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Unul dintre lucrurile bune care s-au petrecut și se petrec în spațiul
cultural românesc, de apreciat mai des decât o facem atunci când vorbim des
pre cultura națională, este păstrarea revistelor tradiționale, uneori menținute
în timp și istorie chiar sub titulatura lor originară, în ciuda asalturilor, nume
roase și nemiloase, din perioada comunistă asupra a cam tot ceea ce trăda
legături cu trecutul. Avem, și poate sunt mulți care nu o știu, reviste cen
tenare și despre ele s-a vorbit, printre altele, la Colocviul Național al revis
telor culturale, ținut la Arad, în luna mai a anului curent.
Reviste, așadar, care au dăinuit, desigur cu prefaceri și reluări în noi
serii, dar care au dăinuit în mijlocul atâtor schimbări politice și sociale pe
care le-a înregistrat țara de-a lungul zecilor de ani. În ele s-au publicat mii de
pagini din istoria literaturii române, în ele au apărut multe atitudini, dezbateri
și controverse care au modelat istoria noastră literară și intelectuală, în ele
au debutat și s-au afirmat marile personalități ale scrisului românesc, dar
și dintre cele care întrețin, prin eforturile lor, adeseori uitate, continuitatea
ideilor și a instituțiilor culturale, efervescența și competiția necesare gene
zei valorii autentice. Revistele acestea, la care s-au adăugat altele, și ele cu
nu puțini ani în spate, au instaurat o tradiție și au făcut o tradiție, care nu
înseamnă altceva decât atitudinea noastră față de tot ceea ce vine în atingere
cu trecutul. O atitudine girată de respect și pătrunsă de spirit creator și nici
decum de subordonare repetitivă ori de pioșenie găunoasă. Pentru că, așa
cum s-a mai spus, „viitorul literaturii atârnă de trecutul ei“.
O scurtă rememorare în materie nu poate să ignore locul de frunte al
revistei Familia înființată de Iosif Vulcan la Budapesta, în 1866, și având
drept program „răspândirea culturii române în Transilvania și cultivarea
limbii și conștiinței naționale“. Percepută ca emblemă a identității culturale
românești, publicația lui Vulcan găzduiește debutul poetic al lui Eminescu,
din martie 1866, cu poezia De-aș avea. În 1880, redacția se mută la Oradea,
loc în care își serbează centenarul în 1965, continuându-și activitatea și în zilele
de azi, sub egida Uniunii Scriitorilor. Legendară este și revista Convorbiri
literare apărută la Iași, la 1 martie 1867, ca organ de presă al Societății literare
Junimea, dar devenită, la puțin timp, cu Eminescu, Creangă, Caragiale, locul
de naștere al „clasicismului românesc“. În paginile ei, Maiorescu se impune,
prin exemplaritatea acțiunii, ca întemeietor al criticii bazate pe valoarea
estetică. O nouă serie a a acestui lunar al Uniunii Scriitorilor apare la Iași,
în ianuarie 1996. Cunoscută îndeobște ca revista lui Constantin Stere, G.
Ibrăileanu, Sadoveanu sau Mihai Ralea, Viața Românească apare în martie
1906, inițial la Iași și apoi, din 1930, la București. Rămasă bucureșteană,
Viața Românească este, din martie 1949, revistă a Uniunii Scriitorilor. O
altă publicație trecută de centenar este Ramuri, înființată în 1905, la Craiova,
și reapărută, într-o serie nouă, în 1964, sub semnul perioadei de reînviere
literară petrecută în acei ani.
Să mai amintim, dintre publicațiile care și-au impus o tradiție și șiau câștigat un renume, Steaua din Cluj-Napoca, apărută sub acest titlu și
sub conducerea lui A.E. Baconsky în 1955, precum și revista timișoreană
Orizont, care înlocuia, în 1964, vechea publicație, cu iz regional pe frontis
piciu, Scrisul bănățean.
Revista Luceafărul (rebotezată Luceafărul de dimineață) și-a serbat,
la 15 iulie, 60 de ani de la înființare, dedicând numărul din această lună
evenimentului aniversar. Ea apărea pe valul antiproletcultist, înlocuind, și ea,
o publicație (Tânărul scriitor) al cărei titlu, se pare, suna rău pentru o ureche
pregătită să audă o nouă melodie.
Pentru semicentenar se pregătește săptămânalul-fanion al Uniunii
Scriitorilor, România literară, care apărea, în octombrie 1968, sub conduce
rea lui Geo Dumitrescu, într-o nouă formulă, făcând uitat titlul de inspirație
sovietică Gazeta literară. Se reînnoda astfel firul tradiției cu România li
terară înființată în 1855, la Iași, de Vasile Alecsandri, precum și cu România
literară condusă la București, în perioada interbelică, de Liviu Rebreanu.
Într-un grupaj aniversar, câțiva scriitori, din promoții diferite, comen
tează momentul debutului lor în revista Luceafărul sau un alt moment al
apropierii lor de revistă. Rândurile lor, foarte calde, m-au făcut să retrăiesc
clipe plăcute din trecut.
Le mulțumesc. n
						
Dan Cristea
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CRONICA literarA
/
/
DAN
CRISTEA
Absurdul şi
fantasticul împreună
persoana întâi la persoana a treia. Astfel, un bătrân
scriitor e găsit mort, de către procuror și agenți de
poliție, în apartamentul său, „destul de oarecare,
cu multe cărți îngrămădite peste tot“. Bătrânul era
autorul volumului Vara unui fost campion de pian,
din care un polițist, la fața locului („primul cititor
al unei cărți de-ale mele“), citește chiar incipitul
Cărții cu ceas, descoperind „în acea carte subțire
veninul care, urcându-mi-se la inimă, i-a poruncit
acesteia să se oprească“. Revenit la rolul său, cum
se observă, naratorul la persoana întâi mai apucă
să comenteze ceva despre „acel venin persistent
care poate să-și ucidă autorul mulți ani mai târziu,
exact atunci când acestuia nu-i mai arde de viață…“
Veninul metaforic din pagina scrisă se răspândește
astfel în multe dintre textele de azi, necomplezente
cu vanitățile și slăbiciunile omenești ori cu câteva
mituri false ale prezentului social.
m insistat asupra aceastei narațiuni, în care
autorul își imaginează, prin interpuși, propria
moarte, și pentru că ea este una dintre cele
mai bune din culegere, și pentru faptul că, deschi
zând volumul, povestirea este ilustrativă atât pen
tru temele absurdului, cât și pentru poetica fantas
ticului care se îmbină în scriitura de prozator a lui
Nicolae Prelipceanu. Viziunea nonsensului din
existență, experiența timpului ca element distruc
tiv, sentimentul de solitudine într-o lumea ostilă,
senzația de izolare față de alte ființe umane figu
rează, cum se știe, printre temele literaturii absur
dului. „Vocile“ care se intersectează în textele lui
Prelipceanu le exprimă, într-o formă sau alta, nu
de puține ori: „M-am simțit deodată părăsit, uitat,
abandonat, un om din altă lume nimerit într-una
străină, căreia nu e pregătit să-i facă față“; „machiați
cum sântem de către vârstele noastre, n-avem cum
să ne mai recunoștem“; „fac parte dintr-o lume și
mă revolt de o sută de ori pe zi împotriva ei“; „erau
ani de când nimeni nu-mi mai dăduse vreun semn că
există, că eu aș exista pentru altcineva“; „Stau aici,
în spatele ușilor închise și aștept și eu însumi să-mi
iau locul, undeva, sub pașii nepăsători ai altora, dar
eu nu sunt în stare să mai calc, iar prin văzduh nu
am cum să zbor, că am oase cu măduvă, nu goale, ca
păsările, și ușoare“.
emele acestea, constituind un fundal al poves
tirilor, sunt abordate însă cu mijloacele și teh
nicile narative ale unui fantastic modern, mi
zând, așa cum îl vede Calvino, pe intelectualitate
și nu pe emoție. Este vorba despre un fantastic al
indeterminării, al incertitudinii și ambiguității, care
recurge la ironie, la aluzie, la jocul combinatoriu al
„vocilor“ textuale, al reperelor de spațiu și timp, ne
pierzând totuși din vedere reflecția, meditația atât
asupra literaturii, cât și asupra tarelor, contradicțiilor,
ipocriziilor și abdicărilor din alcătuirea omului con
temporan. Originalitatea de povestitor a lui Nicolae
Prelipceanu, moralist rece, cutreierat, cu toate aces
tea, de tristeți și melancolii, aici trebuie căutată, în
„stil“, vechiul termen înlocuit de mai noul „scrii
tură“, așadar, în felul propriu în care trasează mean
drele ori devierile frecvente din pagina scrisă. Per
sonajul său, în care se confundă adeseori eul care
povestește cu cel despre care se povestește, apare
îndeobște nu numai ca un martir al solitudinii, dar
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și ca un personaj derutat, problematic, nesigur asu
pra propriilor percepții, hrănit cu „filozofia îndo
ielii“, încurcând reperele cronologice („Ani? Luni?
Săptămâni? Cine știe?“) ori dubitând asupra iden
tității („Într-adevăr, tu cine ești?, eu cine sunt?“).
Întâmplările prin care trece îi apar, nu o dată, drept
„închipuri“, „năluciri“, „stări de delir“. Personajul,
așa cum îl construiește Nicolae Prelipceanu, joacă un
rol fundamental în economia textelor sale.
n ce privește „subiectele“ pe care le abordează
povestirile, sunt de observat combinarea fan
tasticului de tip kafkian (Metamorfoza lui
Kafka este și amintită într-una dintre ele) cu ace
la de tip borgesian, legat de cărți și bibliotecă, dar
și prezența, directă sau doar printre rânduri, a me
moriei autobiografice. Astfel, în Așteptați, aștep
tați așteptați se vorbește despre boala contagioasă
a delațiunii la Securitate, care aduce după sine
„amăreala cenzurării vieții, a ce spui la cârciumă
sau chiar acasă“. Scrijelește, propunând jocul de
cuvinte scrie și jelește, e construită pe ideea inex
plicabilului captivității. Auz absolut se referă la
autoritatea invizibilă, omniprezentă, care are misi
unea să supravegheze și să „audă“ totul, în timp ce
Maratonul poeților imaginează aceeași autoritate
opresivă, fără chip, ca pe o „voce metalică“, exa
sperantă, capabilă să ghicească până și gândurile
individului. Obsesia „vocii străine“ se transformă în
autocenzură. Câteva povestiri pleacă de la amintiri
din copilărie ori de la amintiri de familie. Una dintre
ele (Bârnoi), mai puțin reprezentativă pentru figurile
fantasticului, introduce însă o tonalitate emoțională,
și anume compasiunea pentru „soarta ființelor umi
le“, mai rar întâlnită în volum. Comparația care
poate veni în minte e aceea cu Balada morții a lui
Topîrceanu. Laconica Fulgerător rezumă ceea ce
poată să rămână uneori din relația dintre un bărbat și
o femeie, consemnând faptul că „nimicul are forme
nenumărate, o imaginație diabolică stă în spatele
creatorului de nimic“. Nice. Matin deghizează o
povestire cu polițiști, împușcături și vărsare de sân
ge într-un „vis urât“. Două povestiri despre teatru
(Prelipceanu este și un redutabil cronicar dramatic)
alegorizează efectele spectacolului teatral, în bine sau
în rău, asupra spectatorilor. Teatrul devine, cu acest
prilej, un loc predilect pentru experiența fantastică.
m lăsat la urmă povestirile care îmi plac cel
mai mult. Astfel, în… surprins de ploaie,
povestire neocolită de tristețe și melancolie
a fantasmelor erotice din „anii tinereții“, folosirea
derutantă a pronumelor personale eu și el este
exemplară pentru procedeul relativizării identității.
Tot aici întâlnim motivul oglinzii ca obiect esențial
în decorul fantastic dintotdeauna: oglinda „în care
te vezi fragmentar și fragmentat“ și, totodată, ca
reflectare a însuși actului de a nara. Jos, povestirea
în care apare „gândacul“ lui Kafka, este, în esență,
o emoționantă elegie dedicată cărților, obiecte vii,
obiecte-ființă pentru cel care le îndrăgește.
Literatură subversivă sau de refugiu, fantas
ticul găsește în Nicolae Prelipceanu un practicant
subtil, de excepție. n
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Nicolae Prelipceanu, Roman sub acoperire,
Editura Cartea Românească, 2018
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u acest volum de povestiri, recent publicat,
Nicolae Prelipceanu nu se află la prima sa
incursiune în teritoriul dedicat epicii. Dimpo
trivă, spre o mai bună informare, să ne reamintim
că „poetul ironic“ (oh, poncifele!) este autorul al
tor două culegeri de proză scurtă (Vara unui fost
campion de pian, 1973, și Zece minute de nemuri
re, 1983), precum și a două romane (Tunelul nor
vegian, subintitulat „fragmente ușor fantastice
dintr-un roman realist mai amplu“, din 1980, și
Scara interioară, din 1988). Pe marginea acestor
volume, critica a remarcat, la timpul respectiv, nu
meroase amănunte definitorii, atât tematice, cât și
stilistice, ale scriiturii lui Nicolae Prelipceanu, care,
în proporții diferite, se pot regăsi și în Romanul
sub acoperire. Astfel: caracterul insolit, sugestia de
stranietate, „relativizarea notației realiste“, deschi
derea fantezistă și atmosfera onirică, accentul pus pe
un spațiu al solitudinii și recluziunii, „jocul foarte
liber cu convențiile narative“, procedeele intertex
tualității, jocurile de cuvinte frecvente, ironizarea
clișeelor verbale, „construcția concurată de decon
strucția textului“.
Există o diferență vizibilă însă între scrierile
din trecut și cartea recentă, diferență care trebuie
subliniată dintru început. Noile povestiri sunt scrise
dintr-o altă perspectivă și la o altă vârstă („acum,
când sânt încă bătrân“, așa cum, autoironic și deo
potrivă obsesiv, spune autorul despre sine), propice
derulărilor rememorative din existența trăită („i
magini ale vieții mele, ca într-un film accelerat“),
într-o „eră nouă“, postcomunistă, în anii „care au
trecut degeaba de la marea revoluție română fără
profesor și fără elevi“. Ele sunt, cu precădere, po
vestirile unei lumi pe care o avem sub ochi, lume
„fericită să uite, mai ales atunci când, ca acum, se
schimbă brusc criteriile morale, adică acelea după
care ne conduceam noi nu mai sunt bune, nu mai
funcționează, și, din contră, ele devin odioase în ochii
celor care formează azi opinia, știți, n-o mai formăm
noi, n-o mai dictăm noi, ni se dictează, și e alta“.
Narațiunea care deschide volumul, Cartea
cu ceas (replică ludică la ucigașa „bombă cu ceas“)
introduce ca referință, într-o povestire în povestire,
întâia culegere de proză scurtă a lui Nicolae Prelip
ceanu, Vara unui fost campion de pian. Prima parte
a istorisirii pare să prezinte gândurile (vorbirea in
terioară), cam fără cap și coadă, ale unui personaj
îndeajuns de în vârstă, care, revenit în orașul tinereții
sale, stă într-o cafenea-cârciumă, loc favorit, pentru
autor, al dialogului cu sine. Personajul-narator se
simte „exilat la un alt capăt de lume, departe de tot
ceea ce trăisem până în momentul plecării“, dar cauza
acestui sentiment de singurătate („N-am mai fost la
teatru de multă vreme“) apare în vădit contrast logic
cu efectele psihice dezolante pe care le-a provocat.
În plus, imaginile care vin în mintea acestui personaj
care se închipuie „rupt de lume și de colportajul ei
nesfârșit, veninos, de știri și minciuni“ sunt imagini
macabre, legate de moarte: „Când mă întorc în ora
șul tinereții mele, ajung acolo cu emoție, am o apă
sare pe inimă, dar pe urmă, încet-încet, încep să mă
simt ca-ntr-un cimitir și mă mir de cei rămași că își
continuă netulburați viața, ca și cum nimic nu s-ar
fi întâmplat între timp“. A doua parte a povestirii
prelungește linia macabră, dar trece enunțarea de la
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Nicolae Breban
sau
alcoolurile literare tari
Foto: Eduard Enea
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ra în 1967. Nicolae Breban avea 33 de ani,
eu – 20. Nicolae Breban publicase romanele
Francisca şi În absenţa stăpânilor, care îi
aduseseră recunoaşterea (dar nu şi faima pe care
avea să i-o aducă, un an mai târziu, volumul Animale
bolnave). Eu eram încă student la Facultatea de
Limba şi Literatura Română din Bucureşti. Timp de
o jumătate de oră ne-am plimbat amândoi în jurul
Universităţii, în aşteptarea lui Nicolae Manolescu
(care mă prezentase, ca student al lui, iar apoi ple
case să verifice ceva la secretariat).
Acea plimbare de o jumătate de oră mi-a
făcut o impresie puternică şi mi-a rămas pentru
totdeauna în minte. Nicolae Breban, ale cărui cărţi
nu le citisem, dar despre care ştiam, de la Nicolae
Manolescu, că e un scriitor în plină ascensiune,
contrazicea imaginea (romantică) pe care o aveam
eu despre scriitori. Nu îi privea pe oameni cu acea
atenţie plină de duioşie cu care mi se părea că îi
privesc marii prozatori ruşi, preferaţii mei de atunci,
ci îi ignora, ca pe pe nişte furnici rătăcite prin iarbă.
Totuşi, ştia multe despre ei, surprinzător de multe şi,
inevitabil, te întrebai de unde, în condiţiile în care
nu îl surprindeai niciodată studiindu-i.
Era un bărbat înalt şi puternic, bine propor
ţionat, vorbind totuşi cu o voce ceva mai subţire de
cât te-ai fi aşteptat judecând după înfăţişarea lui de
macho. Tindea să transforme dialogul în monolog,
dominându-l pe interlocutor, dar şi exercitând asu
pra lui un adevărat magnetism. Te făcea să te simţi
nu un simplu învins, ci un învins fascinat de în
vingător. Farmecul discuţiei se explica, înainte de
toate, prin modul categoric în care Nicolae Breban
smulgea orice subiect din mâzga vieţii de fiecare zi
şi îl ridica la o altitudine intelectuală greu de atins de
alţii. Nu avea nicio milă când te vedea gâfâind. Era
ca un ofiţer care te obligă să urci cu o raniţă grea în
spate o pantă abruptă. Nu conta că şchiopătai sau că
te durea o măsea.
Credea – aşa cum crede, de altfel, şi azi – în
forţă, în rezistenţă, în performanţă, fiind nemilos cu
cei din jur nu dintr-o plăcere secretă de a chinui, ci
din candoare, neînţelegând sau pur şi simplu uitând
că alţii au mai puţină vitalitate decât el. I-am vorbit,
printre altele, atunci, de scriitori care nu au reuşit să
se realizeze, din cauza unor condiţii nefavorabile. Ni
colae Breban şi-a fluturat mâna plictisit şi mi-a spus:
– Ce înseamnă condiţii nefavorabile? Nu
există nicio scuză pentru ratarea cuiva.
– Înţeleg. Dar sunt şi cazuri extreme. Cazul
lui Nicolae Labiş, de exemplu, care a murit la 21
de ani.
– Nici el nu are nici o scuză. De ce a murit?
M-a durut ca o lovitură de bici această re
marcă. Ea s-a dizolvat cu greu, de-a lungul mai
multor ani, în mintea mea, dar până la urmă am
asimilat-o.
Acum Nicolae Breban are 84 de ani. 84 de
ani! Te gândeşti la un bătrân când vrei să-ţi reprezinţi
această vârstă, dar când îl întâlneşti pe Nicolae
Breban vezi nu un bătrân, ci un bărbat care refuză
să îmbătrânească. Refuză cum? Nici vorbă să-şi
vopsească părul sau să se fardeze, ca alţii. Refuzul
lui constă în demnitate şi forţă, într-o încordare

orgolioasă a întregii fiinţe, într-o dispreţuire decisă
a tot ceea ce înseamnă văicăreală. Este un bărbat
adevărat, specie pe cale de dispariţie azi. Nu îl auzi
niciodată descriindu-şi minuţios-obsesiv bolile, aşa
cum îi auzi zilnic pe alţii. Vorbeşte în continuare
despre literatură, are proiecte mari, pledează pentru
asumarea de către tineri a unor asemenea proiecte.
Nu mai tinde, ca altădată, să transforme dialogul în
monolog, pentru că trece direct la monolog, admo
nestându-i chiar pe cei care încearcă să-l întrerupă.
Nu mai are răbdare deloc, nici măcar puţina răbdare
pe care o avea altădată. Dar tot ce spune captivează
şi azi. Ca şi ceea ce scrie.
L-am văzut, într-o iarnă, acum câțiva ani,
pe peronul Gării de Nord. Nu era o întâlnire întâm
plătoare. Mergeam, amândoi, la Bistriţa, unde urma
să primim câte un premiu. Pe Nicolae Breban îl în
soţea Aura Christi.
Eu am rămas însă în urmă cu câţiva paşi ca
să îl văd mai bine pe Nicolae Breban. Înalt şi masiv,
ceva mai gras decât ar fi trebuit să fie dacă ar fi
respectat indicaţiile medicilor, mergea cu paltonul
descheiat şi cu părul în vânt, înfruntând frigul. Căra
trei geamantane mari, două într-o mână, şi unul în
cealaltă (acesta era plin de cărţi şi atârna greu, ca
umplut cu plumb). Îl rugasem insistent să mă lase
să-l ajut, dar refuzase. Nu fusese de acord nici să
ne oprim din când în când, ca să ne odihnim. Se în
roşise şi respira greu, mâinile cu bagaje îi trăgeau în
jos umerii, dar refuza să cedeze. Resturi din uriaşa
sa forţă de altădată îl ajutau să facă faţă unei situaţii
care l-ar fi depăşit până şi pe un bărbat tânăr de azi.
Aproape că mi-au dat lacrimile. Aveam în
faţă un om care toată viaţa visase măreţia. Şi care o
cucerise de unul singur, fără să se plângă niciodată,
nimănui. Şi care respingea şi umilinţa de-a fi bătrân.
*
Nicolae Breban este considerat în mod cu
rent un spirit anistoric, pierdut în visurile lui de
constructor al unui Zid Chinezesc al romanului. În
consecinţă, nici cariera spectaculoasă în PCR, nici
gestul curajos de a protesta împotriva „Tezelor din
iulie“ (1971) ale lui Ceauşescu şi de a se condamna
astfel la marginalizare (cu o stranie voluptate, amin
tind de cea a propriului său personaj, doctorul Minda,
din Îngerul de gips) nu reţin atenţia exegeţilor săi
decât în calitate de accidente biografice.
În realitate, scriitorul observă ce se întâmplă
în jurul său şi ia atitudine, îşi cunoaşte rolul în istorie,
dar o face dintr-o perspectivă înaltă (în tradiţia lui
Eminescu), fără legătură cu agitaţia politică zilnică
a contemporanilor.
(Îmi aduc aminte o discuţie a sa cu Alexan
dru Ivasiuc – într-o maşină pe care o şi conducea
şi în care se mai afla Nicolae Manolescu – despre
raportul dintre individ şi societate. Alexandru Iva
siuc, cu vocaţia lui de ideolog, avea o reprezentare
geometrizată a societăţii, menţionând imprevizibili
tatea reacţiilor individuale doar ca pe o problemă
de teorie a probabilităţii şi de statistică, în timp ce
Nicolae Breban vedea ca nimeni altul realitatea
existenţei umane, este adevărat, o realitate abisală,

