificație academică, îmi
plac mai mult „paulienele“ (alt ciclu poetic) în
vers liber și „miturile“ (idem).
Volumul se încheie cu un epitaf veseltrist în maniera lui Topârceanu care pune (con
tra)punct ironic, paranteze și ghilimele paginilor
grave care-l preced: Însă un gând în minte-nvie/
Acum, când pun vieții punct,/Nici un regret nu
va să fie:/Căci… nu voi ști că nu mai sunt.
Poetul, ca și soldatul, n-o fi având el
viață, dar moartea îi e sigur personală, chiar
când glumește cu ea. Emil Dinga este însă tânăr
încă și îi urez, în numele viitorilor săi cititori,
mulți ani și multe volume spre dobândirea
„valorii ireversibile“ la care aspiră.

Noduri
(pesemne)

T

itlul ilustru și ultim al lui Nichita Stănes
cu (Noduri și semne) nu o complexează
pe Ioana Greceanu (Noduri, verigi și
răsuciri, Editura Tracus Arte). Scriu aceste
rânduri în dimineața aniversării poetului,
care ar fi împlinit azi, 31 martie, 85 de ani.
Și constat că Ioana Greceanu are multe în co
mun cu o anumită latură a poeziei lui Nichita
Stănescu, cea în care el filosofa, obscurizân
du-se uneori, ajungând uneori să fie tratat
mai dur de critici, cum s-a întâmplat cu
Epica Magna. Poeta verigilor și răsucirilor
blochează porțile, într-un joc sau poate un
ritual magic, oferind șansa cititorului de a-și
încerca puterile hermeneutice sau doar de a
paria pe o combinație câștigătoare a cifrului.
Totul se explică în irealitate, îl asigură poeta
pe cititor, momindu-l să încerce a-i trece
pragurile. I s-ar potrivi rândurile dedicate de
un poet, ajuns academician de altfel, Henri
de Régnier, lui Mallarmé: Il le serait (obscur
n.m.) par la nature même de son génie qui
est tout de transposition, et de symboles,
s’il ne l’était pas par le style hautement
rationnel qu’il s’est créé en dehors et audessus de l’usage ambiant. Ai zice că, printrun vizionarism stupefiant, Henri de Régnier
a cunoscut-o pe Ioana Greceanu. Cea care,
în volumul recent de la Tracus Arte, urmea
ză căile majore ale poeziei sale. Nu mai
știu cine sunt clamează ea, chemătoare a
cititorului, provocat să-i descopere natura
adevărată el însuși! Sunt doi poli în creierul
meu care se inversează. Nimic nu mă mai
atinge – titlul altui poem. În vreme ce
ilustrul ei înaintaș (Nichita) proclama cine e,
dar în chip sibilinic: o pată de sânge/ care
vorbește. Sibilinică se vrea și este Ioana
Greceanu, mereu provocatoare pentru un
amator de dezlegări șaradiste. Dar și când
trece, imprevizibil, la directețe, izbutește
versuri superbe precum: Galbenul deasupra
albului/ și milioane de găuri în carne/ pentru
invaziile minuscule ale morții. Doar această
terțină s-o fi conținut cartea și merita să fie
scrisă și să poarte frumoasa copertă a lui
Mircia Dumitrescu! Sentimentele – spune
poeta – erau toate în așteptare/ lăsând nu
mai angoasa să umple vidul lăuntric. Dar
așteptarea și angoasa se transmit intens citi
torului în labirintul construit abil de Ioana
Greceanu pentru a-l pune la încercare. La fie
care colț, câte un minotaur își mângâie cor
nul întrebându-se: „mai suna-vei, dulce corn,
pentru mine vreodată“? n
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SCAN
Valeriu Ciobanu, poetul

N I C O L A E
M A R E Ş
Despre strâmbătate
Tolstoi a murit în gara Astapovo
la șase dimineața.
Departe de casă.
Iar ultimele lui cuvinte au fost:
„Nu înțeleg ce înseamnă: – Trebuie să fac!“
A murit fără să știe cine va putea îndrepta
Strâmbătatea toată
Neacceptată de el o viață întreagă.

Himere
Cu himerele nu m-am împrietenit niciodată
și nici de logodit cu ele nu m-am logodit.
Cine dorește vede de la distanță,
Că n-am fost plămădit cu ele din același lut.
Din copilărie în ochii himerelor
n-am putut să mă uit.
Aștept să se limpezească și cerul
Să văd măcar un contur al orizontului.
M-am împiedicat de zece ori
a unsprezecea oară m-am ridicat
Am căzut de o sută de ori
A suta una oară nu m-am mai ridicat.
Himera râde
A câștigat?

LA ANIVERSARA-

În Polonia
Poetului Theodor Damian,
la apariția volumului
Lazăre, vino afară

S-a întâmplat
ca aici în Polonia
să mă nasc din nou
S-a întâmplat în același timp
ca altul să devin
fără să mai fiu eu
Devenit-am altul fără să vreau
Devenit-am altul fără să mai fiu eu
Mereu altul mereu nemereu
Întorcându-mă înspre mine
De mii și mii de ori
Cu speranța în suflet
Că mă voi cunoaște mai bine
Am venit aici în zbor
Ca să mă-nalț
Și pe pământ până azi am rămas
Venit-am vesel ca să izbucnesc în plâns
Tot binele de pe lume-mi doream
Și nicăieri s-ajung n-aveam
Mare-i aici grădina lui Dumnezeu
Ca un teren de joacă al celui de sus
Precum bine a spus
Istoricul englez Davies

Eminent cunoscător al limbii, li
teraturii și istoriei polone, poet,
traducător, critic și istoric literar,
autor de aforisme, diplomat de ca
rieră, devotat prin tot ceea face
țării lui, România, Nicolae Mareș
împlinește 80 de ani. Îl sărbătorim
cu acest prilej, publicându-i câteva
poeme emoționante și urându-i
La mulți ani!, putere de muncă și
inspirație.
Alex Ștefănescu

Fără să-i supere pe aprigii polonezi
S-a demonstrat că trecutul
Pe-aceste meleaguri
În istorie se preface
Totul aici e un labirint
În care te poți rătăci
Rămâi
Să nu-ți mai revii
Întâlnit-am mulți sfinți
la care lumea se închină
Aureolele lor sunt lumini vii
Dar de-atins n-ai cum să-i atingi
Printre ei polonezii greu te vor primi
Polonezele te-atrag pentru a le iubi
Pe-aceste mame neîntrecute
Ușor le seduci
Dar greu de ele te desparți
Sunt niște lebede mute
Care-ți devin și mai dragi
Greu am ieși aici
Ieșit-am dintr-un labirint
Dacă-am ieșit...

Tribut
În mine s-au înecat bucuria
și tristețea unui veac.
Câtă veselie a avut în ea copilăria,
Copilăria din anii
În care totul a fost nevinovat.
Ce bucurie mai mare poți întâlni
În ființa ta
Decât atunci când știi că ești Om
− Atunci ce-ai mai putea deveni?
Și-atâtea povești ce mai poți născoci
Și lucruri noi vei afla.
Nici n-ai timp pe toate să le-nțelegi
Să te bucuri.
Și-am ajuns acum nostalgic
Să mă-ntreb
Copilărie unde te-ai dus?
Unde te afli?
De ce-ai dispărut fără să spui nimic?
Omul își poartă crucea zi de zi
Dar și-n fiecare noapte.
Poate atunci crucea e mai grea
În subconștient crescându-i greutatea.
Da
Crucea devine mai grea noaptea.
O trage în jos moartea.

