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Tataie Băsescu, nepotul lui Ceauşescu
Într-o recentă emisiune TV, senatorul Ioan Ghişe a

declarat că se află în posesia unui diagnostic pus de comisia
medicală ce are în grijă preţioasa sănătate, chiar şi aceea
mintală, a lui Traian Băsescu, diagnostic potrivit căruia
domnul în cauză suferă de o nobilă şi aleasă schizofrenie
paranoidă. Ştirea a părut atât de enormă încât nici măcar
un singur organ mass media nu a preluat ideea, măcar ca pe
o chestie trăsnită. Şi totuşi, vorba poetului din rima cu Trotuş,
de ce să nu fie luată în considerare şi o asemenea ipoteză,
când toate celelalte cad pe rând, ca frunzele moarte ale
calendarului actual?

M-am gândit uneori ce s-ar fi întâmplat dacă, pe 22 decembrie ’89, la conducerea
revoluţiei ar fi ajuns un alt emanat, şi anume junele pe atunci ex-căpitan de vapor? S-ar
fi mulţumit oare cu modesta cifră de 1.000 şi ceva de morţi, ca preţ pentru trimiterea la
casele lor a poporenilor înfierbântaţi ce strigau pe străzile capitalei, din străfundul bojocilor:
„Fără comunişti!”? Se sparie gândul, drept să spun. Cu atâţia „terorişti” la îndemână, cu
trupele sovietice la graniţă ce abia aşteptau un cât de mic semn pentru consacratul deja,
din august ’44, gest eliberator, s-ar fi ales praful şi pulberea din bieţii de noi, care speram
la o lume nouă, departe de aceea „de-amaruri şi de chin” de care tot mereu avuseserăm
parte.

Spre marele nostru noroc, bravul  marinar nu penetrase încă suficient de adânc
„structurili” şi nici nu apucase a fi coleg de şcoală cu Gorbaciov, aşa încât s-a mulţumit, pe
loc, doar cu o joacă de copii: nişte corăbioare (una din cele mai mari flote comerciale pe
plan mondial) cărora nu  le-a dat foc, cum ar fi făcut un copil răzgâiat (deşi un mic
antecedent existase deja, când a incendiat zeci de nave la Rouen pentru a ascunde, se
spune, traficul de arme cu care se îndeletnicea deja de pe atunci!), preferând să le
valorifice în interes personal, la un coeficient de vreo 300 şi ceva de milioane de verzişori,
sumă considerabilă la vreamea respectivă, dar chiar şi acum, în pofida inevitabilei
deprecieri. Oricâte potlogării ar fi făcut însă croitoraşul cel isteţ şi viteaz nevoie mare,
continuându-şi ocupaţia preferată de-a vinde ca un bişniţar de aleasă vocaţie unuia sau
altuia bunuri ce nu-i aparţin în schimbul unor avantaje acordate fie din poziţia de înalt
funcţionar de stat (ministru), fie de primar al capitalei, nu exista vreo îndreptăţire pentru
a-l suspecta de o suferinţă atât de cool precum cea mai sus pomenită.

Au venit însă referendumuri după referendumuri, pigmentate de la o vreme cu noul
imn naţional „Ieşi afară/ Javră ordinară!”, pentru ca să ne facă să stăm strâmb şi măcar
să încercăm să judecăm drept, întrebându-ne ce oare nu e în regulă cu specimenul în
cauză, fiind din ce în ce mai clar că se stricase ceva printr-o scăfârlie, anume cea mai

sus-pusă. Astfel că, de la o suspendare la alta, prezidentul părea să crească din propriul
gunoi ca floarea de bălegar strălucind tot mai intens de la o clipă la alta, încât la soare
te puteai uita, dar la dânsul ba. La ultimul referendum era deja evident că trăieşte într-o lume
absolut paralelă, o lume cu lovituri de stat în care dumnealui chiar credea cu sinceritate,
lovituri date de Parlament şi susţinute de 7,4 milioane de voturi, reprezentând circa 89%
din total. Mai mult, le-a înnebunit, la rândul lui, pe diversele  personalităţi europene, una
mai simandicoasă ca alta, precum Barroso şi Viviane Reding, făcându-le să ciripească ca
nişte păsărele portocalii exact pre muzica cântată de el, de la Bucureşti. Asta după ce
declarase că nu vrea să se întoarcă precum un laş la Cotroceni printr-o victorie la masa
verde şi că va adopta o atitudine „contondentă” faţă de PDL, acesta din urmă adept din
primul moment al boicotării prezenţei la vot. Care atitudine contondentă îi place nespus
marinelului, dând credibilitate din ce în ce mai mare bârfelor despre felul cum, student,
îşi pălmuia colegele peste masa de la cantină sau le arunca şerpişori printre farfurii doar
pentru a-i rămâne lui toată supa, lucru povestit cu nedisimulată mândrie de el însuşi, sau
filmuleţului „Să-ţi fie ruşine, Dinu Patriciu!”, ce înfăţişa copilul lovit cu pumnul în obraz,
în plină campanie electorală. Desigur, anunţata atitudine nu l-a împiedicat ca, după abia
o zi, două, să strige el însuşi din poarta garajului: Nu mergeţi la vot!

În aceeaşi realitate paralelă se scaldă multiplul nostru prezident şi în momentul de
faţă. O săptămână întreagă de stat la Cotroceni, după verdictul CCR, fără a scoate
măcar o vorbuliţă, punând la cale nunta şi cadourile odraslei şi reclădindu-şi din spumele
mării sistemul clătinat rău de pucişti, l-a pus din nou pe picioare, încât a redevenit brusc
personajul hăhăitor de dinainte, amplificat însă la maximum. Astfel, la conferinţa de
presă de la Strasbourg, după întâlnirea cu oficialii europeni, tustrei din grupul politic
portocaliu, care au refuzat totuşi să iasă la microfon împreună cu el, demisul scotea un
hăhăit precum guiţatul după fiecare frază pe care reuşea să o „editeze”, deşi cu mai
puţină măiestrie decât Emil Boc, cel din poveştile Ebei. În rest, despre conţinutul
întâlnirilor, numai pretinie peste tot şi bune relaţii cu marii oficiali, de parcă tocmai
atunci ar fi ieşit de la nuntă.

Dacă Ceauşescu, după cum s-a căzut de acord, era paranoic pursânge, acum, ca o
simplă ipoteză de lucru, de ce n-ar fi şi Băsescu un paranoic, chiar dacă maladia s-ar
arăta edulcorată de o baladescă schizofrenie, mă-ntreb. În definitiv, e o boală predilect
intelectuală şi-l înnobilează pe purtător, aşa că am găsi în sfârşit şi explicaţia pentru
cortegiul de intelectuali ce-i poartă maestrului tichia cu clopoţei.

                             Radu ULMEANU

Acest număr este ilustrat cu imagini de la 11 septembrie 2001
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Cronica literară

(Continuare în p. 26)

                                Gheorghe GRIGURCU

În jurul lui Alexandru George
Stranie situaţie. În vreme ce destui autori insistă pe

diverse căi să scriu despre ei, Alexandru George, într-un
text publicat, şi-a exprimat dorinţa contrară. Singurul de-a
lungul întregii mele activităţi de comentator de literatură.
Îmi îngădui a nu ţine seama de rugămintea cu pricina, tocmai
spre a încerca a-i dovedi încă o dată că n-am emis asupra
importantei d-sale personalităţi una din, cum se rosteşte
excedat, „imaginile aşa de strîmbe pe care le au despre
mine atîţia oameni poate bine intenţionaţi din lumea
literară, chiar dacă nu toţi văd în mine un monstru”.
Adăugînd că nu l-aş fi citit în ceea ce are „mai esenţial” şi
vădindu-se mai cu seamă iritat de faptul că i-am aplicat
formula de „enfant terrible” al criticii româneşti: „mie care

nu m-am ţinut de şotii în scrisul meu despre literatură, care am oroare de frondă şi iconoclastie,
(sic!),  de epatare şi, în plus, nu sînt doar mai vîrstnic decît cel care-mi iscăleşte «caracterizarea»,
dar am şi debutat la 40 de ani şi într-o atmosferă sinistră, cînd numai de giumbuşlucuri nu-mi
ardea, chiar mie, care am rămas un om, prin excelenţă, vesel… Ce să mai zic de asta?”. Ce să mai
zică subsemnatul? Resignat, voi susţine că nu a intrat în intenţia mea nicio nuanţă peiorativă, ci,
din contră, una de recunoaştere a unei vivacităţi inconformiste mult seducătoare, a unui spirit
rebel pregnant, sub o aparenţă moroză, „dincolo de mode şi timp”. Pe de altă parte însuşi
traiectul biografic al scriitorului, cu numeroase şi substanţiale volume publicate, debutul tardiv,
„atmosfera sinistră” pe care a inhalat-o, păstrîndu-se totuşi, aşa cum ţine a se recomanda, drept
„un om, prin excelenţă, vesel”, nu se justifică precum o paradoxală marcă a succesului? De unde
această apăsată, cvasigeneralizată suspiciune? Această comportare de arici care se închide în
armura sa de ţepi? „Veşnic tînăr” în spirit şi poate că, parţial, şi „ferice”, autorul Clepsidrei cu
venin semnifică un triumf asupra inechităţilor, fariseismelor, urgiilor de tot felul pe care epoca
i le-a pus (ni le-a pus) în faţă. Dar să punctez mai întîi în ce chip s-a situat d-sa în raport cu aceasta.

Alexandru George este, şi ţine a sublinia cu energie circumstanţa, un om de „modă
veche”, vlăstar al unei solide familii burgheze, exponent al unui ancien régime indigen, care a
străbătut „perioada cea mai întunecată din istoria României moderne, catacombal”, „momentele
cele mai convulsive ale răstimpului”, silindu-se a-şi disimula „adevărata identitate şi vocaţie”. În
conjunctura în care comuniştii au dobîndit puterea deplină, avînd 18 ani, era întrutotul avizat
asupra dezastrului ce începea. Întrucît lupta făţişă îi apărea zadarnică, a căutat, „ca un antidot”,
relaţiile „cu cei pe care-i socoteam cinstiţi şi rezistenţi, de la ei urmînd să aflu alte lucruri decît
sloganele oficiale”. Relaţii ce ar fi trebuit să slujească „formării” tînărului  „(să-i zicem) inteligent,
dotat mai ales cu oarecare precocitate de gîndire”, cum se
autodefineşte. Oamenii remarcabili ai culturii erau însă puţini şi
de abordare deloc facilă. Cei mai la îndemînă se arătau a fi „idolii
intelectuali” deveniţi „modele negative”, pe care, puţin mai înainte, ar
fi „jurat” cu candoare: Mihail Sadoveanu, M. Ralea, dar mai ales G. Călinescu şi Camil Petrescu.
„Ei au aderat din prima clipă la comunism, ceea ce va face mai tîrziu chiar şi un oponent al
acestuia, de talia lui T. Arghezi, în fine, într-o formă mai puţin scandaloasă, T. Vianu”. E posibil
ca un cititor „mai tînăr” să-şi imagineze cu dezinvoltură „lovitura” pe care încă adolescentul
Alexandru George a primit-o astfel, nu şi cel ce scrie prezentele rînduri, martor şi el al întregii
epoci respective, cu voia celui comentat aici, dotat cu „oarecare precocitate”. Contactele cu
Noica, „prin 1948-‘49, cînd el intenţiona să fondeze o şcoală de înţelepciune la Andronache”,
sau cu C. Rădulescu-Motru, deja senil, a cărui umbră „se prelingea pe sub castanii de pe
Bulevardul Ferdinand”, nu anulează, evident, impasul. Junele intelectual supradotat trăieşte o
dramă. De reţinut că nu avem a face cu un solitar nativ  („nu eram făcut să suport singurătatea”),
predispus la un anume tip de „închidere”, gata a vieţui „cufundat în biblioteci, pierdut în lecturi,
în afara lumii”. Declarîndu-se a aparţine tipului „extrovers şi comunicativ”, sociabil, Alexandru
George îşi caută congeneri. Îşi recunoaşte cu magnanimitate tiparul, care, „deşi a rămas rar nu
e totuşi unic”, la un Radu Petrescu, la un Alexandru Miran, la un M. Ivănescu, la un Barbu
Cioculescu. Şi cu un mai puţin aşteptat puseu de modestie: „Nu sînt un inconformist, sînt un ins
banal, modelat însă după criteriile altei lumi”. Şi chiar cu  regretul de-a se simţi azi „mai singur”
decît cu patru decenii în urmă, „cînd duceam o existenţă catacombală şi scriam fără nici o
speranţă de publicare, pentru «sertar», cum s-a consacrat, mai tîrziu, termenul”. Ce rezultă de
aici?  Negreşit o natură suficient de robustă psihic, cu ochiul aţintit mai mult spre exterior decît
spre interior, mai atentă la spectacolul obiectiv al lumii decît la cel al proceselor intime,
dătătoare acestea de compensatoare miraje celor stigmatizaţi de o inadaptabilitate acută. Ofuscat
de vandalismul ce avea loc în „cultura” oficială a timpului, ultragiat de nemerniciile sistemului
ultraabuziv, îşi admite mereu o continuitate organică cu „lumea veche”, „o lume vie, deşi
inactivă pe planul adevăratei ei posibilităţi, de inşi reduşi la un fel de simili-existenţă, la aşteptare
şi neputinţă”. De unde înclinaţia scriitorului spre epic. Înclinaţie favorizată de împrejurarea de-
a aparţine mediului social simpatetic evocat, pe care unii scriitori situaţi în echivocul răspîntiilor
istorice l-au aproximat nu fără stîngăcii şi gafe uneori ţipătoare: „Mereu am insistat asupra
faptului că eu sînt şi mă simt o rezultantă, un produs al unei societăţi în care nu am intrat şi pe
care nu a trebuit să o cuceresc ca pe o «pradă»; aparţin acelui tip uman şi scriitoricesc care şi-a
rotit privirea în jur (asemeni cazurilor rare ale lui Creangă, Caragiale, H. Papadat-Bengescu,
poate şi I. M. Sadoveanu), care exploatează un material uman apropiat, nu îl caută cu microscopul
sau îl asediază şi îl cucereşte dincolo de niscai baricade”. Foarte probabil. Numai că printr-o
asemenea extrovertire operînd, „cu o curiozitate diversă şi nelimitată”, reiese încă o trăsătură
a autorului în discuţie şi anume antilirismul. Nedînd niciodată semnale ale posturii de poet,
Alexandru George declară neted: „Nu-mi plac confesiunile”. Ceea ce-l atrage nu e sondarea
adîncurilor eului abscons, ci „realitatea mediului, a vieţii de familie, a existenţei prietenilor”,
eposul apt a vehicula informaţii utile „mai ales pentru cei mai tineri, care nu au trăit acele
împrejurări, dar nici situaţia generală în care m-am aflat eu şi generaţia mea şi pe care ei trebuie
s-o descopere şi s-o deducă”. Ocolind discursul poeticesc ca atare, să presupunem că izbuteşte
a lua distanţe, într-o manieră diferită de cea a poetului, faţă de ficţiunea sa, simţindu-se cufundat
într-un imaginar „care înlocuia treptat ceea ce fusese efectiv viaţa mea în primul ei sfert de veac
de existenţă conştientă”. Nu pot a nu aminti în continuare şi rezerva, imprevizibila „lepădare”
pe care o manifestă Alexandru George faţă de comentariul literar pe care-l exercită totuşi cu o
eclatantă perseverenţă („autorul acestor studii nu a năzuit niciodată să devină un critic literar”),
indispus, s-ar zice, de miza subiectivă a acestuia, poate şi de lirismul sui generis pe care-l poate
implica. Şi mai mult decît atît, minimalizarea la sînge a exerciţiului critic în principiu, văzut nu
mai mult decît ceva secundar, provizoriu, un soi de schelă în jurul unei construcţii (opera), care
trebuie înlăturată cînd aceasta e terminată. Dar subiectivitatea astfel pusă la colţ se răzbună. Ce
relevă altceva acele reacţii aprige, taxate îndeobşte ca probe ale unei firi „sucite”, „şicanatoare”,

„cîrcotaşe”, decît jeturile unei energii personale comprimate, ţîşnind cu umorală violenţă, dînd
paginii lui Alexandru George savoarea caracteristică? Ce este în astfel de clipe autorul Marelui
Alpha decît, ierte-mi-se repetiţia, un enfant terrible cu totul remarcabil al literelor noastre
actuale? Ce este decît o imagine a vieţii proaspete a spiritului, sfidînd rutina, poncifurile, cu un
risc ce face el însuşi parte inevitabilă din strategia jocului vital?

Nu am avut în epoca noastră indigenă multe condeie care să aibă temeritatea unor
disocieri tranşante, a unor afirmaţii mergînd drept la ţintă, a unui expresiv umor contestatar
precum cele ale lui Alexandru George. Poziţia protestatară pe care, în contextul totalitar, şi-o
arogă e însă una plină de nodulii dificultăţilor, provocatoare inclusiv la adresa „blazonului” aşa-
numiţilor disidenţi: „Eu n-am fost disident, am fost rezistent. Eu ţin la distincţia asta, pe care am
făcut-o şi prin care mi-am atras fulgerele tuturor marxiştilor”. Cu toate că ar fi putut lesne admite
că termenul în cauză e convenţional, avînd însă o accepţie istorică, d-sa începe prin a-i aminti pe
„profitori” adică pe Deşliu, „care în 46’-47’-48’ lucrase cu Ceauşescu la «tineret»” şi pe Breban,
„membru supleant în CC şi în relaţii bune cu generalul Pleşiţă”, pentru a adăuga, în virtutea
unor „mici distincţii” pe Adrian Păunescu şi pe Eugen Barbu, spre a încheia nervos-rezumativ
şi precizez, eliptic-amalgamat: „Or, eu nu sînt un om de categoria lor. Eu nu am limbaj comun cu
Deşliu, cu Breban, cu Goma, cu Raicu, cu S. Damian”. Goma alături de Păunescu şi Eugen
Barbu!? Dar I. Negoiţescu? Dar Ion Vianu? Dar Dorin Tudoran? Dar Ana Blandiana? Dar destui
alţii, apreciaţi îndeobşte ca disidenţi? Toţi o apă şi-un pămînt?  Pe ce lume trăim? Tăietura
insolită a opiniei astfel avansate n-ar putea deschide decît o animată dispută. O altă părere
controversabilă e cea potrivit căreia Tezele ceauşiste din iulie ‘71 „nu au fost deloc bine primite
de Aparat”. Ar fi fost vorba de opoziţia unei noi generaţii de activişti, dotaţi cu locuinţe
confortabile, cu maşini personale, care n-au rezonat la sloganele „retrograde”, la idealul
primitivismului „eroic”, activişti contrariaţi în acel document de tristă memorie întrucît „lor le
trebuiau «avantajele» şi «cuceririle» socialismului, dar în acelaşi timp şi produsele simbolice ale
unei culturi mai înalte iar, ca o culme, otrăvurile fermecate ale lumii capitaliste”. Cum aşa?
Aderenţii de primă oră la programul comunist, „cei care se prăjiseră compromiţîndu-se prosteşte”,
servindu-l incondiţionat, fuseseră abandonaţi de putere în „ghearele” criticii estete sau de-a
binelea îngropaţi în uitare: A. Toma, M. Davidoglu, Al. I. Ştefănescu, Eugen Frunză, Victor
Tulbure, Ştefan Iureş ş.a. Foarte adevărat, însă nu s-a iscat astfel un gol benefic al turpitudinii.
N-a apărut oare o altă serie de gornişti ai partidului, gata a-l umple, nu doar slugarnici şi agresivi,
mai agresivi decît predecesorii lor şi mai lacomi, de-ar fi să amintim doar gruparea din jurul
revistelor Săptămîna şi Luceafărul? N-a apărut şi prosperat protocronismul cel cu benedicţiune
partinică şi jalnici aderenţi? N-au fost tipărite „cărămizile” omagiilor, cuprinzătoare liste ale
degradării celei de-a doua generaţii de comunişti, parte şi ea a „Aparatului”, pe care nu ştim de

ce s-ar cuveni s-o vedem „rezistentă”, căci în realitate a fost „manipulată
la discreţie”, aidoma celei dinainte?

Alteori însă putem subscrie fără reţineri acidele linii ale
lui Alexandru George, foarte utile pentru reconstituirea veridică a

tabloului epocal. „Munca de negru” a reprezentat o metodă a regimului de a-şi asimila talentele
şi truda unor oameni ce nu-i aparţineau şi nu aveau voie de a-şi semna textele, fie acestea şi
traduceri (între alţii, Cornel Regman, Petru Comarnescu, P.P. Panaitescu), constituind „o ruşine
a vremurilor”. Nu mai puţin ruşinoasă se înfăţişa masacrarea scrierilor oferite spre editare.
Orice producţie literară fiind abordată drept „un act de răspundere colectivă”, redactorii în
frunte cu directorii editurii interveneau fără jenă în text pentru a-l adapta în cel mai înalt grad
„liniei” partidului, de altminteri aflate într-o necurmată mobilitate: „Despre      versiunile  mereu
îmbunătăţite ale Scrinului negru de G. Călinescu s-a mai scris; vreau să semnalez cazul romanului
Risipitorii, de Marin Preda, care a fost într-atît de schimbat faţă de versiunea iniţială, încît ar fi
trecut prin vreo cinci variante. Nu cumva ele s-au păstrat undeva?”. Între „misterele” epocii se
înscrie şi capitolul cărţilor „pierdute”, întrucît autorii lor, precum Hortensia Papadat-Bengescu
sau Ticu Arhip, nu le reclamau, neîndrăznind „să se pună cu ceea ce simţeau că sînt autorităţile
comuniste”. Cît priveşte „curajul”, acesta ar fi devenit exclusiv un apanaj al privilegiaţilor,
neputîndu-se manifesta fără o minimală garanţie oficială. Un asemenea „curaj”, consideră
Alexandru George, „era o virtute rezervată de «organe» celor din vîrful piramidei nomenclaturiste,
era îngăduit cu voie de la poliţie unui Eugen Barbu sau Marin Preda, unui Petre Sălcudeanu sau
Dinu Săraru, căci Partidul ţinea şi pe această cale să-şi favorizeze slujitorii”. Un fel de „curaj”,
de! Cel puţin la fel de interesante sînt consemnările lui Alexandru George referitoare la cîţiva
scriitori de mare suprafaţă, tabuizaţi de autorităţile ideologice ca „reprezentanţi” ai „culturii
socialismului”, statut ce nu o dată, prin reflex inerţial, s-a perpetuat. La capătul unei tăceri de
aproape un deceniu, „văzînd că nu vin americanii”, Arghezi a crezut că e oportun „a se da” cu
comuniştii, aflaţi la putere pe o durată ce părea nelimitată: „Dar, în ce mod a făcut-o! A scris
lucruri inadmisibile, a desfăşurat un zel care nu-i fusese pretins”. Neîntrecîndu-l nimeni în
„linguşeală”, nici chiar G. Călinescu, autorul Florilor de mucigai este emiţătorul „acelei afirmaţii
făcute la Kremlin, prin care a echivalat ultima ocupaţie rusească cu o nouă Descălecare!”. Deloc
complezent se prezintă Alexandru George şi în legătură cu Marin Preda, autorul unui important
roman, Moromeţii I, dar înconjurat de regulă de un şir de ditirambi nediferenţiaţi, cu toate că
alte cărţi ale prozatorului sînt vulnerabile. Astfel ni se vorbeşte pe şleau despre „falsitatea
stridentă din «mărturiile» romaneşti ale lui Marin Preda”, conţinute în cele două cărţi ale sale
de factură autobiografică, Delirul şi Cel mai iubit dintre pămînteni. Acestea „sînt scrise parcă de
cineva care nu a trăit pe atunci, în perioada războiului şi, respectiv, a instaurării comunismului
la noi în ţară. În primul roman, de pildă, se imaginează situaţia neverosimilă a unui tînăr, care,
venit de la ţară, cu o pregătire redusă la cîţiva ani de liceu, e primit peste tot, inclusiv în
societatea înaltă bucureşteană, şi curtează, cu speranţe matrimoniale, pe fata unui colonel în
rezervă”. Artificiului socio-moral ce-l loveşte pe  eroul cu pricina i se adaugă şi jenante supralicitări
culturale, precum următoarea referinţă de meloman diletant (în spatele ei se văd urechile
auctoriale): „ajunge să-şi cumpere din primul magazin Matthaeus Passion de Bach (pe care o
ortografiază greşit) şi o ascultă vreme de mai multe săptămîni de «cîteva ori pe zi». Or, acest
amplu oratoriu durează, cu recitative cu tot, peste trei ore! El nu era accesibil în niciun fel chiar
unui privilegiat al regimului, necum să fi fost achiziţionat dintr-un magazin. (Bietul Preda, atras
de sonoritatea titlului, şi-a închipuit că oratoriul lui Bach durează cît un vals de Johann Strauss!)”
În opinia, cred că nu chiar fără rost alarmată, a lui Alexandru George ultimul roman al lui Preda
ar fi „o carte de altfel mizerabilă, lipsită de orice valoare şi care conţine în plus şi o insultă
absolut inutilă împotriva Ardealului, a societăţii intelectuale şi universitare de acolo, cu deosebire
împotriva lui Blaga”. E, în orice caz, un prilej de dezbatere, mai cu seamă pentru admiratorii lui
Preda care ar fi avut prilejul şi pînă acum de-a articula replica… Cîrmuirea comunistă iniţiază, în
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Thomas,
băgăciosul