descrisă cu o inteligenţă de o strălucire neagră, care
părea clandestină în timpul comunismului.)
Documentul cel mai impresionant al intere
sului său (metafizic) faţă de istorie îl constituie eseul
Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, scris la Paris,
înainte de 1989, şi reeditat de Ideea Europeană. „Aflat
la Paris – explică Ovidiu Pecican, autorul unei prefeţe
entuziaste şi subtile –, deci beneficiind de privilegiul
perspectivei, Nicolae Breban s-a simţit somat să con
temple Waterloo-ul societăţii româneşti strivite de
«mesianismul» ceauşist. Şi a făcut-o cu gravitatea
şi severitatea cu care, ajunşi la o răscruce, ne privim
uneori propria viaţă.“
ecitit azi, eseul impresionează prin clarviziune
şi prin patetismul sobru cu care este descrisăexplicată cititorilor din lumea occidentală situ
aţia din România. În afară de ideile propriu-zise (care
şi-au găsit şi îşi vor mai găsi, fără îndoială, numeroşi
comentatori), merită examinate cu atenţie pasajele în
care Nicolae Breban face consideraţii asupra literaturii
române din epocă. Eseistul, care a trăit dintotdeauna
pentru literatură, tratează literatura ca pe esenţa spiri
tului românesc, ceea ce nu este chiar o exagerare sau,
dacă este, este una productivă. Reacţiile literaturii la
dictatura comunistă sunt considerate de el reacţii ale
spiritului românesc.
În acest context este schiţată o teorie a aderării
la autonomia esteticului ca formă de împotrivire faţă
de regimul comunist, care tindea să transforme integral
creaţia literară într-un instrument de propagandă. Cu
luciditatea specifică unui caracter puternic, Nicolae
Breban înţelege că atitudinea generaţiei (din care şi el
făcea parte) s-a configurat ezitant, din mers, cu multă
improvizaţie, dar şi că a contat în cele din urmă în
viaţa publică românească:
„Lupta noastră, a celor câţiva care ne-am pro
pus esteticul ca ideal a fost, desigur, confuză şi incon
secventă, cu mult mai puţin categorică decât îmi apare
mie azi, decât apare ea în ochii acelor tineri care ne
vizitează cu amabilitate şi ne declară, puţin cam grăbit,
maeştri. Pe de altă parte e dificil să faci perceptibilă
această idee Occidentului care, în acel timp – poate şi
azi! –, a trăit cu putere şi entuziasm mişcarea culturală
inversă, nu de la social spre estetic, ci de la estetismul
perimat şi academic al începutului secolului spre o
artă angajată şi militantă, spre acţiunea ca semn al
existenţei!
entru noi, însă, acea insulă de generaţie, grupul
literar în frunte cu Nichita Stănescu şi Matei Că
linescu, predominaţia esteticului sau, mai bine,
esteticul ca zonă majoră a socialului era nu o fugă
de realitate, nici o apropiere de gratuitatea artei, ci o
formă decisă de luptă, singura pe care am găsit-o noi
atunci, dezorientaţi, ezitând între instinct şi bunul simţ,
întâlnindu-ne în camere, în subsoluri sau la mansardă,
citind nopţi întregi un singur şi acelaşi capitol din
Odiseea, încercând să demontăm tipul de metaforă
homerică sau comentând, ridicoli şi încăpăţânaţi,
texte şi simboluri culturale din Evanghelie şi Noul
Testament, un refugiu disperat, dar şi o luptă contra
dogmatismului ce năvălise peste tot cu valuri tulburi,
batjocoritoare – dogmatismul pe care o fire mai puţin
puternică putea să-l confunde cu realitatea, dar de
fapt unde se afla realitatea pe acea vreme?“
Analizele propriu-zise ale evoluţiei unor scri
itori – de la Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Con
stantin Noica, G. Călinescu şi până la Petru Dumitriu,
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Fiecare nou roman de Nicolae Breban înseam
nă o nouă aventură a cititorului, nu în munţi, nu în
junglă, nu în largul mării, ci în universul existenţei
omeneşti. Ca şi la Dostoievski, la scriitorul român se
remarcă imediat ceea ce s-ar putea numi exclusivitatea
interesului pentru fiinţa umană. În scrierile sale nu
există peisaj. În prim-plan se află mereu un om sau un
grup de oameni (dar şi aceştia „filmaţi“ pe rând şi nu
dizolvaţi într-o mulţime).
Oamenii şi relaţiile dintre ei constituie – ne de
monstrează Nicolae Breban – un spectacol mai cap
tivant decât aurora boreală sau erupţia unui vulcan.
Capacitatea sa cu totul ieşită din comun de a vedea
acest spectacol şi de a-l face vizibil şi pentru alţii se
afirmă – de exemplu − încă din primele pagini ale
romanului Jiquidi. Puţini alţi prozatori de azi (aşa este
politicos să ne exprimăm, deşi probabil nu mai există
alţii) ar putea să confere dramatism şi mister unei
simple discuţii, cum este cea la care iau parte prinţul
Callimachi şi confidentul său, Cicerone.
u discuţia dintre ei începe romanul (ultimul din
tetralogia care mai cuprinde Ziua şi noaptea,
Voinţa de putere, Puterea nevăzută). Instalaţi
acasă la Jiquidi (care deocamdată nu şi-a făcut apa
riţia), prinţul Callimachi şi prietenul său, Cicerone,
se lansează în tot felul de presupuneri în legătură cu
proprietarul casei. Primul îi explică însoţitorului său
că are acces oricând în această casă, graţie bunăvoinţei
menajerei, Mary-neni, despre care unii susţin că a fost
căsătorită cu Jiquidi. Spre deosebire de prinţ, care îl
cunoaşte de multă vreme pe amfitrionul deocamdată
absent (întrucât îi este într-un fel discipol), Cicerone
nu l-a mai văzut vreodată, astfel încât tinde să-l mito
logizeze.
Iată însă că, până la apariţia protagonistului,
Cicerone însuşi este instalat de romancier în centrul
atenţiei cititorului. Deşi personaj secundar, el este
tratat ca o prezenţă de neignorat. Ca în fiecare dintre
cărţile lui Nicolae Breban, tot ce se întâmplă cu un om
devine un eveniment. Chiar şi modificările care apar
fugitiv în expresia feţei personajului sunt înregistrate
cu o conştiinciozitate de cronicar:
„Cicerone râse puţin forţat şi deodată faţa sa se
urâţi. Era un bărbat înalt, suplu, semănând uluitor, se
pare, în tinereţe, cu actorul italian Amedeo Nazzari.
Cu faţa prelungă – cabalină, ziceau unii! – cu părul
des, fin şi cârlionţat, blond-şaten, cu o fină mustăcioară
deasupra unei guri fără personalitate.“
Această plasticitate decisă a portretelor instau
rează o atmosferă stranie. Fiecare personaj pare să
aibă ceva de spus, ca statuile (extrem de expresive,
cu ochi coloraţi, nu albi, cum le realizează sculptorii
europeni) dintr-un templu budhist. Personajele lui Ni
colae Breban, chiar şi cele care fac doar figuraţie în
roman, deţin parcă un secret şi sunt gata-gata să-l spu
nă, dar nu-l spun niciodată.
Îndelung evocat (ceea ce stârneşte curiozitatea
cititorului), Jiquidi se iveşte într-un târziu, pe neaştep
tate, şi nu pentru a-i saluta pe cei doi musafiri, ci pen
tru a căuta o hârtie cu însemnări de-ale lui:
„– … Am pus pe-aici pe undeva o hârtie fără
valoare aparentă, nişte simple însemnări făcute cu
creionul în momente disparate, total dezordonate,
dar… dacă o găseşti, te rog s-o păstrezi, spuse Jiquidi,
neprivindu-l. Adevărul era însă că şi altfel el îl privea
rar pe Callimachi şi odată i-a şi explicat de ce nu o
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Nicolae Breban
gura un pic cam mare, cu buze groase, roşii, «veşnic
ironice», ochii albaştri, mari, fruntea bombată şi ea,
părul tăiat scurt, şaten închis, în ciuda vârstei părea
o şcolăriţă sau studentă care vrea să-şi ascundă ex
celentele performanţe intelectuale printr-un fel de
voioasă, acidă rebeliune în mişcări sau idei, autoironică, părea, la situaţia ei «pretenţioasă» de soţie
a unui extrem de prestigios profesor şi autor uni
versitar.“
La fel este tratată şi Mary-neni, care în ab
senţa lui Jiquidi îndeplineşte oficiile de gazdă:
u era foarte bătrână, poate nu avea nici cinci
zeci, dar semăna izbitor cu acele clişee pe care
unii negustori de dulceţuri le pun pe borcanele
lor reprezentând-o pe «bunica»: grăsuţă, cu părul
des, alb-cenuşiu, strâns într-un coc bogat, cu mari
pungi sub ochi şi cu o anume dificultate la umblet.
Surâdea continuu şi avea o voce caldă, tânără; fuse
se frumoasă în trecut, dar pungile de sub ochii prea
lăcrimoşi, prea calzi, ca şi nasul scurt ce-şi pier
duse «personalitatea», ca să zicem aşa, corpul ro
tund şi un fel de «renunţare» la o anume vârstă şi la
toate vanităţile şi pozele ei, o îmbătrâneau – cu voia
ei, am spune!“
În roman sunt relatate pe larg, din diferite
perspective, noi şi noi iniţiative ale lui Mârzea de
manipulare a semenilor lui (unele cu urmări nefaste,
cum este sinuciderea tânărului Graţian Porumb),
neaşteptate apropieri între oameni aparent incom
patibili (de exemplu dragostea dintre foarte tânăra
Cecilia, sora lui Graţian Porumb, şi predicatorul
relativ vârstnic Bizoniu), manifestări spectaculoase
ale lui Jiquidi – cum ar fi sechestrarea de către el a
Nadiei pentru a o obliga să asculte o brutală decla
raţie de dragoste. Această ultimă scenă este de neui
tat:
„– Cum… şopti Nadia, îndrăzneşti să… Jiq
uidi!, strigă ea, dar era prea târziu, bătrânul începu
să-i smulgă taiorul de pe ea. Aproape metodic, cu
gesturi rare, sigure, extrem de puternice, cu mâinile
ca nişte gheare de pasăre, bâzâind mereu din buze
ca cineva care-şi înăbuşe râsul sau vorbele. Inutile.
Îi scoase taiorul şi Nadia rămase în fustă
şi într-un furou alb, de mătase. Apoi, fără să mai
adauge o vorbă, el o împinse cu brutalitate într-o
parte, încât ea, ţipând, se agăţă de perdea şi el se
aplecă iute şi o descălţă abil de pantofii ei cu tocuri
nu prea înalte, de-un roşu închis, grenat. Apoi,
profitând de buimăceala femeii, îi trase, cu câteva
icnete penibile, de parcă ar fi sforăit, fusta în jos,
aproape trântind-o pe parchet, după care, satisfăcut,
se întoarse la geam, aprinzându-şi un trabuc, pe
care-l alese cu grijă dintr-o cutie de lemn subţire ce
avea pe capac un desen baroc.“
a tot ceea ce scrie Nicolae Breban, şi acest
roman, Jiquidi, este un alcool literar tare, cu
care se pot delecta şi căruia pot să-i reziste
numai adevăraţii cunoscători de literatură, lipsiţi de
prejudecăţi şi de dorinţa (de altfel, compromiţătoare)
de confort intelectual. n
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face: – Ca să te fac să te simţi bine!, îi spuse râzând,
cu chiţcăitul său nesuferit, ca o zgârietură pe sticlă,
un râs de copil nedezvoltat şi care refuză să se «dez
volte», să se maturizeze, un râs ce trăda o insupor
tabilă auto-suficienţă.
Stătu apoi un timp şi-şi frecă fruntea-i înal
tă, osoasă, cu mâinile-i extrem de plastice, de «fil
deş»! – de «fildeş» gândi Callimachi şi pentru că
nu străluceau prin curăţenie! –, apoi spuse ca pentru
sine, mereu cu privirea în jos şi într-o parte:
– Am nevoie de o femeie.“
Aceasta este maniera, binecunoscută, dar
mereu surprinzătoare, în care Nicolae Breban îl
capturează pe cititor şi nu îi mai dă drumul decât
după ce acesta parcurge toate cele aproape un mi
lion şi două sute de mii de semne tipografice ale
romanului. Poate tocmai de frica acestei fascinaţii,
în ultimii ani mulţi critici amână sau evită cu totul
să deschidă vreo carte a sa. Primele trei romane
ale tetralogiei care se încheie cu Jiquidi au fost
analizate cu seriozitate, în cunoştinţă de cauză, de
un singur critic literar, Gabriel Dimisianu (în arti
colul Cealaltă putere din România literară nr.
33/2005). Gabriel Dimisianu evidenţiază unitatea
imensei construcţii epice, referindu-se la temele
predilecte şi recurente ale romancierului, îndeosebi
la lupta pentru putere, sesizabilă în fiecare clipă, în
fiecare colectivitate umană (chiar şi într-un cuplu),
la atracţia stranie exercitată de vulgaritatea şi vio
lenţa celor de joasă extracţie asupra unor oameni
superiori, la complicata, voluptuoasa şi uneori terifi
anta relaţie discipol-maestru, la înţelegerea seducţiei
în dragoste ca o acţiune vânătorească ritualizată.
Cu idei însuşite, dar şi regândite, din Nie
tzsche, cărora li se asociază o forţă spirituală înnăs
cută, Nicolae Breban intervine autoritar în babilonia
de opinii ale elitelor lumii contemporane (cele mai
multe atrase de un cult al victimei), pentru a impune
un cult al învingătorului, al personajului cu destin
istoric.
oate aceste direcţii de dezvoltare a arhitecturii
narative se regăsesc şi în romanul Jiquidi, aşa
cum revin şi principalele personaje: prinţul
Callimachi, oscilând între cei doi maeştri ai săi,
„diurnul“ Martinetti şi „nocturnul“ Jiquidi, tânărul
literat şi publicist Amedeu Dumitraşcu, sprijinit din
umbră de Mârzea, care vrea să creeze, demiurgic,
„un om cu destin“, Aristide Bizoniu, un predicator
„foarte ascultat de enoriaşi“ şi aşa mai departe.
Autorul are însă grijă să confere totală independenţă
epică romanului Jiquidi. Personajele pe care le cu
noaştem din cele trei romane anterioare sunt din
nou portretizate iar biografia lor – schiţată încă o
dată. Tot ceea ce se întâmplă în paginile lui poate
fi înţeles chiar şi de cineva care nu a citit cărţile an
terioare ale tetralogiei.
Întrevedem acum o posibilă analogie între
personajele lui Thomas Mann din Muntele vrăjit,
Naphta şi Settembrini, şi personajele lui Nicolae
Breban, Jiquidi şi Martinetti (însăşi rezonanţa nu
melor, grecească şi, respectiv, italiană sugerează
paralelismul). Duelul lor ideologic (tradus însă, la
scriitorul român, în acţiune) constituie principalul
show oferit de roman cititorilor.
Dar în afară de această luptă de gladiatori ai
ideilor, fiecare personaj şi fiecare moment epic pre
zintă interes. Textul are un magnetism căruia nici
cel mai apatic lector nu i se poate sustrage. Jiquidi
îl îndeamnă, mefistofelic, pe prinţ ca, în lipsa lui de
acasă, să o aducă în somptuoasa clădire pe Nadia,
soţia lui Martinetti, cu care Callimachi are de multă
vreme o relaţie de prietenie neutră din punct de ve
dere erotic. Nadia este, bineînţeles, portretizată cu
artă, dar nu numai cu artă, ci şi cu acel dar al scrii
torului de a activa misterul fiinţei umane:
„Nu era înaltă de stat, foarte subţire în talie,
cu pieptul plin, bombat, picioarele bine formate,
gâtul subţire, urechile mici, faţa lată, armonioasă,
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Eugen Barbu, Dan Deşliu, Nichita Stănescu ş.a.m.d.
– sunt făcute cu aceeaşi competenţă neconvenţională,
de spirit liber, care nu se încurcă în birocraţia criticii
literare. Imaginea fiecăruia dintre scriitorii aduşi în
prim-plan devine astfel surprinzător de proaspătă, de
viu colorată, de autentică. Criticii literari ar trebui să-i
mulţumească lui Dumnezeu că Nicolae Breban, ocu
pat cu scrierea romanelor lui, nu a avut timp să le facă
decât în treacăt concurenţă.

I O L AN D A
M A L A M E N

Poem

V-am dat, mi-ați luat, m-ați zidit,
m-ați smuls, m-ați pierdut, m-ați
distrus, v-am lezat.
Orașul se transformă sub ochii mei
într-un ogor fără sfârșit,
prin care curge, ca o apă limpede,
mila lui Dumnezeu.

Amintirea
unei iubiri
Uneori peste iubire se așterne o
ferigă albă, cărnoasă, malefică
și eu, cu o fervoare de femeie care
vrea să înfigă ascuțișul cuțitului
în ultima rămășiță de sânge,
pregătesc un hohot sălbatic de râs
și complexele unei viitoare revolte.

Opera mea, despre care
atât de mulţi vorbesc,
mai ales în chip critic,
este viaţa mea
de fiecare zi.

Străinul

În fiecare zi,
trăiesc un text,
numai câte un text,
pe rând,
trăiesc fragmente
dintr-o carte.

Cerul este de un negru aprins.
Prin el plutesc delfini vorbitori
care nasc alți delfini vorbitori.
Străinul care aprinde un foc negru pe
malul apei
și se înjunghie în piept cu un cuvânt
ascuțit
spune ceva despre libertate
și mă privește insistent.
Mirosul de sudoare care-i curge din
cuvinte
ajunge până la mine și se
transformă într-o floare uriașă
care-mi strivește posesiv trupul
până va dispărea în groapa de gunoi
a nopții.

Sclavul poeziei
Poem
Mama s-a micșorat și în curând va
încăpea
în patul păpușii păstrat din
copilărie.
Eu încap însă greu în gândurile ei,
din cauză că zbor prea mult.
Singurul zgomot pe care îl face
atunci când e trează, e foșnetul.
Un foșnet de hârtii luate de vânt,
amestecat cu fâlfâit de aripi.
Îi foșnesc oasele, pielea, pleoapele,
degetele, sângele, cuvintele.
Toată viața ei e scrisă pe bucăți de
hârtie îngălbenită de timp,
rupte din caiete vechi pe care le-a
păstrat cu sfințenie
într-o servietă din piele arămie și
răspândesc un miros de arțar...
,,Sindromul Menkes se

Opera – şi viaţa

caracterizează prin simptome
cerebrale
și emisia unei urini cu miros de
arțar.’’
Este ultima ei însemnare.
Raza de soare care străbate
încăperea
taie ca un fierăstrău în două trupul
mamei.

Am scris prea multă poezie,
îi spun unei sclave a poeziei.
Mi-am șteres trupul cu poezie,
mi-am vârât mâna în foc pentru
poezie,
am chipul desfigurat de poezie.
Spun toate astea în timp
ce sorb mâl dintr-o buruiană
întunecată.
Mi-am pierdut melancolia și
strigătul
și legile care le țineau în frâu
și asta numai din cauza poeziei.
Îmbrăcată într-un palton din fier
mătăsos,
sclava poeziei
îmi bate în cuie cuvintele, până hăt,
spre dimineață,
când moare cu pieptul despicat de
un fulger.

Numai câte o literă.
Şi, la urmă, numai la urmă,
atunci, abia
atunci
se unifică totul,
avem, în sfârşit,
un sfârşit.
Ediţia mea / sau a noastră, nici nu ştiu
cum să spun
mai bine
ediţia definitivă
de lux
legată în piele
şi-n câte în lună
şi-n stele.

Despre gloria
poetului mihai
eminescu
Gloria lui Mihai Eminescu sunt plopii.
Gloria lui Mihai Eminescu sunt
femeile cu părul bălai.
Toate aceste clişee formează o glorie.
Toată gloria lui Mihai Eminescu
încape într-o ladă de lemn
prăfuită
undeva pe la Academie.
Gloria lui Mihai Eminescu este formată
din toate femeile pe care le-a iubit. Şi
scrisorile lor.
De dragoste.
Care, adesea, formează o operă.
Şi pot îmbogăţi pe cineva.
Şuviţele de păr bălai
din capul femeilor
cu păr bălai
acum sau never
s-au pierdut. Ce-ţi doresc io ţie, dulce
chip de lut?
Nici nu mai ştii ce să crezi

G Ă L Ă Ţ AN U

despre gloria poetului.
Gloria e o candelă care încă mai pâlpâie
încă mai arde, cumva, cât de cât,
la mormânt. Din mai multe bucăţi. Din
capete de lumânare. Din când
în când.

Femeile nu pot
atinge poetul

BEST OF

Am plâns războaiele, dictaturile,
accidentele, mizeria,
schimbările de guverne, ura,
răzbunarea.
M-am îndopat cu silogisme,
m-am condamnat la moarte –
moartea ca un tunel ce absoarbe,
moartea ca un instrument muzical,
ca un vis frumos.

M I H A I L

Femeile nu pot atinge poetul,
fiindcă
se fac,
cu toatele,
stană de piatră.
Şi,
mai apoi,
stană de carne.
Femeile nu pot atinge poetul,
fiindcă dumnealui,
poetul,
în ele
adoarme.
Şi nu mai iese
afară.
Rămâne
să le locuiască
pe dinăuntru.
Şi ele
să tânjească
după el,
să-şi amintească
şi să-l vorbească
pe dinafară.

– În viaţa mea de pe
lumea cealaltă –
(fragment)

În viaţa mea de pe lumea cealaltă, tu ocupi
locul central. Tu eşti dragostea. Ce pe lumea
ailaltă adie. Ce pe lumea ailaltă deretici. Ba
prin viaţa ta, ba prin viaţa altora. Încă mă
gândesc că oi fi io grijuliu ce-oi fi cu viaţa
asta, da’ încai mai grijuliu tre’ să fiu cu viaţa
de pe lumea ailaltă, cu viaţa de pe lumea de
pe lume. Lumea de peste lume e o lume mai
chivernisită. Mai sclivisită. Doar acolo eşti
pe cale să-ţi petreci eternitatea. Şi tre’ să-i
dai mai multă atenţie, nu? Hotărât lucru, tre’
să-i dai mai multă atenţie. Acolo intri, totuşi,
cu o misiune mult mai înaltă. Şi nici nu poţi
fi mai frumos pe lume decât pe lumea ailaltă.
(din volumul Intravenos, în lucru)

6

Ştiam că
e doar o haină,

BEST OF

dar uitasem
şi, abia când te-ai hotărât
s-o dezbraci,
mi-am adus aminte cu spaimă.
Şi imediat m-am întrebat:
„De ce cu spaimă?
E doar o haină,
chiar dacă atâtea decenii
lumea credea că eşti tu.“
Acum, în sfârşit, nu mai e nici o
confuzie.
Stătea aruncată, mototolită,
învechită de purtare, uzată,
fără nici o legătură cu tine,
străină, sub flori.
Eu evitam s-o privesc.
Îţi simţeam neobosită privirea
cum o cuprinde, cu noi toţi laolaltă,
fără să te mai intereseze.
Nu te vedeai
pentru că, precum în romanul lui
Wells,
numai haina te făcuse vizibil
şi numai ninsoarea,
depunându-ţi-se pe umeri, pe creştet,
ar fi putut să-ţi trădeze prezenţa.
Dar în biserică nu ningea.

Ca între spirit
şi trup

între sens şi cuvântul care-l ascunde
e o mare confuzie, ca şi când ar fi
un singur miracol
de nedespărţit, când miracolul e
chiar despărţirea,
clipa când carnea cuvântului cade
de pe oasele albe, uscate
ale înţelesului
şi descoperim
că întotdeauna
sufletul ne-a legat
mai mult decât sângele.

Se leagănă,
leagănă sfintele
Sunete-abia melodii,
Ritmic respiră cuvintele,
Gol al uitării de-a fi.
O linişte care se clatină
Tăiată savant în felii
Ale memoriei din datină
Pe care alunecă vii
Cuvinte orfane de mult,
Citându-şi părinţii stafii –
Mă simt ascultându-le-adult
Printre străbunii copii.

B L AN D I ANA

În prăpastia
deschisă deodată
în cer
te-ai prăvălit neatent,
ai început să te-nalţi
în timp ce priveam fascinată
şi fără să înţeleg ce se-ntâmplă,
cum te faci tot mai mic
în lumina din adâncul căderii inverse
de unde, cu siguranţă,
nici tu nu mă vezi.

Unde se duc orele?
Au un fel suspect de a se furişa,
de-a scăpa atenţiei
dispărând pur şi simplu.
Dar ce înseamnă a dispărea?
Cum poate ceva ce este să nu mai fie
ca şi cum n-ar fi fost?
Unde se duc orele deodată
Şi, mai ales, de unde vin
Ca nişte bărci de hârtie
Care lunecă lin
Pe o mare desenată
Cu valuri pe de rost?

De ce nu mă lasă
să dorm?
Ce legătură este între faţa ei
rostogolită fără expresie pe cer
ca o monedă pe caldarâm
şi încăpăţânarea mea de miner
coborât printre zei
dispăruţi pe celălalt tărâm?

În ce stă puterea luminii ei străine
Care mă obligă să rămân trează pe
ţărm
În timp ce fluviul somnului
Curge fericit înspre tine
Şi eu simt cum mă sfărâm
Sub povara confuză a oboselii
De gândul cel treaz pe hârtie,
Rupt în versete ca-n evanghelii,
Pe când tu, Prealimpede Domn
Adormit pe vecie,
Ştiu că mă cauţi în somn...

Mereu am visat
să fiu singură,

pentru că întotdeauna
erau prea mulţi oameni în jurul meu.
Doar tu erai eu.
Doar tu renunţai la plural,

la multiplul din noi,
doar tu ştiai să construieşti o
singurătate
în care puteam încăpea amândoi.

Din când în când
Timpul se suspenda între noi,
ieşeam din el şi nu mai eram doi,
înţelegeam ce spun fiarele,
ce cântă greierii,
era ca şi cum am fi trecut cu bine
de judecata de apoi.

Sau poate că pur şi simplu
Cele două părţi
Rupte una de alta de la facerea lumii
Fuseseră puse înapoi
Într-o singură făptură în care,
Aşa cum rodesc plantele,
Eram amândoi.
Timpul devenea inutil şi se desfrunzea
În o mie de foi...

„Unde e domnul?“
Mă întrebau la piaţă băbuţele
Când eram fără tine, băbuţele de la
care cumpărai
Frunze de mărar, pătrunjel şi, când
aveau, leuştean.
„N-ar trebui să vă lase singură“.
Au întrebat băbuţele din piaţă de tine
„Unde e Domnul?“,
îţi spuneam la întoarcere
şi erai atât de mândru şi de amuzat
încât uitam să adaug c-au mai spus
Că n-ar trebui să mă laşi singură.