„Cu limba până-n pământ, cu
urechile căzute ca de câine de vână
toare/Bufonul fu găsit într-o zi mort
prin ştrangulare,/Picioarele rahitice
atârnau ca picioarele de copil ţinut în
braţe,/Iar limba lui lungă, legănată,
mătura praful pe umbra defunctei
paiaţe…//Peruca i-a căzut roşie, ca
un caro as,/Iar papagalul i s-a mutat
de pe cocoaşă pe nas.//Bufonul rân
jea, de părea viu,/ Iar ochii îi erau
săriţi spre pustiu…/Mâinile erau
bălăbănite şi ele,/Iar sufletul zburat
dintre sinistre zăbrele.“ Am citat din
tr-un poet aproape necunoscut. S-a
stins din viaţă devreme, la numai
patruzeci şi nouă de ani, iar activitatea
lui vizibilă a fost aceea de cercetător
şi istoric literar la Institutul de Istorie
şi Folclor al Academiei, după ce îi
fusese asistent lui D. Caracostea, iar
mai apoi lui G. Călinescu. A publicat
puţină poezie, înainte de cel de-al
doilea război mondial, în Gândirea,
Naţiunea şi Viaţa românească. Volu
mul Fiul Lunii a apărut în 1969, sub
îngrijirea lui Dinu Pillat. Poetul, Vale
riu Ciobanu, fiul istoricului Ştefan
Ciobanu, nu a apucat să îl vadă ieşit
de sub tipar.
Versurile de mai sus fac parte
din poezia Moartea bufonului, Dacă
tragismul acrobatului care sfârşeş
te în timpul unui salt mortal, la circ,
într-o cunoscută poezie a lui Ion
Minulescu, îl atinge mai mult în
treacăt, ca un incident care vine şi
dispare rapid din faţa ochilor, pe ci
titorul neatent la detalii şi sedus de
versul uşor al autorului, aici tabloul
are o dimensiune copleşitoare. Prin
măiestria şi umanitatea profundă a
viziunii, comicul ce ţine de recuzita
personajului, creată să aducă râsul,
în combinaţie cu înfăţişarea lui
ridicolă, rezultată probabil dintr-un
accident al naşterii, se transformă în
opusul lui, tragicul. Finalul e dintre
acelea în care, chiar dacă lectorul
nu se identifică pe sine în personaj,
oricine îşi poate vede nimicnicia
propriei condiţii, la un nivel mai ge
neral, subliniind tragicul despre care
vorbeam: „Când groparii veniră să-l
ducă/Erau râsete pline. În oraş co
linda zvonul,/Râdeau cu toţii, dar nu
râdea Bufonul…“ Un comic mort
este aproape un nonsens, aşa încât
oamenii râd ca de ultima năzbâtie a
scamatorului.
Istoriile literare îl ignoră pe
Valeriu Ciobanu, poetul. Beneficiază
de două pagini, totuşi, datorate Cor
neliei Ştefănescu, în volumul co
ordonat de Marin Bucur în 1980,
Literatura română contemporană,
I, Poezia. Dacă acum putem avea o
antologie mai mult decât consistentă
din cele peste o mie de poezii rămase
după autor, alături de cele incluse
în Fiul Lunii, aceasta se datorează
eforturilor poetului şi prozatorului

Ion Lazu, rudă cu autorul. Recent,
acesta a făcut să apară volumul
Cântece de zgură. Antologie lirică
(Eikon, Bucureşti, 2017), cuprinzând
versurile edite, ciclurile Fiul Lunii
şi Bufonul negru, deschise de Pre
faţa din 1969 a lui Dinu Pillat, pre
zentarea despre care am amintit, a
Corneliei Ştefănescu, o Evocare de
Al. Săndulescu şi o Prefaţă a îngri
jitorului la partea a doua, intitulată
Haina de brumă, aceasta cu nouă ci
cluri poetice de mai mică întindere,
începând cu Cântece de zgură. Este
oferită, astfel, o întâlnire dintre cele
mai neaşteptate cu o lirică în note
aspre, dar şi profund elegiace, cu vi
ziuni ce amintesc de Arghezi în fra
zare şi în lexic, uneori, inundate de
un aer neomodernist, parcă evocân
du-l pe Adrian Maniu, dar şi cu unele
accente ce îl apropie de Nicolae La
biş, ca şi de Radu Stanca.
Cei care l-au cunoscut pe
Valeriu Ciobanu spun că Arghezi a
avut, la un moment dat, intenţia de
a-i prefaţa un volum de versuri. Cum
cartea a tot întârziat să se adune în
pagină, disponibilitatea poetului Cu
vintelor potrivite nu s-a materializat.
Iată câteva versuri care ar fi putut
să îi trezească rezonanţe familiare:
„Cu mâini de singurătate vii în ora
trandafirie/Să-mi arăţi faţa pustie/
Cine eşti tu ce mă sperii cu ochi de
pulbere/Şi-mi vorbeşti tulbure.// Poa
te ţi-au crescut spini în carâmb/De
ai colorit strâmb?/Poate ai căzut din
stea, din sfere/că mergi peltic şi mo
fluz/Şi îmi torni în auz/Vorbe de un
cenuşiu de mistere.“ (Dorinţe).
Recurenţa motivului bufonu
lui ar putea să conducă la ideea că
poetul – mizantrop şi cu vorbă şfi
chiuitoare, dar un profesionist re
dutabil într-ale istoriei şi teoriei
literare, în plus, iubitor cu nesaţ al
naturii şi al florilor, după cum îl
descriu contemporanii – vedea în
acesta un fel de alter ego. Mai de
parte, picturalitatea sumbră, de poet
al nopţii şi al penumbrelor, simţul
paradoxului, capacitatea de a împe
rechea cuvinte surprinzătoare, temele
melancoliei şi morţii irigă o poezie
cu un timbru foarte personal, dincolo
de contextualizările la care am apelat
pentru a-l face mai accesibil în puţinul
spaţiu de care dispun. Pare neîndoios
că avea o conştiinţă a sinelui poetic
de o acută inserţie într-o lume străină,
redând-o ca pe una inversă, alcătuită
din materie neagră. Citez din poezia
Rupturi: „Fiul Lunii plânge cu lacrimi
lucind a stea,/Soarta i-a prezis să nu
stea,/Să colinde taigalele şi saivanele
de catran,/Să-şi adune deznădejdea
an cu an,/Veac după veac,/Pe căile cu
sufletul pustiu, sărac“.
Este mai mult decât evident
că după apariţia acestei antologii, Va
leriu Ciobanu va trebui să îşi ocupe
locul ce i se cuvine între poeţii noştri
semnificativi de la jumătatea secolu
lui al XX-lea. n
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cesta este titlul unei antologii
de poezie religioasă apărută la
editura Eikon. Autorul este un
călugăr preot de la Cernica. Are 65
de ani şi de mai bine de treizeci de
ani şi-a închinat viaţa celor sfinte şi
neprihănite. Aceasta însă nu l-a oprit
să nu se înfrupte din deliciile poeziei.
A scris şi a publicat. Îl cheamă Ig
natie Grecu, nume care în lumea
poeţilor nu sună neapărat bine. Dar
nu numele contează, ci poezia. Şi
avem de-a face, o spun cu mâna pe
inimă, cu poezie adevărată. Autorul
are o veritabilă ucenicie în marele
laminor al cuvintelor. Adică ştie că,
dacă spune Hristos, nu a rezolvat
nimic. Nici Doamne iartă-mă sau
ajută-l Doamne pe păcătosul de mi
ne... El ştie să scrie şi, fără a face
din meşteşugul scrisului un scop în
sine, pune pe hârtie cuvinte care sunt
poezie. Cartea este prefaţată de Dan
Verona care execută o introducere pe
măsura cărţii.
Mandylion este un fel de a
mestec între mandala hindusă şi en
golpionul episcopal. Este ceva pe
care-l purtăm în inimă şi care nu
dispare. Ignatie nu se preface şi ne
dăruieşte nouă o panoplie de învă
ţătură poetic duhovnicească. Oriunde
ai deschide cartea, te frapează mesajul
versurilor. Nu este vorba de plăcere
estetică, ci de o chemare spre credinţă
şi cuget. Poetul şi monahul Ignatie
vine spre semenii săi cu dragoste şi
dorinţă. Nu vrea să ne ia ochii, vrea
să ne fure inima. Şi o fură. Este om
înainte de-a fi poet. Este o vietate
care crede în viaţa de aici şi în viaţa
de dincolo. Tot ce am citit din cartea
acesta m-a emoţionat profund. Am
înţeles că dacă plâng lacrimile nu
trebuie şterse de pe faţă, ci păstrate ca
giuvaere. Că fiinţa mea e nevolnică în
faţa împărăţiei de dincolo, că eu nu
sunt eu, ci o fărâmă dintr-un mesaj
prin care tot universul se va mântui.
Nu aceasta este menirea unei cărţi
adevărate? Câte cărţi de poezie nu
avem pe lumea aceasta, pe care le
tratăm cu indiferenţă, le aruncăm întrun colţ al camerei şi nu ne mai uităm
la ele! Sunt nenumărate şi este păcat
de ele. Dar asta-i situaţia. Ei bine, eu
combat această realitate fiindcă am
în faţa ochilor mei o carte de poezie
a unui autor care nu are nevoie de
laude. Ce ne spune el? Dragii mei,
iubiţi credincioşi, eu nu vreau să mă
lăudaţi, eu vreau să intru în voi, ceva
din mine să fie şi în voi şi în felul
acesta să realizăm ceea ce spune şi
liturghia: să ne iubim unii pe alţii şi
într-un gând să mărturisim...
Dar haide să trecem la poezie.
Nu e ea miza supremă? Stihuri despre
nisip... Ce să fie acest lucru ce lin se
pogoară din ceruri aşternându-se