   Părtaşi la sfârşitul
lumii, în cazul în care
catastrofa nu s-ar
petrece în fracţiuni de
secundă, am putea gusta
satisfacţia de a-i
cunoaşte cauza. Nu dăm
ca sigur ca un singur
martor, impasibil, să
guste – să savureze chiar
– sinistrul, în amploarea
şi finitudinea lui. Mână
în mână, o pereche ar
putea trece în nefiinţă în

acelaşi perfect acord, ca şi până atunci. Ba, poate, de abia
atunci. Dar pentru totdeauna. Sigur este doar că, voit,
nevoit, curiozitatea tuturor celor de faţă îşi va primi
nutrimentul într-o porţie copioasă, aşa cum unii, care
prevăzuseră dezastrul, o şi vestiseră. Iar împrejurarea că
omul este, somatic, o fiinţă chinuită de demonul curiozităţii,
cunoscută, ar putea aduce în tragicul eveniment o ultimă
cucerire a ştiinţelor, încă şi a artei. Curiozitatea care a dus
lumea înainte. Incluzând secvenţa cu mărul, şarpele, Adam
şi Eva. Urmaşi târzii, dar cerţi, ai acestora, beneficiem şi
suferim, în porţii personalizate de pe urma acestei notorii
situaţii.
   Muşcat de curiozitate, până la a-şi pierde liniştea este şi
Thomas, eroul romanului „După Sodoma”, operă a
prozatorului Alexandru Ecovoiu, carte apărută la editura
Polirom, Iaşi, colecţia Fiction, Ltd, 2012. Autor consacrat,
dl. Ecovoiu şi-a văzut mai multe din cărţile sale traduse în
limbi străine. Vocaţia sa universalistă îi îngăduie să-şi plaseze
eroii pe acele tărâmuri unde le stă mai bine. Motociclist
înfocat, profesor de etică, în civilitate – şi mai degrabă din
motive alimentare, danez, deci urmaş de vikingi, dar dăruit
şi cu alte altoiuri de sânge – un cokteil exploziv? –, locuitor
în paşnica, luminoasa Copenhaga, Thomas îşi trăieşte cea
de a doua parte a tinereţii într-o disponibilitate desăvârşită.
N-are, dealtminteri, familie, cu excepţia unei bunici
rusoaice, Antonia, şi în compania unei amante, Ingrid, cu
care nu intenţionează să se căsătorească. Un singur prieten,
o viaţă obişnuită, între halbe de bere şi nebuneşti curse de
motocicletă, într-unul dintre cele mai permisive oraşe din
lume unde, de atâta exces, cei stricaţi sfârşeau prin a deveni
normali, ca în acea poezie mai veche a lui Erik Kostner –
cel cu „Emil şi detectivii”.
   Puţin preocupat de profesia lui, niciodată îndrăgostit, cu
legături efemere şi fundate exclusiv pe plăcere, nu cunoaşte
pavăza unei familii, dulcele leagăn al acesteia. Singura
prezenţă faţă de care are nu obligaţiuni, ci un fel de
nediferenţiată afecţiune, este bunica rusoaică, fire
zbuciumată şi conştiinţa sa rea. Din rezidii religioase şi
propriu mod de a vedea lumea, Antonia crede în iminenta
venire a sfârşitului lumii, cel anunţat de Apocalipsă. Ea
străvede o a doua incendiere a Sodomei, cu pieirea celor
spurcaţi. Adică a mai toţi. Cerul nu va avea să lase lucrurile
aşa, odată ce dezmăţul din oraşele noastre e fără leac.
Antonia ar fi dat foc lumii cu mâna ei, şi nu numai acesteia,
ci întregii galaxii. Thomas, care citea biblia, însă doar
Ecleziastul, o asculta cu răbdare; dacă şi în el se afla un
moralist, atunci acesta zăcea în profunzimi inaccesibile.
Mult mai puţin preocupat de soarta moralei pe glob, de
gradul stricăciunii, la care colabora prin propriul libertinaj,
Thomas era tot mai solicitat de o problemă personală, de
urmările unui gest petrecut cu mulţi ani în urmă când, în
schimbul unei sume de bani donase spermă într-un centru
de inseminare artificială. Din sămânţa lui se născuseră
copii care nu aveau să-şi cunoască niciodată adevăratul
părinte. Pe Thomas, adică. Gândul că un număr neprecizat
de urmaşi populează planeta ajunşi la vârsta adolescenţei,
fără să-i simtă lipsa, fără s-o bănuiască măcar, îl tulbura, în
acel vid de sentimente care-l caracteriza. Că un bărbat
necunoscut, un impostor, se va da drept tatăl adevărat – şi
va fi crezut –, că însăşi primitoarea seminţei va duce acest
joc până la capăt, nu-i dădea pace. Se simţea frustrat, cu
atât mai mult cu cât legile oamenilor nu-i dădeau nici un
drept, ba chiar îi interziceau să calce un angajament luat
cândva.
   Lui Thomas i se părea firesc ca aceşti copii să-şi cunoască
originea, să afle adevărul, sfâşiind o mincinoasă convenţie.
Umbre de vinovăţie se amestecau în acest clocot ce tocmai
ieşea la suprafaţă. Lipsit de radicalitate în idei, până mai

ieri indiferent la omiliile bunicii Antonia, Thomas începe
să facă şi el procesul unei societăţi ale cărei strâmbătăţi îl
supără acum şi pe el, îl îndeamnă la a acţiona. Discuţii cu
apropiaţii, un anticar erudit, ori cu Lars, elterego-ul său,
udate cu bere şi învăluite în fum de ţigare nu devin
concludente de vreme ce el nu le poate dezvălui însuşi
obiectul în cauză. Omul pe care, după părerea lui Ingrid, te
puteai bizui, capabil să distingă binele de rău, îşi contemplă
nehotărârea. Motociclistul primi provocarea. Şi acceleră.
   De altminteri, în convorbirile cu Antonia se arătase mereu
dispus să se înfăţişeze ca un judecător – şi nu ca un
incriminat. Ca să intre în legătură cu unul sau mai mulţi
dintre copiii lui trebuie să încalce o legislaţie, aceea care
despărţea ferm pe donator de beneficiar, lăsând, astfel,
familiei ce dobândise un urmaş toate posibilităţile unei vieţi
normale, cumva ca în cazurile de înfiere. Copilul născut
din eprubetă nu avea să afle niciodată căile apariţiei sale
pe acest pământ. Cu bună ştiinţă Thomas avea să tulbure
liniştea, armonia, poate încă şi mai rău, ale unei familii
care cu spor juca rolul normalităţii. Forţând ritmul tihnit al
cotidianului, avea să intre în contact cu doi dintre copiii
săi, unul de sex feminin, celălalt de sex masculin, contactul
cu aceştia şi ce anume va schimba în decor constituind
miezul fierbinte al romanului. Către fine, naraţiunea
frământă aproape fiecare paragraf cu răsturnarea
senzaţională de situaţii, într-un carusel bine strunit
scriitoriceşte, într-o originală îmbinare a paginii de analiză
psihologică cu palpitul acţiunii. Precum o motocicletă a
cărei viteză nu mai poate fi controlată, viaţa plată de până
atunci se contractă, cumulând tragedii, pentru care
Thomas băgăreţul nu era pregătit. Pierzător la o ruletă
fără oprire, lui Thomas i se propune, în final, soluţia ispăşirii.
   Roman de un moderat exotism, iar prin situarea
geografică a acţiunii, intens traductibil – prin structură, de
asemenea, un excelent scenariu de film – „După Sodoma”
nu şi-ar fi găsit, oricum, locul pe plaiurile noastre, unde pe
Thomas l-ar fi chemat Costică, pe Ingrid Mărioara, pe Lars
Manole şi unde aventura lui ar fi avut un final burlesc. Mai
puţin apţi de a fi pârjoliţi pentru păcatele noastre – poate
mai mici – mai avem de aşteptat. Dar predilecţia autorului
este pentru transformarea dramei în tragedie, a ordinei în
haos, a speranţei în deznădejde. Factorul etic e evident,
mesajul la îndemână, dacă descrierea păcatului n-ar
cuprinde şi un element de atracţie, ambiguă ţesătură ce
îndeseşte pânza. Pe coloane fisurate ale unei lumi în declin
se construieşte o poveste amară, cu parabola ei inclusă.

   Că este sau nu nevoie
de un prăpăd – potop,
pustiire, pârjol –
purificator, într-o lume
care se înmulţeşte
furtunos, istovind
resursele Terrei,
modificând clima, în
posesia unor mijloace
tehnice îndeajuns de
înaintate ca să poată,
singure, nimici planeta,
iată o problemă în plină
dezbatere, a cărei
rezolvare aparţine unei
generaţii viitoare – nu
ştim a câtea. Generaţia ai
căror reprezentanţi cu originea în eprubetă va avea de-a
face cu concurenţii produşi prin clonare. În mijlocul cărora
puţinii născuţi pe cale firească vor face figură tristă.
Sfârşitul lumii, pe de altă parte, are loc cu fiecare
pământean care dă colţul. Şi care duce cu el lumea întreagă.
Scris cu vigoare – povestitorul are chiar, în opinia noastră,
un limbaj cam prea verde, romanul dlui Ecovoiu adevereşte
pofta de reînnoire a unui prozator ce-şi îmbogăţeşte
registrul cu fiecare nouă expediţie. Dacă am fi răutăcioşi
am mai zice că tălmăcirea din limba daneză este la înălţime
– dar asemenea glume de prost gust nu facem.
   Din problematica de copioasă materie a cărţii – şi de
anume pitoresc – a sfârşitului lumii încolţeşte însă o alta,
de acută actualitate, aceea a libertăţii fără hotare. Aici
aflăm sursa tuturor eşecurilor băgăciosuluiThomas, a
cumulului de dezastre pe care o astfel de cale le produce
fără greş. Un duh al tuturor lucrurilor, hybrisul, se răzbună
– de la tragedia antică elină, încoace. Ispăşirea la care, în
final, este chemat Thomas cel liber, implică pocăirea
vikingului, dobândirea acelei maturităţi de care,
inconştient, în zvâcnirile ultimei tinereţi, Thomas se temea
mai mult. Pentru că moartea cotidiană poate fi un peisaj
dezolant, după Sodoma. În măsura în care ceva mai
urmează.

          Barbu CIOCULESCU

Alambicul lui Ianus
„Cealaltă lume” – este amintirea unui corp, a unei

nopţi, a unei voci, inflexiunea cuvintelor şoptite, murmurul
apusului, – o realitate pierdută...

Am terminat lectura romanului The Tree of Man
(al australianului Patrick White). Este povestea unui „timp
care trece”, pasaj ignorând sensul vieţii şi al morţii, al uzurii.
Nimic nu poate compensa această ignoranţă fatală.

Retrospectiva Gustave Moreau (Louvre).
Irealism mitologic, hieratism, Salomé, Hélène, Télémaque
şi mama lui (Massacre des Prétendants). Hiperstilizat,
într-un fel de manierism oniric...

Citit corespondenţa lui T.S. Eliot (The Letters of
T.S. Eliot/ Volum I/ 1898-1922). Toată corespondenţa este
dominată de-o stare de anxietate datorită senzaţiei constante
de insucces, stare ameliorată de încurajările prietenului lui
devotat Ezra Pound. Corespondenţa se închide în anul 1922,
odată cu apariţia volumului The Waste Land, pentru care

Eliot a încasat 150 de dolari, pentru o mie de exemplare [To
Ezra Pound, 30 august 1922... „Cher Ezra... I received a
letter from your friend Watson most amiable in tone,
offering 150 dollars for The Waste Land, and (in strictes

confidence), the award for virtue also”].

Obsesia de-a scrie este primordială. Conţinutul
vine din lumea hazardului. Imaginaţia irupe, se deschide
într-un „infini sans serrure et sans clé” (Artaud).

A. Rochia ei nu era rochie, ci un sentiment care
zboară în jurul unui corp. Ea plângea cu lacrimi
„împrumutate”.

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito. (Virgil,
Eneida, 6, 95)

Intenţia (voinţa) de-a trăi conform convingerilor
mele, într-un fel (mod) de-a trăi şi-a gândi, evitând
superficialitatea şi trăirile duale, dizolvante. Încercări de-a
orienta toate eforturile spre un ţel concret, simplu, normal,
fără ambiguităţi.

Cum anecdotele se înmulţesc, actorii adevărului
sunt depăşiţi. De când interlocutorii nu se mai ascultă, un
vacarm subversiv inundă liniştea interioară.

Ţara mea. La televiziune, un reportaj despre tinerii
care trăiesc în incinta canalelor (la Bucureşti). Unii
cerşesc, alţii se droghează sau se prostituează pentru cinci
dolari. Indiferenţa autorităţilor. Deplorabil!

Târgul de carte (Paris). Invitat de onoare: Israelul.
Din cei 40 de scriitori, atenţia a fost fixată de două vedete
de „stânga”: Amos Oz şi David Grosman. Paralel, interesul
publicului s-a îndreptat spre romanul de scandal şi de
aventuri. Scena franceză a fost dominată de Marc Lévy (Et
si c’était vrai: Où est-tu? Le coeur d’un homme) şi Anna
Gavalda (Je l’aimais, La Consolante, Ceux qui savent
comprendront). O noutate: „cartea numerică”, populară în
SUA, India şi China. Conflictul dintre cartea tipărită şi cea
numerică, cu consecinţe imprevizibile.

Toamna. Zborul frunzelor mişcate de vânt pe
litoral este diferit de frunzele metropolelor, mişcate de suflul
străzilor obscene. Două melancolii: mozartiene şi
beckettiene..

Hazardul este providenţa celor slabi.

           Nicholas CATANOY
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           Adesea

adesea se-ntreba:
(aşa cum se-ntrebau mai apoi cei nedumeriţi
de unde veneau Magii aceia oare
din Caldeea, Ecbatana ori de pe malurile Mării)
de unde sosit-au şi bunii lui
care nu erau călăuziţi de vreo stea cu coadă
de ce poartă pre-numele acelui Împărat
căruia îi trăia (îi ardea) peste veacuri viciile
reuşind să se salveze într-un tîrziu totuşi
(cum salvat a fost copilul ascuns
de mama sa în Livadă sub măslin
acoperindu-l cu frunzele lui)
re-botezîndu-se cu numele lutului reavăn
din care ieşit-a ivindu-se-n lume
mai credea – mult timp a fost convins
de acest adevăr numai al lui –
(o necesitate înţeleasă de netăgăduit)
că era vital pentru el
căderea în subterană
singura cale de mîntuire
pentru salvarea de putrezire
în voluptatea durerii
descifrată doar prin semnul
crucii tăiate în două de la jumătate
de pe frontispiciul frunţii sale
tot astfel cum o îmbălsămare a gurii sale
cu alte cuvinte cu totul altele
dintr-o limbă pe care de-abia atunci
începea s-o înveţe singur
fiindcă nimeni n-o vorbea în realitatea reală
de aceea de cîte ori revenea la suprafaţă
nimeni nu-l putea înţelege

             #
în ograda casei copilăriei de la doclin
dintre toate vieţuitoarele
ce-o însufleţeau cu duhul lor
fiindcă nu creşteau măgăruşi
cei mai iubiţi îi erau iezii
alăptaţi de mama lor
– în timp ce-şi închidea întotdeauna ochii umezi –
pînă la uitarea lor din Ajunul Marii Sărbători
lacrimi virgine fierbinţi curate
precum lumina stelelor nou-născute
apărute şi văzute pentru prima oară
pe cerul copilăriei lui a aceleiaşi copilării
pe-trecute în ograda casei de la doclin
(negăsitul de atunci spaţiu doclinian)
îi brăzdau obrajii fragezi
cum numai atunci cînd tatăl lui
îi citea seara înainte de culcare
întotdeauna povestea iezilor şi a lupului viclean
în acelaşi timp prefăcîndu-se plîngea mai întîi el
şi nu se oprea din plîns şi citit
pînă cînd mama începînd să lăcrimeze
şi ea nu-l certa mereu cu aceleaşi cuvinte:
„mă, omule, iar ai făcut copilu’ să plîngă”
atunci tata termina brusc
pe neaşteptate prefăcutul lui plîns
fără lacrimi întotdeauna rîzînd
dar copilul adormise deja

visînd iezii copilăriei lui
cuibăriţi lîngă ţîţele goale
vlăguite ale mamei lor
supte cu atîta poftă şi disperare

              Mereu

Înţelept(ul) şi Scrib(ul)
salturile în gol ale viperei negricioase
cîinele amuşinînd fărîmiturile
adulmecînd oscioarele scăpate
sub masa stăpînului
şi mereu mai presus Poetul
mereu descîntînd cuvîntul murmurînd
cum gînguritul din guşa lucioasă
a porumbelului

              Este

îşi închipuise toată viaţa
că iubirea pentru cele nevăzute
ca o edificare este
cum o zidire
precum o înălţare
(între adevăr şi frumos
nu mai ştia ce să aleagă)

            Zidarul

zidarul:
biet meşteşugar
măsoară cu firul cu plumb
cioplind piatra
cu aceeaşi iubire deznădejde şi durere
în timpul înălţării lor
şi casa săracului
şi casa împăratului
lăsîndu-se pe sine zidit
doar în casa dintre
sub-Pămînt şi Cer

     Sfârşit de poem

… şi iată că poema
zări poemul
lepădîndu-se de sine
poetul îl văzu şi el
şi fu obligat să-l pedepsească
arătîndu-l cu degetul

         Al treilea ochi
         (Marele Domn)

dar s-a înfrînat să întrebe
cui foloseşte pe cine serveşte
nelinişteşte reprimarea interesului
faţă de golul din cortul pustiu
(precum cel din scorbura unui sihastru)
la care o poartă de acces nu există
dezvăluindu-se doar celui ce
poate vedea cu colţul ochiului
golul din Vas şi ce zace înlăuntru
mai bogat fi-va acela
a cărui vedere ţîşneşte
din ochiul al treilea clipind în orbire

Marele Domn

       Voi fi cu voi

rosti ca pentru sine
(aproape o rugăciune de închinare):
voi fi cu voi pînă la sfîrşitul
tuturor zilelor corturilor
şi în aceeaşi clipă
vocea se stinse
tot astfel
precum flacăra verzuie
din esenţele tari

Aproape un poem minim

blînd detaşat uimit
curge spre moarte
cum rîul din munte

spre mare
(înţelepciunea lăsată în urmă
auzită trăită gîndită înţeleasă

în muzica din camera unui templu)

        Turnul de scăpare

timpul îl goneşte din urmă
precum leoaica un bivol
după fiecare salt în gol
se uită îndărăt trage

cu coada ochiului
în faţă însă (doar) un turn

de scăpare
trist nepăzit şi înalt
mult prea înalt

       Sfârşit de poem

… aşa cum un orb
izbindu-se
de lumină

     Bucuria  frica

şi atunci
Scribul contemplă
triunghiul vieţii Stăpînului
cu bucuria pelicanului
stîmpărînd setea puilor
cu sîngele lui
cu frica vînatului
amirosind în aer
din departe-n aproape
praful de puşcă

         Poezia

într-o dimineaţă
am privit-o în ochi –
în loc de lacrimă
o dîră de sînge ceresc

          Pata

din grădina minoră
a casei natale
a tăiat cu cuţitul
de argint al copilăriei
tulpina unei flori nenumite
de atunci pe mînă
i-a tot crescut
o pată de sînge ceresc
învăluindu-i-o
cum o mănuşă

    Unghiul nesfîrşit

părăsit
pînă şi de cele în pîrgă
rătăcea singur
să-şi regăsească
urma paşilor în Vale
precum un cocor
într-un unghi nesfîrşit
de cocori

       Poem minim

albina de anul trecut
dînd ocol cireşului
(altoit pe vişin)
din curtea casei
(de pe Budinic) –
memoria polenului

Cu o mînă uscată

… am scris răspunsul
la întrebările incriminatoare
ale Stăpînului meu
îşi începu Scribul
testamentul

Poem minim

cuvîntul Scribului
către Stăpînul său –
sabie cu două tăişuri
(auzit numai în nopţi cu lună nouă)

           Octavian DOCLIN
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Un hidalgo modern, A.E. Baconsky
Avea în el o veghe

permanentă şi suverană,
asemeni scandinavilor a
căror minte face
automat analiza ecou-
rilor din fiord, obţinând
instantaneu repre-

zentarea întregului
spaţiu. Fiu de preot, s-a

născut în satul Cofa din
judeţul Hotin. Copilărise la

ţară, dar era complet detaşat de tot
ce vatra concentrează. Făcea priză mai curând la aerul
rarefiat al universalităţii. Urbanitate strălucitoare. Frapa,
în priviri cu sticlirea licorilor trecute prin multe filtre. Nimic
din liniştea deprinsă în milenii de parcurgerea răbdătoare
a brazdei infinite, punctată cu îndemnul strămoşesc hăis-
cea. Era mai curând un nordic din stirpea vikingilor, aţâţaţi
de misterul ce se află fie dincolo de obstacolul de gheaţă,
fie la capătul infinitelor întinderi de zăpadă. De altfel, îl
fascinau iarna şi priveliştile septentrionale. Urmare a unei
fantasmagorii genealogice care îl prindea, mă încredinţa
că numele îi coboară, printr-o filieră poloneză, din Francis
Bacon... Era însă român basarabean, descendent din mazili
şi răzeşi, învăţători şi preoţi.

Am cunoscut unele fiinţe febrile ce mă intrigau prin
pornirea nestăvilită de a-şi încărca timpul cu cât mai multe
fapte, ca şi cum nu le-ar mai fi ajuns viaţa. N-o făceau din
pricina unei firi energice ori potrivit unei viziuni hedoniste,
cât sub puterea unui impuls, orb dar straniu, de a trăi cât
mai intens, ca şi cum ar fi presimţit că intervalul de timp
hărăzit pe acest pământ le va fi scurt. Înfulecau pur şi
simplu viaţa. Spun straniu, deoarece toţi aveau să moară
repede. A.E.Baconsky e unul dintre aceştia. Odihnit
totdeauna, prompt pentru detentă, putea fi luat drept
emblemă a spiritului neadormit. De altfel, ca într-o
aprehensiune a scurtimii vieţii, nu dormea niciodată după
amiaza, programându-şi musafirii în orele stânjenitoare
ale lasitudinii postprandiale ori ale moţăirii.

Trăise la Cluj, în deceniul al cincilea, o tinereţe
„revoluţionară”, după tot canonul bolşevizant. După unii o
trăise într-adevăr, după alţii o mimase. Judecata posterităţii
pare să încline spre cei dintâi. Oricum, ea a fost de scurtă
durată şi tânărul poet a avut revelaţia adevărului şi puterea
excepţională de a se desprinde total de exigenţele ei nefaste.

Eu l-am cunoscut târziu, după ce Conferinţa Naţională
a Uniunii Scriitorilor din 1956, care-şi propusese printre
obiective combaterea evazionismului în literatură, îl
condamnase direct. „Mă împingeau spre sinucidere şi
mi-au dat ca exemplu pe Esenin şi Maiakovski”, îmi
mărturisea poetul fixat la Bucureşti, după ce fusese izgonit
din Clujul în care crease revista Steaua, subtilă
metamorfoză a Gândirii. Pentru Capitală, aristocratismul
lui ingenuu, rafinamentul şi distincţia fără cusur nu aveau
istorie: poetul începuse o viaţă nouă. Despre perioada lui
clujeană, încărcată de electricitatea unui spirit ce se caută
pe sine imperios şi consumând chiar şi dibuirile până la
fund, am aflat din unele triste destăinuiri târzii (1989) ale
lui Ion D.Sârbu (L-am văzut pe Blaga plângând!). Ele mi-au
dezlegat câteva enigme privitoare la Baconsky, pe care
era mai bine să le las nedezlegate: aflarea unor rele
sporeşte viaţa răului, cu atât mai mult cu cât eram puternic
ataşat binelui pe care acest tânăr lord al supremului
principiu pozitiv l-a reprezentat. Bizar bilanţ al însuşirilor
unei personalităţi: binele adiţional nu poate scădea răul
deja existent!

Mai mult tânăr ce intră în maturitate decât matur ce
are încă urme de tinereţe, A.E.Baconsky era, la cei 35 de
ani ai lui, un bărbat înalt, zvelt, frumos, cu o vioiciune în
privire pusă în perfect acord cu zâmbetul. Iradia impresia
unei curiozităţi constante şi uşor amuzate faţă de
interlocutor şi-i făcea plăcere să organizeze agreabil spaţiul
unei întâlniri, împreună cu soţia lui, Clara, manifestându-şi
discret superioritatea printr-o conduită fratern-protectoare.
Avea avantajele celui ce priveşte totul de sus şi tocmai de
aceea am rămas surprins, povestindu-i mizeriile pe care le
întâmpinam în legătură cu publicarea unei cărţi de artă,
când mi-a propus, cu foarte multă meşteşugire, cum să
regizez căderea în capcană a unui cunoscut critic de artă
ce-mi oferea scoaterea la lumină a lucrării în schimbul
aşternerii semnăturii sale pe copertă. Îi făcea o plăcere
extraordinară punerea la punct a spectacolului de pedepsire,
îi scânteiau ochii imaginându-şi isprava şi văzându-l pe
bătrânul lup zvârcolindu-se pe fundul gropii cu jăratic,
implorând ajutorul caprei cu un ied de pe mal. Eu însă am
mers pe căile mele, altele... Era în fond un năzdrăvan, sau

mai degrabă un rafinat care se odihnea prin năzdrăvănii,
năzdrăvanul adevărat dispunând mai curând de fantezie
decât de subtilitate. Baconsky însă le avea pe amândouă.