Ţin minte că m-am
întrebat odată
Dacă noi avem doi îngeri păzitori,
Pentru că, fiind mereu împreună,
Ar fi fost o risipă,
Unul singur ne-ar fi fost de ajuns.
Nu-mi trecuse prin minte
Că am putea să ne despărţim
Şi atunci îngerul
Să fie obligat să opteze
Sau poate unul dintre noi să
renunţe.
Spune drept,
Nu-ţi pare rău
că mi l-ai lăsat numai mie?
din ciclul
Variaţiuni pe o temă dată
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Prietenie
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Tincuța se repede să profite de minutul de
liniște. „Să vedeți, doamna Letiția, ce de-a moluri
ne face acolo! Și Carrefour și Bila, doar bani să ai!
Alfel decât când ați fost!“
„Ce tot spui? Ce să caute acolo doamna Le
tiția?!“ se miră Sultana.
„I-am povestit data trecută că am trecut
prin cartierul ei, care, pe vremuri, a fost și-al meu!
Daniel m-a luat cu el când și-a comandat Passat-ul
la un dealer pe-acolo“, îi explic, încurcată.
Institutul unde a lucrat Daniel, acum trei
decenii, se afla la o margine de București, lângă
câmpul galben-verzui de rapiță. Iar garsoniera în
care am locuit, până când am emigrat, se află cam

tot pe acolo. Îi dădusem lui Daniel ca reper câmpul
și mă uitam, dezorientată, la șantierele noroite și
la blocurile cu fațada murdară, scorojită, cu țipete
ieșind prin ferestrele deschise: în amintirea mea,
miroseau a tencuială proaspătă, aveau vârsta iubirii
mele cu Sorin, dar ajunseseră la fel de promiscue ca
și ea. Bărbați în șlapi, cu burți crescute sub maieul
izinit și sticla de bere în mână, se rezemau de
zidurile înnegrite, lângă maidanezii care le dădeau
târcoale. Mi-am văzut viața trecută ca pe un film
uzat, absurd, cu părți întregi lipsă, și m-au trecut
fiorii când m-am gândit c-aș fi putut rămâne acolo.
„Ce ciudată mai ești, Letiția! Să te duci pâ
nă acolo și nouă să nu ne spui! Doar Tincuței!“ in
sistă, cu o mutră jignită, Sultana.
„N-o lua și tu așa... A fost doar o curiozitate...
„Dar chiar nu înțeleg de ce! Te-a apucat do
rul de ce-ai trăit?“
Colțurile gurii dezamăgite i-ajung până la
bărbie.
„Ei, dorul! mormăi, încurcată. Îmi închipui
că nici voi n-ați uitat cum a fost atunci...“
*
De fapt, nici ea, nici Aurelian n-au înțeles
mare lucru atunci când au venit să mă ia de la
spital. Au rămas convinși că fusese copilul lui Petru
și, din discreție, n-au mai atins subiectul. Rana
noastră necicatrizată, își închipuie și azi, convinși
c-am fost pedepsiți pentru că Petru a plecat fără sămi spună, și eu, furioasă, m-am grăbit să avortez.
N-au habar că Petru nu știa ce va face și mă lăsase
ostateca lui în România. Iar eu nu-mi doream decât
să scap de el, de sarcină și să fiu cu Sorin. Ce sens
ar avea să le stric povestea, care ne pune şi pe mine
și pe Petru într-o lumină mai bună decât merităm?
Viața fiecăruia nu este ceea ce ni se întâmplă, ci
ceea ce își imaginează cei din jurul nostru că ni s-a
întâmplat.
-am fost în stare să-i mulțumesc doctoriței, cu
toate că aș fi avut de ce. În fiecare zi, tânăra
procuroare reapărea, cu securiștii, și niște
părinți distruși sau un soț disperat erau luați la în
trebări, înainte să fie lăsați să-și ridice decedata de
la morgă: dacă nu cumva erau luați ei. Operații ca a
mea erau floare la ureche.
Dar ce grea a fost convalescența într-o casă
străină! Mă învinovăţeam pentru ce păţisem, nu
dormeam, nu mâncam, eram un schelet ambulant,
când îmi treceam mâna prin păr, scoteam șuvițeșuvițe. Nu, asta nu e viața mea, îmi spuneam, în
fiecare dimineață, așteptându-i să plece ca să mă
târăsc în baia plină de mirosurile, indiscrete, ale
unor trupuri străine. Fără ei, aș fi găsit clipa de ne
bunie și curaj ca să-mi pun capăt zilelor. Sau poate
că nu?
Aurelian era mereu întunecat dar, după anii
petrecuți lângă Petru, învățasem să mă fac că nu
observ nimic. Mergeam în vârful picioarelor, con
vinsă că îl deranja prezența mea în casă.
„Vezi-ți de treabă, Letiția! Aurelian nu și-a
revenit de la moartea maică-sii, el a fost preferatul
ei, aveau o relație specială! Și mai e și Bîclișeanu
sau cum l-o chema p-ăla care îi mănâncă ficații!
Ăla care a dat buzna aici să te întrebe și pe tine de
Petru, când vine, cum a plecat, ce operație ai fă
cut!“ încerca Sultana să mă liniștească.

N

*
Trebuia să fiu la Depozit la 7 dimineața şi
deșteptătorul mă rupea, fiindcă abia spre dimineață
reușeam să adorm. Plecam și mă întorceam pe
întuneric și angoasa mea creștea când intram în
garsoniera pustie. Cele câteva mobile păstrate
îmi aminteau nemilos viața mea trecută. Până am

fost în stare să-mi camuflez ferestrele cu draperii
și perdele opace, vederea câmpului pustiu, pe care
îl înghițea, treptat, întunericul, îmi creștea panica.
N-aveam chef să vorbesc cu nimeni, dar nici n-aș
fi avut cu cine. Blocul nu era racordat la telefoane,
cele câteva publice, din jur, erau veșnic stricate de
puștanii cartierului care încercau să scoată monezile
din ele. Târam după mine în bucătăria de 2/3 metri
sau în baia înghețată un tranzistor și, ca să sparg
tăcerea amenințătoare ori bufniturile și tropăielile
din garsoniera de deasupra, îi tot schimbam posturile,
pândind să dau de muzică sau de un glas omenesc,
nu de discursurile lui Ceaușescu. La Depozit, mă
mișcam ca o somnambulă, în mijlocul colegilor,
care se făceau că nu observă nimic. Acasă, însă,
cum mă așezam, mă ridicam imediat și începeam
să umblu prin cameră, foindu-mă în cei 48 de metri
pătrați ai garsonierei. Nu vroiam să ies pe culoarul
plin de duhoarea ghenei în care se aruncau resturi de
mâncare. „Colocatarii tăi, Lety, sunt cam needucaţi“,
mi-a spus, în stilul său eufemistic, cu batista la nas,
Frau Poldi, singura dată când m-a vizitat.
reste gonit de Furii este un anxios în plină
criză, am descoperit, atunci, pe pielea mea.
Tot reluându-mi amintirile cu Sorin, i-am
identificat și lui criza de anxietate: trepidația
continuă, nerăbdarea, impulsul de a se mișca erau
semnele bolii în care îl vârâseră presiuni de tot felul,
inclusiv ale Dorinei, și orbirea mea. Dar, și dacă aș
fi știut pe-atunci, la ce mi-ar fi folosit? Uneori, cu
un efort de voință, mă culcam fără somnifere, dar,
când trecusem de miezul nopții fără să reușesc să
adorm, mă ridicam, și, pe bâjbâite, în întuneric,
scormoneam în cutiile de medicamente după pastila
salvatoare, o înghițeam cu ochii închiși și, odată cu
ea, nemulțumirea față de mine, care mă rodea fără
oprire.
În week-end, mă trezeam cu o imensă
lehamite și stăteam, ore întregi, fără să fac nimic.
Fiecare gest pe care mi-l comandam, după un efort
de voință, se pierdea într-o întârziere prelungită. Cu
cât întârziam să mă mişc, cu atât inerţia fiecărui gest
se instala, toropitoare. Nemişcarea mea era plină de
o voce interioară, neobosită, pe care nu puteam s-o
curm, aşa cum nu puteam opri urletele, bufniturile
ce răzbăteau prin pereţi, prin tavan. Mă pătrundea
spaima că trupul meu străin nu-mi va mai răspunde
la nici o comandă. Cu un efort înzecit, mă clinteam
din loc și mă plimbam iar, tot mai repede, de la un
perete la altul, prin camera pustie, urmărindu-mi,
îngrijorată, palpitaţiile, durerea gastrică, balonarea,
cearcănele adâncite de sub ochi. O boală invizibilă
mă sleia, ca şi când toată puterea mi se scursese
în vocea interioară, nefirească, străină – vocea re
mușcării, a nereuşitei, a rușinii.

O

*

D

imineața aveam un pic de energie în plus și
întunericul nu mă mai înspăimânta la fel.
Îmi făceam repede exercițiile de gimnastică
și respirație, în garsoniera îngheţată, caloriferele
erau cel mult călâi, la aragaz flăcările abia pâlpâiau,
n-aveau putere să urce până la etajul șapte. Mă
spălam cu apă rece, rareori reușeam să încălzesc
puțină, într-o cratiță, pe reșoul adus de la Sultana.
Mirosul corpului meu mă dezgusta, la fel de mult
ca și fața pământie pe care mi-o arunca în ochi
geamul murdar al autobuzului: niciodată n-am urât
pe cineva mai mult decât mă uram atunci pe mine.
Găseam loc în autobuzul luat la capăt
de linie şi moţăiam până la capătul următor. La
întoarcere mă căţăram pe scară abia la a treia
cursă, mai ales când mă urcam la stația de lângă
magazinul Eva, cel cu haine elegante pentru femei,
în care nu mai intram, ca să nu-mi fac sânge rău.
Ameţită de pastile, nedormită ca lumea de luni
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a început, Daniel nu vroia s-audă de copii, știi
cum sunt bărbații! Când se însoară, li se pare
că s-a dus tinerețea, când apar copiii, că li s-a
dus viața! Abia pe urmă văd că o altă viață începe“,
insistă, pe un ton complice. Spaima din ochii lui
Sorin când i-am spus c-am rămas! Și viața nouă pe
care i-o fi dat-o Dorina, or avea copii? Mă uit pieziș
la Sultana, s-o întreb? ezit, mai bine nu, ea turuie
mai departe.
„Dar cu timpul, Alina l-a convins! Era și el
deranjat de presiunea din jur. Când, în fine, a aderat
la proiectul copilului, cum l-a botezat în jargonul
lor, au descoperit că au o problemă. La urma urmei,
n-aveau decât să adopte. Cei părăsiți prin spitale...“
Băiețelul creț, de vreo doi ani, care mișuna
printre paturile noastre:
„Cristi, vrei o bomboană? Vino și la mine,
am ceva bun!“ Fața mânjită de muci, ochișori
lucioși, negri, fixați pe seringa din mâna infirmierei:
„Îți fac și ție una?“ Dădea din cap, nu, nu! și-o lua
la fugă.
„I-e frică de injecții, știe el ce știe! Ăștia
părăsiți în spitale nu scapă o boală! Cristi face anul
de când e la noi și tot n-au dat milițienii de mă-sa,
să facă renunțarea!“
Infirmiera fusese de gardă în ajunul Crăciu
nului, când îl internaseră cu febră mare. Fiindcă
nu știa cum îl cheamă, l-a botezat Cristi. Mama se
înregistrase sub nume fals și dispăruse după câteva
ore, în salon se plânsese că mai are destui acasă.
Până s-o găsească milițienii să le semneze actele
pentru orfelinat, Cristi ajunsese, ca și alții, copilul
spitalului. Autoritățile se făceau că nu-l văd, doc
torii îi mai aduceau ciocolată, infirmierele îl coco
leau ori îl goneau de colo-colo.
Ce s-o fi ales de el? Ce s-o fi ales de toți
cei părăsiți după Decret? Nu, decât o viață așa, mai
bine ce-am făcut eu!
„Presupun că-s mai puțini decât până-n 89.“
Îmi scade glasul și îmi feresc, ambarasată,
privirea. Primul copil al Sultanei, când, studentă
în anul patru, s-a încurcat c-un papă-lapte din anul
doi, cocolit de-o mamă arțăgoasă, nevastă de diplo
mat! Noi, toate, cățărate pe geamul căminului, pân
dind-o cum coboară dintr-o mașină cu CD, proas
păt coafată, bijuteriile sclipindu-i în soarele pri
măvăratic, ce soacră și-a tras Nana noastră!
Sultanei i s-au mărit ochii pe fața nemișcată,
mă privește atentă să vadă, a fost o răutate preme
ditată ori o gafă?
„Asta îi spuneam și eu Alinei! Să adopte!
Daniel începea însă cu argumentele, poți să știi cu
cine-o să semene? E loterie!“
Nu citesc nimic pe fața ei. Jos pălăria ce
sânge rece are!
„Orice copil este o loterie!“ zâmbesc strâmb.
Nu mă interesează isteria care le apucă pe
femeile fără copii, atunci când zăresc menopauza
la orizont! Eu n-am avut-o, dar n-ar fi trebuit să
marșez în discuția asta, amândouă avem poveștile
noastre ascunse despre copii nedoriți.
  
*

În iulie 1970, i-am dus Sânzianei Pop, la secția de
proză a revistei Luceafărul, un text intitulat Prietenie. Acest
text a devenit un capitol din Drumul egal al fiecărei zile,
roman publicat în 1975 la Cartea Românească, reeditat de
șase ori şi tradus în franceză, germană, italiană, maghiară,
bulgară și macedoneană. Alte romane: Dimineață pierdută
(1984), Întâlnirea (2007), Provizorat (2010). Proză scurtă –
Dăruiește-ți o zi de vacanță (1979), Vară-primăvară (1989),
Gara de Est (2008). Memorialistică – Anii romantici (2014).
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Unicul beneficiu era că nu mai riscam să
mă mai întâlnesc, pe culoare, cu fostul meu iubit.
Plătise și el pentru relația noastră. După ce fusese
scos din dărâmăturile blocului, la cutremur, stătuse
în spital, și pe urmă lucrase o vreme acasă; firește
că Dorina îi ducea lucrările urgente. A rămas cu un
șchiopătat ușor. Umbla zvonul că directorul, sătul
de poveștile lui amoroase, nu atât de neștiute pe
cât încercase să le țină, i-ar fi pus în vedere să-și
reglementeze viața personală. Și Sorin, disciplinat
cum îi era firea și educația, se însurase repede cu
Dorina. Foștii colegi cu care mă întâlneam în
tâmplător mă țineau la curent cu viața noului cuplu,
deși n-aș fi vrut să mai aud nimic. Din cauza asta
îi evitam chiar și pe cei care, ca Harry Fischer,
îmi fuseseră apropiați. Dar, când ne întâlneam nas
în nas, și n-aveam cum să mă feresc, înghițeam,
lacomă, orice amănunt.
Așa că o vreme, am locuit toți trei, în apar
tamentul Dorinei, unde fusesem la petrecerile de
pomana porcului cu tobă, cârnați, jumări de casă,
țuică de prune și vin căpșunică. Apartamentul era
de atunci mobilat și pus la punct. La ușă păzeau
două perechi de papuci: când începusem să am
unele bănuieli, mi-a trecut prin minte că una putea
să fie a iubitului meu. Chiar așa și era: îl vedeam
târându-și alene picioarele în papucii ăia, nu mai
trebuia să se grăbească, așa cum făcuse, ani de zi
le, ca să se întâlnească cu mine. Umbla de colo-colo
prin sufragerie, întrebându-și soția dacă cele două
sprezece scaune sunt suficiente pentru invitații ur
mătoarei lor petreceri. Cercetam biblioteca ei, goală
cândva, plină acum de cărțile lui, și mă uitam peste
umerii lor, când se așezau să lucreze împreună.
ă țineam, invizibilă, după ei când intrau în
baia parfumată de săpunurile Fa și sexul
îi creștea de apropierea ei și de căldura
apei înspumate. Le urmăream zbenguiala, graba cu
care alergau la pat, răsucindu-se, în fel și chip, o
gimnastică mult mai complicată decât o practicasem
noi doi. Și pe el, repezindu-se, imediat după, sub
duș, și dându-și, cu un zâmbet mulțumit, subțiorile
cu deodorantul Rexona. Înfășurat în halatul nou,
inspecta la bucătărie frigiderul căptușit cu găini
de țară, gata jumulite, și mușchiuleți de porc în
untură. Părinții Dorinei, funcționari la primărie,
care țineau bufetul din sat, îi căraseră totdeauna
fiicei lor bunătăți absente din alimentarele orașului.
Darmite acum, când erau fericiți că, după ani de
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când puseseră acatiste la biserică și bătuseră drumul la vrăjitoarea
satului, fiica lor reușise să se mărite cu șeful ei!
*
La Depozit, căram pachete grele de cărți, ceea ce n-ar fi
trebuit să fac, și îi urmăream, mai departe, ca un robot de umbră.
Continuam viața noastră în trei, de dinainte, cu mine și Sorin
în pat, și Dorina pândind să-mi ia locul. Până a reușit. Numai
că acum ei n-aveau habar de mine iar eu le urmăream în gând
fiecare mișcare. Nici nu mai încercam să ies din apartamentul
lor îmbelșugat, fiindcă știam că n-o să nimeresc ușa. Stăteam
noaptea la căpătâiul patului matrimonial extra-lat, unde fosta mea
prietenă, o păpușă gonflabilă, făcea, infatigabil, amor cu fostul
meu iubit, până când adormeau îmbrățișați. Dimineața eram în
bucătăria unde ea pregătea sendvișurile și cafeaua pentru le petit
déjeuner iar el gusta plăcerea de a fi servit, bucurându-se că nu
mai este chevalier servant-ul meu și nu mai bricolează gustări în
garsoniera amicului Florinel.
În ultima vreme, ea îmi tot strecurase că va fi fericită
să spele ciorapii celui cu care se va mărita. Asta făcea și acum.
Deși avea mașină de spălat nouă, Alba Lux, freca la nesfârșit, în
chiuveta din baie, ciorapii bleumarin sau gri închis ai lui Sorin,
pe care mi-i aminteam făcuți ghem, la picioarele paturilor străine,
unde făcusem (acum descopeream) nu dragoste, ci doar sex, ani
de zile.
Și atunci mă copleșea sentimentul vinei. Față de Petru.
Față de mine, cea care îmi câștigasem soțul dorit, un statut social
bun, un apartament convenabil și pe urmă le pierdusem, pe toate,
la ruleta vieții. Ce-mi rămăsese? Teama de viitor. Permanenta
lipsă de bani. Singurătatea. Îmi venea să mă întind pe jos și să nu
mai mișc.
În relația mea cu Sorin, existaseră tăceri, dar nu și minciuni.
Atunci de ce el, care îmi spunea că sunt singura femeie pe care a
iubit-o, rămăsese cu Dorina? Încercam, cu disperare, să descopăr
de ce s-a depărtat de mine, reamintindu-mi fraze nebăgate în
seamă după ce făceam dragoste și mai stăteam de vorbă. Sau
zilele când nu reușise să facă iar rost de cheie și-l zăream, prin
ușa întredeschisă, cum rămâne la birou, după program, împreună
cu Dorina. O investigație târzie, fără mărturii și probe, calcule
făcute pe degete, ca să descopăr de când începuse să mă înșele
cu „prietena mea“ și de ce pierdusem totul: pe el și pe Petru,
apartamentul semicentral, serviciul comod, sănătatea. Fiecare
pierdere o antrenase pe următoarea, așa cum se întâmplă atunci
când viața îți arată fața ei impasibilă, plină de cruzime, pe care o
numim destin.

P

lecând, Sorin îmi luase cu el trupul întreg, de care eram
mândră, când mă dezbrăcam, și mi-l lăsase în loc pe cel
mutilat, pe care-l uram: nu-mi imaginam că-l voi mai arăta
gol vreunui bărbat. Îmi luase amintirile frumoase și-mi lăsase
doar jena unei iubiri de nepovestit, petrecute în cearșafuri străine,
câtă încredere avusesem în el, dacă o putusem trăi! Iubirea lui
neputincioasă îmi îmbătrânise sufletul și nu lăsase nici o urmă
în carnea mea în afara histerectomiei. Eram plină de o acreală
prematură și prea severă cu el.
Îl absolvisem pe Petru de brutalitatea și reproşurile lui
continue, ura care colcăia în mine o revărsam doar asupra lui
Sorin, dacă nu era în stare să mă smulgă de lângă celălalt, trebuia
să mă fi lăsat în pace! Îmi aminteam și cum se tot învârtea Dorina
în jurul meu, devenindu-mi tot mai apropiată, nu rămâi indiferent
când cineva sare să te ajute și te amuză, povestindu-ți verzi și
uscate. În ultimele luni însă schimbase strategia și-mi vorbea tot
mai des despre Sorin, ca să mă facă să înțeleg că suntem rivale.
Nu-mi păsase însă, el, evident, nu era îndrăgostit de ea, aşa
cum fusese de mine; aşa cum credeam că mai este. N-aveam nici
un resentiment faţă de ea, chiar dacă m-a spionat şi i-a raportat
lui tot ce prindea, dar cum poate cineva să joace rolul prietenei
devotate şi, în același timp, să facă tot ce poate ca să-ţi ia locul?
Cum deosebeşti prieteniile adevărate de cele false? n
(fragment din romanul
Fontana di Trevi, în lucru)

9

de zile, atârnată de o bară şi înghiontită din toate
părţile, nu vedeam nimic în jur. Mă gândeam la
golul cu care mă trezeam dimineața și la copilul pe
care-l visam, după ce doctorița mi-a spus, ultima
oară, când m-a văzut: „Sper să nu mai trebuiască
niciodată sa fac ce am făcut pentru tine! Era mai
mare decât am crezut. Era fetiță!“
uram? Îi eram recunoscătoare? Și una și
alta. Mi-aminteam de mine, cea care puteam
să mor în ziua aceea când aerul frigea în jur
şi-mi spuneam, mereu şi mereu, c-a fost mai bine
aşa, decât să fi aruncat în lume o făptură chinuită!
Ce fel de copil ar mai fi ieșit după atâtea încercări
să-l dau afară? Singură, părăsită de cei doi bărbaţi,
depresivă, gonită din casă şi cu o slujbă mizeră,
n-aş fi fost în stare s-o cresc. Atâta chin pentru co
pilul lui Sorin, o, nu!
Luam pastile ca să adorm și altele ca să mă
dezmeticesc. Uneori n-adormeam din cauza plân
setelor și țipetelor îngrozite ale copiilor bătuți, ca
și femeile, în garsoniera de deasupra. N-am știut
niciodată câți locuiau acolo; șase? opt? zece?