blând? Cântecul pe care l-am cântat
astă vară abia acum se întoarce la
voi pe pământ. Parcă văd un aşa zis
cunoscător de poezie care râgâie şi
se declară sătul, spunând că aşa ce
va e o prostie. Nu-l contrazic, nu mă
supăr, nu mă inflamez, îl las să spună
ce crede el, doar mă întristez... încă o
dată, a mia şi a mia oară revin asupra
condiţiei poetice şi spun cu toată
convingerea că nu de teribilisme
avem nevoie, ci de o mare smerenie,
de o aplecare întru tăcere, de sfio
şenia sufletului care până acum a
fost biciuit. Avem nevoie de Ignatie
Grecu, de Daniel Turcea, de Sorin
Mărculescu în marile lui poeme re
ligioase. Iertaţi-mă, stimată critică
literară, pentru îmbăţoşenia mea, nu
vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau
s-o fac pe deşteptul când ştiu că sunt
prost... Dar nu avem nevoie de un su
prarealism dubios, avem nevoie de
versuri curate, de naivitate, de umi
litate, de o foaie albă de hârtie pe care
nimeni nu mai îndrăzneşte să aştearnă
un cuvânt... De asta avem nevoie.
Cartea lui Ignatie Grecu m-a întors
spre originile mele. Sunt un om care,
pentru a se descurca în viaţă am făcut
o mulţime de compromisuri. Poezia
aceasta mă spală de toate greşelile.
În urmă cu 70 de ani Nichifor
Crainic făcea din asemenea versuri
dictatură. Pe urmă, împreună cu şo
bolanii, a mâncat firimituri de pâine
de pe cimentul celulei în care era în
chis. Nu ştia că asta-l va aştepta.
Părintele Ignatie iese din
biserică şi priveşte oglinda lacului în
care s-a reflectat şi Ioan cel Străin,
Ivan Kuligin, marele călăuzitor al
Rugului Aprins.Versurile sale trimise
spre lume au toate şansele să nu fie
luate în seamă. Ştie şi lucrul acesta.
Poate ar dori să intre în puşcărie fie
şi cu preţul ca o mie de creştini să
citească ce a scris. Dar aşa ceva nu se
va întâmpla. Poate din această cauză
este şi foarte trist. Plânge aşa cum
plâng şi cuvintele sale. Eu, cititor,
nu plâng. Dar tristeţea mea e la fel
de adâncă.
Există o lecţie a anonimatului
pe care o înveţi fără profesor. Este
cea mai dură lecţie. Eşti singur şi,
pe măsură ce îmbătrâneşti, înţelegi
că, orice ai face, oricât de rău te-ai
îmbolnăvi, nimeni nu va veni să te
întrebe de sănătate, nimeni nu va
exprima o părere asupra cuvintelor
tale la fel de bolnave. Te uiţi doar pe
fereastra chiliei şi suspini, suspinul
izbăvirii... Ce să mai scrii? Mandy
lion... Vibraţia din ceruri este cel mai
bun răspuns. n

dentul din 1903 fusese aproape ui
tat. Muzicianul era, fără îndoială, la
curent cu toate noutăţile în domeniu.
În 1922 Vincenzo Lancia lansează pe
piaţă prima maşină cu cilindri în V:
Trikappa, cu 8 cilindri în V. Motorul
era foarte puternic, ajungând la 100
de cai putere, ceea ce putea dezvolta
o viteză uluitoare pentru acea vreme:
130 km/h. Au fost construite până în
1925, 847 de maşini Trikappa, într-o
primă serie de 50, urmată de două
serii succesive de modele diferite
în privinţa caroseriei. O asemenea
maşină costa circa 69.000 de li
re. Puccini a fost printre primii care
şi-au cumpărat un Trikappa, un alt
proprietar celebru al unei asemenea
maşini fiind Gabriele d’Annunzio.
Cu această Lancia Trikappa,
compozitorul a făcut o lungă călătorie
prin Europa, începând din august
1922, pe un traseu de 3000 de km. Îl
însoţea un grup de prieteni, care au
călătorit cu Lancia Trikappa şi cu o a