Princiar, aspirând la regalitatea universalităţii, foarte
cultivat, A.E. Baconsky s-a desprins cel dintâi din magma
dogmatismului proletcultist, din iniţiativă şi prin putere
proprie. Nu a fost atât un protestatar, cât un dizident în
artă, cel dintâi la noi, a cărui lepădare de „realismul
socialist” nu a fost sugerată ori sprijinită de circumstanţe
externe, ci de zvâcnetul propriei conştiinţe, artistul din el
regăsindu-se într-o demnitate perfectă. Urma în acest fel
ideii, cu adresă politică, formulată cu câţiva ani mai înainte,
în exil, de către Grigore Gafencu, după care mântuirea de
comunism va veni numai din interior, ceea ce părea dacă
nu o absurditate, cel puţin un lucru cu neputinţă de împlinit
cât vom trăi noi. Singura întâmplare ce luase în răspăr
resemnarea unanimă fusese, în urmă cu câţiva ani, moartea
lui Stalin, pe care nu numai că nimeni nu miza, dar, culmea,
nu-i trecea nimănui prin minte. Tiranul căpătase atributele
de eternitate ale Satanei. România întreagă spera în
salvarea americană, pe care o ironiza emfaza oportunistă
a unui Mihai Beniuc: Nu mai vin americanii,/ Nu mai vin,
şi zboară anii... Demoralizarea lumii literare era imensă,
ceea ce făcea ca demersul artistic de anvergură al lui
A.E.Baconsky să fi fost şi mai important. Siguranţa de sine
şi impresia de infailibil pe care le degaja erau reconfortante
pentru sufletele dezabuzate. Plana ca albatrosul peste
prăpăstiile mării. În fond era un febril la limita convulsivului,
însă atât de bine raportat la axul propriu şi la adevăr, iar în
faţa altora atât de stăpân pe expansiunile lui puternice,
fără să fi fost însă ceea ce se numeşte un stăpânit, încât
numai un ochi exersat putea să perceapă, sub splendidul
său echilibru, neliniştile pe care era clădit. Rubrica
Meridiane pe care i-a creat-o George Ivaşcu în
Contemporanul, consacrată unor mari scriitori ai
modernităţii occidentale, al căror nume presa timorată de
până atunci nu-l vehicula, însemna de fapt o ieşire din
năclăirea într-un meridian unic, acela al „realismului
socialist”, însemna trecerea la alte meridiane, deci mişcare
planetară, îndrăzneală, aerisire. Interesantă abilitatea lui
George Ivaşcu, redactorul şef al revistei, de a şti să apese
pedale diferite, dar discordante luate două câte două,
aducându-i în aceeaşi revistă pe A.E. Baconsky, dar şi pe
cel lovit de el, Lucian Blaga, pe care Ivaşcu l-a scos din
marasm şi uitare, făcându-l să plece din această lume cu
speranţa reînviată în suflet. Alteori apăsa pedale diferite
ale aceluiaşi scriitor. Astfel, purtându-i înainte lui G.
Călinescu „o respectuoasă lampă”, aceasta îi lumina, în
paginile Contemporanului, compromisuri proletarde dar şi
capodopere ale geniului său eseistic.

În Bucureşti, Baconsky ocupa, împreună cu soţia sa,
Clara, un apartament în etajele de sus ale unui imobil
modern de pe strada Dionisie Lupu 12-14, alături de
Policlinica Batiştei. Mobile scumpe, estetism al parchetului
bine folosit, pereţi curgând de pânze ale pictorilor români,
de la Theodor Pallady la Nicolae Dărăscu. Admiram de
fiecare dată un Petraşcu, în care peretele alb al mânăstirii
înfrunta un cer dureros de albastru. „Zidul nebun”, cum îi
plăcea amfitrionului să-l numească... Pe peretele din faţa
biroului sculptat, poetul atârnase portretul lui Gala
Galaction, desen în cel mai bun stil acicular şi haşurat al
lui Marcel Iancu. Fusese dăruit  părintelui Eftimie Baconsky,
tatăl poetului, de către preotul scriitor şi am impresia că
era originalul reprodus de Felix Aderca în cartea sa,
Mărturia unei generaţii. A.E.Baconsky îşi invita musafirul
în faţa biroului elegant, indicându-i un scaun în faţă, în
timp ce el îşi rezerva fotoliul de patrician. Ca într-un
program de fascinaţie, nu schimba, ci cupla priviri. Sunt
unul dintre cei dintâi cărora le-a citit misterioasa proză din
Echinoxul nebunilor şi poezii din somptuosul Imn către
zorii de zi. Cultiva enigma, realizată însă în modul învăluitor
al liricii şi nu în cel sec al şaradei.

Cunoscător al limbii ruse şi iubitor al poeţilor simbolişti
ruşi, admira chinezii pentru spiritul de ordine şi simţul
desăvârşitului. „– Uită-te la perfecţiunea unui simplu creion
chinezesc şi-i vei înţelege!” Faţă de mulţi scriitori români
contemporani era emfatic şi definitiv. Aplica unora o ştanţă
de fier înroşit, aşa că a-l contrazice era o zădărnicie; urma
era indelebilă şi adâncimea rănii făcea inutil orice
pansament... Unii critici erau urangutani, alţii eunuci.
Oroarea faţă de universitari şi-o manifesta polemic, nu
pamfletar, ca Arghezi, la amândoi însă ea izvora dintr-un
complex; la Baconsky de superioritate, la Arghezi de
inferioritate... Observaţiile lui erau surprinzătoare. De
pildă: marii poeţi lirici, cu excepţia lui Paul Verlaine, au păr
abundent. Era exact ceea ce aveam să aflu mai târziu că

simţea, în adolescenţă, prinţul Anton Bibescu, întâlnindu-l, în
salonul artistic din Paris al mamei sale, principesa pianistă
Elena Bibescu, pe Leconte de Lisle şi refuza să accepte că
un poet poate fi atât de pleşuv, încât capul să-i pară craniu...
Deşi părea că nu i se potriveşte, admira originalitatea
folclorului muzical oltenesc, pe care-l cunoştea bine, atât
datorită instruirii muzicale, firească la un fiu de preot, cât
şi pentru faptul că şi-a petrecut adolescenţa la Râmnicu-
Vâlcea.

Smeadă, suplă şi cu părul negru, Clara Baconsky lua
şi ea parte la întâlniri. Mai gânditoare, mai abstrasă.
Ascundea în suflet, pe atunci, un mare zbucium... În timpul
discuţiilor noastre, citea de multe ori mica publicitate,
intervenea însă când subiectul privea politica ori pictura.
Cum era într-o relaţie, de rudenie mi se pare, cu Marcel
Popescu, primul bărbat al fiicei preferate a lui Gheorghiu
Dej, într-o zi mi-a reprodus o aserţiune enigmatică a
acesteia: „Veţi vedea că tata e un mare patriot!” Afirmaţia
m-a uimit cum nu se mai poate şi am reţinut-o mai mult
pentru absurditatea ei. Mi-am dat seama însă mai târziu că
făcea o aluzie la viitoarea distanţare pe care şeful
comuniştilor din România avea s-o ia faţă de ruşi, în 1964.
Patriotism de nevoie...

Îl citeam, îi cunoşteam poezia, ale cărei perioduri
puneau în acord somptuozitatea cu libertăţile
modernismului, evocând peisaje şi stări sufleteşti, limpezi
şi coerente, ce se aşterneau în imaginaţie ca nişte brocarte
rupte, liniştite după sfâşiere. Se interesa de traducerile
mele din Baudelaire, pe care le declara surprinzătoare.
Într-o după amiază din iarna anului 1961, mi-a cerut să-i
recit (ştiam tot ce scrisesem pe dinafară!) traducerea
poeziei Moartea artiştilor de Baudelaire. Mi-a recitat-o el
mai întâi în franţuzeşte, apoi eu în versiunea românească,
dar ca să-i fac o surpriză i-am recitat poezia lui, Moartea
cailor, care începe cu versul: Luptele mari încetară şi focul
clipind adormi, ca să se termine cu distihul: Iar soarele-n
ochii lor mari se răstoarnă ucis/ ca un peşte de aur... Emoţia
a fost penetrantă: în fotoliul său, şi-a redresat pieptul, a
tras adânc aer şi a surâs îndelung, privindu-mă tăcut.
Gimnastul ce fusese părea că soarbe, în palestră, cupa de
ambrozie coborâtă ca o răsplată din înălţimi... Nu peste
multă vreme i-am povestit episodul bătrânului Ion
Buzdugan, căruia acelaşi Baconsky îi făcuse bucuria de a-i
publica în Steaua din Cluj, în urmă cu câţiva ani, traducerea
poeziei lui Puşkin, Către Ovidiu. Era un nobil act de
solidaritate basarabeană, cu atât mai preţios cu cât numele
colegului său mai vârstnic era prohibit...

Distincţiei lui nu putea să nu i se adauge discreţia. În
1963, pregăteam traducerea operei lirice, prima apărută la
noi, a lui Michelangelo. Ea avea să vadă lumina tiparului
un an mai târziu, cu un cuvânt înainte al lui Tudor Vianu,
ultima pagină literară pe care marele profesor şi estetician
a scris-o... În această perioadă mă vedeam des cu Baconsky,
îi citeam sonete ale divinului florentin, dar nu mi-a spus
nici un moment că pledase între timp la editura Univers,
verbal şi printr-un referat extern, pentru impunerea cărţii
necunoscutului ce eram şi care se hotărâse să debuteze în
volum cu Sonetele lui Michelangelo. Mulţi ani mai târziu
mi-a parvenit o copie a referatului său şi am rămas surprins
descoperind că, în pledoaria lui pentru mine, reproducea
traducerea sonetului 151 (Non ha l’ottimo artista alcun
concetto...) în traducerea lui Lucian Blaga, într-adevăr
stângace, lăsând ca, scria Baconsky, „editura să valorifice
concluziile acestei confruntări”, fără ca el să se abţină de
la observaţia că Lucian Blaga rezolva dificultăţile densului
endecasilab michelangiolesc adoptând un vers mai amplu
decât al originalului. Într-adevăr, remarca lui era justă;
italiana permite mai uşor contragerea unui vers lung, în
timp ce limba română mai greu, ceea ce însă nu-ţi îngăduie
să transpui un endecasilab italienesc într-un hexametru,
de pildă, în speranţa că acesta se va scurta rostindu-l în
româneşte, limbă care nu permite contragerea. N-ar fi
exclus ca gestul lui Baconsky să fi reprezentat, în fond, o
clipă de reactivare a vechii vrăjmăşii. O fantomă a
vrăjmăşiei...

Ultima oară l-am întâlnit într-un foaier la Biblioteca
Academiei. Era răvăşit de ştirile ce curgeau dintr-o Polonie
neliniştită, în care protestul anticomunist îmbrăca forme
exprese. Un grup prestigios de jurişti tocmai fundase o
asociaţie de luptă împotriva politicii lui Edward Gierek.
Baconsky scăpăra:

 – Numai noi stăm pasivi şi invocăm fatalitatea
nefericită a aşezării geografice a ţării, aşteptând ca

               C.D. ZELETIN
(Continuare în pag. 26)
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      Constantin MATEESCU

Lenin în galantar (4)
   Sorana lucra de la o vreme la
volumul doi al „Papagalilor”. Se
închidea în biroul ei şi n-o vedeam
decât la cină, palidă, suavă, picată,
parcă, dintr-o lume de cristal.
Demisionase din învăţământ. Voia să
fie liberă. Literatura o înhăţase
zdravăn. Cu o lună înainte făcuse un
turneu în Occident, citise versuri la
Dresda, Salzburg şi Lausanne la
invitaţia unor edituri străine şi se
întorsese cu cadouri şi elogioase
tăieturi din presă. Romanul îi apăruse
într-o splendidă ediţie la Einaudi. Era

în tratative cu încă două edituri, din Franţa şi Germania. Papagalii
ei zburătăceau voios prin Europa.
   Succesul nevesti-mi mă bucura, bineînţeles. Era într-o modestă
măsură şi al meu, cum ar fi fost să nu mă bucur? Cu toate astea,
asemănarea, interpretabilă, e drept, între cumpărătorii mei şi
papagalii ei mă deranja, de ce să nu o spun? Îmi crea o stare nu
atât de iritare cât de disconfort. Aş fi dorit, pe scurt, să-şi fi ales
o temă care să nu aibă în niciun fel atingere cu activitatea mea
umanitară. Mă socoteam lezat. Cum faptul deja se consumase,
nu-mi rămânea decât să intru în jocul ei şi să privesc situaţia cu
resemnare şi umor.
   Duceam, cum se observă, o viaţă paralelă, eu cu afacerile, ea
cu scrisul. Asta nu înseamnă că nu mai exista intimitate între
noi. Pierdusem doar o parte din comuniunea ce ne apropia
odinioară, acea înţelegere tacită ce leagă între ele destine aflate
sub toana proastă a istoriei. Pierdusem din viteză, ca să o iau
altfel. De la un timp, Sorana considera că în comerţul meu
ingenios mersesem prea departe. Ţinea aproape zilnic să mi-o
spună. Agonisisem în anii ce trecuseră o mică avuţie, ne
chivernisisem. Aveam o vilă impunătoare în Cotroceni, un
personal ce ne asigura confortul, două maşini de lux, ne
cumpărasem de curând o casă la Azuga, eram în tratative pentru
o mândreţe de casă de vacanţă la Brissago, în Elveţia italiană,
ce mama mă-si ne mai trebuia? După Sorana, era momentul să
mă retrag, să trag obloanele. Eşti obosit, spunea. Extenuat.
Afacerile tale se derulează la limita legalităţii. Oferi clienţilor
minciuni, iluzii, contrafaceri. Îi amăgeşti. Le vinzi bilete de intrare
în paradis. Biata de ea, nu înţelegea nimic din rostul activităţii
mele generoase. Şi ea vindea la urma urmei braşoave ca şi mine.
Habar n-avea ce fericiţi sunt oamenii să aibă în casă un fetiş, un
talisman-minune care să le facă viaţa mai frumoasă, sau cel
puţin mai suportabilă. Nu a simţit, ca mine, şi nici n-avea cum să
o facă, presiunea învăluitoare a mulţimilor, dorinţa pasională şi
imperativă a semenilor de a ajunge în posesia unor obiecte, fie
ele falsuri, atât de pline de semnificaţii, pe care alţii nu le au şi
care le aduc aminte, aromitor, de vremurile bune de odinioară.
O compătimeam. Într-un anume fel era infirmă. Nu-mi sta în
putinţă s-o ajut.

*

   Discuţiile tot mai aprinse cu Sorana dar şi propensiunea mea
pentru progres şi inovaţie m-au ambiţionat să caut noi căi de
diversificare a ofertei, să plusez. Nu era uşor. Ştiam că mă înham
la o treabă care solicită imaginaţie, îndrăzneală şi mai ales iubire
de aproape. Fiecare idee virtuală era urmată imediat de alta şi
mai seducătoare şi nu mai oboseam căutând reţeta ideală prin
care să aduc un zâmbet pe faţa clienţilor fideli.
   Am observat că Radu, consilierul meu intim, începe să devină
şovăielnic. Părea să-şi fi epuizat rezervele de ingeniozitate, se
predase. Patroane, a zis, cred că ar fi bine să lăsăm o vreme
piaţa să se odihnească. O încărcare excesivă a pieţii duce la
suprasaturaţie şi la indiferenţă faţă de produsele pe care le livrăm.
Am reflectat asupra celor spuse. Băiatul gândea bine, în principiu.
Corect, adică. Dar dacă piaţa e alimentată cu sortimente noi,
atracţioase, epatante, e imposibil să nu răspundă favorabil
ofertelor pe care urma să le propunem.
   La scurtă vreme după, a început demenţa. Lucrurile s-au
precipitat cu o repeziciune uimitoare, m-au depăşit realmente şi
numai experienţa mea în branşă şi temeritatea şi reacţia rapidă
la şocurile neprevăzute ale pieţei m-au făcut să nu clachez, să
controlez situaţia şi să mă ţin deasupra valurilor.
   Cred că am început cu decoraţiile primite de preşedinte cu
prilejul vizitei de prietenie în China. Trec peste modul destul de
complicat în care le-am confecţionat, cu ajutorul unui atelier
artizanal de pe Bibescu-Vodă. Reacţia pieţei a fost spontană şi

deconcertantă. În nici o săptămână s-au vândut mai
mult de două mii de exemplare, depăşind recordul obţinut
cu şepcile, şi aş mai fi măritat încă pe atâtea dacă dorinţa
de diversificare nu m-ar fi împins să trec la alte
trufandale. Am observat că oamenii sunt fascinaţi de
amulete venite din spaţiul exotic, fost colonial, şi ar fi
fost o neghiobie din partea mea să nu vin în întâmpinarea
preferinţelor mulţimii. Nu mă aşteptam, de pildă, să am
succes cu o eşarfă dăruită Şefului de Indira Gandhi sau
cu un colier de perle negre primit de prima doamnă în
urma unei vizite în Indonezia. Cum vizitele de prietenie
ale dictatorului curgeau într-o succesiune ameţitoare,
aveam la îndemână o plajă largă de oferte şi nu mai
pridideam căutând să aflu ce-ar fi putut primi în dar
Conducătorul, ca să ofer clienţilor exact acele obiecte
pe care ar fi dorit să le posede.
   Poate se va crede că bat câmpii dar constatam surprins
că lucruri cărora nu le acordam vreo şansă erau cerute
de clienţii mei cu o fervoare ce friza aproape patologicul.
Comercializam cu uşurinţă tulpane din Arabia Saudită,
casete din piele de piton din Mato Grosso, servicii pentru
ceai din Singapore, ba chiar papuci de casă cusuţi cu fir
de aur din Tibet. Surprizele se ţineau lanţ şi jocul ăsta
nebunesc mă stimula să caut noi termeni de tranzacţie
în relaţiile mele tot mai intime cu cumpărătorii, aceste
fascinante semne de întrebare.
   O profitabilă afacere pe care nu pot s-o omit e legată
de vizita Conducătorului Suprem în Anglia. Am construit
vreo câteva scenarii succesive, nu mă puteam decide în
privinţa darurilor pe care le-ar fi putut primi de la regină
bossul nostru, ca să mă situez cât mai aproape de gustul
şi aria imaginativă a clientelei. Până la urmă am optat
pentru o tabacheră de argint suf lată cu aur, cu
monogramă, un oboi cu care a cântat la Curte Haendel
şi o pipă de coral pe care o folosise Winston Churchill în
întâlnirea de la Yalta. La obiecţia lui Radu că Şeful nu
fuma i-am replicat că în afaceri contează nu respectarea
prostească a realităţii ci vandabilitatea mărfii. Că am
avut dreptate se vede din succesul de prestigiu al
vânzărilor, în special al tabacherei şi al pipei, în
defavoarea oboiului, situat la o cotă mult mai joasă. O
clipă am avut impulsul să pun în circulaţie batista
parfumată pe care ar fi putut-o strecura regina Şefului,
în episodul din caleaşcă, episod păstrat cu veneraţie de
mentalul nostru colectiv, dar m-am temut să nu lezez
susceptibilităţile puriştilor, chitiţi să interpreteze
demersul meu cu totul inocent drept o ofensă adusă
moralităţii Preşedintelui. Am renunţat. Regret şi astăzi
că i-am privat pe oameni de bucuria de a păstra în casă
un suvenir atât de nobil, atât de delicat, la urma urmei.

*

   Cine şi-ar fi închipuit că tocmai Africa îmi va oferi
sugestiile cele mai aplicate pentru comerţul meu
umanitar? Descoperirea aceasta, năzărită într-o noapte
când răsfoiam documentaţia pusă pe masă de consilierii
mei, m-a siderat. Nu-mi rămânea decât să mă apuc de
treabă şi să explorez raţional acest filon aproape ignorat
până atunci. Prima mişcare pe care am făcut-o a fost să
expediez urgent în Africa Ecuatorială doi tineri angajaţi
recent, cu sarcina de a-mi aduce mostre, desene şi
crochiuri care să-mi sugereze climatul imaginar atât de
necesar construcţiei mele creatoare. După trei luni
aveam suficient material ca să pornesc la lucru.
   Mi-am început campania cu o statuetă neagră de 25
de centimetri reprezentând-o pe N’Mbimba, zeiţa
întunericului, primită de secretarul general cu ocazia
vizitei în capitala Senegalului. Succesul a fost suficient
de încurajator dar confecţionarea statuetei era
pretenţioasă, dura prea mult şi nu-mi îngăduia să trag
decât un număr de exemplare mult prea mic pentru
menirea ei umanitară. A urmat o mască rituală din
Kinshasa, foarte expresivă, pe care am ezitat o vreme s-
o comercializez de teamă să nu provoace un efect
pervers, dezagreabil asupra celor care o cumpărau.
   Băieţii pe care-i trimisesem pe continentul negru îmi

aduseseră un material atât de variat şi de bogat încât
aveam probleme cu alegerea tematicii, apreciată de mine
ca fiind preferinţa clientelei. Cred că făceam o alegere
destul de nimerită de vreme ce începuseră să apară pe
site-ul meu o groază de mesaje entuziaste din partea
abonaţilor. Am abordat cu îndrăzneală piese din folclorul
swahili, fetişuri angoleze confecţionate din piele de
panteră, cuţite sacrificiale din Burkina Faso, ce bucurie
ne-aţi făcut cu ultimele dumneavoastră daruri, scria pe
site un vechi cumpărător din Colentina, trofee de jaguar
primite de El Lider în urma vizitei oficiale în Tanzania,
mici amulete din colţi de tigru din Gabon, pistolul
Browning de 25 de milimetri cu care a fost asasinat
Lumumba, sunteţi adevăratul nostru prieten, un papagal
Primolius cu penaj portocaliu şi verde din Nigeria,
relicve din epoca civilizaţiei Bangu, pe care îl pomenim
în rugăciunea noastră zilnică, un papagal Zambita
vorbitor, medaliat la expoziţia O.N.U. de la Khartoum,
care rosteşte moarte albilor şi daţi afară albii din Sudan
şi aşteptăm cu sufletul la gură noi bucurii din partea
dumneavoastră, un papagal Kakadu de o exuberantă
frumuseţe, ruinele Cartaginei, Suezul, suntem cu sufletul
alături, un papagal Rosella care recită cu dezinvoltură
Rilke, noi mărturii din epoca de aur, Senghor, Mandella,
Cleopatra, zăpezile de pe Kilimanjaro, cu dragii noştri
papagali simpatici, la bulivar birjar, la bulivar...

                    PISCES

     Ş e r b a n   F o a r ţ ă

    Lucarnă

Pescarul stă pe scara
ce duce către cer
el nu aude-ocara
acelora ce-i cer
să părăsească scara
ce duce către cer.

Pescarul n-are undiţi
căci nu-i pescar de peşti,
şi-un glas întrebă: Unde-ţi
sunt sculele; sau eşti
în stare, fără undiţi,
să prinzi, pescare, peşti?

Când luna e ca rodia
de roşie, pe cer,
pescarul prinde zodia,
ce s-a aprins în cer,
a Peştilor, – ca rodia
de roşie, în cer.

Apoi, când, de pe scară,
coboară şi,-mprejur,
e-ocară şi măscară,
el zice: Nu vă-njur,
ci,-n dar, vă dau o scară
şi-o plasă cu ajur.
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Scriitori şi teme

     Constantin TRANDAFIR

Proza cu mult real şi destul mister
Au observat unii

dintre comentatorii
literari (se exclude
puhoiul recenzenţilor de
serviciu sau de ocazie) că
proza noastră e mai activă
acum, umăr la umăr cu
poezia. Chiar în aceste
vremuri deloc benefice
pentru literatură din
diverse considerente
(„Moartea literaturii”
rămâne numai o spe-
rietoare oricât tâlc ar avea,
mai precară până la dra-
matică este difuzarea,
datorită marginalizării
faptului artistic), se scrie

proză multă şi adesea bună. Explicaţia ţine de sociologia literară.
La prosperitatea prozei îşi dau concursul, mai mult decât

altădată, şi scriitorii consacraţi poeţi, unii dintre ei trecând cu
arme şi bagaje în lumea prozei. Aceştia din urmă, deocamdată
o fac  declarativ.

Tentaţia de neoprit a istorisirii. Marian Ruscu are de
mult timp plăcerea naraţiunii, chiar în poeziile sale elegiace şi
pamfletare. Mai de curând, a publicat o carte de poeme în
proză, care indică nevoia de epic din ce în ce mai resimţită.
Această seducţie se satisface aproape complet în romanul În
jurul grotei, apărut recent. Spun „aproape” fiindcă, oricât s-ar
dori o naraţiune obiectivă, poetul îşi face prezenţa în diverse
chipuri, inclusiv în privinţa formulărilor („stelele se cufundau
în înaltul de albastru”).

Dar romanul se vrea şi este în mare măsură unul al istorisirii
fruste privitoare la destinele unor familii din preajma celui de
al doilea război mondial. Retrospecţiile merg până la începutul
secolului al XX-lea, mai accentuat în timpul primului mare flagel,
încât s-ar putea spune că e avută în atenţie fresca. Cel mai bine
îi reuşeşte lui Marian Ruscu crearea atmosferei generale a
acestei prime jumătăţi de secol, cu nucleul anilor 1936-1941,
în mediile rural, semiurban, bucureştean, prahovean, al
staţiunilor de pe faimoasa Vale a Prahovei. Intriga se complică
sub forma mai multor conflicte şi a detaliilor. Redusă la o
schemă, povestea spune despre o doamnă, Hellen Pantazi,
care îşi face în provincie mici şcoli de croitorie, de unde
recrutează elevele mai bune pentru Casa ei de modă din
Bucureşti. Una dintre aceste şcoli profesionale e la Slănic
Prahova. Aici vin şi fete din vecinătate, două dintre ele, Aritina
şi Coralia ajungând la Atelierul de croitorie din capitală. Ar fi
vorba de un roman de familie, în tradiţia clasică a realismului,
dacă n-ar exista cronici ale mai multor familii care ajung să se
întâlnească şi să asigure unitatea cărţii: Negulescu şi Iorgulescu,
ţărani din Ştefeşti sau lucrători la sonda din Buştenari, familia
de boiernaşi Lupaşcu, familiile bucureştene de comercianţi şi
de intelectuali-jurişti, Pantazi şi Petreanu. Poziţie centrală ocupă
lunga şi dramatica poveste a unei familii de aromâni. În strânsă
legătură sunt scenele de front, ofiţeri germani, începutul celui
de-al doilea război mondial, intrarea României în război, trecerea
Prutului.