Dinu Flămând, Leonid Dimov, Emil Brumaru

E M I L
BR U M AR U

Ş T E F Ă N E S C U

la cantonul alăturat mie (cu tot cu
cantonieră!) până la gară (cu tot cu
contabila Tuța), căram găleți cu apă
vie de dragul cărării lipicioase din
zori, glorificam gutuia, dulapul, soba
cu cahlă și rolă, dușumelele calde,
pulpele mesei, cheia de-alamă din
broasca ușii, anchetam rumegușuri
cu nara, beciuri cu morcovi înfipți
în nisip, mă suiam, lipit de hornuri
de cărămidă, în podul casei, la Dum
nezeu… De departe, de la Ocolul
Silvic, de lângă Siret, auzeam drujbe
sfâșietoare… Versurile izbucneau ca
din aer, le vedeam într-o secundă,
abia pridideam să le țin minte ca să le
transcriu. Am debutat în Luceafărul
în decembrie 1966, după aproape un
an de așteptare. Înnegream câte un
pătrățel pentru fiecare săptămână de
speranță, într-un caiet de algebră și
geometrie. Aveam 27 de ani. Apă
rusem, în fine, cu vreo 5-6 poezii
scurte, pe pagina a 4-a, într-un drep
tunghi, la subsol, însoțite de o pre
zentare binevoitoare a lui Dragoș
Vrânceanu. Singura reacție a fost cea
a lui Tudor Mușatescu, în Urzica! Pe
urmă… Dar asta-i o altă poveste, cu
mult mai frumoasă și grea de ființe și
lucruri… n

A doua naştere
F L O RI N
C OST I N E S C U
Scriitorul, oricare ar fi el şi
indiferent de contextul social-po
litic, de spaţiul cultural căruia îi
aparţine, este „beneficiarul“ a două
zile de naştere; dacă prima se înscrie
în ordinea comună a existenţei, a
doua coincide cu momentul debu
tului literar care, prin menirea sa,
legitimează aspiraţiile viitorului li
terat şi deschide calea confirmării
acestora, a certitudinilor. Revista
Luceafărul de dimineaţă, numărând
astăzi 60 de ani de existenţă, s-a
născut anume pentru a certifica şi a
susţine cea de-a „doua naştere“ a ti
nerilor la statutul de poet, prozator
sau critic literar, ea succedându-i
publicaţiei intitulate expres Tânărul
scriitor, după ce aceasta şi-a încetat
apariţia în 1958. Rubrica Steaua
fără nume, destinată debutanţilor,
a impus-o imediat atenţiei celor cu
aspiraţii în domeniu, fiind pentru

A L E X

aceştia ţinta sau... reduta care
urma să fie cucerită. Luceafărul
a găsit, de la primul număr,
în mine un cititor statornic şi
pasionat, dar şi un client, e
drept, anonim, insistent totuşi,
al poştei redacţiei susţinute pe
atunci de redactorul-şef, poetul
Mihu Dragomir, nume respectat în
epocă. Trebuie să mărturisesc că
m-am simţit încurajat ori câte ori îmi
găseam numele tipărit (între ale altor
zeci de corespondenţi) şi primeam
laconicul răspuns „mai trimiteţi“, pe
care îl socoteam un fel de notă bună,
de trecere, faţă de cel care nu oferea
nicio şansă – „deocamdată nu“ –,
folosit destul de des de semnatarul
poştei redacţiei. Oricum, aveam sen
timentul că, încet-încet, mă apro

piam de rubrica visată, Steaua fără
nume, alăturându-mă celor care deja
cuceriseră... reduta şi care, astăzi,
ocupă locuri importante în istoriile
noastre literare. Corespondenţa a fost
urmată de vizite tot mai dese la re
dacţie (situată într-o clădire de epo
că, la ultimul etaj, pe Bulevardul Ana
Ipătescu nr. 15, lângă Piaţa Romană).
Şi, într-o după-amiază, aflându-mă pe
holurile redacţiei, însuşi redactorulşef, poetul Mihu Dragomir, care
tocmai ieşise dintr-un birou, a venit
spre mine şi mi-a spus, zâmbind:
„Gata, săptămâna asta te vom publica
la Steaua fără nume“.
Derutat de anunţul venit pe
neaşteptate, dar şi obişnuit cu amâ
nările şi crezând că Mihu Dragomir,
pe care îl cunoşteam doar din poze,

La 6 iunie 2018 s-au împlinit 48 de ani de
la apariția primului meu articol de critică literară
în revista Luceafărul (unde sper să-mi
apară și ultimul, dar nu foarte curând). Era
un articol despre poezia lui Dimitrie Stelaru,
intitulat Poezie și ceremonial, și nu reprezenta
o apariție disparată, ci inaugura o rubrică săp
tămânală de Comentarii critice, pe care Ștefan
Bănulescu mi-o încredințase, pe când eram încă
student, la recomandarea surâzător-insistentă a
profesorului meu de la Litere, Nicolae Mano
lescu, pe atunci (ca și acum) o vedetă a criticii
literare.
Lucrasem la acel articol o noapte în
treagă, fumând un pachet și jumătate de țigări
Carpați; șase-șapte ore le cheltuisem ca să com
pun o introducere teoretică fastuoasă (despre
funcția ceremonialului în poezie) și cam o oră
pentru descrierea critică propriu-zisă a operei
lui Dimitrie Stelaru. Spre prânz, înainte de a mă
duce la Luceafărul, m-am întâlnit cu Nicolae
Manolescu, care voia să citească primul articolul
(ca să nu se facă de râs cu autorul recomandat de
el). Nicolae Manolescu a citit în diagonală textul
scris de mână, caligrafic, mi-a spus că e foarte
bun, apoi a scos un pix și, harșt!, a tăiat toată
introducerea de care eram atât de mândru. Am
simțit că mi-a amputat un braț. Dar... ce era să
fac?!
În dimineața zilei de 6 iunie 1970, m-am
înființat la chioșcul de ziare și mi-am cumpărat
Luceafărul. În lumina voioasă a începutului
de vară, textul meu – o coloană lată, de sus și
până jos, în partea din dreapta a paginii a 2-a –
strălucea, așa mi se părea mie, ca un text sacru.
Mergem pe stradă fericit, cu revista deschisă în
mână, și, de-atâta fericire, m-am și ciocnit de
câțiva trecători. Iar absența introducerii – ce
revelație! − era în avantajul articolului meu.
Textul meu fusese pur și simplu curățat de o
excrescență inutilă și plictisitoare.
În anii care au urmat, am publicat sute
de articole în Luceafărul. Dar nu pot să uit
începutul. Tot în 1970, l-am remarcat pe un poet
de care nu mai auzisem și căruia tocmai îi apă
ruse prima carte, intitulată Versuri. Cartea m-a
cucerit imediat (am și scris despre ea, tot în
Luceafărul). Poetul se numea Emil Brumaru. n

iar el pe mine nici atât, mi-am îngăduit să-i su
gerez ideea, zâmbind şi eu, că poate mă... con
fundă. Însă el a ripostat direct: „Nu eşti tu Florin
Costinescu?“... „Ba da“, am răspuns cu glasul
scăzut... Era în luna mai 1959... În plus, anul
intrării mele la facultatea de istorie şi, iată, al
debutului într-o revistă literară de prestigiu –
Luceafărul. Ajunsă la vârsta de şase decenii,
mulţumindu-i pentru poemele publicate de-a
lungul timpului şi devenite apoi cărţi, îi urez ei,
cum le urez şi celor care-i conduc destinul azi,
La mulţi ani! n
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LA ANIVERSARA-

De ce-mi vine atât de greu să
răspund la o întrebare simplă: când
am debutat în revista Luceafărul?
În câteva zile m-am lămurit. Nu mai
puteam reconstitui contextul deatunci! Dolhasca rămăsese închisă
într-un fel de sferă luminoasă, plină
de amănunte incredibile, de iubiri
celestiale, de șarete răsturnate sub
dâmburi, în iarba deodată cu coapse
solide și sâni, de asistente medicale
mutate disciplinar din Fălticeni la
Spitalul Rural Mixt, unde lucram, de
ședințe turbate, cu spume, la raion, de
inspecții penibile (îmbătam fleașcă
inspectorii, ca să le fie rușine să mai
treacă pe la mine!), de livezi cu mere
putrede pe jos, de miresme zbicite de
vânt, de dovleci celebri prin lanuri de
porumb și cânepă, de lecturi nesfârșite,
de dealuri cu păduri cutreierate în
căutarea hribilor, de porcușori pes
cuiți cu o undiță rudimentară, lângă
o piuă stricată de pe Șomuzel, de
scrisori exaltate… Controlam roua
din șanțurile matinale, scândurile în
verzite ale gardurilor umflate de ploi,
adulmecam parfumul balegilor de
vacă trântite cu tandrețe în mijloc de
drum prăfos, contabilizam numărul
de traverse îmbibate cu păcură, de

Luceafărul,
1966

Revista la care colaborez
de 48 de ani

-

La aniversară. Fire şi noduri
G A BRI E L

C HI F U

Sunt legat de revista Luceafărul (care în
seria de astăzi și-a adăugat în nume o lumină
nouă, a dimineții) prin mai multe fire și cu noduri
trainice. Iar legăturile sunt vechi și indelebile,
datând din perioada începuturilor literare, când
totul contează și capătă contururi fabuloase.
Întâi, m-am apropiat de această revistă
pășind pe urmele lui Geo Dumitrescu, care își
mutase aici Atelierul literar (o rubrică pentru
învățăceii într-ale scrisului) din România lite
rară, unde mă și debutase în urmă cu vreun an
sau doi. Ei bine, un grupaj de versuri de-al meu
l-a convins pe autorul Libertății de-a trage cu
pușca: acesta mi-a răspuns cu entuziasm la Poșta
redacției, anunțându-mă că o să-mi publice po
eziile cu o prezentare făcută de un critic lite
rar de prestigiu. Geo Dumitrescu s-a ținut de
cuvânt și un grupaj de versuri mi-a apărut în
revistă însoțit de un cuvânt critic generos semnat
de nimeni altul decât Gabriel Dimisianu, de
sprijinul și de prietenia căruia m-am bucurat mai
apoi, neîncetat, până astăzi.
Apoi, altă conexiune prețioasă a mea cu
Luceafărul s-a petrecut în anul 1976, când, stu
dent fiind, am luat premiul de poezie al acestei
reviste: moment solemn, de recunoaștere, care
m-a făcut să plutesc de mulțumire. Ca și atunci
când, ceva mai târziu, poemele mele au primit
acea jumătate de pagină mare, într-o rubrică (un
fel de antologie a revistei) unde erau găzduiți
poeți unul și unul (colegul meu de pagină a fost
Virgil Mazilescu, dacă țin bine minte).
Dar aș vrea să vorbesc și despre cealaltă
față a mea: nu aceea de autor al revistei, ci de
cititor pasionat al ei, ca și al celorlalte publicații
literare, România literară, desigur, dar și Fa
milia, Orizont, Argeș, Steaua și Tribuna, Ramuri,
Convorbiri literare. Episodul procurării, săp
tămână de săptămână, a Luceafărului e memo
rabil: elev și, apoi, student fiind, vacanțele de

vară mi le petreceam acasă, într-un
neînsemnat târg din câmpia sudică
toridă, la Băilești. La singurul chioșc
de ziare din centrul localității, ade
seori nu sosea decât un singur exem
plar din revista de care eram depen
dent. Ziua aceea era specială pentru
mine. Mă trezeam devreme și mă
așezam la rând, așteptând înfrigu
rat să sosească mașina poștei. Miera teamă să nu o ratez, mai ales că
în aceeași urbe prăfuită mai exista
cineva care-și dorea revista tot atât
de mult ca și mine și care scria și el,
cu talent, poezie: Patrel Berceanu;
așa ne-am cunoscut, stând la coadă
la ziare, dornici amândoi să căpă
tăm Luceafărul. Sigur, speram, des
chizând paginile mirosind proaspăt
a cerneală tipografică, să ne desco
perim numele acolo. Dar și citeam,
rând cu rând, atenți, febrili, publi
cația, ca să vedem ce se mai întâm
plă în literatura noastră: noi nu ne
consideram pe atunci geniali și re
formiști, nu eram contestatari și aro
ganți, eram niște adolescenți care
credeau enorm în literatură și, trăind
departe de centrele de putere literară,
deși eram încredințați că nu suntem
lipsiți de înzestrare, priveam cumva
timorați, cu provincial respect, revista
ca pe o instituție de cultură importantă
– un spațiu de confruntare, unde se
probează calitatea scrisului, o școală
unde se poate deprinde câte ceva din
anevoioasa artă a verbului.
Cum se știe, Luceafărul era o
revistă adresată, cu precădere, tine
rilor autori. De aceea, ca începător,

De la stânga, un optzecist – Ioan Flora – și cinci nouăzeciști:
Cătălin Țîrlea, Dan-Silviu Boerescu,
Lucian Vasilescu, Ioan Es. Pop și Mihail Gălățanu

spre ea îmi îndreptam atenția, cu
deosebire. În acele veri lungi pe care
le-am evocat, principala mea ocu
pație era să citesc și să scriu. Nu-mi
trebuia altceva, mă simțeam fericit,
aproape nu mai aveam nevoie să
mănânc și să dorm: devoram cărți și
scriam versuri. Scriam inegal, deza
măgitor adeseori și inspirat doar ra
reori. Când mi se părea că am strâns
zece-cincisprezece poezii de care pot
să fiu mândru, o dată-de două ori pe
an, mă suiam în tren și luam drumul
Bucureștiului. Treceam pragul redac
ției și le prezentam redactorilor de po
ezie de la Luceafărul: doi poeți, Ion
Gheorghe și Grigore Hagiu, aveau
misiunea aceasta, să stea la porțile
literaturii și să-ți acorde, după o lec
tură pe loc a încercărilor tale, biletul
de intrare. Eu am fost examinat de
Grigore Hagiu: de câteva ori, testul
nu a fost concludent, dar o dată am

I O A N

E S .
P O P

Pe 1 aprilie 1990, după ce
tocmai împlinisem 32 de ani, Lau
rențiu Ulici, directorul revistei Lucea
fărul, m-a angajat corector la această

trecut examenul. Poetul mi-a ales
vreo șapte-opt poeme și mi-a promis
solemn: „Gata, ești pregătit. Am să te
public cu grupaj în Luceafărul!“
M-am întors, în aceeași zi, cu
trenul de noapte, acasă. Eram trans
figurat de fericire. Și am început să
aștept, cumpăram de la chioșc revista
stăpânit de o emoție greu de descris.
O săptămână, două, trei, o lună, două,
trei și nimic. Nimic. Am suferit amar
nic, ce dezamăgire!...
Peste vreo jumătate de an,
când m-am dus iarăși la Luceafărul
cu versuri, Grigore Hagiu m-a privit
ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
Mi-a explicat blazat: „Bătrâne, am
uitat de grupajul tău. Au intervenit
alte urgențe între timp.“ Nu m-am
supărat pe el. Am mers mai departe.
Cred că peste vreun an sau doi de la
această pățanie aveam să fiu premiat
de revistă. n

Nouăzeci
publicație, fapt care pentru mine a echi
valat, atunci, cu primul pas al omului pe
Lună. I-am găsit acolo, proaspăt angajați și
ei, pe Daniel Bănulescu și Andrei Damian,
tot corectori, pe Lucian Vasilescu, secretar,
ehei!, de redacție și pe Cristian Popescu,
ditamai redactor al Luceafărului.
Câteva luni mai târziu, Popescu și
bunul lui prieten Cătălin Țîrlea i-au avansat
lui Laurențiu Ulici ideea unui „supliment
de direcție“ al revistei Luceafărul, proiect
pe care criticul-jucător l-a îmbrățișat fără
niciun fel de rezervă.
Am fost poftit și eu în echipa Po
pescu-Țîrlea și, într-unul dintre primele
numere ale suplimentului Nouăzeci, pe
paginile din mijloc, mi-a fost publicat poe
mul oltețului 15, camera 305, comentat de
criticul Mircea Martin.
La Nouăzeci au colaborat, în rela
tiv scurta lui existență, Răzvan Petrescu,
Mihail Gălățanu, Iustin Panța, Dan-Sil
viu Boerescu, Anca Mizumschi, Marian
Ilea, Nicoleta Pavel, George Arun, Andrei
Damian – dar lista completă ar putea-o
oferi, cu un plus de acuratețe, Cătălin Țîrlea
și Lucian Vasilescu, singurii deținători ai
colecției integrale a Nouăzeci-ului.
Au trecut de atunci 28 de ani. Ni
ciodată n-am mai trăit o fierbere creatoare
colectivă ca în vremea aceea. n
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AMINTIRI de la
luceafaruL

Foto: Valentin Alexandru

Câțiva dintre membri redacției actuale a revistei la Premiile din ianuarie 2018
(de la stânga): Dan Stanca, Dan Cristea, Emil Lungeanu, Aurel Maria Baros

Despre debutul meu literar...
O V IDI U

Luceafărul – o revistă de suflet

D U N Ă R E AN U

RO D I AN

În iarna anului 1970, eram student şi am ezitat o vreme să merg cu prozele
mele la revista Luceafărul editată de Uniunea Scriitorilor. Eram copleşit de reputaţia
revistei, de numele celor care o conduceau şi publicau în ea: Ştefan Bănulescu (redac
tor-şef), Cezar Baltag, Fănuş Neagu, Nichita Stănescu (redactori-şefi adjuncţi), Con
stantin Ţoiu (secretar general de redacţie), Sânziana Pop, Ilie Constantin, Nicolae Velea
(redactori). Până la urmă, mi-am învins timiditatea, mi-am luat inima în dinţi şi, cu
textele dactilografiate sub braţ, m-am înfiinţat pe banca de lemn de la etaj a clădirii din
Bulevardul Ana Ipătescu nr. 15, unde era sediul redacţiei. După ceva aşteptare, uşa de
la biroul redactorilor s-a deschis şi a ieşit o sânziană ca din povestirile mele magice şi
fantastice, care m-a făcut să mă pierd şi mai tare. Era – plină de farmec, prin fizic, eleganţă
şi atitudine –, Sânziana Pop, prozatoare redutabilă şi un redactor exigent recunoscut. Nu
mai ştiu cum am urmat-o în birou, cum i-am înmânat textele. În prezenţa mea, fără să mă
invite să mai aştept pe hol, le-a citit vizibil interesată. În încăpere a intrat atunci Ştefan
Bănulescu, redactorul-şef, pe care Sânziana Pop l-a înştiinţat că a descoperit un tânăr
prozator, de la Dunăre, care promite. Surprins, el a întrebat-o despre cine este vorba. Iar
ea, cu un zâmbet sincer, generos, a arătat spre mine. Apoi Bănulescu m-a invitat în biroul
său, unde am stat de vorbă despre meleagurile dobrogene din care veneam, familiare şi
dragi şi lui. Mi-a sugerat să semnez textele cu pseudonimul Dunăreanu, fiindcă mă re
prezintă mai bine şi are o rezonanţă aparte, ceea ce m-a încântat. Şi aşa a rămas până
astăzi. Momentul acela al întâlnirii cu cei doi excelenţi scriitori, pe care îi consider „naşii
mei literari“ şi ai debutului meu (31 ianuarie 1970, în cadrul rubricii Cei mai tineri au
tori), rămâne unul hotărâtor în destinul meu literar. n

D AN

D R Ă G O I

Eram tânăr, aproape copil, și scriam versuri. În fiecare duminică mergeam
la Cenaclul Dimitrie Stelaru care avea loc la Casa de Cultură a orașului Turnu
Măgurele. Într-una dintre zile, conducătorul cenaclului, poetul și profesorul
Florian Crețeanu, mi-a sugerat că ar fi bine să citesc și revista Luceafărul.
Am alergat la chioșcul de ziare și mi-am cumpărat un exemplar. L-am
citit aproape pe nerăsuflate de la prima până la ultima pagină. De atunci, l-am
cumpărat săptămânal.
Într-o zi, mi-am făcut curaj şi am pornit din satul meu de câmpie către
București; ajuns aici, m-am dus glonț la redacția revistei Luceafărul cu caietul
pe care îmi scrisesem poeziile. Aşa l-am cunoscut pe poetul Grigore Hagiu care
mi-a citit imediat și pe îndelete versurile. Apoi a rupt câteva file, spunându-mi
să aștept. Bucuria a venit mai repede decât mă așteptam.
În sfârșit, debutasem în Luceafărul.
Pe la poarta casei mele au început să treacă o mulțime de oameni care
voiau să vadă minunea cu ochii lor.
GRIG (cum îi spuneam noi toți poetului Grigore Hagiu) a continuat să
mă publice tot mai des în revistă. La un moment dat, am observat sub geamul
de pe biroul lui o listă de colaboratori permanenți. Printre ei, imensă bucurie,
mă aflam și eu.
Dar marea surpriză a venit în anul 1982, când mi s-a acordat premiul
anual pentru poezie al revistei Luceafărul. Așa se face că această revistă a
rămas cea mai apropiată sufletului meu. n

STAN C A

Poşta redacţiei
Dacă stau bine şi mă gândesc, am debutat la... poşta redacţiei din revista
Luceafărul – aceasta pe la începutul anilor şaptezeci –, ţinută pe vremea aceea de
Fănuş Neagu. Eram, cred, elev de liceu şi cumpăram cele două reviste literare,
mereu prezent la chioşcul de peste drum: Luceafărul şi România literară. Aceasta
din urmă mi se părea ceva inaccesibil, dar Luceafărul părea mai... omenească sau
mai omenoasă şi de aceea mi-am pus în cap să-mi încerc aici norocul. Culmea
e că Fănuş Neagu a scris acceptabil despre însăilările mele. Îmi aduc aminte că
a încheiat spunând că sunt prea trist, că voi avea destul timp să mă întristez şi
deci, până atunci, trebuie să mă bucur de viaţă. De ce să fiu înnegurat înainte de
vreme? Vai, ce mândru am fost de acele rânduri! Mi se părea că sunt un geniu.
Presupunând că aş fi fost atunci publicat, nu mi-aş mai fi încăput în piele. Dar asta-i
psihologia debutantului care e de o naivitate crâncenă şi pentru care orice degeţel
întins valorează cât un continent... A trecut timpul şi am început să judec rece,
aproape cinic. Dar emoţia de atunci nu poate fi ştearsă. Tocmai de aceea se spune

că scriitorul, orice vârstă ar avea şi indiferent de câte onoruri s-ar fi bucurat, trebuie
să aibă permanent sufletul de la debut. Cu alte cuvinte, fiecare rând scris trebuie
privit cu bucurie, ca şi cum ar fi primul. Suntem mereu la... poşta redacţiei şi, de
fiecare dată, alt maestru ne acordă atenţie. Eu pot fi octogenar iar celălalt, un puşti,
dar psihologic el e bătrânul şi eu, novicele... n
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Un debut la Luceafărul
În 1968, student în anul I la FilosofieSociologie debutasem – ca aproape orice tânăr
provincial cu aspirații poetice – la Amfiteatru,
revista literară a studenților bucureșteni. De
butul, patronat de (pe atunci) tânărul critic Ni
colae Manolescu, s-a realizat prin grija vulca
nicului Adrian Păunescu, redactorul specializat
al publicaţiei. După mai multe participări la
cenaclurile epocii (participări obligatorii pentru
implicarea în mediul literar studențesc), am
hotărât să-mi încerc norocul la Luceafărul, a
doua revistă a „literaturii mari“, cu alte criterii
decât cele ale entuziasmului juvenil. Debutul în
Luceafărul era considerat o consacrare a faptului
că ai fost admis în „republica literelor“. Sfătuit
de prieteni, am evitat, încredințat că oricare
redactor al foarte cititei reviste va recunoaște,
dacă există, filonul poetic al încercărilor mele.
M-am dus, în toamna târzie a acelui an, la
sediul din bulevardul, numit la aceea vreme,
Ana Ipătescu. Mă așteptam să găsesc o redacție
duduind de mișcare, cu nenumărați „aspiranți la
nemurire“ stând la coadă pentru a le fi analizate
„producțiile“. Culoarul de la etajul II era însă
pustiu la ora 11 şi 30, probabil matinală pentru
redactori. Într-o cămăruță, pe ușa căreia scria
Secția poezie, am găsit un tip posac, cu ochelari
întunecați și șapcă muncitorească pe cap. Mi-a
luat manuscrisul și mi-a interzis să fumez în
prezența lui. Ion Gheorghe, căci el era, poetul
admirator al lui Mao și al literaturii chineze,
mi-a spus că nu-l interesează „mâzgălelile
mele“. Poeziile erau, bineînțeles, scrise cu mâ
nă. Prăbușit într-o disperare momentană, am
vrut să renunț la tot și să mă întorc la studiile
mele. Un „diavol mic“ m-a îndemnat să mai aș
tept. A apărut, apoi, la un moment dat, un domn
sobru, îmbrăcat la costum, cu o umbrelă pe braț.

O F E L I A
P R O D A N

Cum am debutat
Debutasem editorial în 2007 cu Elefan
tul din patul meu la editura Vinea, dar nu debu
tasem publicistic. Scrisesem poeme pentru
următoarea carte și mi-am spus că n-ar fi rău
să apară într-o revistă literară. M-am gândit
imediat la România literară și, bineînțeles,
la Luceafărul. M-am dus cu două grupaje de
poeme în clădirea destul de dărăpănată unde
își aveau sediul cele două reviste. Am urcat
cu inima strânsă scările de lemn care scârțâiau
ca în filmele de groază și la primul etaj m-am
întâlnit cu Constanța Buzea, căreia i-am dat
volumul meu de debut și unul dintre grupaje.
Mi-a zâmbit blând, le-a luat și a intrat în birou
fără să-mi spună nimic. Poemele au apărut pes
te o lună însoţite de o prezentare empatică, în

Mergea drept, încercând să mascheze,
prin aparența severă a imaginii de
gentleman englez, șchiopătatul ușor.
Era prietenul de mai târziu, poetul
suav Dan Laurențiu. Inițial, l-am lăsat
să treacă fără să-i spun un cuvânt.
După un timp, a apărut și un tip
leonin, cu mișcări ample și voce răsu
nătoare. Era Grigore Hagiu, care, fără
multe comentarii, mi-a luat manuscri
sul și mi-a spus să-l caut peste vreo
două săptămâni. M-am gândit că filo
nul blagian al poeziilor mele s-ar pu
tea să nu-i placă. N-am îndrăznit însă
să-i cer să le citească pe loc.
După două săptămâni, mi-am
văzut poemele tipărite în Luceafă
rul. Am plecat spre revistă pentru
a-i mulțumi. Nu era acolo. Cineva
mi-a spus să-l caut la Podgoria, ce
lebrul bar de pe bulevardul Nicolae
Bălcescu. Acolo, la o masă zgomo
toasă, dominată de exoticul pictor
„Zoco“ Zaharescu (cu „țigăncile lui
goale“, expuse împrejur), l-am regă
sit pe Grigore, cu nasul înroșit ușor
de alcool și ochii strălucitori bulbu
cați. M-a întâmpinat ca pe un con
frate și, desigur, ca pe un viitor par
tener la „epocale“ pahare de coniac
Murfatlar. După mai multe ore și dis
cuții politico-literare curajoase pentru
acele vremi, m-a luat deoparte și mi-a
zis: „Du-te acasă și, te rog, nu încerca
să trăiești doar din poezie!“... Ceea
ce, peste ani, după debutul meu la Lu
ceafărul, am și făcut. n