doua maşină, un FIAT 501 al amicului
său, Angelo Magrini. „Expediţia“ a
avut următorul itinerariu: Cutigliano,
Verona, Trento, Bolzano, Innsbruck,
München, Ingolstadt, Nürnberg,
Frankfurt,
 Bonn, Köln, Amsterdam,
Haga, Konstanz şi de aici întoarcerea
în Italia.
Trikappa nu avea să fie ultima
maşină a muzicianului automobilist,
sincer îndrăgostit de invenţia secolu
lui. În primăvara anului 1924 îşi
cumpără o Lancia Lambda, un exem
plar din a doua serie de astfel de ma
şini, lansate în iunie 1923.
Cu ea avea să facă ultimul său
drum, în 4 noiembrie 1924, de la Tor
re del Lago la Pisa, de unde lua trenul
spre Bruxelles, pentru a se interna în
vederea operaţiei de cancer laringian,
care i-a fost fatală. n
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uţini ştiu că lui Puccini i se
datorează construirea primu
lui automobil de teren, cel puţin
în Italia. Compozitorul era un pasio
nat automobilist.
Prima maşină pe care şi-a
cumpărat-o a fost un De Dion Bouton
5 CV, pe care o văzuse la expoziţia
de la Milano în 1901. Cu acest au
tomobil ajungea repede de la vila sa
din Torre del Lago, la Viareggio sau
la Forte dei Marmi. Torre del Lago e
un oraş care face parte din localitatea
Viareggio, provincia Lucca (oraşul
Lucca este locul naşterii muzicianu
lui pe 22 decembrie 1858). După
puţin timp, la începutul anului
1903, Puccini îşi cumpără un nou au
tomobil, o maşină Clément-Bayard,
achiziție care-i va satisface, tempo
rar, pasiunea pentru viteză. Este pe
rioada în care marele compozitor
este amendat adesea de către poliția
din Livorno, evident pentru viteză
excesivă. Turarea motorului până la
limită va duce totuşi, în
ziua de 25 februarie 1903,
la un accident. Era seară,
maşina prinsese viteză,
drumurile erau proaste.
Aproape de Vignola, au
tomobilul se răstoarnă în
stânga, într-un şanţ. Elvira,
soţia lui Puccini, fiul
lor, Antonio, şi mecanicul
scapă nevătămaţi. Singu
rul rănit este pasionatul
automobilist, care suferă
o fractură de gambă.
Însă pasiunea pen
tru automobile nu putea
fi oprită. Puccini trăia cu
intensitate dorinţa de a-şi
achiziţiona cele mai noi
maşini ale vremii.
În 1905, cumpără
o nouă maşină, un SizaireNaudin, apoi alta, o Isotta
Fraschini de tipul AN 20/
30 CP; mai târziu două
automobile FIAT, unul de
tipul 40/60 CP, în 1909,
urmat de un FIAT 501 în
1919. Era probabil foarte mândru
de aceste maşini, ideale pentru a-şi
plimba familia şi prietenii. Simţea
însă nevoia unei maşini cu care
să poată merge pe drumuri de ţară,
a unei maşini de teren pe care să o
folosească inclusiv în escapadele vâ
nătoreşti. Acesta este motivul pentru
care îi cere lui Vincenzo Lancia,
pilot de automobile şi antreprenor,
fondatorul firmei cu acelaşi nume,
să-i construiască o maşină capabilă
să meargă pe drumuri grele. A fost
prima maşină de teren („fuoristrada“,
cum spun italienii) construită în Italia,
pe care Puccini a cumpărat-o la un
preţ exorbitant la vremea respectivă:
35.000 de lire. Maşina era puternică,
avea şasiu ranforsat, roţi mari, numai
bună pentru deplasările pe drumuri
denivelate sau desfundate, iar acci

Giacomo Puccini

Mandylion
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âteodată îi invidiez pe ameri
canii din industria cinemato
grafică pentru că au avut cura
jul să le sancționeze și pe cele mai
puțin reușite creații care-și fac loc în
a șaptea artă. Sunt sigur că instituția
Zmeurei, cea care consacră cele mai
proaste titluri din anul precedent, in
clusiv actrițe și actori, scenarii sau
combinații de personaje este o insti
tuție cu o chemare sanitară investită
cu cea mai înaltă misiune, și anume
aceea de a pune degetul pe fața pros
tiei, a cupidității, sau avidității produ
cătorilor de film de la Hollywood.
Nu actorii sunt proști, nu regi
zorii sunt idioți, ci comanditarii filme
lor în care Kim Basinger (Cele 50
de umbre), o actriță de nivel mediu,
Tom Cruise (Mumia), actor excelent
în filme de acțiune, sau Mel Gibson
(Daddy’s Home 2), afirmat în câteva
pelicule bune sunt uneori candidați și
câștigători ai Zmeurei de Aur pentru
cele mai proaste prestații. Baywatch și
Cele 50 de umbre au primit, separat,
Zmeura pentru Excelanță artistică.
Dar o premieră în istoria Zme
urei este și acordarea deloc râvnitului
premiu unei pelicule de animație, The
Emoji Movie, fericită câștigătoare a
următoarelor distincții: Cel mai prost
film, Cel mai prost scenariu, Cel mai
prost regizor – Anthony Landis, Cea
mai proastă combinație de personaje.
Ursul de Aur a revenit în Ro
mânia în 2018, după trofeul acodat
filmului Poziția copilului de Călin
Peter Netzer cu câțiva ani în urmă.
El a premiat filmul Nu mă atinge-mă
semnat de Adina Pintilie. Am asistat,
șocat, la reacția unor așa-ziși comen
tatori TV în legătură cu filmul la
ureat la Berlin, subliniez, cu cel mai
important premiu, plus unul pentru
debut. Întrucât prostia pare a fi un
apanaj al posturilor de televiziune, nu
mă mai miră comentariile critice ale
unor nulități considerate staruri TV.
Cu Oscarurile, ar fi o altă
problemă, una legată de plagiat; filmul
câștigător adunat patru Oscarur: Cel
mai bun film, Cel mai bun regizor
(Guillermo Del Toro), Cea mai bună
muzică originală (Alexandre Desplat)
și Cea mai bună scenografie (Paul D.
Austerberry, Shane Vleau și Jeffrey A.
Melvin). Forma apei, fiindcă despre
ele este vorba, pornește de la un ro
man scris de regizor în colaborare cu