Ca să asigure amploarea compozită a romanului, autorul
apelează la felurite mijloace narative, vechi şi noi, unele
inspirate de proza de la întretăierea secolelor de pe vremea lui
Slavici şi Agârbiceanu. E o proză parcă mai mult ardelenească,
dar şi muntenească-sămănătoristă şi cu alte modalităţi sugerate
de romanul interbelic. Pentru excelenta topografie a
Bucureştilor exemplele sunt multe, iar pentru scenele de
natură fantastică Mircea Eliade e sursa principală.

Ca structură, avem de-a face cu un amestec pe cât de
ademenitor pe atât de alambicat. E o plăcere a scormonirii
până la divagaţie. Episoadele se întretaie vertiginos, poate
chiar prea mult, ca să sugereze mişcarea epică. La aceasta
contribuie şi abundenţa dialogurilor, totul destinat să-l ţină pe
cititor cu inima la gură. Intriga se complică, în zigzag, cu
multitudinea conflictelor şi amănuntelor. Paginile potolite ale
obiceiurilor se succed cu cele rapide şi senzaţionale, realismul
cotidian cu misterul lui specific alternează cu părţile special
încărcate de enigme, care se deplasează în fantastic.

Începutul cărţii ne introduce în lumea eroilor din zona
Slănicului. Descrierile minime lasă loc acţiunilor „palpitante”.
Căci tot aici se află malefica Grotă a Miresei, misterioasă şi
simbolică, desigur. Şi urmează violenţe cu acel iz sămănătorist
de care vorbeam, violuri, avorturi, crime. Imaginilor idilice ale
satului şi abundenţei etnografice (nunţile Corei cu George
Lupaşcu, şi a Aritinei cu Florian ocupă spaţii întinse) li se

contrapun scenele „tari”, uciderea violatorului Feri, amantul
doamnei Hellen, care necinstise o fată din sat, moartea, pe
rând, a celor trei răzbunători, agresivităţile cuiburilor legionare
în frunte cu Toderici, răpiri, asalturi, devastări. În Bucureşti,
Micul Paris, prosperă Atelierul doamnei Hellen, femeie de
societate şi cam nimfomană, se petrec legături amoroase de
tot felul, ieşiri la Şosea, la spectacole, la terase, cu muzica şi
dansurile vremii. Cei înstăriţi se distrează la Sinaia, la Cazinou.
Concomitent, se întâmplă lucruri misterioase, nu doar cele de
la Grota Miresei, ci şi în Bucureşti. Ciprian, student la drept,
întâlneşte o femeie cu care face dragoste în apartamentul ei,
dar se va afla că aceasta nu mai trăia de douăzeci de ani şi că el
şi-ar fi pierdut minţile. Mai e suspectat că ar fi citit proza
fantastică a lui Mircea Eliade şi „poate v-a rămas undeva în
subliminal o întâmplare de genul acesta” . Cronologia şi
identităţile nu mai au nici un rost:
  „ – Începeţi cu proza fantastică, poate găsiţi acolo răspuns la
întâmplarea dumneavoastră, după care abordaţi partea lui
filosofică sau mistică. Vă recomand să începeţi cu «La Ţigănci».

– Pardon madmoiselle, sunt absolvent de drept.
– Ciudat! Îmi cer scuze trebuie să plec. Prietenul meu va
veni în scurt timp şi nu doresc să îl fac să aştepte.
– Mi-ar face plăcere să vă mai văd.
– Dacă vă uitaţi la TVR Cultural, mă puteţi vedea, la
emisiunea «Din lumea cărţilor».
– Unde se întâmplă asta?
– Nu urmăriţi postul de televiziune România Cultural?
– Regret, nu ştiu ce înseamnă acest lucru.
– Domnule. Dar dumneata parcă eşti picat din lună sau
cine ştie!, din secolul trecut. La revedere!”
Istoric vorbind, are loc cutremurul din 1940, se apropie

războiul, intră în mişcare Ambasadele, Cartierele generale,
sunt cedate ţinuturi româneşti, românii trec Prutul.

Epilogul e din secvenţe scurte şi parcă mai captivante
decât restul.

Cum am mai spus undeva, Marian Ruscu e un neliniştit şi
scrie ca mânat de un torent.

Povestiri cu surprize.  Pe lângă modul stilistic al
amânării, există şi alt fel de amânări în cazul prozatorului Iulian
Moreanu. Întâi, că a întârziat cu debutul în reviste literare,
până l-a impulsionat, cu girul său, Nicolae Velea şi a primit
premiul Luceafărului. Apoi, şi-a tergiversat mult timp debutul
editorial, cu o culegere de proză scurtă, Ruleta mincinoasă,
întâmpinat cu câteva aplauze critice. Nu demult, îi apăru volumul
de povestiri Cerbul însetat, în care o proză se intitulează Apel
amânat. Naratorul de aici nu se grăbeşte să solicite serviciile
unei foste colege de şcoală, acum şefă la o firmă
postdecembristă, deşi pentru asta şi-au dat întâlnire după mulţi
ani. Ba, într-un final echivoc, nu-i mai spune scopul întrevederii.
Toate amânările conţin şi un fel de a crea suspansul şi surprizele
care, de regulă, explodează în final, atunci când acesta, finalul,
nu rămâne deschis, tot ca formă a misterului. Trebuie pus în
acelaşi context al amânării prelucrarea migăloasă a scrisului.
Nu e nici o exagerare, Iulian Moreanu scrie cu o grijă căreia i
se poate spune meşteşugărească. Şi, în fine, „vina” amânării
unei recunoaşterii mai largi nu-i numai a discreţiei lui ieşite din
comun.

Preferinţa scriitorului pentru misterul din realitatea
cotidiană nu ţine  pur şi simplu de senzaţional, deşi uneori
surprizele par să aibă o asemenea turnură. Povestirile „clasice”,
aparent vechi, cum sunt îndeobşte povestirile („de când
lumea”), vin cu dicţiune nouă şi cu subiecte aduse în/din cea
mai apropiată realitate. Multe dintre ele reiterează lumea
contemplativilor, buimacilor, ciudaţilor, suciţilor de care era
plină proza şaizecistă. „Culiţă Spiridon intră de ziua lui într-o
muţenie adâncă. Se întâmplă lucrul acesta chiar din zori, când
fiul său, Vasile, intră la bătrân în cămăruţă pentru a-i spune că,
dat fiind că în ziua aceea făcea 75 de ani, era bine să mai
întârzie în pat şi să nu mai iasă afară, ca să dea de mâncare la
animale, cum încă se mai încăpăţâna să o facă, în fiecare
dimineaţă – pentru că o să aibă Anica grijă de asta... Bătrânul
nu schiţă nici un gest cum că ar fi auzit ceva; stătea cu ochii
pironiţi pe un tablou aflat în faţa patului sărăcăcios, cu saltea
tare de paie, şi care tablou reprezenta un cerb ce se adăpa din
firul de apă al unui pârâiaş situat la marginea unor munţi care
începeau, abrupt, chiar de la câţiva paşi de însetatul animal.
Era un tablou pe care Culiţă i-l cumpărase răposatei sale soţii
din bâlci, din banii de «premă», pe care îi primise împreună cu
întreaga lui echipă de sondori, pentru o producţie de petrol
record”. Asta se întâmplase demult, când lucra la Schela din
M.(oreni). După îndelungate demersuri, când să primească
„însoţitor”, bătrânul vorbeşte („nu-i în toate minţile” sau „joacă
un fel de «teatru»?”) şi dispare miraculos. Intrase în tablou.

Ambiguităţile se ţin lanţ. Însuşi naratorul, în diferite
ipostaze fiind (copil, adolescent, tânăr, matur), se declară
„emotiv”, „descumpănit şi neliniştit”, „bulversat”. Ca elev, are
un coleg bizar, Neluţu, care îl pune în situaţii derutante. Mama
lui a murit când l-a născut, dar, aşa moartă, îl ocroteşte, salvându-
l din situaţiile cele mai grele, o dată dintr-o bulboană, altă dată
din faţa unui glonţ îndreptat spre tâmpla lui. Neluţu are reacţii
extreme, de violenţă şi de milă (Mierla şi glonţul). Întâmplările
povestite cu lentoare, uneori cu prea multe ocolişuri, care au
şi ele farmecul lor, se animă prin infiltrarea în real a unor
situaţii departe de realitate. O profesoară ploieşteancă e
nevoită să se transfere la liceul din M. De fiica ei, noua elevă,
frumoasa şi enigmatica Violeta, se îndrăgostesc mai toţi băieţii
din clasă. Îi place şi naratorului sfios, care nu crede în vreo
şansă, o urmăreşte încordat, se întâlnesc „întâmplător” într-un
loc din urbe, nu se ştie dacă o singură dată cu întreruperi sau
de mai multe ori. Tot nu se ştie când, află o ştire groaznică: fata
murise într-un accident de maşină lângă Posada, mergând spre
Predeal. A fost un vis sau numai încurcături ale fantasticului?
Nu se confirmă dispariţia fetei (Change your mind).

Imaginarul din real îi joacă mereu feste. „În buimăceala
mea”, „mă zăpăcisem de tot”. Starea de năuceală continuă şi
atunci când urmăreşte, prin deschizătura unui gard de plăci,
reacţiile unor internaţi (pe drept sau pe nedrept – să li se
moştenească anumite drepturi) la spitalul de bolnavi psihic.
La fel, confuzie totală îi produce o femeie foarte chipeşă şi
„misterioasă” mâncând o îngheţată, care seamănă perfect cu
obsesia prietenului său,  pe urmă cu poliţista care îl amendează
pentru depăşire de viteză şi, finalmente, cu femeia care îi
admite contestaţia: „Stăteam năuc pe scaunul care mă frigea,
simţind că-mi explodează capul în fierbinţeala aia de iad şi nu-
mi venea să cred că, în urma acelei amenzi stupid încasate,
lucrurile evoluaseră astfel încât mă alesesem cu o experienţă
de viaţă incredibilă. Când îmi povestea Alexandru întâmplarea
cu femeia aceea misterioasă, unele aspecte am fost tentat să
le pun pe seama imaginaţiei sale de scriitor, dar, acum, îmi era
mai mult decât clar că astfel de lucruri se pot totuşi întâmpla”.

Şi erotismul din unele naraţiuni are ceva misterios, la
graniţa reveriei.

Ele curg simplu, cu fineţe analitică. Sunt aduceri-aminte
melancolice, deodată cu tensiunea implicită şi, bineînţeles, cu
finalul-surpriză. Încă din clasa întâi, povestitorul o îndrăgeşte
pe micuţa şi frumoasa Cristina, care, poate, îşi dă seama de la
început sau din alte momente, de exemplu când ei sunt pereche
la jocuri populare pe scena din curtea şcolii. În clasa a opta, se
despart. După multă vreme, simte „nitam-nisam” „că mi-e tare
dor de ea şi încă o mai iubesc (iar) – ba că în tot acest timp, în
realitate, în subconştient am iubit-o doar pe ea. Ce se mai
putea face, însă, acum? Era prea târziu, şi este din ce în ce mai
târziu”. Află de la o fostă elevă de-a lui că aceasta e nepoata

Cristinei. Caz mai rar, nostalgia nu-i nicicum sentimentală.

Iulian Moreanu scrie cu calm analitic şi cu momente
intensive de povestitor veritabil.

Constantin TRANDAFIR

1) Denunţătorul şi calomniatul aparţin aceluiaşi domeniu,
literatura:

Năpasta de I. L. Caragiale e „…o plagiatură după o dramă
ungurească intitulată Nenorocul şi datorită unui Kemeny Istvan,
dramă tălmăcită pe româneşte de către Alexandru Bogdan în
anul 1888, la Braşov”; „furată pe  d-a-ntregul din drama lui
Tolstoi [Puterea întunericului]” etc. (Revista literară, 30
noiembrie, 1901)

P. S. Două mostre din istoria mănoasă a plagiatului în
România:

2) Părţile sunt de profesiuni diferite:
Incriminatul „… deţine de nouă ani titlul de doctor, datorită

căruia a parvenit pe linie academică, şi nimeni nu i-a zis: «Fugi
de aci, impostorule!»”; „Intelectualii oneşti [îl] dispreţuiesc
(să fie sigur de asta!) pe d-l Ponta pentru gestul său. Păi,
neicusorule, ce fel de exemplu eşti d-ta? Ce încredere putem
avea în cineva cu mînă lungă şi cu minciuna pe limbă?” etc.
(Acolada, iulie-august, 2012).
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Zigzaguri
Norocul lui

Bacovia

    „Eu n-am prea avut
noroc”, zicea poetul
într-un interviu. Se
referea la editori şi, în
general, la felul de a fi
receptat. Deşi
afirmaţia sa e din 1929,
deci cu cinci ani
înaintea acordării
Premiului Naţional,
n-avea dreptate.

Norocul se apropiase de el şi pînă atunci, în mai multe rînduri,
îi atinsese caietele de versuri şi proză, mobilizase de partea sa
cîţiva oameni de bine, îndreptase lumina unor simpatii asupra
persoanei lui. Însuşi faptul că ajunsese să dea interviuri e o
dovadă că-1 marcase cu semnele sale. Nu era  - trebuie precizat
- un noroc dintre cele fabuloase, eclatant, însă îl trecuse peste
destule impasuri ale vieţii şi contribuise la consolidarea
situaţiei lui literare.
      Vorba „Eu n-am prea avut noroc” dă glas comparaţiilor cu
alţii, pe care Bacovia le făcuse de-a lungul anilor, şi denotă că,
în ciuda modestiei proverbiale, aşteptările lui erau mai mari
decît lăsase să se întrevadă. Insatisfacţia sa era întreţinută de
refrenul prezent în majoritatea comentariilor cum că e
nedreptăţit. În ele, poetul nu apărea ca un protejat de noroc,
ci, dimpotrivă, ca un„ghinionist”, obligat să poarte „încă de la
începutul carierei blestemul nepopularităţei”. Caracterizarea
din urmă aparţine lui N. Davidescu, observatorul cel mai atent
al drumului său de la debut pînă în 1930, autor a şapte articole
dedicate integral sau parţial lui Bacovia, dintre care unul
intitulat chiar „Norocul literar” (v. „Rampa nouă ilustrată”, 5,
nr.1204, 31 octombrie 1921, p.l).
      Davidescu a extras ideea de „noroc literar” dintr-un eseu
al lui Remy de Gourmont despre Edmond Rostand. În rezumat,
ea înseamnă “o stare fericită de spirit, posibilitatea de a crea
simpatie împrejurul unei opere şi uşurinţa de a găsi formula
cea mai fericită pentru o anumită gîndire [. . .]. «Norocul literar»
constituie un fel de apanaj care îmblînzeşte cuvîntul, îl face
docil, şi care pune în circulaţie, ca un cîntec, o operă literară”.
Mai simplu: „norocul literar” stă în aptitudinea de a găsi
„cuvîntul cel mai adecuat” şi mai sugestiv pentru
contemporani, cel mai dorit şi mai uşor de înţeles de aceştia.
„Fenomenul de noroc literar” ar explica, după Davidescu,
diferenţa în planul receptării dintre doi mari scriitori francezi:
Villiers de l’Isle Adam şi Paul Verlaine. Primul „a rămas toată
viaţa un scriitor fără cititori în publicul mare”. Performanţele
lui stilistice („fraze somptuoase, pline de cugetare, larg
ritmate, ca o serbare antică”) şi ştiinţa adunată în paginile lui
nu i-au mişcat pe contemporani. Verlaine, din contra, i-a cucerit
cu „notele mici de versuri care imediat au pătruns în public.
«Les sanglots longs» sau «Il pleut dans mon coeur», fără a fi
tot ce are mai caracteristic, mai bun, răsună în urechile tuturor
ta o muzică dulce de leagăn, şi pare menit să treacă în
patrimoniul poeziei populare”. „E acest lucru un semn de
inferioritate?”, întreabă criticul. Nu - răspunde el -, e doar o
dovadă de „noroc literar”.
      În literatura noastră, exemplul cel mai pregnant de „noroc
literar” (adică de succes rapid) e - după Davidescu - Ion
Minulescu, care a găsit de la început „formule simpatice
comunicative, ca un prietenesc bună dimineaţa”. De pildă,
versurile „Eu ştiu că-ai să mă înşeli chiar mîine”, „Culoarea
wagnerienelor motive”, „Sosiră cele trei corăbii” etc. uşor de
memorat, lesne de repetat, agreabile. În contrast cu el e aşezat
autorul Plumbului. „Scriitorul acesta - afirmă criticul - repetă,
în mic, ceea ce s-a petrecut cu Villiers de l’Isle Adam. Scrisul
lui e lipsit de «noroc literar». Are toate calităţile intrinseci
talentului, dar nu a putut avea comunicativitatea uşoară şi
dulce a unor fericite formulări”. Pe Villiers de l’Isle Adam,
felul său de a scrie (rafinat, complex) 1-a făcut „un autor pentru
amatori”, inşi dornici de subtilităţi, 1-a „trecut dincolo de
popularitate” şi 1-a păstrat „în cea mai pură glorie”. Finalul
articolului sugerează posibilitatea unui destin similar şi pentru
Bacovia. Nu s-a întîmplat aşa.
      Afirmaţiile lui N. Davidescu necesită cîteva adnotări. El
vorbeşte despre Bacovia ca şi cum situaţia sa literară ar fi fost
încheiată. Or, în 1921, poetul nu publicase decît o carte. Cei
cinci ani scurşi de la apariţia ei (dintre care trei de război)
constituiseră un interval insuficient pentru ca publicul să
selecteze lucrurile cu lipici sufletesc din versurile sale.
Receptarea e un proces influenţat de starea morală a unei
societăţi. Minulescu a „prins” fiindcă, la mijlocul deceniului
întîi al secolului trecut, societatea românească se afla într-un
moment de exuberanţă, îndeosebi pentru tineri, preponderent
pentru cei din Capitală, care savurau deliciile celibatului şi ale
aventurilor mai mult sau mai puţin imaginare.  Cei căsătoriţi
ori pe punctul de a se căsători nu se pot bucura de versul „Eu
ştiu că-ai să mă înşeli chiar mîine”, iar sedentarii de plecarea în
depărtări a unor trenuri şi corăbii ! Deşi avea de partea sa un
început de „legendă” (întreţinută de anumiţi partizani ai
„poeziei noi”), Bacovia devine citabil într-un altfel de moment,

unul dificil, de criză morală. „Comunicativitatea” sa se exercită
în zona lucrurilor grave, e “adecuată” pentru cei decepţionaţi,
pentru cei care neavînd motive să se amuze, oftau. Ei existau şi
în 1906 şi în 1921, dar numărul lor creşte semnificativ abia spre
sfîrşitul deceniului al treilea.
      Vorba de la care am pornit („Eu n-am prea avut noroc”)
arată că, atunci cînd a spus-o, poetul nu tînjea după „glorie”, ci
după „popularitate”. Prima e vană, nu hrăneşte, n-aduce altceva
decît preţuirea unor „amatori” (ca să reiau vorba lui Davidescu).
În schimb, popularitatea are consecinţe în planul difuzării şi,
implicit, financiare, contribuie la veniturile unui autor. Or, după
căsătoria cu Agatha, poetul resimţea insuficienţa acestora.
      De ce totuşi am spus că n-avea dreptate să zică ce-a zis, să
fie sceptic în privinţa norocului său? Pentru că eu cred că
„norocul” unui scriitor e să impresioneze (iar el trecea ca un
„autor misterios”), să fie remarcat de confraţi şi să se menţină
în respectul lor, să-şi apropie treptat noi loturi de simpatizanţi.
Pînă în 1929, Bacovia realizase deja toate acestea. Nu se (mai)
strîmba nimeni şi nu mai ridica din umeri la auzul numelui său.
Percepţia că este “ghinionist” e aşadar falsă. Îl contrazic pe
poet, deoarece ştiu despre viaţa şi opera sa o serie de lucruri
pe care el nu putea atunci să le anticipeze. Şi pentru că eu cred
că e inoportun să te pronunţi că ai sau n-ai „noroc” înainte de a
presimţi sfîrşitul vieţii. Socotind bine, „norocul” lui Bacovia a
fost longevitatea sa. Dacă murea, să zicem, la vîrsta lui Goga
sau a lui Minulescu (născuţi în acelaşi an cu el), mai avea, oare,
posteritatea pe care o are? Mă îndoiesc. Aceştia şi alţii,
consideraţi „norocoşi” de contemporani, au pălit. Fără să facă
nimic deosebit, prin simplul fapt de a trăi şi de a fi omologat de
noua epocă, Bacovia i-a eclipsat, a apărut mai mare decît ei.
Paradoxal, însăşi ideea lui şi a susţinătorilor săi că e nenorocos
(poète maudit) i-a purtat noroc!

Rezistenţa la „înjurături”

      Cînd eram la catedră, nu-mi pica deloc bine să fiu „înjurat”
ca publicist, „înjuraturile” erodează  autoritatea unui profesor.
La început ele încîntă pe studentul corigent sau pe belferul
care nu scrie nimic ori scrie numai în „reviste academice”, apoi
ecoul lor se propagă şi către  alţi „binevoitori”. În cele din
urmă, creează o îndoială difuză asupra persoanei tale, inclusiv
celor care anterior îţi arătau simpatie şi-ţi purtau stimă. În
provincie, unde „răutăţile” sînt primite cu aviditate şi fără a li
se căuta motivele, impactul lor poate fi descumpănitor.
      Dintr-o asemenea aprehensiune, într-o zi (tocmai ţineam
un curs despre „anticritică”) mi s-a ivit în minte întrebarea:
cum se va fi simţit în faţa studenţilor săi (de-a lungul anilor -
mii) Mihail Dragomirescu, cel mai „înjurat” critic român? Eu
am fost doar „ciupit” de cîteva ori şi m-am neliniştit. Mă întrebam
ce ştiu cei din faţa mea despre respectivul incident şi dacă
trebuie sau nu să-l aduc în discuţie. Tentaţia de a o face era
foarte mare, însă de fiecare dată a învins gîndul că nu se cade.
A te explica în atari situaţii presupune incursiuni într-un trecut
obscur, complicat. Rezultatul evocării lui e, adesea, un discurs
ezitant, împleticit.
Adunate, „înjurăturile” împotriva lui Mihail Dragomirescu ar
umple mai multe volume. Au fost perioade în care regimul lor
era de averse. O parte din cotidiene, săptămînale şi lunare
formau coruri ca să-1 denigreze. În ariile lor e destulă repetiţie,
dar şi variaţie, căci capacitatea “personajului” de a enerva
mobiliza condeie din aproape toate grupările. În afară de Iorga,
de A.C. Cuza şi de Octavian Goga, nimeni n-a mai stîrnit, ca el,
atîta iritare şi (spre deosebire de cei citaţi) atîta umor!
      Contrarietatea faţă de Mihail Dragomirescu pornea nu numai
de la afirmaţiile sale, ci şi de la figura sa. Iser l-a desenat de
două ori: în „Viaţa literară şi artistică” (l, nr. 3, 21 ianuarie
1907, p. 24) şi în Cincizeci figuri contimporane (Ed. Flacăra,
1913, p. LXXVII). În primul, un fel de diptic (de o parte Simion
Mehedinţi cu „Convorbiri literare”, de alta el cu noile
„Convorbiri”), are capul teşit, ochi cu cearcăne ca nişte bandaje
negre, nas în vînt şi un bot de antropoid supărat. Poartă frac
deschis şi pantaloni cu lampas, ridicaţi peste curbura pîntecelui
bombat. În mîna stîngă ţine mănuşa mîinii drepte şi un baston
pe care îl spijină de coapsă ca pe o spadă. Toată alura sa e
semeaţă şi agresivă. În al doilea desen, de pe „fruntea îngustă”
se ridică „spinarea recalcitrantă a frizurei”, cum spune Petre
Locusteanu în textul însoţitor. Compoziţia feţei e schimbată
de prezenţa ochelarilor cu şnur, a mustăţii şi a ţăcăliei. Corpul
masiv şi privirea ţintită către depărtări îi dau un aer impozant,
statuar. Portretul dedus seamănă cu cel din descrierea lui E.
Lovinescu: „Nalt, spătos (încît, privindu-1 din spate, Caragiale
a exclamat: Ce bine ţi-ar şedea ţie, Mihalache, la coarnele
plugului !...), cu un moţ de păr pe o frunte îngustă şi concavă,
ostentativ convex însă la pîntec” (v. Memorii, Ed. Minerva,
1998, p. 89). „Stridenţa persoanei” (ib., p. 91) era accentuată
de comportamentul nu o dată bădărănesc, de încăpăţînări şi de
indignări, pentru care fu considerat „năvîrlios”.
     Pentru contemporani, Mihail (Mihalache, alteori Mişu)
Dragomirescu era „omul cu sistemul”, inventatorul „esteticii
integraliste”, al „tripartiţiilor”, al vivisecţiilor inutile, „spirit
dogmatic şi intolerant, prin excelenţă” (cf. Perpessicius, Opere,
5, Ed.Minerva, 1972, p.165), adversarul obstinat al
„microcriticii” impresioniste. Principalul său „talent” era de
a-şi ridica lumea în cap cu pretenţiile de seriozitate analitică şi