Prima mea dragoste literară
F L O R E N T I N

P O P E S C U

Nu pot face această afirmaţie
fără a deveni patetic. Şi cum să nu
fii aşa când e vorba despre prima ta
dragoste literară, despre revista care
te-a debutat la vârsta adolescenţei şi
a tuturor viselor frumoase?
Faptul s-a petrecut demult,
prin 1963, şi rememorarea momentu
lui mă duce imediat cu gândul nu
numai la apariţia pentru prima dată
a numelui meu într-o revistă literară
centrală, de mare prestigiu, ci şi la
ambianţa epocii, la climatul cultural
de atunci, când în toată ţara apăreau
doar câteva reviste mari – incredibil
pentru un tânăr de azi, care are la dis
poziţie zeci, dacă nu cumva sute de
publicaţii în care se poate manifesta
în voie şi pe potriva harului cu care a
fost înzestrat de destin.
Aşadar, eram elev în Buzău
(în clasa a XI-a), citeam cu sfinţenie
Luceafărul în fiecare sâmbătă (în pa
uza mare alergam preţ de două sta
ţii de autobuz până în centru pentru
a cumpăra revista, pe care apoi o
citeam pe sub bancă): trimisesem şi

eu câteva poezii acolo. Mare mi-a
fost bucuria când, în numărul din 14
septembrie, mi-am văzut numele sub
două poezii girate de Mihu Dragomir
şi prefaţate de Mihai Negulescu – cel
care, între altele, spunea că despre
astfel de elevi – eram în pagină cu
Passionaria Stoicescu, Dumitru M.
Ion, Gabriela Vasilache – nu trebuie
să se vorbească o dată pe an, ci mai
des.
Istoria literară, dar şi memoria
noastră, a celor care am publicat de-a
lungul anilor în paginile ei, păstrează
la loc de mare cinste şi dragoste
revista Luceafărul – o publicaţie
care a marcat profund viaţa literară a
ultimelor decenii ale veacului trecut
şi care astăzi – continuată într-o altă
formulă, pe alte principii şi cu alţi oa
meni – duce mai departe o tradiţie, o
legendă şi totodată o oglindă a creaţiei
beletristice româneşti contemporane.
La mulţi ani, Luceafărule de ziuă, şi
să luminezi pe mai departe drumul
celor care îşi pun speranţele în razele
tale dătătoare de tinereţe! n

crezătoare în destinul meu literar,
făcută chiar de dumneaei. După în
tâlnirea cu Constanța Buzea, m-am
dus la redacţia Luceafărului. Acolo
l-am întâlnit pentru prima oară pe
Marius Tupan. Prietenos, glumea
cu mine, deși îmi mărturisea că e
un pic dezamăgit de ceea ce scriu
tinerii. M-a întrebat dacă vreau să
mă debuteze în revistă. I-am zis că
da și că am un grupaj de poeme la
mine. S-a uitat pe ele și a zis că-i
plac și le publică. Într-un singur loc
mi-a sugerat pudic să modific ceva –
în loc de wc să scriu toaletă. M-am
conformat ușor amuzată, dar l-am
înțeles. Peste o lună, am primit un
telefon: „Ce mai faci, Prodănițo?“…
Am amuțit. Prodănița îmi zicea numai

profesoara de pictură pe când eram
elevă. „Eu sunt, Marius Tupan, te-am
sunat să te anunț că te-am debutat în
Luceafărul!“ I-am mulțumit și n-am
mai știut ce să-i spun, deși era volubil,
cu chef de vorbă. Ne-am spus seară
bună. Eram supărată pe mine pentru
că m-am blocat în fața entuziasmului
său. Peste numai un an, am primit
premiul Luceafărului pentru debut.
A fost dorința lui Marius Tupan.
M-am simțit întotdeauna aproape de
el, deși n-am știut niciodată cum să-i
spun. Trăiesc cu acest regret. Revista
mi-a mai publicat de atunci diferite
poeme. Dar, de fiecare dată, aud acea
voce simpatică și volubilă care mă
întreabă: „Ce mai faci, Prodănițo?“ n
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Doi poeţi
(şi) pentru reţelele sociale
G r e t e
Lucia Cuciureanu
– Mic jurnal cu hashtaguri

A

utoare a mai multor volume de eseuri și
poezie, profesoară de liceu (deci, în perpetuă
legătură cu trendurile tinerești), Lucia
Cuciureanu schițează în Goethe cu frișcă un jurnal
al imaginilor disparate din cele trei etape de viață
deocamdată parcurse (cele trei Praguri care împart
poemele din volum). Am putea să ne gândim la
#tbt, umbrela pentru internauții care postează
imagini retro (vechi iubiri, vacanțe, cărți și filme
de altădată, fragmente de conversații, orientări
culturale dispărute) din copilăria, tinerețea sau
chiar maturitatea lor plină de probleme (casă,
studii, job etc.). Hashtagul, slujind vizibilității în
mediile sociale, e însă până la urmă un semn al
efemerității. Iar Lucia Cuciureanu, conștientă de
acest lucru, plasează sub fiecare poem un fel de
„vers“ alcătuit din hashtaguri rememoratoare, su
bliniind cu umor detașarea de acest procedeu și,
mai ales, „decontaminarea“ de momentele evo
cate: #A4#LebădaȘiUniversitatea#LirismVegetal,
#Profă#Școală#Viu#Mort#Lucruri etc.
Oricât de ironice, hashtagurile de sub po
eme fac însă, până la urmă, inutile titlurile, care
devin paranteze și comentarii. Între aceste două
granițe e situată „spuma zilelor“ (cum îl citează
Ion Mureșan pe Vian, într-un cuvânt elogios de
pe coperta a IV-a). „Spumă“ care poate fi și o
explicație pentru titlu. El însuși o glumă amară,
fiindcă în ziua de azi aproape nimeni nu-l mai
citește pe Goethe (referirea fiind la Poezie și Ade
văr): doar frișca de la cofetăria din colț, din amin
tiri, ar mai putea să confere, cât de cât, interes
culturii de altădată.
Evident că „amintirile“ sunt de cele mai
multe ori pură ficțiune, menită să atragă atenția
cititorilor tineri din ziua de astăzi: aluzii la filme
recente pe tema „diversității culturale“ (o iubire
dintâi între două studente care nu își găsesc par
teneri pe măsura aspirațiilor lor intelectuale; dar
ironiile la adresa feministelor abundă iar rolul de
Sappho n-o prinde pe această rațională autoare);
despărțiri ca-n romane, celebre reflecții filosofice
și chiar bancuri: „să ne grăbim (ființa din timp are
contracții/ de parcă ar naște),/ eu mă grăbesc cu
viața de azi/ care îmi dă o înghețată/ de la macul
roșu./ de tine nu mai spun./ (matei, tu ești?)/ (nu,
domnișoară, acesta e alt vis)./ #RețeteCuOuă#Bl
atLaInternat#GoetheCuFrișcă. Lumea liceală și
studențească a anilor ’90-2000 se încheagă sub

T a r t le r

ochii noștri din imagini uitate, deși parcă trăite
chiar ieri. Dar textele nu lasă cititorului o zestre de
metafore sau versuri emblematice. Temele, ima
ginile, dialogurile, referirile la autori celebri din
literatura română (Preda, Nichita ș.a.) aleargă în
tr-o îmbinare ingenioasă, voit șocantă – dar care
e menită să ascundă poeta. Aceasta îndrăznește să
se dezvăluie abia la sfârșitul cărții, în răspunsul
dat la întrebarea elevilor despre ce este poezia:
„e o strângere ușoară de mână/ când toate-n jur se
prăvălesc./ […] e o poveste despre apa vie/ când la
cernăuți se coceau cireșele amare./ trenul imens nu
mai pleca din gară./ stătea părăsit pe o șină perfectă/
împletită cu ierburi uscate/ busuioc cimbrișor și
foarte mulți maci./ e un refren care spune că ieși din
casa cu strigoi/ „spintecată de copilărie“./ atunci
poezia se face roșie-sângerie/ din cauza metalurgiei
ciudate/ dintre un ciocan și o seceră./ eu încerc să-i
îngrijesc rănile,/ dar sunt foarte stângace și foarte
mică/ așa cum te simți când privești cerul/ fără să
știi ce e în spatele lui./ dar ai putea să bănuiești
că acolo/ e totul./ #Haos#CireșeAmare#Spintecată
#Răni#VaFiBine“.
Lucia Cuciureanu, Goethe cu frișcă,
Editura Cartea Românească, 2018

Mircea Pascariu
– Un ludic printre
fake news
ebutant matur, bun cunoscător al culturii poetice
esențiale, dar și al trendurilor actuale,
Mircea Pascariu mizează pe împletirea liricii
absurdului, plină de umor, cu dezvăluirea
înscenărilor, înșelărilor de sine, egoismului,
nepăsării. Desfășurarea temelor e sprijinită de
două personaje inventate, misterioșii Trax și
Ortiz – care mi-au amintit (inclusiv prin numărul
de silabe al numelor) de Korf și Palmström,
personajele cu același rol din poezia lui Christian
Morgenstern. Câteodată autorul însuși face referiri
la Rilke, Kafka, Aglaja (Veteranyi) etc., dar și la
scriitori francezi, aruncând o privire familiară
asupra autorilor din secolul abia trecut. Dar această
familiaritate nu influențează prin nimic stilul.
Titlurile, care sunt uneori versuri întregi, ba chiar o
strofă, fac parte din mersul poemelor; punctuația e
de cele mai multe ori eludată iar numele sunt scrise
à la cummings, cu literă mică (așa procedează, cum
probabil s-a văzut în citatele de mai sus, și Lucia
Cuciureanu). Fac excepție cei doi „comentatori“,
Trax și Ortiz. Aceștia iau peste picior grijile și
amărăciunile celui care scrie, punându-i în valoare
autoironia, abordând totul în grai jucăuș: „cea mai
periculoasă este insula/ unde te întâlnești cu tine
însuți./ acolo dacă-ți dorești/ înghețată de ciocolată
valurile/ îți aduc înghețată pe plajă./ […] odată miam dorit/ să înțeleg ceva./ atunci a explodat un/
pumn în gură./ «nu e nimic acolo»/ i-a scris Trax
lui Ortiz într-un sms“ (cea mai deșteaptă magazie
cu lemne plină de gâze inteligente).
Trax e optimistul activ, care apără și în
cearcă să cruțe sufletul, învățându-l să se rezume
la micile substituiri care fac viața posibilă, la prie
teniile virtuale (așa cum Pangloss vedea totuși ac
ceptabilă funcționarea lumii în cadrul unui cerc

d

familial restrâns), la vitamine-pastile în loc de
legume proaspete, la camera de la cel mai înalt
etaj al hotelului în loc de Nirvana (sunt optimist
am prieteni pe net și un complex de minerale).
Tot Trax filmează dinozaurii subconștientului
(„cu lumină teribilă“), dirijează sincronizarea
echipei sinelui („trebuie să sudăm toți deodată/
altfel nu vom avea un cer înstelat./ oh! și acest
lucru este corect! spuse Trax“), are griji și tăceri
„ținute în săculeții pentru ceaiuri“, vede un ice
berg în unicul cuvânt-poliedru „șlefuit de ape
repezi, […] cuvântul care stă cu mâinile pe piept/
și naște“, îi arată călătorului aflat pe „drumul spre
nicăieri“ locul unde se află accelerația, îi face ma
saj cardiac furiosului și îl descalță („amice/ se
cretul e ăsta/ totul e aiurea“).
Aceeași ironie la adresa lumii evadând în
știri false (adevărul nu trebuie căutat, spune la
un moment dat poetul), reclame și vegetarianism
de paradă subliniază contrapunctic temele. După
cum se poate vedea și în acest poem plasat pe
coperta a IV-a: „de vreo trei ani am învățat de pe
internet/ câteva lucruri esențiale pentru o viață/
foarte frumoasă, lipsită de griji:/ – în fiecare di
mineață beau două căni cu apă și/ mănânc pa
tru ouă de prepeliță/ (distruse, corporatiste, pli
ne de nutrienți – și o întreb pe aglaja ceva);/ în
cincizeci de ml de apă și-un vârf de lut mov, pun/
o linguriță de bicarbonat, desigur, înghit cu drag
și precis;/ – înghit douășuna de bucăți fructe
goji – ajută la imunitate;/ – îmi pun comprese cu
trei cuburi de gheață,/ le țin trei minute pe față
și frunte – asta dacă rezist;/ – nu uit să storc o
lămâie în o sută de ml de apă plată,/ e o plăcere
imediat după compresele cu gheață/ […] stau
zece minute cu picioarele într-un lighean cu apă
rece/ în care pun două cepe tăiate julien;/ marțea
și joia ascult wagner, iar vinerea și sâmbăta as
cult bach/ zece minute, începând cu ora opt;
apoi ascult punk;/ – mă uit cu Trax la cele două
capre și la cei cinșpe țapi tineri; țapii sunt,/ cum
să zic? homo; caprele dau lapte în porții mici;/ –
am uitat: mai iau o linguriță de drojdie (cu apă)./
totul durează cam jumătate de oră./ programul de
seară e total diferit, e cu ceaiuri./ (cei din restau
rant vor pește la masă/ și se uită la mine./ ce să
fac?) (O mișcare ușoară de dreapta). n
Mircea Pascariu, Trax,
Casa de pariuri literare, 2016.
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DOMENIUL UNIVERSAL
S-a scris mult despre poezia francofonă, despre
legăturile ei multiforme cu sfera literară franceză şi
internaţională. Paletă largă: unitate versus decloazonare,
alteritate, interconectivitate, littérature-monde. O tensiune
dialectică indusă, desigur, de geocodarea literară.
În domeniul creaţiei însă – o energie cinetică.
Pornind de la aceaste premise, Linda Maria Baros
le-a propus mai multor autori din Québec să participe la
realizarea unui dosar de poezie care sondează distanţele,
le anulează sau, din contră, le leagă cap la cap. Dosarul
– intitulat Zoom Québec – a fost publicat iniţial de revista
pariziană de poezie şi arte vizuale La Traductière.
Linda Maria Baros îi invită astăzi şi pe cititorii
noştri să măsoare forţa energiei cinetice francofone.

LINDA MARIA BAROS
prezintă dosarul

Zoom Québec (1)
Nic o le
B r o s s a r d

Vorbitul inundă
îmi imaginez acele momente atât de multe
zise de spaimă şi vid
infinitul de-abia atins
alteritatea noastră resturile ei mărunte

Nicole Brossard (1943,
Montréal), figură inconturnabilă
a mişcării feministe din Québec,
este poetă, romancieră şi
eseistă. Începând din 1965,
an care a marcat debutul său,
a publicat peste treizeci de
volume de versuri, printre care:
Mecanică jongleră urmată de
Masculin gramaticală (Premiul
Guvernatorului General 1974),
Impresie dublă (Premiul
Guvernatorului general 1984),

Despre răsărit şi civilizaţie
(Premiul Societăţii Scriitorilor
Canadieni 2002) şi Timpul
care instalează oglinzi (2015).
Pentru întreaga sa operă,
i-au fost decernate premiile
Athanase David (1991),
Molson (2006) şi Benjamin
Fondane (2013).
Nicole Brossard este
membră a Academiei Literelor
din Québec. n

şi-n clipa aceea
intru-n scenariul
îmbrăţişărilor muşcăturilor
alte animale păstrează distanţa
văzută dinlăuntru
este emisfera mea stângă
într-o zi de ploaie şi cerneală
văzută de-aici
este o noapte de febră frontală
un salt al luminii tivite
din piept
*

lipit de imensitate griul unui autoportret
plini de origini în loc de gânduri
am putea exploda
*
dar despre ce animal vorbim
după ce-am traversat haosul
după ce ne-am adâncit în ceea ce nu se vede.
traducere © Linda Maria Baros

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 38 de ţări.
Membră titulară şi raportor general al Academiei Mallarmé.
Laureată şi secretară generală a Premiului Apollinaire.
A tradus 38 de volume. Din română în franceză – 23.
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

C l a ude

Claude Beausoleil, născut
în 1948 la Montréal, este
unul dintre cei mai cunoscuţi
poeţi contemporani din
Québec. Dintre numeroasele
volume de versuri pe care
le-a semnat, putem aminti
Rana tăcerii (Premiul Louise
Labé 2009), Black Billie
(Premiul Vildrac 2011 al
Societăţii Oamenilor de
Litere din Franţa), Mister
Wilde (Premiul Heredia 2015
al Academiei Franceze) şi
Această muzică a lui Keats
(2017). Poezia sa este
tradusă în douăsprezece
limbi. Preşedinte de onoare
al Casei de Poezie din
Montréal, Claude Beausoleil
este totodată membru titular
al Academiei Mallarmé
şi conduce revista Lèvres
urbaines (Buze urbane). n

Be a u s o leil

Oraşul
noaptea:
Traversezi oraşul
şi dintr-o privire
faci noaptea să circule
la ralanti
Sunetele sălbatice
ardorile negre
vântul singuratic
fug toate
Transformi
ritmul cerului
iradiind
într-un tempo infinit
Noaptea cântă jazz
noaptea
stupefiată improvizează
tăceri

* * *
Tremură
noaptea
pe sub pleoapele
unui blues
Să rătăceşti
fără să vezi orizontul
o stradă pustie
se deschide neagră
Oraşul
dispare
între melancolie
şi febră
Să arhivezi
uitarea
plânsul
să te pierzi
		

traducere
© Linda Maria Baros
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aceasta este fotografia umbrei
în echilibru pe obraz
un cuvânt de spirit
în tăcere
o obişnuinţă a viului

Despre cultura
animi
ANASTAS I A
,,Va veni un moment când faptul
de a avea propriul tău gând va fi
amendat cu o cupă de otravă.“
(Gabriel Liiceanu)

L

libertatea de a gândi; el a fost un ,,antrenor cul
tural“ care şi-a învăţat discipolii să reziste prin
spiritualitate. Referindu-se la maestrul său, Li
iceanu scrie: ,,Orice infern devenea suportabil,
dacă paradisul culturii era cu putinţă… Noica a
fost un model cultural foarte înalt… care ne-a
învăţat să privim faptele culturii de la înălţimea
modelului pe care el însuşi l-a configurat şi l-a
atins.“ (Jurnalul de la Păltiniş..., Editura Huma
nitas, ediţia a treia, 2003, p. 89). Ucenicia im
plică studiul scrierilor înaintaşilor. Tocmai din
acest motiv, pentru a ajunge la ,,gândirea pro
prie“, învăţăcelul trebuie să ştie ce anume pre
supune ,,comerţul cu cei morţi“, cu marile cărţi
din inventarul cultural universal. În acest sens,
aflăm de la Gabriel Liiceanu că Noica avea grijă
să le impună discipolilor lui un plan de lectură,
pentru că ,,a învăţa“ înseamnă a trezi în oameni
fiinţa lor culturală uitată. Conform evocărilor lui
Liiceanu, maestrul ,,refăcea un pattern paideic de
tip oriental şi patriarhal, ca într-o lume a Upani
şadelor, dominată de atmosfera molcomă a acelui
«stai lângă mine şi ascultă»“. De aceea, paideia
,,devenea o relaţie ludică, un joc superior între un
antrenor şi cel antrenat, o iniţiere în ezoterismul
culturii, având drept punct final creaţia culturală
ca formă stranie a sacralităţii moderne“ (Jurnalul
de la Păltiniş…, p. 262). ,,Retrăgându-se la Păl
tiniş, Noica nu era singur. Se dusese la întâlnirea
cu predecesorii săi pentru ca, astfel, să poată da
de urma gândului propriu“, reiterează Gabriel
Liiceanu, evocând exerciţiile spirituale ale lui
Noica (Nebunia de a gândi, p. 111). Citind
cărţile esenţiale, practicând „comerţul cu cei
morţi“, ridicând ,,pietrele înţelegerii lumii pe
care omenirea le-a aşezat de-a lungul timpului“,
vom putea avea un ,,dialog înţelegător“ pentru
,,a dezlega misterul trecerii“ noastre pe acest pă
mânt. Operele predecesorilor sunt necesare pen
tru antrenamentul cultural, pentru ,,preluare“ (ter
menul lui Noica) în vederea ,,cultivării“ şi găsirii
unui sens. Gabriel Liiceanu abordează şi tema
,,reformatorilor omenirii“ care ne îndeamnă: ,,Fă
ca mine, ca să poţi deveni tu“ (p. 140). Gândirea
pe cont propriu este valoarea umană pe care se
întemeiază caracterul.

Î

n ultima parte a cărţii, propunându-şi să
aprofundeze ideea lui Pascal privind „dere
glarea oamenilor“, autorul se întreabă: ,,Este
gândirea reglată de la natură? Cine reglează gân
direa?“ Pentru a da răspunsuri, începe cu momen
tul socratic referitor la găsirea adevărului prin
confruntarea minţii purificate cu opiniile false,
analizează momentul aristotelic privind meca
nismele formale ale gândirii şi momentul carte
zian. Filosoful român identifică şase dereglări
contemporane: 1. Subminarea comandamentelor
etice universale. Dereglarea în raport cu valorile
morale. Relativismul. Dispariţia „naturii uma
ne“; 2. Subminarea tradiţiei. Dereglarea în ra
port cu timpul. Evacuarea trecutului; 3. Submi
narea ierarhiei şi a elitelor. Dereglarea în raport
cu valoarea individuală. Egalitarismul; 4. Sub
minarea relaţiei dintre sexe. Dereglarea proprie
feminismului. Sexismul; 5. Subminarea cărţii.
Dereglarea în raport cu centralitatea cuvântului;
6. Subminarea raportului cu tehnica. Dereglarea

prin producerea unor dispozitive cu efecte im
previzibile şi necontrolabile. Autorul face o ra
diografie a societăţii contemporane şi ajunge la
concluzia că trăim o subminare a valorilor tradi
ţionale, o bulversare totală a reperelor. ,,Poate că
lucrul cel mai important pe care l-a pierdut epoca
noastră este măreţia respectului. Însă o cultură
a respectului nu poate să existe câtă vreme, elo
giată, mediocritatea este aşezată în centrul vieţii
ca garanţie a confortului mental.“ (p. 203) Gabriel
Liiceanu îl citează pe Ortega y Gasset, care sus
ţinea în Revolta maselor: „Caracteristica momen
tului este că sufletul mediocru, ştiindu-se astfel,
are cutezanţa de a afirma drepturile mediocrităţii
şi [de a] le impune pretutindeni.“ Atâta timp cât
este subminată centralitatea cuvântului, marile
cărţi ajung la periferie, aşa cum aflăm din Criza
spiritului american, volum semnat de Allan Bloom.
Golindu-se de cultură, omul se goleşte lăuntric şi
de sine şi de spiritualitate, devine un rătăcit, în
cetează să mai gândească pe cont propriu, se lasă
manipulat.
otuşi, chiar şi în cele mai vitrege condiţii,
chiar şi atunci când ,,viaţa îşi pierduse idealul
şi sensul“, a fost posibilă o evadare la Păl
tiniş. Dovada că ,,paradisul era cu putinţă, chiar şi
în România lui Ceauşescu“. Acum, proba cea mai
dificilă constă în a micşora, pe cât posibil, ,,cota
de compromis“ pe care ne-o impune viaţa, scrie
Liiceanu în epilog (p. 231). Adevăratul intelectual
trebuie să rămână în arca propriei gândiri, care
pluteşte în oceanul culturii universale, să rămână,
pe cât posibil, ancorat în tărâmul miraculos al
propriei cugetări, să-şi creeze o insulă, pentru a
avea acces la marea reflectare, adăugăm noi.
Cartea Nebunia de a gândi cu mintea ta
are câte ceva din celelalte volume publicate de
Gabriel Liiceanu: ne prezintă tragicul omului
postmodern confruntat cu propria limită, este o
încercare de a ieşi din politropie şi din policronie
şi de a trece dincolo de uşa sinelui, o uşă tot mai
interzisă în aceste vremuri tulburi ale incertitudinii
permanente.
Volumul nu este numai despre nebunia de
a gândi cu mintea ta, ci şi despre minciună, despre
ură, despre seducţia internetului etc., conţinând
şi câteva chipuri ale răului în lumea de astăzi,
numite dereglări. Filosoful ne îmbie la o gândire
profundă, la o ,,sucire a minţii“, chiar dacă acest
demers esenţial presupune o ,,nebunie“. Or, nebu
nia cunoaşterii adevărului este o potecă tot mai
inaccesibilă locuitorilor ,,minunatei lumi noi“
care umblă legaţi (şi mai ales legaţi la ochi),
interconectaţi, pe autostrăzile impuse de globalişti,
bătătorite de mediocritate, în care gândirea pro
prie este scoasă din schemele de progres. De
multe ori intelectualii nici nu au timp sau nu au
voie să gândească decât cu mintea altora. Oricum,
sunt ascultaţi şi mai ales promovaţi numai cei
care ,,îşi dau cu părerea“ prin ,,talk-show-uri“, nu
cei care gândesc profund. Cui îi mai pasă azi de
elită? Cine mai citeşte cărţi esenţiale? Tocmai de
aceea, volumul Nebunia de a gândi cu mintea ta
ne încurajează să conştientizăm riscul pe care-l
implică orice formă de dereglare a raţiunii. n
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a 33 de ani de la apariţia Jurnalului de la
Păltiniş. Un model paideic în cultura uma
nistă (Cartea Românească, 1983), Gabriel
Liiceanu publică Nebunia de a gândi cu mintea ta
(Editura Humanitas, 2016). Cartea este dedicată
memoriei lui Alexandru Dragomir, la centenarul
naşterii sale, şi se deschide cu un motto preluat din
Epistolar: ,,Să înveţi să gândeşti. Acesta e lucrul
pe care am sperat să-l învăţ de la Noica. Într-o
lume în care se gândeşte plat, şters, impersonal,
deci într-o lume în care nu se gândeşte deloc, ceea
ce-ţi poţi dori mai mult decât orice este nebunia
de a gândi pe cont propriu.“ În prefaţă, Gabriel
Liiceanu mărturiseşte că a fost interesat de ,,actul
liber al modelării minţii“ sau de ,,cultura animi“.
Numai cel care are providenţiala ,,întâlnire cu
necunoscutul“ din sine, care ,,trăieşte miracolul
interiorului“ reuşeşte să treacă prin ,,nebunia de a
gândi cu mintea“ sa, afirmă autorul.
Discipolul şcolii paideice de la Păltiniş în
ţelege rolul meditaţiei ca pe un pelerinaj spre sine
ori ca pe o asceză indispensabilă transformării
lăuntrice. Dacă Noica îşi pregătea învăţăceii pen
tru a face faţă ,,imbecilizării forţate şi planificate“
a comuniştilor, Liiceanu reiterează rolul filosofiei
şi al cugetării echilibrate care duce la antrenarea
gândirii proprii atât de necesară în epoca actuală.
Sunt vehiculate idei din celelalte cărţi ale autorului
sau însemnări din lecturile filosofilor antici, în
special din maieutica socratică sau din creaţia
platonică, reflecţii despre nous etc. Cititorul
află diferenţele dintre ,,spiritul cetăţii“, un spirit
mărginit, şi spiritul divin, considerat un arhetip
suprem, care ,,străluminează“. Nu sunt uitate
nici contribuţiile filosofilor germani din secolele
trecute, Kant, Hegel sau Heidegger, ori ale unor
contemporani ca Hannah Arendt (,,gândirea e ca
pitalul nostru“) sau Ortega y Gasset ori ale gân
ditorilor români Noica, Cioran, Alexandru Dra
gomir. Mergând pe urmele lui Noica, Liiceanu
aprofundează ,,sentimentul românesc al fiinţei“
şi valorifică tezaurul limbii noastre, studiind sen
sul unor expresii care au la bază substantivul
gând: ,,a sta pe gânduri“, ,,a da ocol unui gând“
etc., pe care le pune în lumina înţelepciunii so
cratice şi platonice, aşa cum reiese din Sofistul,
îndemnându-ne să ne ducem propriul gând ,,până
la capăt“. Cioran este evocat datorită ideilor sale
despre discursul fragmentat, despre „gândire[a]
fracturată“, în opoziţie cu ,,gândirea coerentă“
care înrobeşte, ducând la ,,moartea spirituală“.
Secţiunea a doua a cărţii, ,,Despre a gândi
pe cont propriu“, conţine reflecţii asupra unor
idei augustiniene sau asupra noţiunii de ,,sine“ la
Noica. Aceşti gânditori, căzuţi în ,,braţele singu
rătăţii“, au avut şansa de a călători până în centrul
eului, unde s-au întâlnit cu supraeul. Ei au găsit
resorturile lui homo interior; astfel, au avut acces
la ,,palatele largi ale memoriei“, un ,,sanctuar uriaş
şi infinit“, după cum nota Sf. Augustin în Con
fesiuni. Numai cunoscând miracolul spiritului,
omul poate pricepe ,,puţinătatea eului“. De aceea,
Noica a explorat categoria sinelui şi a toposului
noetic, pledând pentru cultivarea minţii şi pentru
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Hepatoprotect
Sos de maioneză

că e un diafan clișeic, tratat exhaustiv
de Ion Mureșan sau, poate, Aristotel.
Spun LicArtiștii: Fuck the Polis
(la modul diafan, desigur, adică doar conceptual),
respectiv pe cei care n-au citit ,,Despre diafan“.
El stă în tramvai. Află câte ceva despre
regina-șaman japoneză. Vrea
să mănânce șaorma făcută în casă.
#
roșii proaspete, luate din Profi Păcurari
cu 3,5 RON kilogramul;
castraveți feliați pe lungime
– e musai, ca unele titluri Art;
piept de pui Agricola, tăiat bucățele
de 2-3 cm ca diametru și condimentat
cu ceva amestec expirat de vreun an;
lipie din Profi Păcurari, de asemenea,
și un sos
de maioneză
cu gust
diafan de usturoi
#
Salivează. Își imaginează
pleoapa diafană a bunică-sii
și, bineînțeles, pe Aristotel.