Daniel Kraus, carte inspirată, se pare,
de un film din 1954 – Creatura din
Laguna Neagră. Nu mai vorbesc de
clasicul scriitor rus Aleksandr Bele
aev, care a creat Omul amfibie.
Cineastul de origine mexicană
Guillermo del Toro impune prin filmul
său mai multe teme ale prezentului
care sunt legate într-un love story
construit între o femeie de serviciu și
un monstru amfibiu; creatura are ca
pacități nebănuite şi, de aceea, ame
nințate de o civilizație orgolioasă, su
pusă prea mult atitudinii denumite
corectitudine politică.
Am văzut de două ori un
scurtmetraj olandez din 2015, regia
și scenariul Mark S.Norkaemper, The
Space Between Us, realizat la Acade
mia de Film de la Amsterdam; pe
parcursul a 12 minute, scurtmetrajul
rezumă povestea oscarizatului de pa
tru ori. O fi și aici doar o reverență (un
omagiu) și nu un plagiat.
Victoria cineastului Guillermo
del Toro era de altfel anunțată și de
precedentul său premiu pentru același
film, Leul de Aur de la Veneția, cel
mai vechi festival european, ale cărui
premii susțin puternic orice regizor.
Guillermo del Toro este al trei
lea regizor mexican care cucerește
statuetele Hollywoodul, precedenții
fiind Alfonso Cuaron și Alejandro
Gonzales Inarritu (de două ori).
Cele mai bune interpretări ac
toricești au fost premiate pentru rolul
Winston Churchill, jucat de Gary
Oldman în filmul biografic Darkest
Hour (Ziua decisivă, regia Joe Wright)
și, Frances Mc Dormand, pentru ro
lul din Trei panouri lângă Ebbing,
Missouri (regia Martin McDonagh).
Primul film evocă perioada
dintre numirea ca premier a lui Chur
chill și momentul retragerii de la
Dunquerque, din 1940, când trupele
engleze au plecat de pe continent, lă
sând armata franceză singură în fața
inamicului german. De altfel, mo
mentul a mai fost evocat și în filmul
Dunkirk, regizat de Chrisopher Nolan.
Al doilea film desenează dra
ma unei mame pornite într-o cruciadă
a răzbunării fiicei violate și ucise.
În același film, s-a remarcat și Sam
Rockwell, premiat cu Oscarul pentru
cel mai bun actor în rol secundar, in
terpretul unui polițist corupt, trans
format într-un justițiar capabil.
Cum apelurile
pentru egalitate, diver
sitate, precum și pu
ternica, dura, mișcare
#MeToo s-au făcut pe
deplin auzite și la de
cernarea Oscarurilor,
rezultatele au fost mai
degrabă
umilitoare
pentru femei, doar
șase dintre actriţe fiind
recompensate la final
cu râvnita statuetă;
restul trofeelor, 33 la
număr, revenind băr
baților. n
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007, primăvara. Tocmai ieşeam
dintr-o mică staţie de metrou
parizian, Saint Sébastien Frois
sart, când, dintr-odată, pe zidul care
creştea în apropiere, mi-a apărut în
faţă un afiş cu Frédéric Beigbeder. În
mărime naturală: cu torsul gol, blugi
talie joasă şi o carte poche în mână.
Adică reclama pe care şi-o făceau
Galeriile Lafayette – Bărbaţi, celebra
firmă de pe Bulevardul Haussmann
din Paris. Că era o aluzie la Yves Saint
Laurent pozând pentru Jean-Louis
Sieff în 1971 părea în firea lucrurilor
modei. Aceeaşi frizură, aceiaşi oche
lari. Totuşi, Yves Saint Laurent era
gol pe-atunci, ca s-o spunem pe fran
ţuzeşte, comme un ver (mot-à-mot: ca
un vierme; noi am zice: gol-puşcă).
Iar trecerea de la despuierea în pielea
goală la despuierea pe jumătate nu
venea din faptul că – o dată nu în
seamnă de obicei – această reclamă
din lumea modei implica, în filigran,
un apel la lectură. Departe de asta.
Ca să spunem cinstit, promovarea
cărţii trece adesea pentru Frédéric
Beigbeder prin zona nudului, prin
propria sa estetică a şocului. Da, este
într-adevăr trist. Faptul că nudul şo
chează încă în secolul al XXI-lea.
Că, treizeci şi şase de ani mai târziu,
îl reîmbrăcăm, metaforic vorbind, pe
Yves Saint Laurent. Dar nu într-aco
lo ţintim noi. Demersul noastru este
acela de-a arăta cum poate fi instru
mentalizată această estetică a şocului,
ba chiar bine instrumentalizată, în
favoarea cărţii şi, în general, în fa
voarea culturii.
2002. Afişul îmi aminteşte că,
în 2002, Frédéric Beigbeder a reușit
să genereze – avant la lettre – un buzz
mass-media extraordinar prezentând
complet dezbrăcat emisiunea Eu şi
cărţile pe canalul Paris Première şi
încurajându-i pe invitați să se dezbra
ce și ei. Cu toate că nu era cine ştie
ce – până la urmă, deh, doar un tip
gol-puşcă –, marile ziare au țipat cât
au putut: scandal. Emisiunea a făcut
o audienţă fără precedent iar cărțile
prezentate de-a lungul timpului s-au
vândut valuri-valuri.
2013. Trec anii și oaspetele
special al celui mai urmărit Jurnal de
pe postul TV Canal+ este chiar Fré
déric Beigbeder. Dorește să relan
seze, ca nou director editorial, revista
Lui. Inițial, o revistă de charme; apoi,
vizibil pornografică; în prezent, un
amestec de erotism, modă, cultură
(literatură, film, arte vizuale etc.)
și tendințe geek. Contextul obligă:
el, FB, tronează gol într-un fotoliu,
având dinainte o carte mare drept

frunză de viţă de vie. Clișeul amuză,
este aplaudat în studio. Marile ziare,
aceleași, strigă din nou scandal șişi bat joc de Frédéric Beigbeder,
publicând o caricatură care actuali
zează complet fotografiile lui Yves
Saint Laurent din 1971. Cumpărătorii
îşi smulg din mână primul număr
al revistei Lui, tipărit în 400.000 de
exemplare!
1981. Reţeta care iese la iveală
nu este recentă. Iată un exemplu.
Jean-Paul Daoust, autor în vârstă de
treizeci și cinci de ani, dorește să-şi
facă o intrare zgomotoasă pe piaţa
poetică din Québec. În consecinţă,
elaborează o strategie. În volumul lui
de versuri Portrete de interior, citito
rul va descoperi o fotografie virată
complet spre roz: tolănit pe o piele
de zebră, Jean-Paul Daoust la pielea
goală, îmbrățișând un magnum/o sti
clă de 1,5 l de șampanie. Și, mai mult,
poezii vorbind despre îngeri carnivori
și, cu mândrie, despre înclinațiile
homosexuale ale autorului. Gaston
Miron i-a spus la lansare: „Dar nu
te-ai jenat, băiete...“ Şi băiatul i-a
răspuns: „Eeeh, şteeei matale, Gas
ton, nu-i vorba doar despre ţara asta,
e lume nene-n interior!“ Dincolo de
anecdotă, ar fi prea puțin dacă am
zice că această intrare în poezie a
fost spectaculoasă. Tapaj, indignare
și trecem peste. Acum să traducem:
o uriașă lovitură publicitară! Tirajul a
fost epuizat pe loc!
2014, vara. Patruzeci de cărți
mai târziu, Jean-Paul Daoust parti
cipă – via internet – la un peep-show
poetic transmis într-o mașină parcată
lângă Piaţa de poezie de la Paris. În
totdeauna transgresiv la modul ironic,
Jean-Paul Daoust a devenit între timp
o voce inconturnabilă a poeziei din
Québec și a celei francofone.
2016. Încă vreo patru volume
mai târziu, Jean-Paul Daoust este
ales membru al Academiei de Litere
din Québec. În discursul său, revine
asupra tolănitului pe zebră și sticlei
de șampanie.
2016 bis. Există, şi pe la noi,
poeți care se dezbracă. Pentru a pune
în scenă poezia performativă. Ceea
ce pică bine pentru demersul nostru,
știind că avem un punct esențial de
clarificat. Nudul servește ca instru
ment mediatic: atrage atenția asupra
subiectului. Dar, atunci când nu exis
tă nimic asupra căruia să atragi aten
ția, dezbrăcarea-n public este, se-nţe
lege, profund inutilă.
Pe la noi, poeții n-au înțeles
mecanismele chestiunii. Asta îmi
amintește de un foarte tânăr poet
belgian, jumătate avocat, jumătate
artist punk tuns cu creastă, care a
citit gol pe o scenă underground din
Liège până când publicul, excedat
de versurile sale care zburau la mică
altitudine, razant cu solul, i-a strigat
scuteşte-ne! Doar o poetă din sală pă
rea interesată de acel performer: con
tinua să-l fotografieze de aproape. n
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Zmeură, Urşi, Oscar-uri...