cu „hipervocabularul” său. „Nu-mi vor lua artiştii noştri în nume
de rău – credea el într-un număr de „Convorbiri” (1907, p.
462) –, dacă voi căuta să clasific şi să le arăt relativa lor importanţă
în raport cu perfecţiunea cu care izbutesc să-şi atingă idealul
(sic!)”. Ba l-au luat şi ei şi scriitorii, ricanînd aproape continuu
la aprecierile sale.
      Fiind un temperament violent, pretextele de a-l şicana
apăreau mereu: că e pedant, lipsit de tact, rigid, nedrept,
ranchiunos, tiranic, că nu e elegant „faţă de cucoane chiar dacă
ele sînt poete” (cazul Nataliei Negru), că falsifică citatele, că
nu-l mistuie pe Vlahuţă, că nu prizează lirismul lui Goga, că
exagerează valoarea lui Panait Cerna, că e hiperbolic cînd îi
compară pe scriitorii noştri cu scriitorii străini (găsea că Ştefan
Sfetescu şi Michăileanu-Stempo sînt superiori lui Wedekind şi
Strindberg), că nu face economie de tămîie cu anumiţi autori şi
că-i anatemizează pe alţii, că e „întortocheat” („scrie parc-ar da
în cărţi”) şi, nu în ultimul rînd, că e involuntar umoristic:
„înveselitorul critic”! Ibrăileanu, de pildă, îi reproşează felul
„cam prezumţios”, „grandomania afectată”, „disproporţia
amuzantă dintre arsenalul pe care îl întrebuinţează (ton grav,
exuberanţă de argumente, duioşie, ironie etc.) şi obiectul
discuţiei” (v. Opere, 10, Ed. Minerva, 1981, p. 340). Redactorii
rubricilor de „polemică măruntă”, al căror „client” e foarte
des, îi administrează epitete dintre cele mai ofensatoare.
Reacţiile celor pe care i-a contrariat sînt imoderate, virulente,
cîţiva regretînd că epoca nu permite să fie lapidat. Scandalizat
de „gugumăniile” debitate într-un articol despre arta plastică a
momentului, V. Cioflec vedea personalitatea criticului ca un
„morman de erori şi absurdităţi” (v.„Mihalachemania
clasificărilor”, în „Viaţa literară şi artistică”, l, nr. 19, 20 mai
1907, p. 149). Furios că a fost omis din „aper«u”-ul („o privire
asupra literaturii contimporane”) la cartea de literatură pentru
clasa a Vll-a, N. Davidescu (nota nu e semnată, dar exemplele
date în ea arată că-i aparţine) îl declara „cel mai prost dintre cei
17 milioane de cetăţeni ai României Mari” (v. „Dobitocul”, în
„Cuvîntul liber”, seria II, 2, nr. 32, 10 octombrie 1925, p. 22).
Iar Tudor Arghezi (notiţa sa are iniţialele redacţiei: B. de P.) îi
denunţă „înfăţişarea hîdă” şi faptul de a fi „cel mai grandios
monument de gunoaie intelectuale pe care l-a adăpostit o
universitate” (v. „Asasinarea unui mort”, în „Bilete de Papagal”,
nr. 117, 23 iunie 1928, p. 3). Tot el îl „bărbiereşte” complet şi
cu perdaf în Tablete din ţara de Kuty, într-un capitol amplu (21
pagini) de mare amuzament. Spre deosebire de însemnarea
din revistă, aci îl „înjură” rîzînd, lăsîndu-1 să se „desfăşoare” şi
subliniindu-i comicul: „[Mya Lak] e uzat şi diformat ca un
ambalaj de sac: urzeala cedează de jur împrejur. Adipozităţi
diluate dintr-un material cu instabile coherenţe. Cusătura
picioarelor e coborîtă la gambe, subsuorile deplasate pe şolduri
sunt ca la crapi, braţele şi-au pierdut coltucele şi genunchii
rotula: E otova şi lins. Însuşi craniul s-a modificat, ca pălăriile
accidentate. Buzele strînse ca gura sacului cu o sfoară la
căpătîiul deslînat, al unei ţăcălii de cîlţ. Poartă ochelari simbolici:
doi de zero” (p.75). Mya Lak e mojic, vulgar, neglijent („miroase,
să mă ierţi, a pişat” - p.84); are revelaţii de semidoct şi
reacţionează complet inadecvat. Discursul ţinut de el frizerilor
e în linia lecţiilor pe care, ca profesor, le ţinea studenţilor, -
hipercritic, detaliat excesiv, superfluu: „Nu este nimerit să se
spuie unui client, după ce îl bărbiereşti, să vă fie de bine.
Peste puţine minute unul dintre dvs. mă va bărbieri şi pe mine
şi nu aş vrea să particip ca obiect la un act criticabil. De ce: să
vă fie de bine? (Analitic). Întîi, de ce: să vă fie? al doilea, de ce:
de bine? al treilea, de ce să vă fie de bine? Căci, întîi, nu este
logic. Al doilea, nu este simetric. Al treilea, este problematic.
Al patrulea, e monoton. Al cincilea, nu e plastic. Al şaselea, nu
are culoare. Al şaptelea, nu există succesiune. Al optulea, nu
are conţinut. Al noulea, este fără raport de cauză la efect...
Sunt 43 de motive care se împotrivesc ivirii unei acţiuni în
analogie cu o acţiune epuizată. (Un domn oprit în pragul uşii
voise să intre. A ascultat, şi pleacă înjurînd.) Domnul cu pălăria
mare şi plete (plecînd): Du-te-n...” (p. 81).
     Neîndoielnic, contemporanii s-au distrat copios citind
parodia „sistemului” şi a modului de a despica firul în
paisprezece, patruzeci şi trei sau o sută, la catedră, în manuale
şi reviste. Caricaturizarea nu 1-a afectat pe Mihail Dragomirescu,
„suflet tare”, refractar, impermeabil, imun şi, pe deasupra,
capabil de retorsiuni. Avea ceva de Don Quijote: convertea
lucrurile, atitudinile, ideile după o logică particulară, dîndu-le
interpretări convenabile demersurilor şi poziţiei sale sociale.
Receptate prin grila regulilor inventate de el, insultele,
invectivele, sarcasmele (într-un cuvînt ”înjurăturile”) îşi
pierdeau caracterul vituperant şi căpătau o altă semnificaţie
decît cea pe care le-o atribuiau adversarii. În timp ce pe cei mai
mulţi dintre noi, ele îi „blochează”, îi „dărîmă”, îi „termină”,
lui îi infuzau un plus de vigoare în polemici. Ca în tenis, prelua
forţa loviturilor venite din terenul celorlalţi. Cazul e uimitor şi,
dintr-un punct de vedere, exemplar, căci ultimele temeiuri ale
oricărei rezistenţe sînt un metabolism ideologic puternic şi
fidelitatea faţă de tine însuţi. Diferit în structura mea intimă
de un asemenea „personaj”, uneori aproape că îl admir.

             Constantin CĂLIN
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Interviul Acoladei: GABRIEL CHIFU
„…Fiinţa noastră este mult mai complicată şi ca s-o descriem cât de
cât convingător în adevărul ei ne ia toată viaţa şi toată literatura”

Încalc de
această dată
principiul de a
găsi chei ale
existenţei unui
poet pornind de
la câte un vers
memorabil. Şi
totuşi, cei 107
km pe care îi
parcurgeţi spre
Calafat, pentru a
celebra venirea

primăverii, sunt o parte de drum răscumpărător... Cred că
„malul fluviului” şi „pădurea de liliac înflorit” vă vor ajuta
să recunoaşteţi paradisul... mai lesne. Despre Dunăre,
despre crânguri, despre copilăria pierdută şi regăsită aş
vrea să vorbiţi la început. Despre părinţi, ca însufleţitorii
acestui paradis.

Cineva observa că singura formă de paradis în care
avem acces în timpul vieţii noastre pământeşti este
copilăria. Mi se pare un adevăr simplu la care subscriu.
Încerc aici să detaliez, să-mi explic de ce şi nădăjduiesc să
nu fiu supărător de banal. În primul rând, în copilărie tot
ce trăim este nou, ne surprinde şi ne bucură. Simţurile
noastre, ca şi mintea şi inima noastră sunt inocente şi sunt
deschise, atente, percep totul amplificat, proaspăt-
nedeformat-nealterat-miraculos. Suntem aidoma unor vase
goale, neîncepute, care se umplu de simţire şi de gând, ca
de un vin tare. Şi, în al doilea rând, atunci, în copilărie,
existenţa noastră se desfăşoară neameninţată, fără să fie
pusă la îndoială de nimic, fără sentimentul timpului-care-
se-scurge-inexorabil, fără sentimentul morţii, al finitudinii,
al sfârşitului de neocolit, se desfăşoară, aşadar, într-un
prezent fără hotare, se desfăşoară în deplinătate. În
copilărie nu există, pentru fiecare dintre noi, acel „schelet
din dulap” (aici, o metaforă pentru trecutul propriu cu
greşeli, cu eşuări, ca şi pentru gândul morţii şi pentru acea
îngrijorare care, în ani, prind rădăcini în mintea noastră şi
ne devastează!...).  De aceea cred că în copilărie toţi suntem
fericiţi, chiar dacă, după criteriile de mai târziu, ale
„oamenilor mari”, n-am fi avut neapărat motive să fim. De
pildă, eu. Am copilărit într-un biet orăşel  de la o margine
de lume, într-o perioadă, sfârşitul anilor 50 începutul anilor
60, de sărăcie şi nesiguranţă, căci epoca stricării
rânduielilor, a  transformărilor brutale ale lumii româneşti
după noile standarde ideologice era în plină desfăşurare şi
ne afecta  evident: stăteam cu chirie într-o căsuţă veche şi
fragilă, fapt care m-a marcat, ne duceam traiul dintr-un
singur venit, al tatei, cu o profesie, avocat, care nu era
bine văzută, iar mama, o femeie de o frumuseţe legendară,
extrem de sensibilă, era casnică. (Casnică, asta trebuia să
declar mereu în diversele fişe personale pe care eram pus
să le completez!). Acum realizez că le era greu, foarte greu
părinţilor mei să ne crească pe mine şi pe fratele meu mai
mare. Atunci însă nu realizam. Fiecare zi era un dar fără
seamăn, o aventură nemaipomenită, fiecare zi era lumină
şi bucurie pură, fiecare zi petrecută în acel loc de pe malul
Dunării, un loc care mi se părea hărăzit (chiar şi azi mi se
mai pare!): fluviul făcea acolo un arc larg, binecuvântat,
îmbrăţişând orăşelul cu casele, vilele şi palatele lui
antebelice şi interbelice, cu străzile lui largi şi perfect
geometrizate, cu colina lui plină de parcuri impresionante
prin vegetaţia bogată şi cu clima lui având dulci şi
enigmatice influenţe mediteraneene.

În rememorările dumneavoastră găsesc seriozitate şi
bună cuviinţă, la antipodul trăirii libere şi fără constrângere,
aşa cum o faceţi în poezie...Sunteţi unul, acelaşi, altul în
scris? Parte  a întregului? Sau „suma împăcată a erorilor şi
izbânzilor”, cum spuneţi?

Nu ştiu la ce vă gândiţi când vorbiţi despre „seriozitate
şi bună cuviinţă”, care s-ar regăsi în rememorările mele.
Dacă vă referiţi la textele din „Năstruşnica istorie a lumii
de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită”, acolo încercam
un fel de arheologie, de recuperare a trecutului personal, a
lumii originare pierdute. Unghiul din care priveam
întâmplările, oamenii şi lucrurile era al acelui copil pentru
care totul se contura fabulos, „năstruşnic”. Cartea aceea
era mai degrabă o rememorare sub semnul purităţii iniţiale
a viziunii, sub semnul inocenţei, o inocenţă pe are am căutat
s-o reconstitui pe calea textului literar, o inocenţă pe care
am voit-o autentică, nu simulată.

Altfel, convingerea mea este că, într-adevăr, fiinţa
are nenumărate paliere, misterioase, contradictorii, pe
care orice scriitor are datoria să încerce să le descopere,
să le exploreze, să le descrie. Fiinţa noastră este un
palimpsest, scris peste scris, adevăr peste adevăr, sentiment
peste sentiment, poveste peste poveste. Eu îmi asum
alteritatea, explicit: „Suntem mai mulţi în acest trup/ …  N-
aş putea spune că-i cunosc pe ceilalţi şi că/ ne înţelegem
frăţeşte.” – sunt versuri dintr-un recent volum al meu. Şi
tot explicit, în diverse interviuri şi în alte confesiuni publice,
mi-am asumat, cum să spun?, mersul simultan pe căi
existenţiale şi textuale diferite, dacă nu cumva chiar
divergente, crezând că numai aşa pot ajunge la adevărul
meu de profunzime. În felul acesta am avut sentimentul că
îmi multiplic viaţa, mi-o sporesc, îmi amplific fiinţa, devin
mai bogat. Reconfirm, sunt „suma împăcată a erorilor şi
izbânzilor mele”, dar, adaug, sunt şi suma tuturor acestor
drumuri atât de diferite între ele pe care am dorit să păşesc
în acelaşi timp.

Vă citesc poezia cu bucurie şi uimire, chiar de la debutul
dvs. în volum. Din scris, eraţi un destin fericit, dar nu aş
vrea să încurcăm cele ale vieţii, cu cele ale literaturii. Vă
simţiţi oltean pur sânge? Sunteţi orgolios, războinic sau
dimpotrivă? Există o tipologie a olteanului, dincolo de micile
istorii orale, cu bancuri şi anecdote?

Nu sunt sigur că am habar ce înseamnă să fii „oltean
pur sânge” şi nu sunt preocupat dacă particularităţile,
caracteristicile mele ca persoană sunt determinate de
regiunea geografică, sau de zodie, sau sunt, mai degrabă,
ereditare…  Cum este olteanul? Inteligent sau doar isteţ?
Poate un dram de inteligenţă nu-mi lipseşte. E, apoi,
înzestrat cu o mare uşurinţă de a crea conexiuni logice?
Sper să am o fărâmă din această însuşire. E şi extrem de
adaptabil, o fire practică? N-aş zice că sunt astfel. Apoi,
spuneţi: orgolios, războinic. Poate că da, dar văd în aceste
defecte - nu calităţi! - un semn al zodiei mele, Berbecul, nu
al apartenenţei geografice. Deşi, o rectificare iarăşi s-ar
impune: în dreptul numelui meu, mai potrivit decât
„războinic” este să punem cuvântul „luptător”. În fine, unde
se cuvine să încadrăm această trăsătură prezentă în firea
mea, faptul că în mine un spirit accentuat de a face, o
voinţă de a construi şi de a duce lucrurile până la capăt se
împletesc, coexistă, în chip imposibil, cu o delăsare, cu o
lene, cu o neglijenţă şi cu lipsa de antrenament al minţii?
Şi aşa mai departe… N-aş vrea să mai continuăm pe drumul
acesta al tipologiilor zonale. Nu mi se pare revelator. Cum
tocmai căzusem de acord chiar în cursul acestei discuţii,
fiinţa noastră este mult mai complicată şi ca s-o descriem
cât de cât convingător în adevărul ei ne ia toată viaţa şi
toată literatura. Am sentimentul că făptura aceasta care
mi-a fost dată este un aparat straniu şi miraculos, pe care-
l cercetez uimit fără să reuşesc să înţeleg exact cum se
foloseşte, fără să înţeleg tot ce înseamnă şi ce poate.

Aţi simţit umbra tutelară a lui Arghezi, peste filele
albe care îşi af lau „scriindu-se” o altă existenţă a lor,
secretă?

Ei da, răspunsul meu este afirmativ, Arghezi m-a
însemnat, dar iarăşi nu am certitudinea că acest fapt ţine
de „oltenitatea” comună; poate, în realitate, e vorba de o
afinitate strict literară. Oricum, cred că dincolo de regulile
ştiute, dincolo de teorii, fiecare dintre noi are în minte un
model, un reper, o întrupare a poeziei cu p mare. Acest
arhetip, ce se formează în mintea noastră cumva obscur,
dar profund şi definitiv, funcţionează cu precizie ca un fel
de balanţă cu care cântărim diferitele încercări individuale
de a face poezie. Ei bine, pentru mine, în limba română,
poezia lui Arghezi se apropie cel mai mult de acel arhetip al
poeziei.

Nu cred că poeţii care rezistă, care se detaşează de
flanc, intră uşor în clasificările literare, mai ales dacă trece
o vreme bună după primele cărţi. Se vorbea într-o vreme
despre generaţia în blugi. Vă consideraţi optzecist? Unul
atipic? (Nu-mi place formularea, dar o preiau pentru a
deschide drumul spre un răspuns.)

Ca vârstă, da, sunt optzecist. Dar ca poietică, n-am
făcut parte din nucleul dur al opzeciştilor. Eu am debutat
mai devreme decât poeţii şi prozatorii optzecişti. S-a
întâmplat că talentul meu literar s-a manifestat de timpuriu
proiectându-mă în atenţia publică, în viaţa literară activă.
Acest fapt a reprezentat un avantaj, dar şi un dezavantaj:
poeţii optzecişti tipici şi-au pregătit mai bine intrarea în
arenă, şi-au luat un maestru şi au venit cu o poezie
înnoitoare sau, oricum, rezonantă cu ceea ce se petrecea

remarcabil atunci în poezia lumii. Pe când eu m-am inventat,
m-am construit singur, cumva izolat şi pe bâjbâite. Cu timpul,
lucrurile s-au schimbat, eu am căutat să mă redefinesc
literar permanent. Dacă la început contează în mod decisiv
apartenenţa la un grup, mai apoi vocaţia individuală învinge,
personalităţile se aleg pe temeiul operei fiecăruia. La
maturitate, bilanţul se face altfel, individual, pe ce ai scris.
Observ că în anii din urmă, tot mai des, am început să fiu
numărat în casa optzecismului. Ceea ce nu-mi displace,
dar nu constituie o miză pentru mine. Acum e prea târziu,
acum ceea ce mă interesează este să mai am energia să
scriu cărţile pe care le-am gîndit şi să le scriu aşa cum le
visez, cum le închipui. Dacă vor fi revendicate de optzecism
sau de altă zonă nu e decât un fapt secundar.

Studiile critice vorbesc la anumite intervale de timp,
despre noua poezie, noul roman etc. Vă încumetaţi ca „poet
înţelept” să definiţi noua poezie de la noi? E mai degrabă o
zonă a dezmărginirii ? Are legile ei secrete? Mă întrebam
„ascultând” poezia la Ateneu, la Biblioteca Universitară,
recent... Ce speranţe, ce şanse are un poet tânăr, când se
apucă de scris.... Apune ceasul postmodernismului? Ce haine
va îmbrăca lirismul?

Cred că glumiţi,  eu nu sunt un „poet înţelept”.  Sunt
un ins care mereu uită ce este poezia şi mereu încearcă să-
şi aducă aminte ce este, scriind poezie şi reflectând asupra
ei. Răspunsurile mele sunt vagi, nu sunt sunt mulţumitoare
nici pentru mine însumi, ce să le mai impun altora. Mereu
mă încurc în alergarea aceasta verbală a mea şi mereu o
iau de la capăt. Aşa încât am serioase îndoieli că v-aş putea
oferi un răspuns satisfăcător când îmi cereţi să definesc
„noua poezie” de la noi? Dar la care „poezie nouă” vă
gândiţi? Dacă e vorba despre cea scrisă de noii poeţi/ tinerii
poeţi, aceasta s-ar caracteriza printr-un minimalism
extrem, printr-un refuz categoric al lirismului care
edulcorează, prin dispreţul faţă de acel suprasens, faţă de
acea proiectare în metafizic şi, ca însemn al onestităţii de
atitudine, prin asumarea notaţiei banale, a terestrităţii şi a
mizerabilismului existenţei cotidiene. Personal consider că
această cale prezintă riscuri considerabile, de pildă, însuşi
riscul de a se pomeni cel care păşeşte pe această cale cu
spatele la zid (adică, înafara poeziei). Dacă însă „poezie
nouă” înseamnă chiar poezia înnoită (sau dacă preferaţi,
poezia care se înnoieşte continuu) pe care o scriu marii
noştri poeţi din toate generaţiile, cei capabili să renoveze
poezia şi s-o aducă la zi, atunci discuţia este mai complicată.
Opinia mea (dar o opinie, repet, care nu are valabilitate
decât pentru propriile mele încercări poetice, nu şi pentru
ale altora) este că atenţia poetului trebuie să se concentreze
asupra trăirilor, sentimentele proprii, pe care să le
înregistreze şi să le transmită cât mai fin şi cât mai corect/
autentic/ nesimulat. Iar ca scriitură, calea de astăzi a poeziei
mi se pare a fi calea curajoasei însumări tolerante a celor
mai diverse forme/ tipare/ formule de expresivitate. Am
apelat  mereu la o analogie:  în elanul său mărturisitor, în
dorinţa sa de a cuprinde adevărul său personal în
integralitatea sa, poetul prin noua sa poezie este aidoma
unei uriaşe armate romane care cucereşte tot în calea sa
şi îşi apropriază tot, asimilează tot, preschimbând totul din
ceva străin în ceva propriu. Poetul, preia şi resuscitează
formele/ tiparele/ formulele de expresivitate de până la el,
nelăsând nimic deoparte, cu un aer de superioritate şi cu
aroganţă. Sau, cu altă analogie, poetul prin noua sa poezie
se află în situaţia unui constructor care ajunge să înalţe un
edificiu extraordinar, ce ne surprinde prin originalitate şi
forţă, utilizând tot ce îi stă la îndemână, materiale şi idei
noi, dar şi elemente valoroase de la case vechi, pe care le
integrează în noua construcţie, dându-le o semnificaţie
surprinzătoare. Poezia nouă nu are şanse decât ca sumă a
tot, dacă foloseşte tot, şi elemente demodate de „recuzită”,
reînsufleţind tot şi aducând tot la o nouă viaţă. Dacă această
atitudine auctorială se cheamă postmodernism sau
altcumva nu am idee şi nici nu sunt preocupat să-i fixez un
nume. Ceea ce sper este că printr-o asemenea poziţionare,
poezia se poate menţine vie, se poate înnoi.

Sunt dintre cei care cred că poetul este singurul în
stare să-şi spună cu voce tare propria poezie. După cum nu
renunţ la starea de singurătate absolută, când, „la ora
slabă” iei cartea care ţi se dă doar ţie, într-o intimitate a
textului, trăită pe cont propriu. Cum aţi trăit poezia, toamna
trecută? În Grecia, la Salonic, aţi purtat o „cunună de laur”.
Aţi împrumutat propria voce, poeziei proprii.

Şi eu credeam cândva că poetul citeşte cel mai bine
cu voce tare propriile versuri. Şi credeam asta, îmi recunosc



Acolada nr. 9  septembrie 2012 11

Interviu realizat de
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trufia, şi despre mine. Nu mai sunt convins. În ultima vreme
am fost dezamăgit de propria mea rostire: am constatat că
mă bâlbâi sau mă grăbesc, că nu pun corect accentele.
Apoi, uneori, găsesc că versurile mele sună stins, ca un
text în proză, fără acea intensitate, fără acea „electricitate”
a poeziei, ceea ce iarăşi mă nemulţumeşte profund. Sper
să fie doar o impresie a mea. La Salonic, de fapt la
Leptokaria, pe malul Mării Egee şi la poalele Olimpului,
mai mulţi poeţi am experimentat, ne-am supus la o probă:
am vrut să vedem dacă poezia mai mişcă sufletul şi mintea
nu a unor cititori, ci a unor ascultători, e drept iniţiaţi, aşa
cum se întâmpla în vechime, la început. O condiţie a acelei
competiţii era ca versurile citite să fie noi, neapărute în
cărţi. Eu am câştigat acel concurs-joc, dar nu am căpătat
certitudinea că poezia mea trece neapărat pragul spre un
auditoriu. Cititul poeziei în gând, în singurătate este altceva:
avantajează poezia bună, care are un grad se subtilitate
ridicat. Ai vreme să stărui asupra versurilor, să revii asupra
lor, să le cântăreşti şi să le observi adâncimea şi
originalitatea, frumuseţea în fond.

Craiova a intrat în anecdotica vremii şi prin istoriile
„multe şi mărunte” ale scriitorilor grupaţi în jurul revistei
Ramuri. Nu vom vorbi despre ele. Cum era oraşul acesta
„boieresc” cu parfum secret, în anii adolescenţei, ai tinereţii
şi ai împlinirii literare?