Chipsuri coreene
dulci-picante
Când vine în patria mamă,
face o primă vizită librăriei
să verifice dacă literatura
și-a împlinit cincinalul.
Își spune că
doar fenicienii au imaginație
și trage din votcă până ajunge
să se simtă complet singur.
Dă sfaturi prin burguri.
,,Să vă feriți de veverițele cenușii,
de gândacii roșii, de mexicanii
care v-o dau în goarnă în Times Square.“
Plebea e de părere că spurcă
tineretul. El știe că Socrate, Quijote
și alții înaintea lui corupeau,
de asemenea, semnele vremii.
E implicat total când grăiește profetic.
Din lentilele concave pleacă săbii laser

și vrea să mănânce o prăjitură
în Times Square, dar sunt gândaci, veverițe
și mexicani.
În schimb, se mulțumește
cu niște chipsuri coreene
dulci-picante.
În burg, Klaus le mărturisește urmașilor
tarabostes că el nu e genul care să plece
din corp, ceea ce nu e un lucru neapărat bun.
Știe asta
și se bagă la somn după încă o votcă.
Cineva, în odaie, citește Novecento
iar viața curge lină ca întotdeauna.
Și nimic n-are sens pentru nimeni.

Călăuza
Când nu mai e aer
ușile trenului se deschid.
El simte gerul în ceafă,
stă întors cu spatele la toți ceilalți.
Nicicând lumea lui nu a fost
populată de atâția oameni.
E singur și respiră relativ greu.
Aglomerația
nu-i permite creierului să ia destul
oxigen. ,,Trebuie să definesc
umanitatea celor de aici“, își spune
urmărind cu privirea o babă.
Nici ea n-are aer, nici timp nu-i rămâne
prea mult. Pune patine melcilor,
după care face tumbe pe șine.
Undeva în mulțime câinele o amușină
bănuind că-i foarte bătrână.
Ușile se deschid. El o trage pe babă
de lesa folosită să se omoare.
,,Totul e lipsit de onoare“. Scuipă
pe prima treaptă a trenului.
Saliva îngheață.
Vine cazacul
și îl aruncă pe un peron. E singur.
Tot singur, într-un tren fără lumină,
merge cu nașul. Vrea să vorbească
despre poezia română în țara leșilor.
Aproape de el, neguțătoarele de mileuri
postdecembriste merg să facă un ban.
El însă are
în buzunarul de la piept
douăzeci de șilingi austrieci valută.

Ține la ei. A făcut închisoare o zi,
dar taică-su i-a zis că-l iubește.
Machit și auzind cum bate
miliția în ușă, credea că fiul lui s-a înecat.
A răsuflat
ușurat
ca și cum nu mai avea nevoie
de aer.
,,Poate amintirea asta mă ține în viață“.
Trage cu tact din țigară
și se gândește la Moscova-Petușki
sau Pașcani-Suceava-Cernăuți.
,,Alături de negustori,
merg cu poezia
română în Polonia
șontâc, machit și aproape singur“.

Lumina are
ceva uscat în ea
Citește din Yalom:
,,Nu există ateu în tranșee“.
Nu a fost niciodată acolo.
Singurele sale războaie,
oarecum inocente și, firește,
fără vărsare de sânge,
au fost duse de alții
în imaginația lui cu imaginația lui.
Poate nu există nici imaginație în tranșee,
își spune, turnând cu tact
exact trei sferturi din vodca rămasă
după plecarea iconoclaștilor de pe terasa lui.
Singurele tranșee pe care le-am văzut
au fost, accesând sensul denotativ al cuvintelor,
ridurile mele de pe frunte,
ridurile care s-au adunat
deasupra ochiului meu,
care doare și nu e
acolo de mult timp,
ca să îmi spună că devin bătrân.
Chiar și așa, informația mea genetică,
cei 30 și ceva de MB, va continua să fie în lume,
eu voi continua să fiu prin materia asta ca un virus
care a uitat de sine, de poezie, de votcă.
Zâmbește. Ceva din lumina care se reflectă din
ochelari
pare să spună că nu e mulțumit cu atât.
Nu e mulțumit că în codul lui genetic
există informația care îl face
să îmbătrânească.
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E ceva diafan între bunică și pleoapă,
aburi de alcool, nostalgii dorice,
posibilitatea poeziei și anularea ei.
Totuși, mai mult alcool, ceea ce înseamnă
implicit

Originalitatea
lui Hasdeu
Ra d u

M

V o i nescu

Î

n evoluţia poeziei româneşti
postbelice, momentul Echinox
a reprezentat un caz aparte,
dezvoltându-se ca o grupare separată
de programele generaţioniste (şaize
cist şi optzecist), comportându-se
ca o enclavă estetică, receptivă mai
curând la influenţe occidentale (pă
trunse la noi, în acea vreme, pe căi
necenzurabile). În poezia lui Ion
Cristofor recunoaştem trăsături de
finitorii ale echinoxismului, al cărui
aderent a fost: lirismul, culturalitatea,
rafinamentul stilistic, reflecţia pro
fund elegiacă.
Volumul Cronica stelelor
(Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Na
poca, 2017) confirmă datele acestei
apartenenţe. Într-o bună regizare ex
presionistă, notaţiile (picturale) alcă
tuiesc un peisaj sufletesc nostalgic.
Predomină amurgul zilei, autumna
litatea, o realitate anemiată, tratată
în sepia, trezind amintiri, apercepţii,
sentimente. Toată încărcătura sensi
bilă este întoarsă spre trecut: când
„eram tânăr şi genial/ luna îmi de
vora toate cuvintele de dragoste“
(O poveste de dragoste). Între lu
cruri, fenomene din vremuri diferite,
reflectându-se unele în altele, se re
alizează corespondenţe tainice. Lu
mea pare a fi un sistem de simboluri
şi de semnale: „Ziua se pregăteşte să
plece/ Un bătrân aruncă cu piatra/
După o pasăre neagră.// Un contrabas
răguşit, două fetiţe şi un flaut cântă/
În piaţa publică.// Aştept o scrisoare
dintr-o ţară îndepărtată/ Pe scările de
ciment ale spitalului./ Graurii cân
tă netulburaţi în grădina casei pă
răsite.// Un cârd de raţe sălbatice/
Mută melancolia anotimpului de la
un nor la altul.// Un tren de marfă din
depărtare/ ne aduce aminte/ de bălţile
în care ne scăldam în copilărie“ (Pa
sărea neagră). Atmosfera sumbră şi
misterioasă este îmblânzită, în final,
printr-o evocare emoţională.
Poetul obţine un soi de ilu
minare, revelând imagini ale unui
sublim extatic: „Violoncelul a luat
foc/ în arborele din faţa casei/ păsările
au tăcut toate deodată“ (Suită pentru
violoncel), „Se luminează ferestrele
unei crescătorii de şerpi/ o lumină
roşie scrie profeţii/ pe pereţii de lut
ai unei fierării de la ţară/
din care un copil/ intră şi
iese/ beat de fericire/ cu
un cui înroşit în mână“ (O
carte deschisă). Copilăria
este evocată ca un tărâm
mitic, în care convieţuiesc
viii şi spiritele celor
duşi, în care o mătuşă
s-a metamorfozat în
tr-o vulpe, în care sa
crul şi profanul, realul şi
fantasticul se amestecă
firesc. Lumea lui Ion Cris
tofor este imponderabilă,
în întregime lirică, una

cromatică, precum şi a exuberanţei
naturii.
Dragostea apare ca o dimen
siune a existenţei; este evanescentă,
cinică, amestecată cu melancolie,
producând
frustrări,
meditaţie.
Deşi poezia lui Ion Cristofor este
ritualizată, având un simţ special al
contemplaţiei metaforice, al detaşării,
nu lipsesc tentaţiile de a demitiza,
de a evalua deşertăciunea vieţii.
Predomină tonul elegiac, scriitorul
numindu-se când „netrebnic ucenic al
tristeţii“, când „vrednic fiu al iluziei“.
S-ar putea spune, mai degrabă, al
deziluziei, pentru că realitatea socială,
umană este dezastruoasă, supusă
declinului ori trecerii timpului. În
principal, este acuzată falsitatea, în
multiple aspecte, în iubire, credinţă,
conştiinţă, politică, astfel încât,
existenţialist, poetul se întreabă
„care e rostul acestei lupte sterile“,
cum se fructifică „geamătul acestor
copaci bătrâni/ cu braţele ridicate
a rugă/ spre lumina îndepărtaţilor
aştri“ (Care)? Poetul se simte singur,
debusolat, tentat de alcool, angoasat,
acoperit de un frig al zăpezii.
Peisajele sunt hieratice, selenare,
cu copaci solitari, cu străzi pustii,
cu cazărmi dezafectate, cu femei de
stradă ademenitoare, cu pustietatea
camerei (de hotel sau de apartament),
cu himerele amintirilor, cu semne
ale eternităţii şi ale sfârşitului: „E
ceasul în care se cuvine să primim
domnia morţii cu fluiere, cu pâine
şi sare/ cu prosoape înflorate, cu
lumânări clipind ca ochii copiilor/ cu
imaculate batiste, precum cele dăruite
peste sălaş de morţii cei dragi/ peste
lemnul dat mângâierii rindelei,/ lemn
dulce, bine mirositor, de sicriu de la
ţară“ (Sună ceasul).
După tradiţia echinoxiştilor,
Ion Cristofor scrie, mai curând,
poeme unitare, decât înseriate într-o
singură tematică. El este un elegiac
rafinat, un melancolic, având discrete
disponibilităţi culturale. Lipsit de
patetism, se dovedeşte ludic şi, une
ori, ironic, un stilist remarcabil, ex
presiv şi metaforic. Este, cu siguranţă,
printre vocile lirice importante din
literatura actuală. n
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SCAN

ircea Eliade îl aprecia atât de
mult pe B.P. Hasdeu încât a
petrecut trei ani la Acade
mie muncind, împreună cu soţia sa,
Nina, la transcrierea textelor acestuia
şi la compararea variantelor, cu in
tenţia de a realiza o ediţie integrală
(care a apărut doar în forma unei
ediţii de scrieri alese, din cauza le
gatarilor testamentari abuzivi ai sa
vantului şi scriitorului dispărut în
1907, exact în anul în care autorul
Istoriei religiilor se năştea), gest în
care vedea un fapt „de bun simţ na
ţional“. Pe drept cuvânt, pentru că,
de pildă, G. Călinescu aprecia că
„lui Hasdeu îi revine meritul de a fi
deschis marea şcoală de erudiţie di
plomatică şi lingvistică“. Tot Căli
nescu era de părere că „Hasdeu a
fost un geniu universal şi se poate
afirma că a izbutit aproape peste
tot, în afară de lirică, „dintre toate
ramurile încercate, cea mai slabă“.
Privind lucrurile la nivelul mare al
operei cărturarului ajuns la o solidă
recunoaştere europeană şi chiar peste
Ocean, poezia pe care a scris-o se
plasează într-o poziţie defavorabilă.
Aşezând-o, însă, la locul ei, chiar da
că anacronic, în descendenţa paşop
tiştilor, sunt cel puţin câteva creaţii
care stau în picioare. Dar probabil
autorul Istoriei literaturii române
îl pedepsea astfel pe Hasdeu (ba
chiar acuzându-l, la un moment dat,
contrazicându-se flagrant cu ana
liza pe care o făcea, de pildă, dra
mei Răzvan şi Vidra, dar şi cu alte
referiri presărate de-a lungul cărţii,
că ar fi fost un om „fără nici un gust
literar“), pentru că îl judecase extrem
de răuvoitor şi de obtuz, în fapt, pe
Eminescu.
Opera literară a lui Hasdeu
are importanţa ei în evoluţia literelor
româneşti, atât ca dramaturg, cât şi
ca prozator (de scandal, în contextul
epocii, îndrăzneţ şi proaspăt, văzut
mai târziu), dincolo de reuşitele şi
mai puţin reuşitele în aria liricii.
Se dovedeşte, de aceea, mai mult
decât binevenită o lucrare care ia în
discuţie literatura scrisă de eruditul
care croia monumentul, din păcate
neterminat, intitulat Etymologicum
Magnum Romaniae. Este vorba de
monografia semnată de Stancu Ilin,
unul dintre reputaţii noştri specialişti
în ediţii critice, Bogdan Petriceicu
Hasdeu, scriitorul (postfaţă de Florea
Firan, Scrisul Românesc Fundaţia –
Editura, Craiova, 2017).
„Graţie achiziţiilor teoretice
moderne în spaţiul criticii şi istoriei
literare, dar şi a cercetării moştenirii
hasdeiene, sunt întrunite astăzi condi
ţiile necesare pentru depăşirea atât a
viziunii pozitiviste, dogmatică, pi

torească, anecdotică, cât şi a celei
impresioniste, simplificatoare, ruptă
de realitatea concretă a biografiei şi
operei scriitorului“, afirmă autorul
încă din primele rânduri ale cărţii,
avertizându-şi cititorii că volumul ur
măreşte să reflecte enciclopedismul
lui Hasdeu, dar şi să analizeze minu
ţios textele operelor principale.
Un portret al lui Hasdeu, con
vingător şi nuanţat, este conturat în
capitolul de sinteză „Hasdeu – par
lui-même“, rezultat din analiza cores
pondenţei şi a memorialisticii. Pre
ţios, de asemenea, un traseu al „dinas
tiei“ Hasdeilor, coborâtoare din dom
nitorul Ştefan Petriceicu, aducând da
te importante despre bunicul Tadeu,
despre unchiul Boleslav şi mai ales
despre tatăl savantului, Alexandru
Hâşdeu, cel care i-a cultivat din copi
lărie interesul pentru scrierile vechi,
pentru problemele istorice şi ling
vistice.
Şi în aceste schiţe monografice,
bogate în informaţie şi condensate în
expresie, dar şi în studiul propriuzis al scrierilor literare, Stancu Ilin
vine cu descoperiri şi cu perspective
personale – de exemplu, ideea că În
semnările unui iuncher, considerate
o scriere autobiografică, trebuie luate
ca un document ficţional –, gândul cu
care a pornit la drum fiind acela de
a aborda pe căi nebătătorile viaţa şi
opera autorului unui titlu atât de sem
nificativ pentru profilul său, frumos,
obiectiv şi interesant realizat de Stan
cu Ilin, şi pentru operă: Sarcasm şi
ideal.
Literatura lui Hasdeu era, de
monstrează Stancu Ilin, o „înfrigu
rată căutare a originalităţii cu orice
preţ“ iar cartea de faţă este concepută
urmând în bună măsură tipicul in
vestigaţiilor care ţin de realizarea edi
ţiilor critice. Suntem puşi la curent,
cu minuţie şi cu o anumită ştiinţă de
a doza efectele, cu geneza, istoria şi
ecourile celor mai importante creaţii
ale lui Hasdeu, de la poezia Complotul
bubei, la savuroasa nuvelă Micuţa
(Duduca Mamuca în prima variantă),
de la Recurs la Horaţiu, la faimoasa
farsă pusă la cale pentru a-i ironiza pe
cei de la Convorbiri literare, La noi...,
o parte însemnată revenind, fireşte,
dramaturgiei: Răposatul postelnic,
Trei crai de la Răsărit, Răzvan şi
Vidra ş.a.
Lucrarea lui Stancu Ilin despre
Hasdeu, scriitorul, se parcurge cu plă
cere şi cu mult folos, datorită elemen
telor şi noutăţilor de ordin biografic
sau bibliografic, dar şi pentru că rea
duce în aria de interes, cu o seamă de
puncte de vedere originale, un nume
care căzuse cumva într-o nemeritată
penumbră. n
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Cronicar
al destinului

Trei popasuri la Craiova
pe Planeta Shakespeare
foto: Maria Ştefănescu

D A N A
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Jijosha Yamanote Company din Tokyo
nu este o trupă străină publicului din ţara
noastră. În 2009, la Festivalul de la Sibiu,
a participat cu Titus Andronicus iar, în 2011, cu
spectacolul Keisei Hangonco de Chikamatsu
Monzaemon la Bucureşti (Teatrul Odeon) şi res
pectiv la Turda (Teatrul Aureliu Manea). Astfel
că, înainte de a fi prezentată Furtuna în cadrul
Planetei Shakespeare, punerile în scenă amintite
și-au câștigat fani atât în rândul avizaților, cât și
în al celor curioși să ia pulsul unei arte presupuse
a fi nu doar insolită, ci și de un exotism aparte.
Abordând stilul „yojo-han“ care „relevă oameni în
corpuri restricţionate“, actorii corelează replicile
cu mişcarea, meticulos controlată stilistic, dar și
convertită în imagini corporale expresive, pentru
a sugera emoţii, stări conflictuale, adică existenţa
umană. Regizorul Masahiro Yasuda pune rigoarea
japoneză în slujba fanteziei şi a visului. Furtuna
este, ca lectură și formă, o mostră originală de
valorificare și receptare a temelor politice din
piesa lui Shakespeare. În special elementele de
teatru tradițional japonez, No și Kabuki, îi conferă
spectacolului o dimensiune spirituală particulară.
Prospero e uzurpat de un grup de politicieni ma
chiavelici, posedați de cultul demențial al puterii,
împins uneori în afara rațiunii. Contrar lor, deşi
doreşte răzbunarea, Ducele de Milano este un ve
ritabil creator, un umanist, un adept al supremației
intelectului, dând senzația că apare în ipostaza
omului de ştiinţă convins de importanţa echili
brului moral în raport cu forţele vitale ale vieţii.
Afirmația sa „deznădejdea mi-e sfârşitul“ mă
duce cu gândul în mod paradoxal, dacă e să mă
refer la un creator și creația sa, la ceea ce Anais
Nin nota în jurnalul său: „scriitorul este duelistul
care nu se luptă niciodată la ora stabilită, adună
insultele ca pe orice altă curiozitate, le împrăştie
pe biroul său şi după aceea luptă singur“. Forţând
puţin ideea, putem considera că regizorul nipon
apelează la procesul „overpainting“ reconfigurând
traseul „furtunii“, metaforic vorbind, între paginile
(copertele) unei cărţi. Prospero (interpretat admi
rabil de Yoshiro Yamamoto) îşi rezervă dreptul
la replică, este vindicativ, acționează însă doar în
imaginar. Într-un decor fabulos, în care tonurile
de negru-gri-cenuşiu-bleu alternează, personajele
devin un soi de fiinţe nepământene, aparținând unor
universuri insondabile. Ariel întruchipează prin
excelență spiritul poetic, ludic, e în continuă miş
care, dar și ușor contorsionat. Spre deosebire de el,
Caliban, spiritul naturii fruste, aluvionare şi nere
generate, stă răstignit pe scândura scenei până spre
final. Furtuna e o dublă răzbunare: a ducelui Pros
pero şi a regizorului Masahiro Yasuda. Bătăliile
amândorura închid cercul unei utopii fascinante.
Ceea ce nu se poate spune despre un alt spectacol
cu aceeași piesă, aparținând Teatrului Naţional din
Nisa, care nu a reuşit să reţină atenţia decât prin
numele regizoarei, Irina Brook, fiica legendarului
Peter Brook.
Charles Chemin, regizor francez, lucrează
la Craiova în 2014, în calitate de asistent
al celebrului Robert Wilson, la spectacolul
Rinocerii de Eugen Ionescu. Împrejurarea îi mij
locește, între alte, cunoașterea unei instituții tea
trale românești și a potențialului ei artistic. Ceea
ce nu rămâne fără urmări. Dimpotrivă, îl determină

să revină peste puțin timp cu un proiect propriu.
Două piese ale lui Shakespeare, Timon din Atena
şi Visul unei nopţi de vară, alcătuiesc împreună un
scenariu comun pentru un spectacol cu titlul Nopţi
ateniene. Pe claviatura dialecticii dintre ură-iubire
și teatru-realitate se dezvoltă un demers artistic
narativ și ideatic coerent. Relatarea faptică îi asigu
ră organicitate și transparență. Chiar dacă una e
tragedie și cealaltă, comedie iar tratarea lor din
punct de vedere stilistic diferă, ele sunt livrate ca
o singură „poveste“. Totuşi, autonomia nu le este
compromisă, întrucât ceea ce le apropie este acel
proces de acutizare a valorilor morale în negativ
pe care l-au remarcat mulți exegeţi shakespearieni.
În cazul lui Timon, de pildă, criza de luciditate e
totală. Cu minimum de gesticulaţie, dar profund
proiectat în interior, Claudiu Bleonţ reușește o
creație pregnantă, de o mobilitate care nu refuză
efuziunile, investită cu un vibrant fond de omenie.
Sorin Leoveanu, în schimb, prezență la fel de solidă
în rolul Senatorului, optează pentru un joc grav,
intens nuanțat, subtil ironic, cu o succesiune de
măști atente la subtext. Ambii actori își dovedesc
cu brio clasa. Ceilalţi performeri (Adrian Andone,
Monica Ardeleanu, Iulia Colan, Corina Druc, Iulia
Lazăr, Cătălin Miculeasa, Raluca Păun, Marian Po
litic, Costinela Ungureanu și Cătălin Vieru) susţin
relieful tipologic propus de regie. Decorul lui Adrian
Damian e unul de viziune, adecvat funcțional și
simbolic universului textului, în care detaliul real
și cel imaginar fuzionează într-o suprarealitate
frapantă prin gradul ei de poeticitate și frumuseţe
plastică. Superbă e imaginea lunii în continuă
creștere printre spectatori, de la faza de crai nou,
vestitoare a al începutului dragostei, până la aceea
de lună plină. Visul unei nopți de vară debutează
surprinzător, ingenios, în foaierul teatrului unde
tronează un pat în care țopăie cupluri de îndrăgostiţi
Abia cu întoarcerea pe scenă piesa depășește exerci
țiul formal iar hiatusurile dintre teatru și cotidian dis
par din jocul actorilor. Sorin Leoveanu (Oberon)
şi Iulia Lazăr (Titania) excelează în expresivitate
și sensibilităţi divergente, exacerbând disensiunile
dintre amorezi. Interpretarea tinerilor Iulia Colan
(Hermia), Cătălin Miculeasa (Demetrius), Costinela
Ungureanu (Helena) şi Cătălin Vieru (Lisandru)
intră în normalitate. Meșterii – interpretaţi de Clau
diu Bleonț – improvizează și caută umorul cu un
spor de lejeritate. Încarnându-l pe Puck, duhul năs
trușnic manipulat de Oberon pentru a încurca și
dezlega ițele, George Albert Costea mizează pe o
relație de „convieţuire“ asumată între personaj și
actor. Regizorul Charles Chemin citeşte într-o cheie
personală piesele lui Shakespeare, îmbrăcându-le
într-un discret văl alegoric. Nu izbutește însă întot
deauna să strunească excesul, să evite grosierul
și verbalismul prea apăsate din unele scene care
ar fi cerut tensiune și mister. Gândit și vizualizat
pe două nivele temporale, impuse de spațiu și
fabula dramaturgică, spectacolul Nopţi ateniene,
experiment singular și cu mult peste jumătate îm
plinit, denotă o preocupare clară „de a descoperi
adevărul în viaţă“. Cuvintele dintre ghilimele îi
aparțin lui George Banu. n

3.
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Spectacolul regizat de Declan Donnellan
Măsură pentru măsură (Teatrul Puşkin din
Moscova în colaborare cu Compania Cheek
by Jowl din Londra), „nominalizat să primească
prestigioasa Mască de Aur“, aduce în discuţie
relaţiile sociale, cu precădere antinomia dintre legile
obiective şi pulsiunile, frământările individuale.
Textul e abordat, atât ca fond, cât și ca structură,
în datele unei comedii de genul Totu-i bine când se
termină cu bine. Acţiunea este condusă de fecioare
înzestrate intelectual, cu un pronunțat apetit
pentru joc și farse, care se află în primejdie până
la ultima scenă. De aici și devieri firești, nu lipsite
de efecte, de la comedie la tragicomedie. Declan
Donnellan compune şi descompune mecanismele
de subordonare practicate de putere, undeva într-un
stat democratic, în care teama și teroarea glisează
în activităţile cotidiene, lăsând să se întrevadă vag
umbra lui Putin. Toate personajele par să fi ajuns
la un pas de pierzanie. Cinci cuburi roşii, din care
două rămân acoperite, deasupra cărora atârnă
numeroase lămpi, sugerând o boltă înstelată, trimit
la suprematismul lui Malevici, creatorul curentului
care înseamnă „superioritate absolută unită cu
autoritate şi putere“. Apelând la limbajul abstract
al geometriei, Donnellan înfățişează trei piloni ai
puterii: politica, biserica şi bordelul. În cuburile din
centrul scenei, odată cu răsucirea lor, spectatorii
descoperă, rând pe rând, în primul un bărbat pe un
scaun de execuţie, în cel din mijloc, un personaj
feminin, Isabella, iar în al treilea, un cuplu făcând
amor. Pe lângă personajele indicate de dramaturg,
regizorul creează un personaj colectiv (mulţimea),
tratat ca atare, dar nu cu rol de fundal, ci ideatic,
căci implică o coexistenţă sub presiunea fricii, a
disperării, fiind împins la umilinţe, la degradare, la
ceea ce înseamnă a fi complice cu sistemul, la a
te adapta lui. Fără să-ţi dai seama că e o capcană
regizorală, Măsură pentru măsură se derulează întrun ritm echilibrat, ca rezultat al disciplinei şcolii
de teatru ruse. În momentul extraordinar realizat în
care se desfăşoară pe scenă un vals sacadat (poate
și pentru a aminti că Shakespeare își localizează
piesa la Viena), actorii au o prestaţie de excepţie.
Alexander Aresntyev, care întruchipează un Duce,
stăpânește exemplar știința compozițională, mar
când trecerile psihologice de la deghizarea celui
care are puterea în mână la umilul călugăr pornit
să vadă cum merg treburile ţării. Andrei Kuzichev
e perfect în imaginea conţopistului Angelo cu am
biții de parvenire. Cu o inteligență mereu activă,
schimbând cu dezinvoltură registrele, Anna Kha
lilulina, interpreta Isabellei, își bazează farmecul
pe emoție și candoare. Apariții sigure sunt și Kiryl
Dystsevich (Claudio) și Alexander Feklistov (Lu
cio). Nu trebuie uitat, în ceea ce-l privește pe Duce,
că el guvernează după imperativul „Respectă legea
după cum îţi dictează inima“, că-i judecă pe cei din
jur prin prisma umorilor personale. Previzibil, deci,
îl căsătorește pe Angelo cu fosta lui logodnică iar
el se însoară cu Isabella, desigur, împotriva voinţei
acesteia.
Redus la esenţialitate prin distanţare, dar și
printr-o elaborare extremă, spectacolul lui Declan
Donnellan avertizează, deseori cu cinism, că indi
vidul este în permanentă disensiune cu puterea și că
aceasta din urmă are dreptatea ei.