În pielea
goală (I)

A U R E L
M A R I A
B A R O S

CUt - up

C ă L I N
S T ă N C U L E S C U

Jocul de-a jocul

T

D A N A
P O C E A

„joc“ cu accente duios-amare. Ideea
e ingenioasă și semnificațiile ei le
văd concentrate în două citate. Unul
îi aparține lui André Malraux și e
reprodus în caietul program: ,,Jocul
este o sinucidere fără moarte“. Altul,
neputând să-mi înving ispita să-l
adaug, e poezia Trei feţe a lui Lu
cian Blaga: „Copilul râde/Înţelep
ciunea şi iubirea mea e jocul/Tânărul
cântă/Jocul şi înţelepciunea mea e
iubirea/Bătrânul tace/ Iubirea şi jocul
meu-i înţelepciunea“). Amândouă își
găsesc acoperire într-o logică spec
tacologică la a cărei convenție, jo
cul și joaca, fără să se cadă vreun
moment în gratuități, actorii aderă
în profunzime. Au vervă, ironie,
spontaneitate. Andi Vasluianu în ro
lul lui Ştefan Valeriu, cel care pro
pune ca mod de viaţă lenea, oblo
movismul, trece cu dezinvoltură de
la o atitudine cinică, dublată de o
anume șiretenie și bravură, la cea
de îndrăgostit sentimental și nițel
sceptic. Ceilalţi „vacanțiști“ aciuaţi
la pensiunea Weber depun eforturi
pentru a-și trăi altfel viaţa și nu în
prelungirea monotonă a cotidianului
abia lăsat în urmă. Constantin Cojo
caru în rolul Maiorului e o apariție
memorabilă, alternează un aer de
mucalit hâtru cu clipe de senilitate,
constant cu un uriaş simţ al firescu
lui. D-nul Bogoiu, eliberat de senza
ția de sufocare pe care i-o dă cravata
purtată zi de zi, devine, grație lui
Gelu Niţu, remarcabil în modul cum
își diversifică stările și ritmul, un
„lup de mare“ trăindu-și cu exaltare
călătoriile în imaginar. Vlad Bîrzanu
în Jef îl secondează cu izbucniri me
reu de natură să surprindă. În Doamna
Vintilă, femeie aflată într-o criză a
feminităţii, parcă neîncrezătoare în
joc, dar fără să-l refuze, Elvira De
atc u creează un personaj complex,
creionat pe un fond bogat în detalii,
de o expresivitate particulară și enig
matică totodată. Energică şi vitală,
conştientă că realul distruge ma
gia, visul, jocul, fiind adevărat ceea
ce se joacă şi nu ceea ce trece drept
adevărat, Nicoleta Lefter în Corina
provoacă visarea, într-o veritabilă
ipostază de „motor“ al spectacolului,
ca apoi tot ea să fie aceea care o
demolează. E o „cerebrală“, poate
uneori abuzând de un ușor verbiaj;
îndărătul aparențelor însă, personajul
său are o vibrație autentică, disimu
lează sensibil fragilitatea și prudența,
probabil o consecință a unor repetate
traume. Andreea şi Andrei Grosu de
monstrează încă o dată cu Jocul de-a
vacanţa că actul regizoral, rezultat
dintr-un tratament radical aplicat tex
tului dramatic, indiferent de cine îl
semnează, este pentru ei o perpetuă
căutare de forme și sensuri. n

Şveik în concert

C

ine nu-l cunoaște pe bravul
soldat Șveik, îndrăgitul erou
comic al lui Jaroslav Hašek?!
Un Păcală care-și bate joc – simulând
un fel de sancta simplicitas – de bi
rocrația și militarismul austro-ungar
din primul război mondial. Cartea
s-a bucurat de mare succes (e tra
dusă în peste 60 de țări), devenind
un roman important al secolului al
XX-lea. Premiera piesei a avut în 19
decembrie și, sincer, eram sceptic în
legătură cu o adaptare reușită – regia
și textul, Ada Milea – a „stufoaselor“
peripeții. Relevant e comentariul re
gizoarei: „O călătorie cu trenul spre
linia frontului... cu posibilitatea de a
«deraia» de la ceea ce pare a fi. Am
ales câteva personaje și întâmplări...
chiar dacă ele nu aveau vreo legătură
cu drumul din cartea lui Hašek. M-a
interesat atitudinea diferită a fie
căruia în drumul spre prăpăd... ră
zboiul e o nebunie care nu are nici o
legătură cu noi (chiar dacă, eventual,
murim în el)“.
Compania de râs este formată
din Adrian Cucu/Șveik, Cătălin Her
lo/Otto Katz, Preot de campanie,
Radu Dogaru/Cadetul Marek, Mih
nea Blidariu/Balon-ordonanța lt.
Dub, Cristian Rigman/Vodička, Mi
ron Maxim/Lt. Dub, Matei Rotaru/
Lt. Major Lukáš, Anca Hanu, Sân
ziana Tarța/Doamnele, Nucu Pan
drea/Colonel-General-maior. De la
început, lucrurile sunt „clare“: Ui
te cu ce oameni vrem să-i dăm pe
ruși gata! Nucu Pandrea, cunoscut
cântăreț din frunză, vine în scaun
cu rotile animând trupa și publicul
cu un reggae plin de ritm. Dialogul
ironic-percutant și demascator al
ternează cu melodii fascinante și
texte incendiare, valabile oriundeoricând: Ăștia te pot aresta oricând/
pentru ce ai spus în gând/pentru
c-ai scris un cuvânt suspect întrun rând/trebuie să ai grijă ce spui/
când, unde și cui/să nu te trezești
că-i vorbești inamicului. Fiecare în
cearcă pe orice cale să scape de ab
surdul măcel: Șveik, ești acuzat de
trădare!
– Am hârtie oficială că-s tâm
pit.
Se cântă: Radu Dogaru e un
bun tenor (plus ghitară), pe rând sau
în cor, sunt excelenți Anca Hanu –
armonică și pian, Cristian Rigman
– tobe, încât am crezut că au urmat
și Conservatorul; dar aflu, cu uimire,
că doar Mihnea Blidariu (trupa Luna
amară) e muzician – ne încântă la
trompetă, având și un solo de zile mari.
Regizoarea Ada Milea „ata
că“ toate genurile și posibilitățile de

exprimare muzicală și dramatică,
îmbinând măiestrit profunzimea tex
tului cu ironia lui intrinsecă și umo
rul de situație, totul „îmbrăcat“ per
fect într-o haină melodică adecvată.
Dintre numeroasele momente re
marcabile menționăm „duelul“ mu
zical dintre Locotenentul: Sunt rău
și violent, dacă sunt incompetent și
conduc o turmă de oi! și trupa sa:
Dumneata ne cunoști? Ba nu ne
cunoști! Solo-ul Preotului „preluat“
de General, care, cu un fulminant
număr de mezmer pe elocventul
refren Ai intrat într-un rahat plin cu
paté de ficat! ori cu un rap sau jazz
înfocat aduce trupa și spectatorii în
trepidații. Giovanni Mateescu oferă
un solo de trompetă aplaudat la
scenă deschisă.
Sunt inserții de pantomimă,
slapstick: convorbirea lui Șveik
la telefonul roșu (!) cu șefii, jocul
de cărți etc., totul condimentat cu
un absurd, fin dar tranșant. Adrian
Cucu/Șveik, ajutat de figura sa mu
calită, ne încântă cu un histrionic
Păcală ceh plin de comic și de o
cunoaștere evidentă a realității. E
sprijinit de excelentele prestații ale
tuturor colegilor reușind, împreună,
sub bagheta sigură a regizoarei, fie
care cu o partitură importantă, să
impresioneze printr-o rar întâlnită
plăcere și vervă de joc.
Cu excelenta prestație a A
dei Milea – regie, adaptare, muzi
ca originală –, umorul și reflecția
serioasă, originalele „șarje“ muzica
le ni se oferă un spectacol incitant,
atractiv, un adevărat show demn de
producțiile Broadway (îmi amin
tește de Springtime for Hitler/The
Producers) ale anilor ’60-’70, dar
întrecându-le în profunzime umană.
Scenografia realizată de
Cristian Rusu a fost simplă și adap
tabilă la toate situațiile întâlnite –
setul de tobe și pianul electric, de
ranjante la început, s-au înscris per
fect normal în peripețiile din tren și
de pe front.
Costumele se potrivesc cu
majoritatea armatelor din lume, iar
prin aspectul lor oarecum „civil“,
sprijină mesajul care e mai mult
decât anti-militarist, înfierând orice
societate, grup social sau concern
unde predomină spiritul absurd-dic
tatorial.
O oră și 10 minute au trecut
ca în vis și publicul, regretând că s-a
terminat, izbucnește în aplauze pre
lungite, aducând excelenta distribu
ție și pe regizoare de mai multe ori
la rampă. n
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TEATRU