Aşa cum probabil se ştie, pentru mine punctul originar,
locul matricial este micul orăşel de la Dunăre, Calafatul,
am mărturisit acest lucru chiar la începutul discuţiei
noastre. În 1968, am fost siliţi să părăsim orăşelul şi să ne
mutăm într-un târg prăfuit de câmpie, Băileşti: prin
reorganizarea teritorială de atunci, se desfiinţase
Tribunalul din Calafat şi tata fusese repartizat la judecătoria
din Băileşti. Am rămas acolo doar un an de zile, am urmat
clasa a opta: mă simţeam disperat, locul acela nu-mi plăcea
deloc, în comparaţie cu oraşul unde mă născusem şi îmi
petrecusem primii ani de viaţă. Am dat admiterea la liceu
în Craiova, în cea mai prestigioasă şcoală din această parte
de ţară, la Colegiul popular Nicolae Bălcescu din Craiova,
adică, astăzi ca şi mai înainte, Colegiul Naţional Carol I. La
început am perceput Craiova tot ca pe un spaţiu străin,
ostil: ca să bravez, voind să mă obişnuiesc cu un regim de
viaţă spartan, am cerut părinţilor mei să locuiesc la
internat. Previzibil, n-am rezistat acolo, m-am îmbolnăvit,
traiul în „cazarma” aceea a fost un infern pentru mine, un
adolescent firav şi care se bucurase de atâta dragoste şi de
atâta grijă din partea părinţilor săi. Aşa încât nu aveam pe
atunci ochi - de fapt, miros! - pentru parfumul secret al
oraşului boieresc. Mai degrabă îl simţisem demult, în prima
copilărie, cînd veneam la Craiova împreună cu mama, în
vizită la mătuşile sale. Şi, desigur, mai degrabă îl percep
astăzi, când am luat distanţă şi când am ajuns iar să vin
doar în vizită la Craiova, nu să locuiesc efectiv. Acum am
răgazul şi am starea să admir bisericile şi parcurile, casele
vechi şi frumoase, cum este şi a noastră, ca şi palatele
Craiovei, superbe, care spun o tulburătoare poveste despre
un timp uitat, în care bogăţia şi gustul rafinat, bunăstarea
şi traiul tihnit făceau parte din normalitatea oraşului.

La Craiova a trăit, într-un exil asumat, I.D. Sîrbu,
scriitorul cu un teribil destin postum. În anii aceia,
personajul Gary se ascundea, pentru a supravieţui, în spatele
unor măşti care nu i-au descoperit adevăratul chip. Trăia
în umbră, dar cu mare intensitate, încercând să se salveze
prin scris. Scrisorile către prieteni nu lasă loc prea multor
iluzii. Într-o asemenea scrisoare, vorbeşte despre o noapte
dintre ani sărbătorită „pe cinste”, cu pâine şi parizer. Ştiu
că aţi fost în primăvara acestui an la Petrila. În ce termeni
vorbim, putem vorbi despre târzia dreptate care i se face
lui I. D. S.? Cu ce preţ?

Da, la Craiova trăia şi Ion D. Sîrbu, cum trăia şi Eugen
Negrici: dar n-aş spune că oraşul acesta a ştiut să-şi
recunoască valorile excepţionale şi să le aşeze unde le era
locul. Cei doi n-au avut o viaţă prea uşoară la Craiova.
Dimpotrivă. Tendinţa dominantă a celor din lumea culturală
locală era aceea de a le căuta nod în papură, de a-i pune în
umbră, de a-i face să se piardă în cenuşiul autorilor
provinciali. Cumva diferită a fost situaţia lui Marin Sorescu:
el avea avantajul că venea din Bucureşti, era validat acolo
şi în străinătate, avea autoritatea câştigată în capitală şi
atunci statutul său craiovean a fost diferit. Pe Ion D. Sârbu
l-am cunoscut, desigur, iar în tinereţea mea îl frecventam
împreună cu alţi colegi de generaţie. Gary acela era
înţelepţit, ieşise din perioadele lui turbulente, despre care
doar am auzit poveşti, nu le-am trăit. Cel care insistase
foarte mult să ne apropiem de Ion D. Sîrbu şi să-l cultivăm
a fost Ştefan Aug. Doinaş, care pentru noi era un maestru
şi un model de civism. Ion D. Sîrbu ne impresiona prin
cultura lui solidă, vedeam în el un om venit dintr-o altă
lume, normală, dar imaginea lui în mintea noastră era
cumva estompată de ceea ce publica el pe atunci, de piesele
pe care i le jucau teatrele, care nu ne impresionau literar
şi nici ca atitudine. Gândindu-mă acum la aceşti doi scriitori,
Doinaş şi Sîrbu, şi la felul cum mi-i reprezentam eu pe
atunci, constat cu amărăciune că atât de des oamenii şi

lucrurile se dovedesc a fi cu totul altfel decât ni-i închipuim.
Exemplar nu era cel care părea a fi aşa, ci celălalt, cel
umil.

Sunteţi Gabriel, un „picaro” care se repovesteşte în
proză. Venirea la Bucureşti a avut loc într-un moment al
maturităţii. Schimbare de loc, poate şi de noroc. V-au
aşteptat cărţi, proiecte, călătorii (ştiu că le iubiţi...), invidii.
Cum vă simţiţi ca vieţuitor în oraşul care v-a adoptat, în
oraşul care se vrea iubit pur şi simplu, cu o putere care să
înfrângă feţele diurne ale răului, prezente la oricare pas?

Din unghiul meu, lucrurile se văd diferit decât le vedeţi
dumneavoastră. Venirea la Bucureşti s-a petrecut, într-
adevăr, „într-un moment al maturităţii”, cum spuneţi dv.,
sau într-un moment când literar cunoşteam cu precizie ce
am de făcut, cum aş fi tentat eu să spun. Dar schimbarea
de loc a fost şi una de noroc? N-aş fi atât de sigur. Da, a
crescut doza de vizibilitate, da, am scăpat de o anumită
atmosferă de provincialism care tindea să devină
sufocantă, dar am înregistrat şi pierderi considerabile. De
pildă: la Craiova eram propriul stăpân al vieţii mele, la
Bucureşti nu mai sunt în întregime. O importantă cantitate
din energia mea s-a dus pe apa sâmbetei, adică s-a dus pe
tot felul de cauze străine, îndepărtate de adevărul meu
personal, cauze adeseori vag definite, zadarnice, în care e
dificil dacă nu imposibil să înregistrezi rezultate, izbânzi
concrete, măsurabile. Apoi, consecinţă firească, s-a
diminuat teribil timpul care mi-a rămas pentru ceea ce mă
interesează într-adevăr, să scriu, să citesc şi să reflectez
asupra scrisului. Cât despre cărţi, proiecte, călătorii,
acestea făceau parte din existenţa mea şi la Craiova. Iar
invidii, chiar nu înţeleg pentru ce m-ar invidia cineva. În
fine, mă întrebaţi cum mă simt ca „vieţuitor în oraşul care
m-a adoptat”. Aici e de precizat că, mutându-mă la
Bucureşti, am nimerit într-o complicaţie ce părea fără
sfârşit şi care, pe altcineva, ar putut să-l ducă la infarct.
Împrumutându-mă de cea mai mare parte din bani, am
cumpărat un mic apartament într-un complex rezidenţial,
dar firma respectivă a intrat în insolvenţă. Rămăsesem cu
datorii, dar fără casă. Nu eram şi acolo şi acolo, în cele
două oraşe, ci eram nici acolo, nici acolo, între cele două
oraşe/ slujbe/ case. Prins la mijloc, între lumi, stăpânit de
un straniu sentiment de nelocuire, golit de sens. După patru
ani de întârziere, în noiembrie anul trecut, am intrat, slavă
Domnului!, în acea mică locuinţă. A fost un stres fără
seamăn, e ca şi când aş fi traversat un deşert şi abia acum,
de o jumătate de an, fac eforturi să mă reobişnuiesc cu un
trai normal, care cuprinde regimul zilnic de lecturi şi de
scris, de vieţuire întru literatură. Să vedem dacă am să
reuşesc. Cum sunt curios să văd şi dacă voi dobândi
disponibilitatea de a iubi oraşul acesta, Bucureştiul, dacă
voi fi în stare să-i pătrund taina, aura proprie.

Poezia este o formă deplină a libertăţii. Există o
solemnitate în această formulare, pe care o preluăm, cu
inocenţă. Ne şi temem de povara cuvintelor mari. În
subtext, e aici, ca într-o sentinţă, fragilitate, îndoială,
nelinişte, ecou. Câtă putere, G. C., vă dă această libertate?
În ce constă ea?

Cred că să preluăm această formulă, poezia - o formă
deplină a libertăţii, ar fi, aşa cum observaţi, un  semn de
inocenţă şi, chiar mai rău, un semn de înţelegere grăbită a
poeziei, un semn de reprezentare a ei prin locuri comune.
Eu aş fi tentat să răstorn raportul: pentru cel care o scrie,
poezia este, dimpotrivă, un spaţiu al rigorii, al controlului
perfect de sens, de cuvânt, de expresie. Ca să obţii noutatea
şi să-i creezi cititorului sentimentul de liberate, tu, ca autor,
trebuie să fii în stare să dai la o parte din versurile tale
clişeele, repetiţiile,  deja vu-ul, părţile edulcorate sau pe
cele „aţipite” ori de-a dreptul „bolnave” ale discursului,
trebuie să nu baţi câmpii, să mergi pe sârmă, să renunţi la
foarte multe, trebuie, aşadar, să arăţi disciplină, capacitate
de a te înhăma la o trudă în care echilibrul între meşteşugul
migălos şi inspiraţie e greu de păstrat, trebuie să fii un
maestru al rigorii, un schivnic al cuvântului viu, al cuvântului
însufleţit, al cuvântului plin de înţeles.

Paradoxal, toată această schivnicie, această
restrângere de sine se preschimbă miraculos, de la un
moment dat, în putere. Însă nu din libertate cred eu că
provine puterea, ci din ştiinţa de a scrie, din ştiinţa de a
pregăti şi de a pune în lumină efectele de expresivitate
verbală. Dacă uneori eşti norocos şi simţi că ai atins o
asemenea putere prin poemele tale, trebuie să te bucuri cu
umilitate, cu smerenie, cu modestie, ca de un dar care ţi-a
fost dat şi pe care nu-l meriţi.

Îmi închipui că, dând poeziei ce e al poeziei, trăiţi cu
bucurie şi dăruire vitală, clipa... Aşa să fie, Gabriel? Unde
(mai găsiţi) sacralitatea existenţei? Nu e poezia, până la
urmă, aşa cum o scriaţi în tinereţe, una dintre dovezile
paradoxale?

Din păcate, sunt silit să vă infirm supoziţia. Nu pot fi
explicat corect prin imaginea aceasta unică, a bucuriei şi a
dăruirii vitale cu care aş trăi clipa. Nu. Sunt o fire duală,
scindată, marile mele elanuri, care există, alternează cu şi

se alimentează din stările mele devastatoare de depresie,
de cădere, de resimţirea unei inadecvări fundamentale
între mine şi tot restul, dar şi între mine şi mine. Vitalismul
e o parte din adevărul meu personal, altă parte este
existenţa contemplativă, devitalizată, ca făptură verbală,
dacă vreţi. Apoi n-aş vrea să ocolesc un moment de răscruce
prin care am trecut şi care m-a făcut să reconsider totul,
să dau altă valoare vieţii mele: am suferit un grav accident
de maşină şi frontiera dintre a fi şi a nu mai fi a fost extrem
de subţire pentru mine, extrem de uşor de trecut. Am
cunoscut suferinţa şi îndoiala de sine, dar, rămânând totuşi
în viaţă, am ieşit din această încercare întărit, limpezit, şi,
în fond, îmbogăţit. Pentru mine, acum, după acea
experienţă la limită, fiecare nouă zi, fiecare clipă care îmi
este dată reprezintă un dar suprem şi resimt încărcătura
sa de sacralitate. E un adevăr al fiinţei mele de profunzime
pe care nu vreau să-l pierd, să-l uit, deşi trupul este supus
greşelii şi „nu ţine minte”.

Biblioteca este un blazon pentru casa unui scriitor.
Am intrat în locuinţele unor celebri oameni de litere şi pot
rememora – deformare a zodiei – feluritele soiuri de lemn,
locurile tainice ale unor cărţi rare, şirurile de cărţi
întrerupte de cartoline ilustrate, sfeşnice vechi... Biblioteca
este spaţiul ocrotitor, electrizant şi totuşi tăcut, mustrător,
vetust. O turbincă în care trăieşte îngrădit trecutul. Un
obiect rar, până la urmă. Trist. Cum arată biblioteca dvs.
de azi?

Reţin elogiul splendid pe care-l faceţi bibliotecii ca
spaţiu protector şi totodată generator de energie pentru
cel care scrie. La Craiova, unde casa e încăpătoare, am
mai multe biblioteci, mai mari sau mai mici, cred că şase în
total. Am o superstiţie, am ţinut să existe măcar un raft de
cărţi în fiecare încăpere…  La Bucureşti, din motivele pe
care vi le-am expus mai înainte, m-am aflat în situaţia de a
strânge totul într-un cufăr, precum poeţii de odinioară sau,
vorba dumneavostră, într-o turbincă, o turbincă la propriu,
nu la figurat: căram de acasă cărţile de care aveam nevoie
şi le duceam înapoi pe cele pe care le citisem. Acum, în
noua locuinţă, mi-am acumpărat fireşte ceva mobilier şi,
cum era de aşteptat, am început cu rafturile de bibliotecă.
Mi-am adus cam o sută-două sute de volume de acasă,
reprezentând titluri foarte apropiate, de urgenţă, ca să zic
aşa şi am lăsat destule poliţe goale în care să aşez volumele
noi. Observ însă că încep să se ocupe locurile goale într-un
ritm  mulţumitor.

Care erau cărţile iubite în tinereţe?
Dostoievski, Rilke, Kafka, Borges, Hölderlin, Cehov,

Baudelaire, Camus, să spunem. Dar şi mulţi alţii: de la
autori de texte filosofice, Heidegger, Nietzsche, până la
scriitori români, Caragiale, Creangă, Arghezi, Bacovia,
Urmuz, Călinescu. Citeam cu lăcomie, cu cititul îmi ocupam
aproape tot timpul. Cititul mai mult decât scrisul era forma
mea preferată de existenţă. Acum, din păcate sau din
fericire, nu mai am inocenţa de atunci, mi-am pierdut multe
dintre iluzii. Sau poate doar mi s-au deschis ochii. De pildă,
îmi dau seama, cu dezamăgire, că nu se schimbă nimic
semnificativ în ordinea ideală a bibliotecilor noastre dacă
din ea lipsesc atâtea dintre cărţile noi care constituie
actualmente piaţa de carte. Rar, atât de rar, o carte nouă
înseamnă şi o carte mare, pe care se cuvine negreşit s-o
citim, căci altfel înregistrăm o pierdere ireparabilă. Aşa
încât, tot mai des, mă întorc la capodopere, realizez că e o
datorie imperioasă să citesc, încă o dată, cîteva dintre ele,
să mă mai bucur, încă o dată, de ele, în scurtul timp pe
care-l mai am. În aceste zile, cu încântare spun, tocmai am
recitit, „Muntele vrăjit”. Şi bine am făcut, lectura mea era
foarte veche şi povestea lui Hans Castorp îmi era confuză
în memorie, până la a fi gata să fie înghiţită de întuneric,
de neantul care atât de uşor ni se instalează în minte.

Cum scăpăm de povara cărţilor, preiau şi eu, cu
seninătate, spusele celebrului scriitor şi teoretician
Umberto Eco?

N-aş zice că este o povară, dimpotrivă, aş zice că este
o locuire în paradis.(Iată, dacă ne punem la lucru imaginaţia,
găsim mai multe căi de accedere în paradis pe timpul vieţii
noastre pământeşti, nu doar copilăria, cum afirmam la
început…) Aşa încât eu caut soluţii nu cum să scap de
această povară, ci cum  să mă ataşez de această povară,
cum să intru rob la ea, cum să trăiesc sub semnul ei,
scuturându-mă de toate aceste sarcini cotidiene,
apăsătoare, ce mă îndepărtează de mine însumi.  Din păcate,
nu sunt un ins liber, pecuniar vorbind, dar până la urmă,
totuşi, poate voi găsi o soluţie şi am să fac pasul, adică am
să mă desprind, am să mă retrag, am să mă regăsesc,
lepădându-mă de acest fel de a vieţui ca slujbaş care mă
deprimă, îmi pricinuieşte un enorm prejudiciu sufletesc şi
mental.
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CONSTANŢA BUZEA şi „Averile singurătăţii”
Greu de închipuit o

pereche lirică mai
nepotrivită, contrastativă
chiar, decât cuplul Adrian
Păunescu / Constanţa Buzea,
ambii, iată, grăbiţi să-şi
încheie aventura terestră.
Primul, trăind poezia ca „risc”,
ins „insidios”, vulcanic,
excedat de temperament
(cum observase Al. Piru), cu
limbaj eruptiv, torenţial,
remarcabil, în preajma
genialităţii dacă ar fi fost
antologat „la sânge”; în

schimb, Constanţa Buzea, mascându-şi sinele vulnerat şi
agitaţia „din interior”, vădeşte retractilitate, discreţie,
cuminţenie, severitate etc., preferând lungi tăceri şi
„averile singurătăţii”. Dacă poetul dorea – declarat –
centralitatea, semnatara plachetei de debut De pe pământ
(1963), îngemănând suferinţa şi bucuria, reverberând
curăţia trăirilor poetice, recunoştea sfios: „Slava să fie a
celui ce mie / îmi lasă marginea” (v. Roua plural). Închisă
în solitudine, prinzând „ritmul naturii” şi iubind „ora pură”,
ea câştigă în timp, „plină de răni şi de păcatul făcutului”,
un limbaj auster; în schimb, Adrian Păunescu, setos de
notorietate, dezvoltă, s-a spus, „energii dilatatorii”, cultivă
o adulare rentabilă (răsplătită, devenind bard oficial),
ambalează decibelii propagandei şi cade în incontinenţă
liricoidală. „Lacom intrasem în viaţă să lupt”, spunea
tănârul Păunescu şi traiectoria sa lirică respectă acest crez;
fosta sa soţie, dimpotrivă, încearcă să se lepede de trufiile
ego-ului, ispitită mai degrabă de depersonalizare. Pătimirile,
suferinţa ca rit („aproape de implozie”, sugera Simona
Grazia-Dima) o îndeamnă, amestecând timpurile, să se
refugieze în trecut: „dacă  m-auzi / ascultă-mă-n trecut”,
spune cea fără-de-loc, deşi s-ar dori, pururea fixată, în acel
/ „acest loc”. Or, călătoria sufletului înseamnă o regresie
râvnind inocenţa, paradoxal, prin spiritualizare. Asta e
calea pe care şi-a  ales-o Constanţa Buzea, râvnind
aşteptatele „cuvinte de vis”, cele care – odată transcrise –
învelesc „în literă îngerească realitatea”. O realitate care
– ca o carte deschisă – dovedeşte „practici haotice”,
pendulând între visare şi vrajă, recuperând „pulberi vechi”.
Şi, desigur, ipostazierile departelui, sub impuls ascensional
însă, pentru a prinde acel „înţeles cu sâmbure tare”.

Să observăm însă că supliciile copilăriei,
vacanţele la Mărtineşti sau „zilele astenice” din Capitală,
divulgate parcimonios, aparţin unui spirit dilematic,
răbdător, aflând reazem în credinţă. Şi care aspiră la
„cunoaşterea celestă”, şi ea chinuitoare, negreşit: „trupul
meu cunoaşte un chin / sufletul altul”. Doar sufletul, „rupt
de trup”, obosit, este cel ce rămâne, ne asigură poeta.

În controversata sa Istorie critică..., Nicolae
Manolescu ajungea la concluzia că poezia Constanţei Buzea
„nu e lesne de definit”. Parcă pentru a confirma constatarea
reputatului critic, Rita Chirian, discutând, pe un ton iritat,
„noima unei prefeţe” (O altă cale de-a privi, escortând un
proaspăt volum al poetei, Roua plural, 2010), o reluare, de
fapt, a antologiei de la Vinea, din 2007) se arăta nemulţumită
de comentariul unui N.M. „agasant”-repetitiv. Cert e că
lirismul Constanţei Buzea, pornind de la o necruţătoare
autoscopie, cu o sintaxă ruptă, sedusă de fragmentarizare,
îmblânzeşte acele „cete de cuvinte” trecute în „viaţa
umbrei” şi, concentrându-se, palpează gnomismul. Chiar
dacă „muzica morţii”, vecinătatea ei („nici azi nu mi-e frică
deşi-s mai aproape”) cheamă memoria mută şi dezvăluie,
obsesiv, suferinţa. S-a şi spus că poezia ei, bântuită de fluxul
incertitudinilor, pendulând – într-un „vid vital” – între
sacrificiu şi retragere / resemnare ar fi un „receptacol al
suferinţei” (Valeriu Cristea). În prelungirea ideii, Laurenţiu
Ulici vorbea chiar de o „înclinaţie masochistă” iar Eugen
Simion, admirativ, sesiza nuanţele suferinţei. Poeta, de o
mare sensibilitate, vede realitatea „ca o rană generală” (v.
Creştetul gheţarului). Nici cadenţa liberă din Pelerinaj nu-
i poate masca „plânsul îngândurat”, trecerea (prin
„crematoriile toamnei”), romantismul demonic (cum nota
Gh. Grigurcu), dezvăluind mai încoace o sacralitate
discretă, difuză, „sub camuflaj”. Fiindcă „rănile vechi nu s-
au închis” iar „armele n-au fost îngropate”. Ciudat, pomenita
vulnerabilitate se însoţeşte cu izbucniri vitaliste (surdinizate
prin calofilie), trase în versuri de o frumuseţe „narcotică”,
picturală, întreţinând ambiguitatea: „lumea naşte fără istov
/ fiare şi inocenţi”. Iar starea hipnotică, anestezia, somnia
etc. cheamă în sprijinul ambiguizării alteritatea: „oglindă a
mea tu”.

Sub un voal tremurat, transparentizând fiinţa,
descoperind o sensibilitate acută şi un suflet deschis,
vulnerat, poezia Constanţei Buzea developează – în pofida

măştii glaciale – dorinţa de tandreţe; tablourile ei, în care
migrează amintirile, tăinuite traumatisme căutând refugiul
edenic, nu se împacă cu vacarmul şi culorile tari, şocante.
Declarativă, celebrativă, afirmativă, lirica Constanţei Buzea
poartă obsesia fragilităţii şi interogaţiilor dizolvante,
infirmând, credem, o veche constatare a lui G. Ibrăileanu,
criticul fiind convins că poezia ne scapă de povara cugetării
reci.

Cenzura lucidităţii e însă tiranică la Constanţa
Buzea. Reverberaţiile afective, dispoziţia interogativă şi
monologală, fluiditatea confesivităţii se lovesc de acest
„obstacol”: treapta afectului, foamea romantică, încifrarea
(săracă) şi eticismul celei care visează o „puritate de schit”
sunt blocate parcă de ridicarea la ref lexivitate,
conştientizând imperfecţia poemului. De unde „muţenia”
poetei: „În faţa oglinzii aştept / până ce imaginea mea / se
îndură să mă privească”. Traiectul liric al Constanţei Buzea
divulgă o biografie, nici aceasta izbitoare prin singularitate.
Eliberată, vocea interioară propune, s-a spus, un jurnal
liric, aglomerând motive diverse: entuziasmele juvenile,
tensiunile cuplului, miracolul maternităţii (o „candidă
clepsidră”), spaima devenirii şi degradării (Norii anunţau o
etapă frământată, convulsionată de seismele existenţei),
pierderea iluziilor, resemnarea – toate sigilate de o

cerebralitate antifeminină, de o impresionantă forţă
meditativă. Confesiunea coagulează lirismul Constanţei
Buzea, contemplativismul n-o fereşte însă de vârtejul
mişcării; în fond, zice poeta, „orice mişcare e o schimbare
în soartă”. Ridicându-se la reflexivitate, Constanţa Buzea
coboară adânc în sine.

Poeta debuta, reamintim, sub fascinaţia
armoniilor. Ritmurile secrete ale eului urmau vocile
materiei, bucuria aşteptării şi împlinirii – spaţializând
sentimentul – se acorda ritmului naturii (La ritmul naturii
se chema chiar volumul din 1966), ingenuitatea diafană
umplea „întâiul univers”: cel al copilăriei. Această gravă
tonalitate elegiacă trece în tema erosului, dezvoltând poezia
echilibrului domestic. Poeta este o Penelopă în aşteptarea
Stăpânului, duce o existenţă subordonată (de „simplă femeie
îndrăgostită”; vezi Cântece de soţie), imaginea odăii îi
îngustează spaţiul liric. Aşadar, o indiscutabilă poezie „de
interior” – cum bine observa Ion Pop –, calmă şi confesivă,
fără excese gesticulative. Gravitatea tonului nu se împacă
cu furtuna sentimentelor; lirica Constanţei Buzea e
expurgată de senzualitate, denudată de metafore, fără a fi
o meditaţie propriu-zisă. Sentimentul abstractizat are o
rezonanţă existenţială, dar nu duce povara poeziei „de idei”.
Mai mult, poeta acuză oboseala de a fi, renunţarea, „un
sfânt sinţământ al trecerii şi al căderii”. Celebrând Iubirea,
ea aşteaptă un „sânge bătrân”. Acest prematur ton de
senectute se cuplează cu o umilinţă netrucată. Senzaţia de
extincţie, faza agonală („Eu m-am umbrit”), asceza ce se
deschide contemplării trezind nostalgia purităţilor primare
se explică prin pierderea sensului. Poeta se retrage în
umilinţă (vezi Coline, 1970), tocmai pentru că sensul
existenţei e alterat în absenţa iubirii. În spaţiul eterat al
recluziunii, sufletul brumat, amurgind în toamna agonică
(funerară şi, totuşi, frumoasă), ascultând „poruncile
putrezirii” cunoaşte o spaimă tulbure. „Nu depind de nicio
spaimă” – ne asigura poeta. Dramatismul ajuns la paroxism
întreţine însă supliciile unei nevroze bacoviene, visând
neatinsul liman al orei senine. Însingurarea, melancolia
hăituiesc acest suflet asaltat de vântul neliniştii, în zbucium
fără leac. Notaţia sentimental-anxioasă e telegrafică, poeta
cultivă austeritatea. Cu deosebire, probează un economism
al mijloacelor, îmblânzind suferinţa. O carte precum Cină

bogată în viscol era – înainte de orice – o mărturie despre
condiţia poeziei, în dublul regim al ceremonialului şi
anxiozităţii, vorbind de superbia demiurgiei, îndoindu-se
de fapt de victoriile spiritului creator. Răzbate
incertitudinea, risipind aburul misterios şi mecanismul
iluzionării, descoperind – prin neîncrederea în cuvânt –
fisura iluziilor camuflate. Nu de experimentalism e vorba
aici, poeta – trecută prin experienţa „clasicizantă” (Sala
nervilor proba o severă disciplină ritmică) – neavând
complexul modernităţii. De remarcat că aceste îndoieli în
eficienţa comunicării nu conduc la o subminare a rostirii
poetice. Muţenia (de specie blagiană) e o retragere în
înţelepciunea tăcerii, conştiinţa fiind obsedată de
candoarea pierdută. Copilăria e un paradis răvăşit, drumul
spre singurătate invocă o durere statuară. Izgonită din
grădina cuvintelor, poeta convalescentă retrăieşte
armoniile senine de altădată, exilate în amintire. Ea
rămâne un „copil etern”, fericirea şi tristeţea comunică,
se contopesc într-o melodie gravă: „M-am înăsprit, deşi pe
dinăuntru / Un înger mă priveşte-nlăcrimat”. Poezia
rămâne pentru Constanţa Buzea o „panoplie de osânde”.