P O C E A

TAG-uri

Prospero
– cartea îngropată
Gelu Ionescu
Cartea lui Prospero, Eseuri despre
douăsprezece piese de William Shakespeare,
Editura Humanitas
Gelu Ionescu, de curând octogenar, și-a
sărbătorit frumoasa aniversare cu un volum despre
teatrul lui William Shakespeare. Modul de alcătuire,
ca și miza volumului, sunt neobișnuite. În primul
rând, fiecare dintre cele 12 capitole se compune din
câte două părți așezate invers cronologic. Prima este
un eseu recent despre piesa aleasă din opera bardului,
un șir de texte publicate în revista Apostrof în ultimii
doi-trei ani. A doua parte a capitolului reia, parțial și
revăzut, un eseu publicat, explică autorul, cu 35 de
ani în urmă în România literară, ca urmare a unui
serial de ecranizări, realizat de BBC și difuzat pe
atunci de Televiziunea Română. Desigur, serialul era
cenzurat, cum notează Gelu Ionescu, și s-a întrerupt
difuzarea sa. În orice caz, autorul eseurilor a avut în
vedere și textul, fapt indiscutabil, dar și o anumită
montare care presupune ea însăși o viziune aparte
a unui regizor, o interpretare particulară a piesei.
În schimb, eseurile recente nu au parte neapărat de
filtrul unei viziuni regizorale, deși putem să bănuim,
mai ales din unele dintre ele, că au avut în vedere și
așa ceva. În plus, Gelu Ionescu spune că în scrierea
fragmentelor mai recente a vizat interpretări legate
de abordarea bătrâneții în viziunea lui Shakespeare.
Aceasta este tema centrală a volumului. Oarecum
surprinzător, referirile la vârsta a treia nu sunt puține
în opera unui autor care și-a scris piesele la tinerețe,
cam între 26 și 49 de ani și a murit relativ tânăr, chiar
pentru durata vieții unui om al timpului său. Gelu
Ionescu începe cu piesa care ar marca, într-un fel,
retragerea lui Shakespeare însuși din artă: cea în
finalul căreia Prospero decide să renunțe la magie
devenind un om obișnuit. Se simțea Shakespeare
„bătrân“ pe la 1610-1611 sau doar obosit de „magie“?
Celelalte piese și personaje pe care le discută eseistul
sunt: Iulius Caesar, Negustorul din Veneția, Cum
vă place, în jurul monologului lui Jaques, Măsură
pentru măsură cu Vicentio, Coriolanus cu mama sa,
apriga bătrână Volumnia, Hamlet, din care desprinde
trei chipuri de bătrâni – Hamlet-tatăl, Polonius și
Groparul –, Falstaff în Henric al patrulea, Henric al
V-lea tot cu Falstaff, deși e o piesă a elanului eroic
tineresc iar Falstaff moare în culise, Macbeth, mai
puțin „trasă“ la tema
senectuții, Troilus și
Cresida, inevitabil cu
Pandarus, și, la final,
cel mai tragic bătrân
al lui Shakespeare, Re
gele Lear. Cartea lui
Prospero putea fi nu
mită foarte bine și a
lui Lear. Acești doi
eroi, cârmuitori și pă
rinți, dau ocazia ese
urilor care nu numai
că străjuiesc volumul
(deschiderea și închi
derea lui), dar oferă
cele mai importante
și originale analize. În
jurul lor stau celelalte
texte. Autorul ar fi pu
tut să se oprească și
asupra altor eroi ajunși
în chip tragic spre
capătul vieții, precum

H OR I A
G ÂRB E A

Richard, duce de York, din piesa omonimă, care este
cunoscută și ca Henric al VI-lea, partea a treia, sau
Margareta de Anjou în Richard al treilea, nebună
și blestemătoare la Shakespeare, deși, în realitatea
istorică, la data acțiunii, era moartă de-a binelea. Nu
era imposibil să fie analizat și personajul de altă vârstă
decât a tinerilor din jurul său, interesant în scurtul său
rol, experimentatul Boyet din Zadarnicele chinuri
ale iubirii. Gelu Ionescu s-a oprit însă la numărul
care i s-a părut semnificativ și fast pentru lucrare,
după cum spune: 12. Eseurile lui Gelu Ionescu sunt
caracterizate de seriozitate. Ideile sale originale sunt
expuse cu prudență și argumentate cu multă atenție;
nu sunt avansate ipoteze șocante și subțire motivate
pentru a scrie spectaculos. Un lucru interesant este
modul în care autorul își alege sursa de inspirație din
textul lui Shakespeare, dar și din volumele traduse/
îngrijite de George Volceanov. În text sunt reproduse
pasaje din ambele ediții, în proporții aproximativ
egale.
Deși în România există specialiști numeroși
și din mai multe generații în opera lui Shakespeare,
autori ai unor articole interesante, volumele dedicate
acestei opere nu sunt prea multe. Eseurile lui Gelu
Ionescu, acoperind aproape o treime din piese, con
stituie o carte semnificativă în bibliografia asupra
subiectului care se cuvine salutată ca atare.
*
Pia Alimăneștianu
Însemnări din timpul ocupației germane
(1916-1918), Editura Corint
Pentru a marca o sută de ani de la încheierea
Primului Război Mondial, Editura Corint reia o carte
semnificativă, apărută inițial în anul 1929. Autoarea
acestui jurnal este Pia Alimăneștianu (1872-1962), al
optulea copil al lui Ion C. Brătianu. Însemnările, care
nu sunt chiar zilnice, acoperă intervalul dintre 21
noiembrie 1916 și 3 decembrie 1918. Peste doi ani
de încercări foarte grele în care o parte din membrii
familiei Brătianu au rămas în Muntenia ocupată iar
bărbații, în frunte cu Ion I. C. Brătianu l-au însoțit pe
Regele Ferdinand în exil, la Iași. În acest timp, Pia
Alimăneștianu, sora ei, Sabina Cantacuzino, mama
lor, Pia Brătianu, nu au încetat să creadă în victoria

Amar
la centenar
aliaților și în România Mare, despre care, în
3 decembrie 1918, se întrebau încă dacă nu e
decât un vis. La fel, ea nu a încetat să se mire
de două lucruri care jalonează însemnările și
care ne sunt mai puțin cunoscute nouă, celor
care trăim azi (pe unele, eu le-am aflat din
familia bunicii mele paterne, care însă se
refugiase de la Târgu-Jiu la Iași și văzuse
abia ulterior dezastrul ocupației). Cele două
aspecte contrariante sunt: sălbăticia ocu
panților germani, nație presupus civilizată,
care s-au comportat cu o cruzime barbară,
demnă de strămoșii lor ocupanți ai Romei,
vandalizând, asuprind și umilind nația cu
cerită al cărei rege era din neamul lor, și
obediența unei părți a românilor care au
trecut de partea ocupanților, denunțându-şi
și făcându-le șicane conaționalilor lor. De
la turci și bulgari – despre ultimii Pia Ali
măneștianu notează că „au ură grozavă“
pe români – nu erau așteptări să se poarte
altfel; austriecii au fost cei mai umani, după
spusele autoarei. Dar sălbăticia teutonă com
binată cu vandalismul ancestral al poporu
lui de stăpâni și înaltă cultură întrece ima
ginația. În însemnări, sunt notate rațiile
incredibile oferite locuitorilor români ai
Bucureștiului, rechizițiile ilegale, mergând
până la blănurile și plăpumile familiilor, și
devastările (unei armate presupus ordonate),
atingând și spitalele și alte așezăminte cari
tabile de care Brătienii erau legați. Sabina
Cantacuzino e luată ostatică. Reacția multor
români este și ea lamentabilă, oripilând-o pe
autoare. Ei sunt, cu alți români, mai răi decât
ocupanții. Însuși prefectul poliției TzigaraSamurcaș refuză să aibă de-a face cu surorile
lui Brătianu ca să nu stârnească furia nem
ților. Pia Alimăneștianu relatează și vești de
pe la moșiile devastate ale românilor, siliți,
sub pază, să producă hrană pentru ocupanți,
în timp ce țăranii sunt instigați să taie co
paci, dacă le trebuie lemne, din pădurile pro
prietarilor, căci „boierii nu se mai întorc“.
Un episod emblematic: Pia Alimăneștianu nu
mai rabdă și le adresează scrisori indignate
lui Stere și Karnabat, care, ca nişte marionete
ale nemților, se exprimă incalificabil în ga
zete. Dar o face sub anonimat, pentru că
„sunt în stare să dea comenduirii“ scrisorile.
Și asta în toamna lui 1918. Altul, la fel de
semnificativ: un preot cere unui vânzător de
ziare Bukarester Tagblatt precizând că vrea
să vadă „ce minciuni mai scriu ăștia“. E auzit
de o româncă, nevasta unui diacon, care... îl
denunță poliției germane. Noroc că popa,
abil, îi convinge pe nemți că palavrele unei
femei nu trebuie crezute!
Deși succinte, însumând abia 140 de
pagini, inclusiv prefața lui Dinu Zamfirescu,
nepotul lui Dinu Brătianu, însemnările Piei
Alimăneștianu sunt pline de surprize și învă
țăminte. Încă înainte de a cunoaște ocupația
și dictatul celui de-al III-lea Reich, în peri
oada imperială, probabil că străinii s-au
purtat cu noi așa cum descrie o martoră a
timpului, care nu a cedat și nu şi-a abandonat
credința în victoria din 1918. n
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Filmul documentar...

Laisser passer 2

țelege că povestea este atemporală şi
că artistul modest și harnic ne zâm
bește timid din ultimul rând, știind
că nu ne vom supăra pentru că ne
pictează în felul acesta.
Universul naivilor, așa cum îl
știam de la maeștri sârbi sau de la Stan
Pătraș, autorul acelui faimos țintirim
de la Săpânța, rămâne fascinant și
în filmul semnat de Copel Moscu, a
cărui imagine excelentă este semnată
de Florin Paraschiv.
***
Pe 17 mai, Călin Căliman ar
fi împlinit 83 de ani. Istoriograful
emerit al filmului românesc, a cărui
Istorie a ieșit în ultimele două decenii
în trei ediții, ne-a părăsit fără să mai
aștepte finele lui april.
L-aș evoca mai degrabă pe
omul Călin Căliman, care nu și-a
precupețit niciodată generozitatea în
aprecierile sale, dar a sprijinit cu fap
ta și cuvântul generații întregi de zi
ariști culturali. Intrat din studenție la
școala gazetarului George Ivașcu, Că
lin Căliman a înțeles funcția forma
toare a cronicii de film care nu emite
judecăți contondente. Volumul său de
debut, dedicat filmului documentar,
propunea, de altfel, autentice măsuri
de evaluare ale operei artiștilor unui
studio considerat mulți ani un remar
cabil nucleu al disidenței.
Bucuria descoperirii unor noi
talente, indiferent de domeniul de
aplicare, constanța sprijinirii chiar și
a celor care călcau în străchinile co
rectitudinii comuniste, capacitatea
de a fi mereu conectat la actualitate
şi împlinirea vieţii alături de unul
dintre cei mai dăruiți profesori de
film, critic și istoric, creator de pu
blicații – am numit-o pe Dana Duma
– sper că au făcut din colegul și men
torul nostru un om care nu și-a re
gretat opțiunile.
Nu a fost chiar un patriarh,
cum afirma cu eleganță o colegă de
la Contemporanul, dar a reprezentat
un capitol optimist din istoria, cam
vitregă, a criticii românești de film.
Nu trebuie să-l uităm, mai ales acum,
când spațiile dedicate culturii sunt
din ce în ce mai sărace în România.
Existența, fie ea și efemeră, a rubrici
lor rezervate artelor, pentru care Călin
Căliman a luptat cu toată energia sa,
rămâne un atribut al normalității, un
loc al libertății de expresie atacat,
cam în haită, de analfabeții nației.
Un premiu de publicistică,
cu numele celui care a scris zeci
de mii de articole pentru edificarea
spectatorilor, ar fi, cred, o inițiativă
generoasă a Asociației Ziariștilor
Profesioniști, care pregătește acum
un volum omagial dedicat memoriei
colegului nostru. n

A

m încheiat intervenţia din numărul anterior reamintind faptul că un
volum de versuri cum este Alcools de Guillaume Apollinaire s-a
vândut la apariţie, în 1913, într-un număr de 241 de exemplare; şi
că editura Gallimard, deţinătoarea drepturilor de autor, vindea acest titlu în
peste 1,4 milioane de exemplare anual; cartea a intrat în domeniul public
după aproape 95 de ani (în 2013) – şi poate că, dacă ne va permite timpul,
vom analiza odată şi odată modul în care s-a întâmplat acest lucru greu
de imaginat. (De ce pare inimaginabil?... Simplu: Convenţia de la Berna,
1886/1979, menţine şi astăzi o perioadă de maximum 50 de ani de la dispariţia
autorului pentru protejarea drepturilor de autor iar legislaţia franceză, 70.)
Dar să schiţăm în continuare evoluţia pieţei de carte pe două trepte
(temporale): până în 2008 şi apoi până spre zilele noastre.
Să ne amintim că anul 2008 a adus pe piaţa de carte din Franţa,
de exemplu, 70.000 de titluri (cu vânzări de aproape 3 miliarde de euro);
dintre acestea, cam 8.000 de romane – cu un tiraj mediu de peste 12.000
de exemplare. Romane, romane... Eh, şi să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu
ele... Dacă socotim bine, ar fi vorba despre un convoi lung, lung, de vreo
1.000 de vagoane de marfă pline ochi cu cărţi... Au fost prezentate aceste
volume în librării, la târgurile de carte ori Piaţa de Poezie, la radio şi TV,
s-a scris despre ele în reviste/pe net, s-au vândut ele?... Sau au fost date la
pilor (la topit, spunem noi)?... Ah, iar editorii, săracii, au dat ei faliment pe
vremea aceea sau ceva mai târziu?!
Sigur, piaţa românească de carte nu a înregistrat asemenea cifre, dar a
avut o evoluţie ascendentă în acei ani. De la 27 milioane euro (2004), a trecut
la 50 milioane de euro (2006) şi apoi la 100 milioane euro (2008). În 2008 –
am luat ca reper acest an, anul dinaintea primelor semne evidente ale crizei
economice –, observăm că piaţa noastră de carte redusese decalajul existent
faţă de piaţa de carte din Ungaria (care era de 7 ori mai mare decât cea din
România, la o populaţie în jur de 10 milioane de locuitori) şi faţă de cea din
Polonia (care era şi ea de 7 de ori mai mare*, la o populaţie de 38 de milioane
de locuitori). Tot în 2008, piaţa franceză de carte era de 30 de ori mai mare
decât cea românească. Editurile din Marea Britanie obţineau şi ele în numai
câteva zile o cifră de afaceri mai mare decât România într-un an întreg.
Da, însă ce s-a întâmplat cu numărul de titluri în acest răstimp?
Uniunea Editorilor din România estima atunci că urmează să se
realizeze un număr mare de titluri de carte, luând în calcul, în lipsa altor
date, numărul total de ISBN-uri solicitate. Totuşi, în 2008, sunt introduse
în depozitul legal al Bibliotecii Naţionale doar 6.220 de titluri. În 2009,
producţia editorială este şi mai mică (semnele crizei...): la noi au fost
publicate 4.551 de cărţi, ne spune Biblioteca Naţională, dintre care 1.291
de volume de beletristică (tirajul fiind de peste 1,5 milioane de exemplare).
S-ar putea crede, aşadar, că în România nu au fost publicate, de-a lungul
timpului, mai mult de 6.500 de titluri anual.
Comparativ, în Statele Unite erau puse în vânzare, încă pe atunci,
până spre 200.000 de titluri anual. După 2012, a fost depăşit pragul de
300.000. În Franţa, s-a ajuns acum la aproape 77.000 de titluri pe an (din
care 17.000 de titluri literare). Luăm ca exemplu Franţa, pentru că această
ţară ocupă primul loc pe plan mondial, dacă avem în vedere numărul de
traduceri publicate, după cum ne arată cifrele prezentate de UNESCO în
Index Translationum. Fluxul traducerilor a crescut cu 50 % în perioada
1980-2000, când numărul acestora a urcat de la 50.000 la 75.000.
În acelaşi timp, pe o piaţă uriaşă de carte cum este cea americană,
traducerile nu depăşesc, anual, mai mult de 3%. Piaţa din SUA (super
bogată, susţinându-se în continuare la un nivel de peste 300.000 de titluri)
este foarte dinamică; dar, cum urmărim numărul de traduceri realizate
în fiecare an, vom constata că un procent de numai 0,40% din totalul
volumelor publicate este reprezentat de romanele traduse. Romanul este,
spre deosebire de poezie (dacă ne raportăm la sfera înaltă a creaţiei),
produsul cel mai vandabil. Aşadar, între zeci de mii de romane care apar
an de an în engleza americană, ar fi cam 1000 de titluri traduse din diferite
limbi. Pare foarte puţin, comparativ cu volumul total al cărţior publicate
în zonele acelea. Americanii sunt duri... Însă, între limbile din care se fac
traduceri în general, franceza ocupă locul întâi (cu 33% dintre titluri), pe
locul doi fiind spaniola.
Urmărind aceste cifre, important e să determinăm cine ar fi interesat
să traducă şi cărţi din literatura noastră. Francezii, americanii? Sau alţii? n
* Polonia număra în 2007 aproape 27.000 de edituri (care produceau
22.000 de titluri anual). Franţa avea 10.000. Iar românii păreau speriaţi
de cele vreo 3.600 de edituri de la noi. Zece ani mai
târziu, regăsim în SUA doar 86.000 de case de editură.
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dată cu Festivalul internațional Cine
politica, filmul documentar a reintrat
în atenția cinefililor (asta și graţie pon
derii filmelor documentare din program).
Să amintim și faptul că directorul acestui
eveniment este un eminent documentarist.
Regizorul Copel Moscu – mai întâi
fotograf, apoi absolvent al IATC-ului (în
1979), asistent de regie, regizor și director
al Studioului, doctor în cinema, profesor
și autor al unor volume de referință despre
relația filmului cu lumea computerelor (Fil
mul și epoca digitală, Filmul și lumea vir
tuală) – i-a prezentat publicului spectator
de la MȚR ultima sa ispravă: Comoara
naivă, un excelent documentar despre un
pictor producător de artă naivă, capabil
să traverseze hotare de ignoranță pentru a
deveni licențiat în arte. Filmul este prefațat
de o altă operă semnată de Copel Moscu a
cărei difuzare a fost interzisă, în alţi ani, din
cauza mesajului său puțin încurajator pen
tru ideologia comunistă: Va veni o zi, o ex
celentă monografie despre crescătoriile ce
lebre de pui de la Bacău.
Din bogata filmografie a cineastului
se cuvine să mai cităm şi Seraliștii, Pe ma
lul Ozanei, Vârsta de aramă sau Marșul
poștașilor. Impresionantul discurs al regi
zorului Copel Moscu are întotdeauna drept
suport o viziune plină de forţă menită să
devoaleze subiecte inedite şi să le confere
valențe multiple, valenţe care, în perioada
sa de activitate de la Sahia, nu rimau deloc
cu ideologia timpului. Şcoala de cineaști
documentariști de la studioul amintit l-a
format pe Copel Moscu în spiritul revoltei,
fără tam-tam, în cultivarea unor figuri de stil
șocante, cu o forță de impunere fantastică în
fața spectatorului amorțit de producțiile și
lozincile sistemului.
Inițiator și director al unui festival
internațional de film experimental, demarat
din 2010, şi al unui festival internaţional
consacrat filmului politic, demarat în 2012,
profesorul Copel Moscu și-a dedicat cea
mai recentă operă vieții şi lucrărilor unui
pictor naiv, Ioan Maric. Acesta din urmă
şi-a şocat colegii, devenind, la şaptezeci
de ani, student al secţiei pedagogice din
cadrul Facultăţii de Arte Frumoase din Iași,
ceea ce contrazicea, într-un fel, statutul său
artistic. Lumea pictorilor naivi este populată
de antagonisme greu de conciliat. Așa cum
este și reacția ce
lor care nu-l mai
consideră pe pic
tor un artist naiv,
din moment ce a
hotărât să devină
student la Arte.
Ce ne spune cine
astul? O viață în
treagă, Ioan Maric
a construit o lume
magică, plină de
umor și sarcasm,
cu imagini în care
ne regăsim pe
noi înșine, oda
tă cu artistul. Am
convingerea
că
spectatorul va în
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fragment din Atalanta fugiens – parcurs vizual verbal
sonor de Daniele Lombardi (1990)

Riscuri şi limite

Algoritmi de
disecţie literară

C ost i n

E U G E N

L

tuc h i l Ă
să se situeze într-o sferă de cu
noaştere care se refuză atât ra
ţiunii, cât şi simţului comun.
Dar simbolismul abstract
creat prin percepţia elementelor
constitutive ale limbajului mu
zical ar rămâne o cale de acces
la rândul ei suficient de obscură
– şi nimic mai mult. Înţelegerea
muzicii s-ar datora astfel în
exclusivitate unei puteri magice.
Fapt pe cât de hazardat, pe atât
de impropriu, pentru că ar tinde
să transforme un limbaj bazat
totuşi pe componente a căror
materialitate este indubitabilă
într-un metalimbaj. S-ar admite
astfel că muzica nu poate fi
înţeleasă decât de inşi dotaţi cu
capacităţi speciale, care nu pot
fi formate numai prin instrucţie
şi experienţă, ci apelând la
puterea de interpretare a unor
semne oculte pentru percepţia
comună. Ascultătorul ideal ar
fi un fel de tălmăcitor al unei
lumi de miracole, ceea ce este
din multe puncte de vedere
un nonsens. Pentru cine le-ar
tălmăci şi mai ales cum, prin
ce mijloace? Se subînţelege
că, în cel mai fericit caz, ne-am
scufunda, fără putinţa de a ieşi
la suprafaţă, într-un imperiu de
tatonări.
Luând în discuţie noţi
unea de progres în artă ca să
demonstreze situaţia specială
a muzicianului dependent de
evoluţia lentă a instrumentelor
avute la dispoziţie pentru a-şi
făuri propriul limbaj, Émile
Vuillermoz făcea următoarea
remarcă în introducerea Istoriei
muzicii: „Cea mai imaterială
dintre toate artele este, în rea
litate, cea mai puternic aservită
tiraniei materiei. Compozitorul
care construieşte o catedrală
de sunete nu îi poate da viaţă
şi nu o poate înălţa în faţa mul
ţimii decât în ziua când o sută
de specialişti, înzestraţi cu un
material tehnic perfecţionat,
consimt să-şi unească eforturile
şi delicatele lor maşini-unelte
pentru a cuceri, una după alta,
notele partiturii, pentru a le mo
dela, a le cizela, a le da sens,
culoare, relief. Fără truda lor
şi, mai ales, fără talentul lor
personal, cea mai sublimă ca
podoperă simfonică rămâne o
simplă epură de arhitect căreia
puţini oameni de meserie pot,
singuri, să-i bănuiască frumu
seţea sonoră.“ n