alentați și neliniştiţi, probând
perseverenţă şi tenacitate, An
dreea şi Andrei Grosu, inițiato
rii acum zece ani ai proiectului Un
teatru, depășesc repede „frontiera“
propriei lor născociri și încet-încet se
văd împinși spre notorietate. Sunt un
cuplu de tineri ambițioși, soț și soție
în viața de fiecare zi, ceea ce nu e un
caz singular, cum nu e singular nici
faptul că sunt și un cuplu de artiști,
că „fac împreună echipă“, întrucât
asemenea cupluri sunt numeroase și
la noi și aiurea. Emmanuel Levinas
(filosof francez) consideră că „binele
înseamnă pluralism, iar plurarismul
înseamnă pace“. Păstrând proporţiile,
în cazul celor doi, „plurarismul“ co
abitează cu vocația de afirmare a du
blului într-un sine unic. Nu cunosc
alţi regizori care să-și fi manifestat
într-o astfel de formulă identitatea
artistică. Și nu experimental. Căci
Andreea şi Andrei Grosu, dovedind
un apetit prioritar pentru dramaturgia
clasicilor (Livada de vişini de Cehov,
Don Juan de Molière, Un tramvai
numit dorinţă de Tennessee Wil
liams, La țigănci de Mircea Eliade,
Regele moare de Eugen Ionescu
etc.), se împovărează de la spectacol
la spectacol cu premii și recunoaștere
publică. Cu „paşaportul Cehov“ în
buzunar, deplin demonstrat că li
se cuvine, iată, așadar, că în 2018
îl atacă iarăși pe celebrul autor, de
astă dată opțiunea lor îndreptându-se
spre Pescărușul. Locul ales pentru
,,crimă“ e Teatrul Odeon. Spectacolul,
deși destul de reticent primit de cei
rămași ancoraţi în repere, nu se con
formează defel reperelor. Lectura
tinerilor regizori, ca și viziunea care
o materializează scenic, insistă apăsat
pe o dezintegrare a individului, pe
precarităţiile destinului, pe deşăr
tăciunile vieții, reconsiderând atât
societatea, cât şi oglinda ei, teatrul.
Pescăruşul lor scrâşneşte, nu scoate
ţipetele bine cunoscute.
Dar să revin la subiect. În
ultima lor premieră, Jocul de-a va
canţa (din nou la Odeon, Sala stu
dio), piesă despre care Mihail Se
bastian mărturisește în jurnalul său
că și-a dorit să fie „un lucru gingaş“,
Andreea şi Andrei Grosu, alături
de scenograful Vladimir Turturică,
imaginează pensiunea Weber ca pe
o arcă ce aşteaptă să străbată mă
rile speranţelor şi iluziilor. Cu un
condei acid în Ultima oră, amintind
de publicistica sa, Mihai Sebas
tian contează acum pe dimensiunea
dominant ludică a ficțiunii. Regizorii,
în structurarea spectacolului, care
debutează cu actul final și sfârșește
cu replici din acesta, se folosesc de
tehnica palimpsestului, transcendând
textul de la comedia lirică la un
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revistei bacăuane reţinem, în primul rând, eseul
lui Ion Fercu, Cu Antonesei şi Dostoievski, pe
Insula Începuturilor. Etnografa Cristina Timariu,
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Ion V. Strătescu, Ce adaugă focul, Tracus Arte,
Bucureşti, 2018
Emil Mureşan, Pene de păun=Feathers of
peacock, Grinta, Cluj-Napoca, 2017
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CONVORBIRI LITERARE (nr. 2/2018).
Un număr foarte bun. Cassian Maria Spiridon, O
sută cincizeci de ani de Convorbiri literare: Titu
Maiorescu şi Convorbiri literare (VII). Theodor
Codreanu îl intervievează pe Basarab Nicolescu;
George Motroc pe Lucian Vasiliu. Alexandru
Zub, Neagu Djuvara despre adevăr şi ficţiune în
discursul istoric. Excelente pagini de proză sem
nate de Gheorghe Schwartz. Ovidiu Pecican, des
pre Noica şi Blaga. Dan Tomuleţ, Lucian Blaga:
despre fenomenologie (II). Traian Grigorescu, În
semnări din războiul întregirii (IV).
Din sumar, amintim, selectiv, câteva nume:
Grigore Grigurcu, Ioan Holban, Ioana Diaconescu,
Liviu Papuc, Gellu Dorian, Ion Papuc, Marius
Chelaru, Caius Traian Dragomir, Constantin Bos
tan, Mircea Platon.
Suplimentul lunii februarie 2018 – Gabriel
Chifu, Lumina trece peste oraş.

ARCA nr.1-2-3 (334-335-336)/2018. La an
centenar, un bun editorial de Vasile Dan. Cronici li
terare consistente: Romulus Bucur – Moştenirea lui
Muşina: George-Ştefan Niţă, Crina Bega şi Simona
Nastac; Ovidiu Pecican – despre Alex. Ştefănescu,
Simona Constantinovici, despre Marta Petreu, Ale
xandru Moraru – Radu Ciobanu, Lucia Cuciureanu
– Liviu Ioan Stoiciu.
Interviul realizat de Ciprian Vălcan cu Rodri
go Inácio Ribeiro Sá Menezes, doctor în filosofie al
Universităţii din Sao Paolo; subiectul: Cioran. Sole
noid 837 – un eseu al regretatului Gheorghe Mocuţa.
Excelentă selecţie de proze scurte: Andrei Mocuţa,
Juhász Béla şi Ionel Costin.
Lucian-Vasile Szabo, Camil Petrescu şi gaze
tele trecătoare. Semnează, între alţii: Gheorghe
Schwartz, Felix Nicolau, Ioan Matiuţ, Romulus
Bucur, Daniela Şontică, Onisim Colta, Lajos Nótá
ros, Călin Chendea, Carmen Neamţu, Gilda Vălcan,
Johannes Waldmann, Constantin Novăcescu, Ramo
na Băluţescu, Iulian Chivu, Iulian Negrilă. n
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VIzual