Încercând un „drum selectiv” prin creaţia poetei,
îndeosebi în „zona incifrată” (codificată), Adrian şi Andrei
Păunescu ofereau „desluşiri” într-un curs universitar (v.
Flacăra lui Adrian Păunescu, nr. 13(483), p. 8-10),
reconstituind „aşchii de viaţă”: filosofia cuplului, clepsidra
părinte-copil („timpul continuă” pentru omul aşteptat, care
„dă rădăcină”), despărţirea, cataclismul sentimental
(„sufletul meu iubind se împietrise”), închiderea în sine:
„mi-e milă şi să-mi amintesc / dar nici să uit nu mă îndur /
câtă părere-i în destin / câtă greşeală-i împrejur”. Antologia
Cheia închisă (1987), remarcabilă, proba şi apetenţa pentru
expresia aforistică, dezvăluia surdinizat traumele şi povara
fiinţei („leac pentru cântecul meu trist”), era, în fine, o
dovadă a solidarităţii / solidarizării chiar în extincţie: „stau
oprită la câte-o frunză / să-i uşurez moartea / privind-o” (v.
Cel mult).

Poeta s-a construit cu răbdare deşi Roua plural
(2010), mascând etapizarea, ascunde aceste căutări,
pătrunzând spre adâncul sufletului. În lirica Constanţei
Buzea vom întâlni nu atât motive livreşti, cât amintiri de
gradul doi: rănile omenescului. Sufletul poetei e chiar
materia din care izbucneşte (cu sfiiciune) poezia sa,
dezvăluind o suferinţă asumată, interogată şi contemplată
(cumva din exterior). Şi finalmente, sub o blândă
resemnare, înstrăinată prin distanţare. Până şi Ultima
Thule (1990) se vrea o reflecţie sceptică, chiar dacă turnată
în matriţa sonetului.

Poezia Constanţei Buzea vorbeşte de fapt despre
criza subiectului, contemplând limita: „simt limita / limita
contemplând sufletul / în trup ca într-o rană goală”. O
lungă introspecţie, aducând în prim-plan (cu decenţă însă)
o suferinţă cerebralizată, străină de sentimentalismul
dulceag al mereu suspectate lirici feminine. „A sta pe
margine şi a privi”, zice poeta; sau „a pleca tăcut din tăcere”
în vreme ce drumul cuvintelor se face suflet. Dar calea e
„depănată înăuntru”, un suflet descumpănit se scufundă
în sine sau se vrea „în afară”, uitând de sine, „cu masca
neantului pe chip”. Motivul căderii, izgonirea din Eden,
lamento-ul rememorativ vorbesc acum despre „senioria
durerii” (Dan C. Mihăilescu). Cândva, în acord cu marşul
triumfal al generaţiei, poeta trăia dăruirea, comuniunea,
candoarea descoperirii lumii; rostirea, atinsă de
solemnitate, era o incantaţie, cu timbru confesiv, înaripat,
vădind muzicalitate şi ispita idilizării. Urmează însă o
destrămare a mirajului, îngândurarea, ermetizarea (vezi
abstractismul din Planta memoria, 1985), o trăire de înaltă
tensiune morală. Adică râvnita individuare, ca voce
distinctă, efect (şi efort) el unei evadări (târzii) din pluton.
Doar simplist-reducţionist privind ansamblul operei am
putea subscrie unei sentinţe vechi, lipind eticheta
„jurnalului”. Îndatorată, negreşit, biograficului, Constanţa
Buzea priveşte în trecut („gândindu-ne la noi ca la ruine”),
contemplă o „rană goală”, trece în negativ, în multiple
ipostazieri, încercările Fiinţei. Chiar dacă va recunoaşte –
la scara generaţiei – conştiinţa predestinării, tot ea va
scrie apăsat: „noi nu am trăit / la capacitatea darurilor
noastre”. „Copiii obosiţi” ai generaţiei nu s-au maturizat,
forţaţi să treacă de la iluzie la dezolare, captivi ai epocii.
Totuşi, să recunoaştem, şaizeciştii au dat literaturii române
scriitori mari şi răsfăţaţi. Iar Constanţa Buzea, străină de
orgoliile învingătorului, este un nume rezistent al primului
val, înfruntând eroziunea timpului (prefăcând standardele)
şi încurajând condeiele tinere. Era, cum spune inspirat
Simona Vasilache, „tutore de profesie”. Închisă în cercul
suferinţei, ea a făcut din poezie un peisaj moral.

 In memoriam:
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Politica altfel
Cel puţin din perspectivă

politică, vara anului 2012 va fi
greu de uitat de către cetăţenii
acestei ţări. Limbajul politic
s-a degradat atingând cote
greu de admis pentru un stat
civilizat situat în inima
Europei, atacul la persoană,
injuriile, ameninţările, jignirile
de tot felul au inundat canalele
mass-media, spaţiul public a

început să semene cu o corabie care şi-a pierdut direcţia şi
la bordul căreia toată lumea se ceartă cu toată lumea. Totul
pe fondul mai larg al unei Uniuni Europene tot mai
debusolate care pare să se fi lovit, la rândul ei, de aisbergul
crizei economice şi este incapabilă să se pună de acord
asupra soluţiilor de salvare. Dialogul dintre putere şi
opoziţie, care, la noi, nu a excelat niciodată s-a transformat
într-o competiţie a insultelor şi a răcnetelor, intensitatea
vocii fiind pusă de multe ori în situaţia de a ţine loc lipsei
argumentelor raţionale.

Chiar dacă îl cunoaştem foarte bine şi ne dezgustă
profund, climatul
politic românesc nu
este, cum s-ar putea
crede, o raritate în
spaţiul european.
Puse în faţa celei mai
grave crize
economice de la
marea depresiune
din anii ’30 încoace,
multe democraţii
consolidate s-au
văzut confruntate cu
o degradare severă a
climatului intern,
violenţele de stradă
ajungând să facă
parte din peisajul
cotidian al unor
citadele ale spiritului
şi modele de
civilizaţie pentru
întreaga omenire.

Exasperat de
t r i v i a l i z a r e a
dialogului politic şi de
lipsa de viziune a
celor puşi să
guverneze în vremuri
atât de tulburi,
Bernard Guetta,
jurnalist specializat
în geopolitică (a
lucrat la „Le Nouvel
Observateur” şi „Le Monde”, iar în prezent este comentator
la „France Inter”) a avut excelenta idee de a privi prezentul
şi viitorul Franţei şi al Europei din perspectiva a doi foşti
prim-miniştri: unul de stânga, Michel Rocard, şi altul de
dreapta, Alain Juppé. Doi oameni foarte respectaţi în ţara
lor, care prin acţiunile lor politice au marcat ultimele decenii
din istoria Franţei şi, lucrul cel mai important, capabili să
proiecteze viziuni originale, dar realiste, de ieşire din criza
economică şi de regăsire a unor căi de dezvoltare sănătoasă
pentru Franţa şi pentru Europa. Totul este fascinant în
acest dialog al celor doi vechi adversari politici. Stilul
curtenitor (cum nu se mai poartă astăzi), răbdarea de a
asculta până la capăt argumentaţia celuilalt (sunt puţine
cazurile în care vreunul dintre ei intervine peste celălalt,
şi atunci cu infinite scuze şi precauţii, pentru a preciza
câte un aspect punctual, care ar fi putut fi omis în derularea
argumentaţiei), gentileţea reciprocă, grija de a nu leza prin
ceva sensibilitatea partenerului de dialog, chiar şi atunci
când punctele de vedere sunt sensibil diferite. Din capul
locului trebuie să spun că raportul dintre stânga şi dreapta,
care, pentru foarte multă lume, pare sinonim cu diferenţa
de la cer la pământ este, de fapt, în ziua de azi, o chestiune
de nuanţe foarte fine. În vreo 80% din cazuri, poziţiile celor
doi foşti premieri sunt perfect compatibile, dacă nu
identice. Îmi amintesc de o întâlnire cu Adam Michnik, pe
la mijlocul anilor ’90 când, întrebându-l despre stânga şi
dreapta, mi-a răspuns cu altă întrebare aparent inocentă:
„Ce înseamnă astăzi stânga şi dreapta?” Mi-a explicat apoi
că fiecare guvern trebuie să rezolve problemele pe care le
are de  înfruntat şi că în activitatea sa, inevitabil, este
obligat să ia şi măsuri considerate de stânga şi măsuri de

dreapta, indiferent de eticheta ideologică pe care o poartă
şi de la care se revendică doctrina partidului său. În viziunea
lui Adam Michnik, încă de atunci, dihotomia stânga vs.
dreapta nu mai era funcţională. Michel Rocard constată
astăzi, în aceeaşi logică, că social-democraţii sunt nişte
„liberali moderaţi”, iar conservatorul Alain Juppé crede
sincer că o economie de piaţă lăsată să funcţioneze
neregularizat, sfârşeşte prin a-şi pierde capul.

Deşi pare greu de crezut, mai ales din perspectiva
statutului celor două ţări în lumea contemporană, multe
dintre dilemele de azi ale Franţei sunt, la altă scară, identice
cu ale României. Mulţi dintre românii studioşi ar dori să
facă o carieră în ţara lui Voltaire, dar puţini ştiu că cei mai
performanţi studenţi francezi visează să-şi continue studiile
în altă ţară, de preferinţă în Statele Unite ale Americii.
Alain Juppé relatează, la un moment dat, întâlnirea pe care
a avut-o cu studenţii de la Institutul politehnic din Bordeaux.
Unul dintre aceştia i-a cerut sfatul pentru a lua o decizie în
privinţa viitorului său. Găsise o ofertă în Statele Unite şi
ezita să îi dea curs. Răspunsul fostului premier al Franţei
nu a fost deloc unul politically correct: „Plecaţi şi reveniţi!”
Toată sala a aplaudat frenetic, mai ales că argumentul lui

Alain Juppé a fost unul greu de
contracarat: „Nu trebuie să
scăpăm niciodată ocazia de a
cunoaşte ceea ce se întâmplă
în jurul nostru”.

La un moment dat
interlocutorii îşi pun întrebări
asupra atributelor care trebuie
să caracterizeze un  om de stat.
Până la urmă acestea ar fi
„continuitate şi viziune”. Ar fi
interesant de analizat, din
perspectiva acestei definiţii, câţi
oameni de stat a avut România
din 1990 încoace.

Politicieni cu mare
experienţă, Michel Rocard şi
Alain Juppé cunosc viaţa politică
franceză ca pe propriile lor
buzunare. Uneori frazele lor
dobândesc nivelul de
esenţializare al unor apoftegme
care ar trebui să intre în bagajul
de cunoştinţe al tuturor
politicienilor expe-rimentaţi sau
af laţi la începutul carierei.
Analizând efectele crizei
economice, Alain Juppé, trage
o concluzie cu sonoritate de
maximă: „suma intereselor
particulare nu reprezintă, în
chip obligatoriu, interesul
general”. Michel Rocard
constată la un moment dat în

chip de aforism: „Două treimi din parlamentarii americani
nu au paşaport. Această bucată a lumii care comandă lumea,
nu o frecventează”.

Toate problemele care frământă lumea actuală sunt
aduse în discuţia celor doi versaţi politicieni. Se vorbeşte
despre problemele Franţei (redresarea bugetară fără a pune
în pericol dezvoltarea, sistemul de pensii, sistemul de
asigurări sociale, impozitarea progresivă, etatism vs.
liberalizarea economiei, cercetare vs. inovaţie, sistemul
de sănătate, relaţiile dintre politicieni şi sindicate, situaţia
imigranţilor – inclusiv a ţiganilor din România – căsătoriile
între persoane de acelaşi sex şi dreptul acestora de a înfia
copii), dar şi despre cele ale Europei (problemele zonei
euro, extinderea spaţiului european, planul Merkel de
reducere a deficitelor, „complotul” britanic asupra Uniunii
Europene, relaţiile dintre UE şi Turcia, priorităţile Europei
pentru perioada următoare, până la nivelul anului 2050).

Michel Rocard şi Alain Juppé sunt doi dintre actorii
foarte importanţi ai politicii mondiale din ultimele 3-4
decenii. Dialogul lor cordial, purtat cu responsabilitate cu
privirea ţintuită în permanenţă spre binele public, ar trebui
studiat cu creionul în mână de toţi politicienii de pe scena
noastră politică şi de cei care visează la o carieră în politică.
Câştigul intelectual este garantat!

             Tudorel URIAN

Alain Juppé, Michel Rocard, La politique telle qu’elle meurt de
ne pas être, Un débat conduit par Bernard Guetta, Éditions JC
Lattès, 2011, 314 pag.

Craii
Literatura noastră

nu e, la drept vorbind, o car-
te cu prieteni. Prieteniile, de
la Mateiu la Cotadi şi Dra-
gomir, sau Ismail şi Turna-
vitu sunt, mai totdeauna,
decadente. Cu final nefe-
ricit. Le anunţă, într-un fel,
rupturile bruşte dintre
amicii lui Caragiale. Se în-
tâlnesc, se solicită, se ajută
sau nu, şi se ceartă. Aproape
nimeni nu părăseşte adu-
narea împăcat. Deşi există,
la Caragiale tatăl şi fiul, o

dependenţă incontrolabilă de această societate restrânsă
pe care o dispreţuiesc.

Amândouă felurile de prietenie, amiciţia fără
substanţă de la Ion Luca şi transa de rău augur din Craii de
Curtea-Veche sunt anunţate, la 1 mai 1886, de un text al lui
Nicu Gane, publicat în Convorbiri literare. Titlul lui e
Agatocle Leuştean. Personajul face pereche, limpede, cu
preţioşii populari ai primului Caragiale. E un hibrid
onomastic, cu damf de grădină (de vară) şi ambiţii livreşti.
Felul lui se aseamănă, cel puţin în prima parte a poveştii,
cu Cănuţă, om sucit. E strâns la pungă pentru nimicuri şi
risipitor când nu trebuie, nepăsător cu viaţa lui, dar bântuit
de superstiţii copilăreşti, fante între bărbaţi şi fâstâcit
printre femei. În fine, toate-i merg anapoda, stârnind hazul
grupului de prieteni. După o căsătorie aranjată, care se
desface după şapte ani, pentru că Domnul o cheamă la el
pe nevasta lui Agatocle, revine la traiul de belfer, însă cu o
notă schimbată. E mai mult un crai, decât nătângul de
dinainte. Cel care spunea, curat caragialian, „sunt
nenorocit! Iubesc!”, ajunge să se afunde în lungi partide
nocturne de preferans, cântând cântece de lume şi jale
de-ale lui Barbu Lăutaru. Fireşte că Nicu Gane nu poate
avea, înainte de începutul unui secol al tuturor tristeţilor,
spleen-ul pervers al lui Mateiu. Însă în acordurile dulcii
pierderi de sine, „eu mă duc, mă prăpădesc/ ca un cântec
bătrânesc”, cântate de Leuştean, putem ghici melodia
valsului lăutăresc care-l mişcă atât de tare pe Pantazi. Dar,
dincolo de glumă şi de coatele date între prieteni, pentru
prima dată Agatocle face ce spune. Se stinge, pe acordurile
muzicii pe care o iubea atât, în vremea din urmă. Îi apare
povestitorului ca într-un vis – nu ţine, oare, lumea Crailor
de năzăriri, de viziuni? – „palid şi cu părul vâlvoi”, doritor
să reia petrecerea de unde o lăsase. Nu se mai poate, şi
sufletul tuturor rătăcirilor moare, artistic, în faţa unui
singur martor. Care glosează dulce-amar, deschizând calea
unui lung răstimp de dezamăgiri literare: „În urma lui parcă
lipsea oraşului ceva; lipsea matca roiului; întemeietorul
tuturor petrecerilor; lipsea omul la a cărui singură vedere
te simţeai oarecum întinerit. Dacă, desigur, şi el ca fiecare
îşi purta în drumul greu al vieţii sacul cu grijile în spinare,
avea însă darul, când călca pragul unui prieten, să-şi lase
sacul la uşă şi să intre cu inima uşoară şi cu faţa pururea
senină... Ei, acest dar nu-l are orişicine.” E o frumoasă
încheiere pentru ceea ce au fost, în secolul XIX, prieteniile.
Având şi superficialitate spumoasă, de care îşi râde din
plin Caragiale, având şi trăinicie, şi mister, şi generozitate.
Această din urmă trăsătură nu se va mai putea regăsi, în
anii modernităţii, decât în forme deraiate. Şi Paşadia, şi
Pantazi sunt nişte risipitori sublimi, de care Pirgu profită,
ca o ventuză, cum va profita de o întreagă lume, de
naivitatea ei uimită. Prietenia în forma ei molcomă,
delăsătoare, a unei fugi de griji în braţele unei comunităţi
care te judecă cu simpatie şi-ţi dă concursul, nu se mai
poartă. Liniile se înăspresc, aşa fel încât cei delăsători sunt
pierduţi, iar cei lucizi sunt arivişti. Cale de mijloc nu mai
încape. Aşa încât ne putem bucura, retrospectiv, de mica
proză a lui Gane, ducând beţiile eliptice ale amicilor lui
Caragiale până în marginea rătăcirilor depresiv-maniacale
ale crailor lui Mateiu. Eroul de schiţă îl întâlneşte pe cel de
poem dandy. Şi numele nefericitului e Agatocle Leuştean.

  Simona VASILACHE
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Apocalipsa n-a
mai avut loc?
11 septembrie, in memoriam

Secolul XXI a debutat, cu
doisprezece ani în urmă,
amăgitor şi, oarecum,
fraudulos. Toate predicţiile
milenariste, legate strict de
venirea lui 2000, legate încă
de pe vremurile în care acest
reper nu depăşea consistenţa
unei fantasme, au fost tacit
amînate, iar constatarea
unanimă că Apocalipsa n-a mai
avut loc a descărcat în cea mai
cenuşie banalitate tot ceea
ce, în subtextul aşteptărilor

noastre, promitea a fi cea mai teribilă voluptate născută din
dezastre, atrocităţi şi carnagii. Nici conflictele endemice, nici
cutremurele devastatoare, nici uraganele, nici seceta cronică
şi nici măcar aspiraţia infecţiei HIV de a deveni epidemie nu au
reuşit să facă saltul de la senzaţionalul de tabloid la
semnificantul cosmic, rămînînd, pe mai departe, simple fatalităţi
jurnaliere ale întîlnirii omului cu stihia naturii, cu fiara socială
şi cu bestia lăuntrică. Dacă e să-l cred pe prietenul meu
Gheorghe Iova, şi n-am nici un motiv să nu o fac pentru că
profunzimea observaţiilor şi pregnanţa formulărilor sale conţin,
în sine, toate argumentele posibile, Apocalipsa nu avea cum să
se producă în anul 2000 pentru bunul motiv că ea a fost ratată
la 1900. Şi uite aşa, fără Apocalipsă şi fără tăria senzaţiilor

colaterale, am păşit ferm în mileniul trei avînd încă pe cerul
gurii aburul de năclăială şi gustul cîlţos al mileniului doi.

Asta, doar dacă ne raportăm comod şi previzibil la anul
fatidic 2000, pentru că dacă luăm în calcul, aşa cum se cuvine
logic şi calendaristic, anul 2001 ca început al noului mileniu,
atunci lucrurile se mai schimbă niţel. Dacă n-a venit chiar
Apocalipsa cu un an întîrziere – Apocalipsa aceea croită pe
măsura proorocirilor şi angoaselor folclorice –, atunci ceva,
ceva tot a venit. O drastică sancţiune cu aer apocaliptic tot a
avut loc. Istoria şi derivatul ei birocratic, historismul, au fost
devastate realmente, şi asta pentru multă vreme de acum
încolo. Iar acest proces a început, aşa cum era inevitabil, chiar
cu America. Tragedia din 11 septembrie 2001, a cărei coloratură
apocaliptică nu poate fi contestată, a fost posibilă nu din pricina
unor disfuncţii de apărare sau din aceea a carenţelor informative,
ci din pricina unei grave incoerenţe simbolice. America
mileniului patru, dacă e să o judecăm comparativ, deşi din
punct de vedere al civilizaţiei, al nivelului ştiinţific şi tehnologic
este promotorul postmodernităţii şi poligonul de încercare al
postistoriei, din punct de vedere al mentalităţii şi al capacităţii
de înţelegere şi de evaluare este captivă încă în modernitate şi
în historism. Considerînd, asemenea tuturor ficţionarilor
istoricişti, că formele şi comportamentele istorice sunt
perisabile şi că ele se dizlocă şi dispar pe vectorul diacroniei,
americanii s-au pregătit intens pentru a răspunde provocărilor
din propriul lor timp, rămînînd complet descoperiţi în faţa
timpilor socotiţi simpli produşi ai imaginaţiei retroactive, cum
ar fi, de pildă, Evul Mediu. Dar cum şi în corpul social, ca şi în
natură, nimic nu se pierde, ci totul se vede în funcţie de
interese, acest Ev Mediu, deşi strict contemporan, adică
manifest în sincronie, a fost scăpat din vedere sau chiar ignorat
cu totul. Întîlnirea Americii din era spaţială cu Islamul nomad
şi războinic, unidirecţional şi impregnat fiziologic de existenţa
unui Dumnezeu exclusiv şi exclusivist, nu este o ciocnire între
confesiuni sau între civilizaţii, ci, pur şi simplu, o întîlnire între
timpii aflaţi exact la extremele acelei istorii fetişizate de către
moderniştii schizoizi: între Evul Mediu (să nu uităm că Islamul

se găseşte calendaristic în sec. XIV) şi  postmodernitate. Că
lucrurile stau chiar aşa la nivel de reprezentări, de morală, de
proiecţii simbolice şi de instrumentar, nici nu mai trebuie
dovedit: în timp ce americanii şi europenii îşi pun
insurmontabile probleme juridice, adică de drept şi de
drepturile omului, şi construiesc totul înlăuntrul unei democraţii
edenice şi al unei meticuloase diplomaţii a principiilor, adversarii
lor din perioada invaziilor îşi lapidează adversarii sau îi
înjunghie ca pe porci, fixîndu-le capul, cu călcîiul, la pămînt, iar
fiul lui Ben Laden le povesteşte ziariştilor, acum, în mileniul
nostru trei, că tăticul său, care nu avea, la vremea respectivă,
din lumea noastră imediată decît dolarii, kalaşnikovul, aparatul
de dializă şi avioanele, nu va fi prins niciodată pentru că, o dată
ieşit în natură, el devine invizibil. Ceea ce, ani buni, s-a dovedit
a fi chiar adevărat.

Or fi acestea semnele Apocalipsei sau chiar începutul ei
promiţător, greu de spus! Ceea ce se poate doar aproxima, cu
destulă exactitate, este faptul că frica, neliniştea şi nesiguranţa,

în general, dar şi teama şi suspiciunea în faţa celuilalt,  nu ne
vor părăsi multă vreme de acum încolo. Şi asta ar cam semăna
a scenariu apocaliptic. Dar o  fi avut sau n-o fi avut dreptate
Gheorghe Iova? Tare mi-e teamă, însă, că, atunci cînd se pune
problema unei catastrofe, şi cu atît mai mult a uneia la
dimensiunile întregii umanităţi, capacitatea noastră de a o rata
este extrem de fargilă. Şi de aici vine şi întreaga noastră tristeţe
de a nu afla niciodata dacă Apocalipsa a avut sau n-a mai avut
loc.