O

poveste despre cărțile de
succes ale ultimilor treizeci
de ani, aceasta este cartea ce
lor doi autori Jodie Archer și Matt
Jockers. The Bestseller Code: Ana
tomy of the Blockbuster Novel (Co
dul bestseller-ului: Anatomia unui
roman de succes), apărută în 2016,
descrie într-un stil antrenant aven
tura uriașei sarcini pe care și-au asu
mat-o, aceea de a decripta ADN-ul
romanelor care ajung și reușesc să se
mențină în listele celor mai vândute
cărți ale cotidianului New York
Times.
Nu a fost deloc ușor, fiind
vorba despre cel puțin douăzeci de
mii de volume publicate în ultimii
treizeci de ani, dintre care o parte s-a
menţinut cel puțin zece săptămâni
în New York Times. Motivul acestei
alegeri este greu de combătut, ţinând
cont de faptul că sunt nişte romane
apreciate masiv de cititori indiferent
de opinia criticilor, uneori chiar împo
triva așteptărilor acestora din urmă.
Bineînțeles, nu ne putem în
chipui că această imensă cantitate
de date ar putea să fie analizată altfel
decât cu ajutorul calculatoarelor. Ce
au adus nou autorii acestui studiu
asupra celor mai bune cărți a fost
dezvoltarea unor algoritmi și grafice
prin care să demonstreze mai întâi
meritele fiecărei lucrări iar apoi să
permită identificarea acelei combina
ții de caracteristici care au determinat
succesul.
După cum afirmă Jodie Ar
cher și Matt Jockers – „lumea crede,
în mod tradițional, că orice roman
cier trebuie să stăpânească acele
abilități care pot să-i cucerească pe
cititori: un simț al acțiunii, perso
naje convingătoare, o stăpânire re
zonabilă a gramaticii“. Dar, cum se
spune mai departe, atunci când zeci
de mii de cititori devorează aceeași
carte, nu poate fi decât un „praf de
stele care aparent e mult prea fin
pentru a fi detectat“. Iar cei doi exact
aceasta au făcut, au pus în evidență
acel foarte fin praf de stele care le
permite cărților să devină favoritele
publicului.
Autorii precizează – desigur,
ştiam şi noi foarte bine – că pre
zența unei cărți în topul New York
Times-ului nu este întâmplătoare și
nu se datorează reputației autorului
sau influenței pe care o exercită el în
rețelele de socializare. Fiecare carte
ajunsă în top are, conform studiului,
nişte caracteristici identificabile care
fac previzibilă o anumită poziționare,
cu o marjă de eroare de cel mult

20%. Totuși, acest lucru nu înseamnă
descoperirea unei rețete de succes. Ci,
mai curând, a unui ghid care permite îm
bunătățirea abilităților de scriitor, foca
lizarea lor, pentru facilitarea receptării
publicaţiilor și, cu atât mai mult, pentru
evidențierea experienței personale și a
unicității stilului adoptat.
Cum explică autorii noştri suc
cesul unor scriitori ca Dan Brown, An
thony Doerr, Gillian Flynn, John Gri
sham, Sue Monk Kidd, Alice Sebold sau
Nicholas Sparks?
Cum se explică succesul unor ro
mane ca Fifty Shades of Grey (Cincizeci
de umbre ale lui Grey), The Girl with
the Dragon Tattoo (Bărbaţi care urăsc
femeile)?
Un răspuns la îndemâna tuturor
ar fi universalitatea. Dar, deși pare ușor,
pentru a identifica universalitatea unei
opere trebuie analizate temele abordate
în roman. Archer și Jockers au determinat
și ierarhizat fiecare dintre temele abor
date în cele 20 de mii de volume. Au
descoperit fără prea mare surprindere că
doar câteva teme au un caracter universal
şi că acestea ocupă aproximativ 30%
din întinderea cărților de succes. Este
un mare atu, dar unul insuficient. Perso
najul central contribuie la fel de mult la
dinamica romanului. Personajele inde
cise nu au succes. Însă cele conturate fie
cu ajutorul verbelor de acțiune, fie de
finite de expresii ale necesității și ale vo
inței sau de existența unei ținte/unui țel
au șansa de a-i captiva pe cititori.
Măsurând caracteristicile unui
text, precum vocabularul folosit, frec
vența semnelor de punctuație, ponderea
temelor abordate, desfășurarea acțiunii,
evoluția personajelor, algoritmul creat
de autorii volumului The Bestseller Code
permite identificarea acelor aspecte care
pot determina parcursul public al unui
roman. Firul epic este un element crucial
care până recent nu a putut fi analizat
în detaliu. Strânsa legătură pe care o
are cu emoțiile „trăite“ de personaje și
induse cititorilor îi oferă o importanță
semnificativă. În studiul de față sunt
prezentate cele câteva forme de bază ale
firului epic, comune majorității romanelor
de succes. Astfel se observă o neașteptată
justificare a succesului „inexplicabil“ avut
de două dintre cele mai controversate cărți
din ultima perioadă: Fifty Shades of Grey
(Cincizeci de umbre ale lui Grey) de E. L.
James și The Da Vinci Code (Codul lui Da
Vinci) al lui Dan Brown.
Fără a da în vileag toate secretele
cărții, mai adăugăm doar că, de la titlu
până la punctul final, The Bestseller
Code este construită, desigur, conform
algoritmului prezentat de Jodie Archer și
Matthew L. Jockers. n
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a ce nivel de ambiguitate se si
tuează, în practica obişnuită,
receptarea muzicii? Noţiuni ca
emoţie muzicală, idee muzicală, con
ţinut, formă muzicală, „material“
muzical, imaginaţie muzicală, reve
rie, pasiune sunt aplicaţii mai mult
sau mai puţin arbitrare, dinafara lo
gicii proprii a limbajului muzical.
Folosirea lor se justifică din dorinţa
de a nu aluneca în teritoriul atât de
complex pe care îl impune percepţia
muzicii, fără a avea la îndemână câ
teva puncte de sprijin, apte să inducă
o decodificare raţională. Nevoia de
repere verbalizate se naşte din do
rinţa instinctivă de exprimare, ac
ţionând în baza unui mecanism ana
logic. Când devine conştient de el,
când realizează că el nu este decât o
suprapunere mecanică de concepte
care au gradul lor de neclaritate în ra
port cu fenomenul muzical, ascultă
torul se va elibera de acest „viciu“
al traductibilităţii imediate a unui
pasaj sau a întregii opere muzicale.
Ajungând, prin instrucţie şi practică,
să se ferească de asocieri riscante,
el va fi făcut deja pasul hotărâtor în
receptarea operei muzicale ca pe un
sistem de semne specifice, având
propria lor organizare, în care aplica
rea noţiunilor obişnuite rămâne de o
perfectă inutilitate.
Cum pot fi determinate, ac
ceptându-le înţelesul consacrat,
conţinutul în raport cu forma muzi
cală? Conţinutul unei teme oarecare
este descriptibil în vreun fel, în
afara relaţiei emoţionale pe care,
eventual, o descifrăm în lanţul res
pectiv de sunete? Şi cine poate ho
tărî cu precizie semnificaţia ei, cine
îi poate aduna şi măsura, şi mai ales
cu ce instrumente, toate sensurile
posibile? Pusă în acest fel, receptarea
limbajului muzical nu este însă ferită
de riscuri. Dorinţa de a te păstra cu
stricteţe în cadrele specificului său
conduce fie la acceptarea unui grad
de spiritualizare abstractă care i-ar
fi, mai presus de toate, propriu,
spre deosebire de celelalte arte, fie
la virtualitatea unei viziuni mistice,
în care simbolismul abstract al su
netelor să prefigureze o revelaţie,
transformând plăcerea contemplaţiei
estetice în extaz. Nu ar fi imposibil
ca eliberarea de o judecată limitativă
precum cea a echivalării imagistice
a expresiei muzicale, presupusă în
primul caz, să fie doar o treaptă de
iniţiere pentru atingerea celui de-al
doilea. Dacă ar fi aşa, împingând
lucrurile spre o limită greu de între
văzut, ar însemna că muzica nu ar
putea fi înţeleasă decât de cei apţi
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Festivalul-concurs naţional
de creaţie literară
Avangarda XXII
România literară nr. 32 (13 iulie 2018)
Ca de obicei, un număr foarte bun. Mihai Zam
fir, Pillat şi toamna. Poezii de Constantin Abăluţă,
Cristian Liviu Burada, Carmen Focşa şi Letiţia Ilea.
Tinereţe de prozator, cronică literară de Daniel CristeaEnache. Vivisecţie a volumului de proză scurtă – scris
între 1986 şi 1988 – al lui Varujan Vosganian, Statuia
comandorului (1994, Premiul Asociaţiei Scriitorilor
din Bucureşti), reeditat anul acesta la editura Polirom
(Iaşi). Culegerea de proză „ar fi anunţat, dacă ar fi
apărut la timpul ei, un prozator original şi foarte
înzestrat.“ Nu ne rămâne decât să ne bucurăm că,
neanunţat, Varujan Vosganian a intrat energic în viaţa
literară şi continuă să ne încânte cu scrierile sale.
Gabriel Dimisianu, Instituţia boemei – lec
tură liberă a volumului (revăzut şi adăugit) Ultima
boemă bucureşteană (1964-1976) urmată de Por
trete de boemi al medicului-scriitor Mihai Neagu
Basarab. Răzvan Voncu, Îmblânzirea lirică a Hannei
Bota – comentarii critice ale ultimului volum al Han
nei: Imperfecţiunea perfectă. poeme în dialog cu
sculptura lui Peter Jecza (Triade Foundation, Timi
şoara, 2018).
Cronica ideilor de Sorin Lavric, Ecce ancilla
despre recent apărutul volum O femeie din Berlin.
Însemnări de jurnal din 20 aprilie până în 22 iunie
1945 (Humanitas, Bucureşti, 2018). Armata Roşie la
Berlin sau despre viol ca metodă de lucru.
In memoriam, Kányádi Sándor (1929-2018):
cinci poezii în traducerea lui Kocsis Francisko şi un
text – Curajul poetului – semnat Markó Béla şi Gica
Iuteş (1925-2018).
Alexandru Călinescu, Viaţa mea povestită de
securitate. Istorie literară: Alex Ştefănescu, Muşat şi
ursitorile, Nicolae Scurtu, Dumitru Micu şi confraţii
lui, Mihai Vornicu, Grigore Alexandrescu, poet al
meditaţiei lirice.
Cristian Pătrăşconiu în dialog cu Antoine La
urain, autorul bestseller-ului recent tradus în limba
română Pălăria preşedintelui (Le chapeau de Mit
terand).
Geneviève Damas, De te duci peste râu.
Fragment din romanul Si tu passes la rivière [Prix
Victor-Rossel 2011, Prix de cinq continents de la
Francophonie 2012] în curs de apariţie la Editura
Şcoala Ardeleană. Traducere şi prezentare de Rodica
Baconsky şi Alina Pelea.
Semnează pagini interesante: Angelo Mitchi
evici, Irina Petraş, Petre Tănăsoaica, Horia Alexan
drescu, Florin Toma, Gellu Dorian, Laura Poantă. n
*

Vatra (nr. 4-5/2018)
Magda Cârneci deschide acest număr al re
vistei cu Poemul ecologic. Ana Blandiana, Din nou
la Moscova. Petru Cimpoeşu, Înger odihnindu-se.
Frumoşii ani ‘90. Interviul Andreei Pop cu Marius
Jucan, subiect: Alexandru Vlad. Pagini de poezie
semnate de Cassian Maria Spiridon. Înmormântare
la Hanovra, proză de Cornel Nistea. La rubrica
Uşa deschisă, povestirile Herr Colonel şi Plic fără
timbru ale Luminiţei Rusu. Dosar Poezia religioasă
de azi – aproape cincizeci de pagini de teorie literară
şi poezie. Pagini din corespondenţa lui Ovidiu Pa
padima.
Mai semnează: Markó Béla, Iulian Boldea,
Nina Corcinschi, Dan Culcer, Ion Mureşan, Virgil
Podoabă, Grete Tartler. n
				
(bil)

ediţia a 27-a,
Bacău, 23 - 25 septembrie 2018
Fundaţia Culturală Georgeta şi Mircea Can
cicov organizează Festivalul-concurs naţional de
creaţie literară Avangarda XXII ediţia a 27-a, mani
festare care îşi propune descoperirea și promovarea
creatorilor de poezie, proză, teatru, critică literară
şi eseu – tineri şi adulţi, începători şi profesionişti.
Totodată, competiția va identifica și promova cele
mai bune cărți ale anului 2017, cel mai bun debut în
volum, cele mai valoroase reviste literare şi de cul
tură, cel mai bun management cultural, precum și cea
mai remarcabilă contribuție la promovarea literaturii
române. De asemenea, Festivalul îşi mai propune
susţinerea valorilor autentice băcăuane prin acorda
rea Premiilor anuale ale Fundaţiei Georgeta şi Mircea
Cancicov pentru Literatură, Cultură şi Arte.
La această competiţie pot participa:
I. Creatori de poezie, proză scurtă, teatru şi
critică literară şi/sau eseu care nu au depăşit vârsta de
47 de ani şi nu au debutat editorial;
II. Reviste literare/de cultură apărute în 2017;
III. Manageri de evenimente culturale;
IV. Creatori băcăuani din domeniile literaturii
și artelor.
Toate lucrările vor fi expediate până la data
de 10 august 2018 (data poştei), pe adresa: Direcţia
Judeţeană pentru cultură Bacău, Strada 9 Mai nr. 33,
etaj III, C.P. 600066, cu menţiunea:
Pentru Festivalul-concurs naţional de creaţie
literară Avangarda XXII. n

Darts / cărţi
Cărţi primite la redacţie:
Varujan Vosganian, Statuia comandorului, ediţia a
II-a, colecţia Fiction Ltd, Polirom, Iaşi, 2018
n Liviu Ioan Stoiciu, Ajuns din urmă (poemul-jurnal
/ jurnalul-poem), Junimea, Iaşi, 2017
n Flaviu George Predescu, Perechea dragoste,
perechea moarte, RAO, Bucureşti, 2018
n Flaviu George Predescu, Softul GE, RAO,
Bucureşti, 2016
n Virgil Todeasă, Omul presupus, Şcoala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2017
n Ofelia Prodan, fişă clinică, Charmides, Bistriţa,
2018
n Daniel D. Marin, Din România sunt doar eu,
Paralela 45, Piteşti, 2018
n Ion Munteanu, O mie şi una de femei: Amintirile
unui hedonist, Eikon, Bucureşti, 2017
n Alecu Ivan Ghilia, Nu suntem singuri pe cărare,
Limes, Floreşti, 2017
n Nicolae Ionel, Poarta cerului, ALFA, Iaşi, 2017
n Iulian Moreanu, Am venit să mor lângă tine,
Bibliotheca, Târgovişte, 2018
n Ilie Vodăian, Tratate de alianţă, Tracus Arte,
Bucureşti, 2018
n Kotzbacher Erich, Rafinăria, Bibliotheca,
Târgovişte, 2018
n Miruna Mureşanu, Lecţii de înviere, Detectiv
literar, Bucureşti, 2018
n Ovidiu Oana-Pârâu, Trilogia Historiarum:
(poveşti din vremi apuse), Eagle, Buzău, 2018
n Letiţia Vladislav, Vise în penumbră, Grinta,
Cluj-Napoca, 2018
n Marian Drumur, Satul dintre blocuri, Eikon,
Bucureşti, 2017
n Dan Tipuriţă, Influxuri exotice, Betta, Bucureşti,
2017
n
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Staţiile lui Florin Toma

Marin Gherasim

dar, în egală măsură, și un fior de consonanță civică în atitudinea
Cetății. Unde oare se vor fi împrăștiat toate acele semne, stavilă
în curgerea uitării, pe care artistul ni le-a lăsat pe încredere?“ se
întreabă Florin Toma.
Jurnalul pictorului Marin Gherasim îi oferă o jubilație
spirituală: „Vorbim așadar despre o carte. Un jurnal. Scris de o
manieră simplă, dar îmbelșugată. (...) Totul, într-o profunzime
de invidiat până și de către scriitorii profesioniști, amatori de
panseuri recoltate la kilogram de pe răzoarele minții universale!“
„Șetran (Vladimir Șetran) este un contract inviolabil cu
genuinul sobru, un brand public stenic, o apariție întotdeauna
inedită, dar sănătoasă prin seriozitatea cu care atacă lumea aceasta
plină de neserioși.“
Despre operele lui Maxim Dumitraș: „Această neobosită
vibrație a creației, unitatea ciclurilor pe care le-a făurit cu mâinile
sale se regăsesc natural în oricare dintre lucrările lui, luate
autonom. Care, nota bene, sunt atât de bine ambientate în spațiul
liber, încât extragerea lor și așezarea în finitudinea unei incinte,
oricât de generoasă și spațioasă ar fi aceasta, pare că poartă vina
unui posibil sacrilegiu“.
„Așa cum îl știm, un mesager mereu serios, Vlad Ciobanu
se află în același punct de inflexiune morală: nu admite harța cu
transcendentalul.“
Titlurile cronicilor sunt demne de un dicționar al sin
tagmelor ludice, cu jocuri de cuvinte recurente: Depanatorul
de aripi, Ceremoniile astrale ale Doamnei B, Un pedestru al
văzduhului, Autoportret cu gheață în obraji, Declarația colinei
de la Blaj, Dițoiu și țara sa de Paștina, Alb cu gust înțepător, Que
Seurat sera…, Cronica unei lăcomii asumate ș.a.m.d. Cartea lui
Florin Toma, ca exercițiu de admirare și minunare, îmi amintește
pe alocuri de fascinantele portrete din cartea Anticritice a lui
Sorin Dumitrescu, apărută în 2002 la editura Anastasia, cu artiștii
care au expus la Galeria Catacomba. O carte inchietantă în care se
exersează în egală măsură viața și visul.
Am să închei preluând concluzia pe care Florin Toma în
al său Cu Vânt Înainte! o exprimă într-un balans: amărăciunesperanță... „Mare plictiseală! Să privești, dar să nu vezi. Sau să
vezi, dar să nu pricepi. Ori, în fine, să pricepi, dar să nu reții ni
mic... (...) Aceia dintre noi care se ajută de vedere și ca să viseze,
nu numai să constate, au ajuns – prin educația răbdării aglutinate
în interes, precum și prin folosirea just așteptată a lentilelor of
talmologice originare – la o dibăcie a ochiului aproape ieșită din
comun.“ n

Sorin ilfoveanu

VIzual

Cu o întârziere care poate părea o lipsă de colegialitate aproape necuviincioasă,
mă opresc astăzi asupra unei cărți apărute în 2016 la editura AdLibri, carte semnată de
Florin Toma și intitulată Tablouri văzute dintr-o parte. Nu, nu este un nou roman pe
care autorul îl adaugă celorlalte performanțe scriitoricești. Între copertele acestui volum
sunt strânse câteva zeci de cronici de artă publicate în peste două decenii în Ziarul de Duminică
și în revista Viața Românească.
Am început acest text cu o precizare care, la rândul ei, poate părea o culpabilitate ipocrită,
mai ales că mă număr printre cei care condamnă răspicat lipsa de reacție vizavi de multe lucruri
pe care le ignorăm cu o nepăsare endemică, brutală. Și iată cum eu însămi mă găsesc în această
ciclicitate a reacției nejustificat amânate! Din momentul în care cartea, dăruită cu o dedicație
prietenească, s-a aflat în mâinile mele, am știut că zona destul de fluctuantă și de subiectivă a
vizualului îi oferă cititorului avizate și empatice enunțuri, limbajul galopând într-un tonus extrem
de personal, cu portrete bine definite (se citește mâna de prozator a lui Florin Toma), cu acolade și
referiri culturale, cu o poftă lexicală de-o acuitate seducătoare. Din câteva fraze care curg fluent,
cu o precizie chirurgicală, autorul definește artistul asupra căruia s-a oprit, omologând totodată
cu responsabilitate și finețe traumele și piedestalele fenomenului artistic care bântuie România
de azi. Florin Toma performează presărând ingenioase sintagme, fraternizând expansiv cu fiecare
artist, fertilizând limbajul cu insolite asocieri. Tatonarea, ca pretext al atotputerniciei ego-ului,
nu face parte din gestica cronicarului, percutanța sintagmelor și a frazelor alcătuind, odată cu
revelația, adevărate bijuterii stilistice. Se observă plăcerea de-a schița, uneori en passant, alteori
cu gravitatea amănuntului, de-a descuraja searbădul și de-a adăuga la armătura operelor o călăuză
introspectă și lucidă.
Portretele pe care le face subiecților sunt aproape cinematografice, cu arborescență literară,
având harul de-a fi într-o simbioză fastă cu operele. Verbele și metaforele curg într-un flux narativ
surprinzător, delectabil pentru cititor. Exemplele sunt multe și greu de cuprins în spațiul de față,
dar mă străduiesc să dau citire câtorva:
„(…) Așa era Sorin Ilfoveanu la Galeria AnnArt într-o seară de mai, la vernisajul expoziției sale.
El–alb, îmbrăcat în costum de in alb, în saloanele albe ale galeriei, în fața celor mai recente tablouri,
reunite într-un ciclu provocator, intitulat nici nu se putea altfel decât ALB… Bine că nu erau și petale de
flori de măr presărate pe jos!“ – conchide cu ironie caldă Florin Toma.
În pictorul Silviu Oravitzan, cronicarul descoperă un demiurg:
„În acest proiect, Silviu Oravitzan stă cuminte ca un bănățean și ordonează lumea. Un demiurg.“
Pentru Horea Paștina are o admirație constantă:
„Figura retorică poate cea mai pertinentă care definește poematica vizuală a lui Horea Paștina,
cu rădăcini puternice în zăcămintele nevăzute ale mitului (necesarmente citit în cheia mitodologică a lui
Gilbert Durand), este lumina. Sau, mai exact Lumina! Cu care strălucitorul nostru artist, altminteri, un
contemplativ de ispravă, ar dori să-L ajute pe Creator la reÎnființare.“
La Geta Brătescu descoperă o spiritualitate rezistentă și deloc înfrântă.
În deceniile în care dumicații de nădejde erau pe sponci, grafica ei din revista Secolul 20, colajele
reprezentând un București revoltat, a căror cheie cenzorii comuniști n-au găsit-o nici până azi, filmele de
animație, miile de ilustrații pentru cărți („cartea este un obiect spațial cu succesiuni, ritmuri și sonorități
puse în valoare de suprafețe tăcute, albe“, spune ea), instalațiile sale funambulești, dar profunde – toate,
adunate, simbolizează o admirabilă opțiune pentru rezistență. Este efigia obstinației spiritului care n-a
acceptat resemnarea.
Gestica picturală a Letiției Oprișan îl impresionează: „Apoi intervine dezmățul cromatic. Revolta
culorii. Fiecare pată (chiar există o sumedenie de pete, care îndulcesc impresia de coroziv a ductului!)
se dezvoltă autonom, liberă, se lățește în spatele formei – uneori, deloc de condamnat, de deliberat, de
imprecisă! – și devine ea însăși trop. Și se transformă într-o figură narativă.“
Originalitatea stranie a picturii lui Florin Mitroi îl face să aștearnă fraze emoționante: „Neîn
doielnic, artistul, în general, aparține trup și suflet (mai ales acesta, ultimul!) speciei umane lovite de o
permanentă nulitate a satisfacției. Că nu-i ajunge viața pentru a se exprima în libertate. Și că în adâncul lui
sălășluiește un drăcușor ce-l poartă
pe cele mai belalii tărâmuri.“„[L]a
întrebarea dacă ar putea Ghenie
(Adrian Ghenie) să picteze Dum
brava minunată, cu binecunoscutele
ei personaje Lizuca și Patrocle, cu
poienițe vesele, cu bondari nervoși,
cu răstoace grăbite, cu rățuște gureșe,
iarbă crudă și iepurași dodoloți?... să
fie clar, răspunsul e nu!“
„Ioan Iacob deține o abili
tate a sugestivității termenilor atât
de acută atunci când povestește pe
pânză, încât – după ce i-ai parcurs
expoziția sau i-ai frământat albumele
– ai impresia că ți s-a părut, că ai avut
o mică (și, din păcate, atât de des
întâlnită pe vremurile astea!) halu
cinație.“
„Cât despre opera lui Vasile
Gorduz, ea așteaptă nu doar o pa
gină în uriașa carte a eternității,
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