Fastul suveran al picturii
Gheorghe Fikl (n. 1968) este absolvent al Facultății de Arte Plastice din ca
drul Universităţii de Vest din Timişoara (1988).
Expoziţii personale: 2014-2015 – Baroque Resurrection, Anaid Art
Gallery, București; 2011 – Expoziţie şi lansarea albumului de artă FIKL, Sala
Barocă, Muzeul de Arte Timişoara; 2009 – Labyrinth, Slag Gallery, New
York, SUA; 2008 – Galeria Calina, Timişoara, România; 2005 – Librăria
Cărtureşti, Timişoara; 2005 – XL 3, Librăria Cărtureşti, Bucureşti; 2005
– Galeria Delta, Arad; 2005 – Galeria Helios, Timişoara; 2005 – Galeria
Posibilă, Bucureşti, România; 2002 – ART.CLUB, Timişoara; 2000 – ART.
CLUB, Timişoara;1997 – Heidelberg, Germania ș.a.m.d.
Expoziții de grup: 2013 – Urma, Socolari, ediţia I, Muzeul de Artă
Comparată Sângeorz- Băi, judeţul Bistrița-Năsăud; 2012 – Baroc, Art Yourself
Gallery, București; 2011 – Fur&Skin, Art Yourself Gallery, București; 2011
– În miezul lucrurilor, Muzeul de Artă din Cluj; 2010 – În miezul lucrurilor,
Galeria Calina, Timişoara; 2010 – Expoziţia Taberei de Creaţie Plastică
Rubin-Dubova, Casa Artelor, Timișoara; 2009 – Pastel Urban, Timișoara;
2008 – Against all odds, Slag Gallery, New York, SUA; 2008 – Galeria
Calina, Timişoara; 2007 – Galeria Dana, Iaşi; 2002 – EXPERIMENT, Galeria
Helios, Timişoara; 1999 – Institutul Cultural Român, Paris ș.a.m.d.
Expoziția de la Solo Show Slag Gallery din New York, 2008, a fost
foarte bine primită, artistul vânzând o mare parte dintre lucrări. În 2012, a
expus cu succes la Schortgen Gallery, Luxemburg. Lucrările lui se află în
colecții și fundații de pretutindeni. Nu de mult, Prințul Charles și-a îmbogățit
colecția cu două lucrări de-ale artistului.

Impactul vizual cu pictura lui Gheorghe Fikl a fost pentru mine șocant. Se
întâmpla acest lucru cu câțiva ani în urmă, la o expoziție care aduna nume importante
din toate secțiunile și zonele artei românești. Aveam în fața ochilor un fast suveran
în oglindiri și lux risipitor care purta în habitat, ca pe-o intruziune formală, animale,
păsări, personaje și aripi. Un eclectism insinuant adunase laolaltă contrarii și simboluri,
într-un gest care, deși mi se părea riscant, era totodată insolit, uimitor. Dimensiunile
lucrărilor adânceau senzația aproape fizică de intrare într-un flux oniric-metafizic, cu
fundaluri și acolade baroce.
Am început căutarea febrilă a unor noi imagini care-au certificat primele im
presii, întărindu-mi convingerea că Gheorghe Fikl este unul dintre cei mai originali și
mai neconvenționali pictori români ai momentului, imaginarul lui putând fi incomod
pentru cei care consideră figurativul doar un cumul de legi vizuale.
Pictura lui Fikl adaugă emblematic o pagină care poate lipsea din vizualul de
azi: cea care identifică paradoxurile și le sublimează scriptural. Tăcerea agonică, sin
gurătatea patetică, așteptările tensionate, toate semnifică un univers controlat selectiv,
în care obiectele și ființele par desprinse dintr-un vis care iradiază, în afară de forță și
strălucire, și iluzia unei scenografii în care descifrăm coduri străvechi.
Amestecul de lux orbitor, redat cu migală de orfevru, are grefat o simbolistică
mistică și mitică. Limbajul este unul voit livresc, spiritualizat în metafore care-au de
venit o cale eficientă de comunicare. Pictorul nu e cantonat în decorativ; narațiunea
este provocatoare, fără mistificări și mimetisme, ordinea lucrurilor fiind stabilită după
criterii spirituale și structurale care pot părea în mod greșit, într-o primă instanță,
experimentul unor mutații ambientale.
Pasionat de fotografie, artistul a găsit în vechile instantanee, cele care păstrează
multe forme arhetipale, adevărate resurse scripturale pentru picturile lui, la care adaugă,
ca un scenograf, noi sintagme în raportarea la realitatea spațială și temporală. Fotografia
îi dirijează imaginarul prin tehnici complicate de unghiuri, planuri și subiecte, către
remarcabile reușite picturale. Când negrul, albul și griul sunt tutelare, lucrările au un
hieratism halucinant. Când în unele lucrări regăsim pensulații de rozuri și galbenuri,
verzuiuri vegetale sau metalice și roșuri puternice, obsedante, compozițiile par realizate
într-o continuă armonizare a contrariilor.
Obiectele, ornamentica și ființele care populează compulsiv pictura lui Gheorghe
Fikl sunt de esențe durabile. Ele poartă amprente culturale evidente, instalându-se une
ori subtil, alteori explicit, în spațiile vaste ale scenografiilor. Gheorghe Fikl pare atașat

valorilor suprarealismului, dar asta e doar o impresie superficială, artistul îmbinând
cu măiestrie pulsiuni onirice și naturaliste cu unele tensiuni expresioniste. Mode
lele, atâtea câte sunt (nu le mai amintesc aici), s-au dizolvat estetic în mutații sur
prinzătoare, revelații și certitudini proprii. De altfel, se poate observa că artistul
este integrat pe deplin în gândirea creativă a acestui secol.
Carcase și hălci rebarbative, golite impudic de organe, atârnă în spații somp
tuoase, agățate în cârlige de măcelărie, pe un fundal compus cu migală din elemente
baroce. Artistul are abilitatea de-a le figura și în siajul unor spații religioase, aluziile
la tema sacrificării fiind, bineînțeles, cele mai clare (Seria Altare).
Animalele și păsările de inspirație cultural-legendară, exprimă intenția
artistului de-a le înscrie într-o nouă realitate istorică. Nu lipsesc accentele morale,
sociale și politice, chiar dacă sunt transmise privitorului din spatele unor măști
uneori abia ghicite. Candelabrele, element comun celor mai multe dintre compoziții,
scaldă și focalizează subiectul, cu explozia lor de lumini, ca niște reflectoare de
scenă. Draperii din mătăsuri senzuale și catifele grele, câini etalați ca într-o se
lecție aristocrată a raselor, tauri figurați în plină forță, emanând masculinitate, oi
sacrificiale invadând inocent spațiile fastuoase și formând un portret colectiv, pă
uni aflați în plină splendoare, aripi de îngeri și de heruvimi rătăcind stingher prin
lumea mundană, completând parcă stranietatea compoziției, un automobil de lux
„lăfăindu-se“ într-un decor scenic, „păzit“ de superbe exemplare de păuni al căror
penaj pare a fi preluat o parte din verdele intens al mașinii ș.a.m.d.; tot acest bestiar
se află fie într-o stază neliniștitoare a tăcerii și misterului, fie într-o gregaritate pri
mară, constrânsă, ca și cea umană, la resemnare.
Totuși, omul va descoperi mereu în această existență a contrariilor vocația
renașterii.
De subliniat că figura feminină apare în retorica imaginarului ca fiind ceva
misterios, un fel de duh îndepărtat al visului. În lucrarea Cal și femeie, femeia se
află într-o stare de pudoare și contradicție cu fundalul măcinat de vreme, nu departe
de calul aflat într-o așteptare vindicativă, funestă.
Lucrările lui Fikl nu poartă cutumele picturii de șevalet și nu sunt seducă
toare în sensul grabei febrile de-a fi așezate pe pereți. În schimb, ele conțin, în afară
de atemporalitatea resuscitată, un prezent acut, inscripționat și cu semne profetice.
Gheorghe Fikl are în acest moment o cotă care prefigurează o continuă as
cendență, lucrările lui fiind dorite în colecții de artă și în galerii de prestigiu din
întreaga lume.
„Așa cum o concep eu, expresia nu constă din pasiunea oglindită pe un
chip uman sau trădată de un gest violent. Întreaga organizare a picturii mele este
expresivă“, spunea Matisse.
O concluzie care se potrivește cumva și demersului pictural al lui Fikl. n
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