                Pavel Şuşară
P.S. Acest text a fost scris cu unsprezece ani în urmă,

dar îl reiau acum, cu mici modificări – obligatorii pentru o
corectă lectură în actualitate –, ca un memento şi un
avertisment: Apocalipsa e alături, îi sîntem actori şi martori.
Depinde doar de noi să nu-i fim şi victime! (P.Ş.)

delfinii se dau de-a dura pe marginea căzii, iar în congelator
pinguinii fac oameni de zăpadă,
peruşul meu se leagănă în bătaia focilor, iar dinţii lor se-aştern
alandala, ca un joc de X şi O, sau scrabble, fiecare cum apucă;
în sufragerie dorm maimuţele,
cămilele se-mpletesc până la telegraful din colţ, melcii-şi fac
case din trestia de zahăr ce creşte în pereţi.
mi-e sete şi mi-e foame, hai să ieşim din jungla asta sus, unde
fâşii peticite zboară ca zmeii

P o e z i eP o e z i eP o e z i eP o e z i eP o e z i e

facem cercuri de fum. din ele ies femei şi tramvaiele rag turbate
pe şira spinării lor; la marginea şoselei, agăţate de bordură,
fâşii de fum/ pe care alunecă pescăruşi.
râsul lor/ un urlet prelung pe fâşii de sticlă ce se sparg, pe care
îmi încrustez unghiile pline de noroiul săpăturilor. în timpul în
care stau aplecat deasupra mea/ sap în coşul pieptului până
dau de.

ceva necunoscut, comoara celor doisprezece şi muzica de
cabaret din stânga, fundal. alerg, deodat-alerg disperat, fug de
mine într-o piatră, piatră frumoasă, şlefuită de privirile
cocoşaţilor ce merg să bată clopotele în turla cabaretului,
trompetă şi vioară ce sfâşie picioarele dansatoarelor feline, ce
răsar din cercurile de fum,

ce răsar din cercurile de fum pe care le scot în timp ce ochii
mei joacă nestingheriţi în orbite.

am făcut patul la bunica-n dormitor. patul în care ne-am adăpostit
de cumpăna anilor şi ne-am trezit că suntem împreună

acelaşi pat care ne-a primit în pântecul său şi ne-a
ţinut 9 luni, care n-au fost tocmai luni, ci

ani; apoi ne-am născut. ne-am alăptat unul din celălalt,
ne-am iubit atât de mult, încât casa a renăscut sub patimile
noastre. bunica este pe drum, este pe drum spre casă, coboară
munţii la pas, liniştită, fluierând din frunză,/ vorbind cu
dumnezeu, sfădindu-se cu sfinţii şi cu îngerii,

e pe drum, şi trebuie să fac patul, să ascund toate urmele pe
care formele tale le-au imprimat patului, săracul, cocoşat, lăsat
de sarcina noastră cocoşat de povara noastră şi a cumpenei
anului, l-am mângâiat, l-am alintat, l-am schimbat de hainele-i
împuţite, l-am aerisit şi parcă a renăscut sub atingerea degetelor
mele, căci ale tale au plecat la plimbare prin oraş, pe străzi

  pustii, goale, dezbrăcate,
                                   cântând din frunză,

  bunica e pe drum.

un om aleargă. autobuzele se retrag somnoroase-n garaj, pe o
parte şi alta a străzii luminile joacă hora iubirilor de la teatru,
dramatic/ un om aleargă, e albastru tot, aş zice că-i cerul căzut
pe pământ, că-i băiatul acela simpatic ce zâmbeşte mereu şi ne-
nvaţă de bine. îi văd picioarele săltând ritmic, aşa cum o barcă-
şi saltă lungile braţe, cu palme late, din spuma mării. iubitele
mele se topesc la fiecare colţ de

stradă

unde plouă cu mac, unde moşul doarme, din nări îi iese fum
când eram de-o palmă, bunicu-mi povestea despre zâne, zmei;
despre dumnezei şi îngeri, despre cum Adam şi Eva au făcut
copii şi au furat mere, şi l-au jucat pe tăticu’ pe degete, cum au
sărit gardul şi-au plecat în lume fluierând.

eşti goală, şi mă chemi, şi te văd, şi mă trezeşti, şi mă porneşti,
şi crezi că ştii tot ce se poate şti. şi-mi ceri să te iubesc, să mă
seci, să mă ofileşti ca o floare pe prundiş când nu vrei să te
înţepi.

îţi dădeai lacul jos, erai atentă la unghiile tale, erai atentă la
mine, eram atent la unghiile tale, cu câtă măiestrie le piguleai,
le secai, puţin câte puţin, să nu bată prea mult în ochi. un
bătrânel se juca.

scaunele ascultau atente cum oamenii se foiau în fotolii, cum
copiii stăteau crucificaţi pe podea, zâmbind, fericiţi c-au putut
să-i aducă o jertfă domnului nostru Isus Cristos.

suflarea somnoroasă a ta, femeie, mă ţine treaz, când pe stradă
se-ntind bucăţi mari de negreală şi sunt sleit, nu-mi pot urni
gândurile măcar,
aerul tău leneş, ieşind din mine.

totul doarme în jur, în timp ce părul tău şerpuieşte pe braţul
meu, învăluindu-mă. dormi, femeie, dormi,
stau eu treaz pentru tine.

hai să ne culcăm. e ora la care oamenii ies pe stradă goi, ora la
care oamenii urlă la balcoane, neveste şi copii atârnă de bec, în
timp ce taţii îşi scurg sufletul prin cine ştie ce colţ al
dormitorului, visând la cine ştie ce, cine ştie unde, neştiind că
noi doi, iubito, eu şi cu tine, ne-am împreunat ca-ntr-un ou făcut
din lacul unghiilor tale, din pădurea părului tău în care
dumnezeu s-a jucat ca un pervers ce e, că n-a putut să se
desfete în toată splendoarea sa, că n-a putut să-şi atingă vârful,
să se destindă, să o pipăie şi să strige

atâta metafizică doar pentru a spune că vreau să facem sex,
iubito, să-ţi arăt cum arată de fapt universul, cum e de fapt
Dumnezeu, tata, ăla care umblă din parc în parc în căutare de
ţigări, de bere şi Satan mai ştie ce. iubito, e atât de frig, hai,
vino să facem

mă joc în spatele casei cu Linda, câinele meu; ne jucăm toată
ziua, sub umbra unui castan, sub arşiţa soarelui; în timp ce
umbrele noastre se lichefiază şi curg de-a lungul gangului,
Linda sare pe mine;

ne jucăm încontinuu; uneori mă prefac mort, şi aştept ca ea să
vină şi să mă lingă, să mă scoale din morţi, însă ea s-aşază lângă
mine, magistral, ca un Sfinx, şi priveşte la soarele care tronează
în coroana castanului;

alteori, sapă o groapă adâncă de 6 metri şi m-aruncă acolo, mă
ascunde şi latră.iată-ne din nou aici, stăm. ticăim ca nişte ceasuri
surde. camera-i plină de fotografii, de perne, de coji de
portocale, zeamă, sâmburi

cearcăne

mă chinui să duc acest poem la capăt, ca o sarcină, ca un sac în
spate cu un om în cârcă.

îmi zicea un prieten, fluturele-cap-de-mort, că omul este cel
mai frumos poem. asta după ce ai simţit cum un autobuz plin
cu oameni a zdrobit o omidă. o omidă!

e atât de greu să duc poemul ăsta la capăt. ca o sarcină pe care-
o pierzi, ca un avort spontan. ca o durere de cap ce nu te lasă-
n pace până nu discuţi cu ea.

mă scuzaţi, mă duc să acostez o domnişoară-poem pe-o stradă
poem avortând.

când făceam dragoste şi te sărutam pe gât şi te zgâriam pe
coasta din care ai ţâşnit cu sete, cu viaţă,

când te cuprindeam toată şi te sorbeam cu nesaţ, de parcă nu
am mai băut apă de atâta amar de timp, simţeam cum venele
toate-mi zvâcneau, dădeau să se întindă şi să ne înghită pe
amândoi, să ne facă un ghem de aţă şi de sânge.

şi ne rostogoleam încolăciţi unul în jurul
celuilalt,

în timp ce pereţii ne priveau

nepăsători

           Florin BUZDUGAN

delfinii se dau de-a dura
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Citind un cititor
Din turnul de veghe

al cititorului cu vocaţie
(a fi scriitor talentat
presupune şi a fi cititor
talentat), Dumitru
Augustin Doman ne
spune ce şi de ce citeşte.
Trece cu răbdare de
cămilă şi cu multă
bunăvoinţă de la proza
frustă a cotidianului la
cea fantastă, de la
naraţiunea esopică la
naraţiunea realist socio-

politică şi de acolo la basm, de la roman la metaroman şi la
roman în roman. Tratează pe picior de egalitate ficţia pură
şi non-ficţia, pe beletrişti şi pe ego-beletrişti, ca şi împletirea
imaginarului cu faptul sută la sută real. Nu se pune de-a
curmezişul niciunei regii narative, după cum nu se arată
interesat de noile tehnici de analiză. Nu-l sperie nici
romanul explicit erotic, nici excesul experimentalist;
agreează ingineriile textuale, jocul intertextual.

Bref, D.A. Doman citeşte neprogramat, iar bunele
reflexe de cititor avizat îl fac să descopere, cu infinită
bucurie, o carte bună – ca un „corp de iluminat”.

Într-un cuvînt lămuritor la Cititorul de roman (ed.
Pămîntul, 2010), DAD, cum este siglat, nu se vrea critic,
recenzent, cronicar, ci un diarist care citeşte, aşadar am
avea de-a face cu un jurnal de lectură din anii două mii
despre romane din anii două mii. N-are – mărturiseşte DAD
– în vedere ierarhizările criticului de întîmpinare. Nu-l cred:
bine informat, aşa cum trebuie să fie un critic de întîmpinare,
DAD face un punctaj al prozei, primul loc fiind ocupat de
Radu Aldulescu (autor de suflet), urmat strîns de Nichita
Danilov, „cel mai important romancier după ’89”. Nu-i asta
ierarhizare? DAD se jură că nu ierarhizează, dar o face şi
o face bine. Iată: „Lia Mora este cel mai important şi mai
profund roman erotic din literatura română”. Aşa şi este,
de vreme ce autorul, Dumitru Ungureanu, îşi prezintă, în
subtitlu chiar, relaţia incestuoasă cu Opera sa. Şi: Cartea
şoaptelor „este cu adevărat cartea anului 2009";
Ambasadorul invizibil „este de departe cel mai bun roman
al autorului (Nichita Danilov, nota mea, Magda U.) şi poate
că e vîrful anului editorial românesc 2010”.

El însuşi o fericită combinaţie de poet, prozator, eseist,
foiletonist (după G. Călinescu, critica are „fond epic”, e
proză de idei şi trebuie tratată ca atare), DAD ţine la
prozatorii poeţi; îi părtineşte pe Danilov, Leo Butnaru,
Cărtărescu, Dorian, pe cei doi Valentini, Taşcu şi Talpalaru,
dar şi pe Valeriu Stancu (nu l-am citit şi nici nu vreau să
ştiu cît de iscusit foloseşte cuvinte ca găoz şi fofoloancă).

DAD se vrea indiferent faţă de generaţie ori curente
literare şi în privinţa asta îl cred. Ce-l preocupă e stilul (la
fel, în propria-i creaţie), atent la vocabule portmanteau.
Ţine la compoziţie şi la personaj, vrea story. Şi ce arie
acoperă, Dumnezeule! Librovorul DAD citeşte enorm şi
nu pe sărite, de la mare la oricare; statui şi scriitoraşi
modeşti, cărţari şi scîrţari, pricopsiţi şi mai puţin pricopsiţi,
fiind uneori prea milostiv.

Ce subiecte îl impresionează, îl atrag? Multe şi
mărunte: tema importantă şi tema secundă, „memoriile
penitenciare”, cum le numeşte Petre Pandrea, şi amintirile
de la vîrsta inocenţei; îi plac cei care încalcă fără păs
frontiera apă-uscat, ficţie-document(ar), eseu-roman, dar
şi naraţiunea cu sertare, cum este Chermeza sinucigaşilor
de Radu Ulmeanu, deopotrivă creator de „personaje cu
psihologie abisală”, prozator fantast şi lucid analist politic.
„Rezumînd, am putea spune că Grigore Lapteş este un
Victor Petrini născut cu patruzeci de ani mai tîrziu”. De
reţinut: ipostaza mai tînără cu 40 de ani a lui Petrini sfîrşeşte
tragic.

Îl văd pe Doman ca pe un diagnostician cu fler, care îţi
spune ce trebuie să ştii, deşi el se vrea (în prefaţa citată)
avocat al autorilor prezentaţi. Diagnosticul exact, succint,
la obiect îl recomandă ca doctor, nu ca avocat pledant.
Cîteodată, însă, argumentează aprins, fapt uşor  sesizabil.
Gheţarul lui Şerban Tomşa (am să-l citesc) „sparge Titanicul
greoi al peisajului literar actual”; Zogru „se citeşte cu interes,
cu pierderea de sine”, Doina Ruşti deţinînd „ironie
shakespeariană; „Truman Capote al nostru” e severineanul
Isidor Chicet; Valentin Talpalaru „e un fel de Sadoveanu
suplu, avînd frîne, limite, măsură”, întîmplările din strada

Măicuţa aducînd în minte Veacul de singurătate al lui
Marquez; Marin Ioniţă îl duce, „nu rareori”, cu gîndul „la
marchizul de Sade”.

Criticul, e ştiut, poate minţi prin omisiune, poate face
critică-reclamă sau poate distruge ca o mină antipersoană.
Jurnalişti culturali cu spoială de cultură îşi aburesc cititorii
(vezi un articol excelent pe tema asta semnat de Tudor
Cristea în „Litere”, 7-8, iulie-august 2011, Zodia aburelii). Şi
dacă fitecine vrea să fie cronicar, criticul de întîmpinare
necorupt şi incomod bate în retragere. Nu numai din motive
de haos editorial, de difuzare mizerabilă, dar şi pentru că n-
are chef să şi-o ia pe vreun blog de la impostorii din ce în ce
mai agresivi.

Eheu, nu era de colea să te facă vizibil N. Manolescu;
din păcate, cititorul de cursă lungă şi profesionistul cronicii
săptămînale s-a retras în editorial şi-n istorie literară. Arena
a fost ocupată de o mulţime de (im)presari care fac intens
critică în folos propriu, ca să obţină ceva proptele, ceva
sponsorizări. În special poetaşi, cu sforile intereselor la
vedere. Ba chiar declară cu orgoliu (cel de versificator
apter n-are limite) că ei sînt poheţi, deci n-au reguli stricte,
îşi permit să fie capricioşi cît pohtesc în laude. M-am întrebat
de multe ori cum poate un poet mediocru să scrie critică de
poezie cînd el nu poate fi critic exigent pentru sine.

Ţin să precizez că DAD nu face parte din categoria
asta. Din simplul motiv că deţine fineţea interpretării,
calitate de bază pentru un critic bun, care contează. Or,
tehnica aplicării criteriilor valorice se dobîndeşte greu, prin
lectură sistematică, activă.

Iată o observaţie fină, subtilă despre Iaşul lui Danilov:
„Dar nu un Iaşi autentic, ci unul parcă născocit de mintea
tulbure (de spaime, de băutură, de mizerie) a personajului”
(pictorul Bikinski, nota mea, Magda U.). Sau: „Dar nu doar
oamenii sînt personaje la Nichita Danilov, ci şi ideile [...], şi
literele, şi cărţile de joc, notele muzicale, cuvintele şi multe
alte abstracţiuni”. „Ca adevărul”, continuă eseistul,
enumerînd cîteva adevăruri surrealiste: adevăr baltă,
adevăr peşte, glastră, vază... „De la Maestrul şi Margareta
n-am mai citit un roman atît de rămuros, de plin de simboluri
şi parabole, pornite în evantai, în evantaie tot mai mari”,
constată „DAD despre Locomotiva Noimann. E „unul
dintre cele mai importante de după 1989”.

Ştiu de ce îi place: şi Danilov şi Doman sînt
„concetăţenii lui Urmuz”.

Lui Varujan Vosganian îi propune două incipit-uri. De
acord cu cel splendid, de la pag. 66 a Cărţii şoaptelor:

„De la războinicii din neamul meu am primit puterea
de a fi învins, căci numai cei învinşi mor cu adevărat pentru
ideile lor, dar mă port, tocmai de aceea, ca un învingător...”

La ediţia a doua a Letopiseţului armenilor, ar fi de
urmat sfatul.

Ins cu excelentă facultate critică, DAD e prea amabil
uneori, prea generos, cum spuneam, face acte caritabile.
Are o inimă largă pentru că nu poate fi critic rău, cu inimă
rea; scrie şi cronici prietenoase. E atent la cei nou veniţi în
spaţiul literar, dar şi la autorii de vecinătate argeşeană.

Nira Costalenco, „nimfeta din Tecuci”, are „talent fără
nici o îndoială”. Mihai Epure deţine „o operă unică la noi
prin erotismul său”, iar M.M. Lovişte rescrie Evanghelia:
„... am putea spune că e vorba de o evanghelie revizuită şi
completată, extinsă, dar cu o structură romanescă netă”.
În ce-l priveşte pe N. Turtureanu, el „şfichiuie” „laşitatea şi
ipocrizia şi prefăcătoria şi mîncatul de rahat cu apă rece şi
trădarea de prieteni şi de tovarăşi de drum, de idealuri şi de
partid”. N-am citit Dublă cetăţenie, n-am s-o fac, dar bănui
că „freneticul memorialist” se documentează bătînd cîmpii
interiori. „Umor nebun”? Atunci DAD să-i prezinte pe
umoriştii cu adevărat importanţi: Petru Cimpoeşu, Liviu
Antonesei, Cătălin Mihuleac, Călin Ciobotari...

Ce nu-i place lui DAD? Mizerabilismul. Nu agreează
„curentul facil Ioana Bradea, Ioana Băieţică, Ioana Nicolaie
şi alte Ioane...”. Printr-o piaristică dezlănţuită, în bună (dar
mai ales în rea) parte, se falsifică valorizarea corectă. Cît
au fost comentate vaginocratele, c’est inoui!, ca să exclam
ca Emil Cioran. Aş adăuga că succesul de vînzare e
confundat cu succesul adevărat. Comparaţi tirajul Mihaelei
Rădulescu şi al lui Bote, creatorul de chiloţi, cu tirajul lui
Gh. Crăciun, lui Dan Stanca, lui Costi Stan şi Ion Lăcustă
la un loc, ca să aveţi imaginea teniei veleitarismului. Cine
nu scrie roman sau declară că are-n gînd să scrie, de la
Esca la Prodanca, fără cenzură profesională, făcînd hîrtia
să suporte orice?

„Într-o literatură în care se scrie mai mult decît se
citeşte, în care confuzia de valori e criteriu estetic
împămîntenit”, DAD, redactorul şef al revistei „Argeş”,
acceptă imensa provocare a realităţii literare postsocialiste,
cînd critica de întîmpinare e, în fapt, critică de investigare
în maldărul de tembeletristică; „e greu de ţinut pasul”,
oftează Doman, ţinîndu-l totuşi. Ne convinge, dînd titluri
elocvente, ataşante, să-i citim pe Ioan Boteanu, Dintr-un
tufiş se aude „miau” (o să-l citesc şi eu), pe „copilul la ruşi”
Leo Butnaru (l-am citit şi eu), pe Nicolae Calomfirescu (de
citit neapărat)...

„N-am citit nici o cronică la Miluta lui Valentin Taşcu,
poate nici nu s-a scris, ceea ce înseamnă că viaţa literară
din România se desfăşoară într-o confuzie de valori
regretabilă [...]; într-o literatură normală, aşezată, corect
ierarhizată, cartea de faţă ar fi fost considerată eveniment”.
Şi nu întîmplător, adaug eu, Miluta, o carte despre ratare, e
ratată de critică.

Evident, DAD nu iubeşte nici un canon, nici pe cei
care se canonesc să-l schimbe. Îi preferă pe singulari.
Apreciază, de pildă (în revista „Argeş”, de data asta), marile
calităţi ale stilului Mareş; pe bucovineanul Radu Mareş nu-l
sperie conceptul de mesaj (nu-l crede „prostie”), dar se
arată atras de „aventura textuării”. Textul, cum îl fabrici, e
baza, orice poate intra în literatură, dar contează montajul.

DAD e atent la prozatorul reabilitînd caracterele şi
ideile. Vînează (cu salutară maliţie) defectele de structură
în construcţie, amintind episodul Tolstoi: „Lasă povestea,
spune-mi cum e construit romanul”. Faptul că perseverează
în a rămîne în turnul de veghe, „în sunet de pagini întoarse”,
cum spune poetul, semnalînd cărţi bune în plină
deculturaţie e reconfortant. Îl şi văd salvat de citit, lectura
fiind leac bun contra dezolării de natură politică.

             Magda URSACHE

Comedia
numelor (29)

De-acum Eba e sidată cu… acte în regulă.
x

Băsescu: preşmier, id est preşedinte plus premier
(C. T. Popescu).

x
România sub barrosul european.

x
Petrecînd mult timp în Occident, n-ar fi cazul ca

poeta Linda Baros să se cheme Linda Barroso?
x

Un nume greu: Rovana Plumb.
x

Ana Maria Brânză n-a făcut mare brînză la
Jocurile Olimpice.

x
Un actor şi regizor basarabean, trăitor la Paris,

poartă numele de Victor Voinescu Sotski Dumoceanu. Nici
mai mult nici mai puţin.

x
Precum artistul plastic Grigore Patrichi-Smulţi,

nu-s mulţi.
x

Punk sau de-a dreptul panc?
x

Am auzit că, pentru a nu fi recunoscut, poetul
Octavian Doclin şi-a găsit un pseudonim: Octavian
Doclinescu.

Ştefan LAVU
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Un Anti-Narcis – Gheorghe Grigurcu
Poezia lui Gheorghe

Grigurcu este aidoma unui
metronom care poate da ora
exactă în literatura română. Las
la o parte cadenţa perfectă a
celui care a debutat în 1968 (an
în care debuta un Cezar
Ivănescu, de pildă) cu deja bine
cunoscutul „Un trandafir învaţă
matematica”, titlu devenit simbol
al creaţiei sale ulterioare. Dintru
început vreau să remarc

tăietura, montura şi precizia versurilor de ceas elveţian, a
poemelor în cadenţă sugerând o extenuare a timpului cum
rar se vede în literatura noastră: „Planete nepăsătoare în
pendul / bat orele nepăsătoare / în trupul şi sufletul nostru,
/ mecanice larve pe care / numai căldura cărnii noastre /
le-nalţă înapoi spre cer” (E mare oboseala). Un mecanism
complex şi rafinat structurează poemul lui Grigurcu, într-o
simbioză de sensuri în care calmul privirii se împleteşte cu
stranietatea lumii observate. Ceva ameninţător se
descoperă celui ce urmează captivat linia poetică a unui
scriitor pentru care presimţirea celor viitoare capătă
accente apocaliptice, într-un subton al percepţiei, aşa cum
numai adevăraţilor poeţi le este dat să reuşească: „Vom
face totul să fie bine. / Vom trece prin stârvurile groazei
rădăcina durerii.” (Asanarea unui câmp de luptă).

Deşi Nicolae Manolescu îi considera poezia ca
fiind „originală“, „pură”, „de o mare densitate”, preţuirea
acordată criticului de către autorul „Istoriei critice” e mai
accentuată, vădind preferinţa sa. Manolescu remarcă şi
el, ca majoritatea criticilor, lirismul ideii, ca şi concretul
senzaţiilor, ca tot atâtea mărci dominante ale unei poezii
care îşi deschide orizonturile în spaţiul celei mai rafinate
sinestezii. Poate că o intuiţie mai bună a poeziei dintotdeauna
l-a ajutat pe Lucian Raicu, unul dintre cei mai buni critici
de poezie din câţi am avut, să corecteze imaginea unui
poet cerebral, rămas în ţarcul liricii „de factură cerebrală”
şi să insiste asupra „concretului” care vine să atenueze
impresia de premeditare geometrică şi de elaborare
matematică. Marin Mincu, la rându-i, îi aprecia
„personalitatea incofundabilă“, însă a uitat să-l antologheze
(şi omologheze critic) în „O panoramă critică a poeziei
româneşti din secolul al XX-lea”, deşi opinase cândva că
scrie „o poezie... singulară în peisajul heteroclit actual.”
Mistere critice – şi nu numai. Al. Cistelecan ştie, la modul
paradoxistic, că Grigurcu „ar fi fost un poet de mult mai
pronunţat relief critic, dacă nu s-ar fi însoţit de un critic
atât de eclatant”. O mică neatenţie a poetului, care nu ştia
pe cine ia la drum! Aşadar, eclatanţa surclasează
singularitatea, iar ceea ce este aristocraţie a spiritului,
cumul de inteligenţă vie placată pe concretul dens al poeziei,
nu trece înaintea goliardicilor aclamaţi pe stadioane sau în
saloane literare oportuniste. Să ne placă nouă, românilor,
inclusiv în artă, atât de mult zgomotul? Marian Popa este
ceva mai entuziast: criticul desţărat îl califica în „Istoria”
sa muşcătoare drept „unul dintre cei mai importanţi poeţi
ai generaţiei sale.”

Dar care o fi generaţia lui Gheorghe Grigurcu?
Nu cumva aici e „problema”? Debutând în sus-amintitul an
cu „Un trandafir învaţă matematica“, la câţiva ani distanţă
de comilitonii săi generaţionişti, poetul, născut în 1936, nu
s-a alăturat lor (Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Grigore
Hagiu, Marin Sorescu, Ilie Constantin, Ana Blandiana,
Constanţa Buzea, Florenţa Albu, Gheorghe Tomozei, Cezar
Baltag etc.), ci următorilor, celor din generaţia ‘70. Citind
poezia sa, dar şi a celor enumeraţi, am putea spune că a
fost trădat şi a trădat, la rându-i, însă fără oportunismul
cultural practicat la noi ca superbie de faţadă. Pur şi simplu,
lirismul său e din altă categorie, chiar dacă timbrul cultural
pare acelaşi. Nu întotdeauna mergem cu generaţia, în viaţă
şi în literatură, chiar dacă înţelegem mult mai târziu de ce
se întâmplă astfel. Conjectura mea este că Gheorghe
Grigurcu e diferit structural în raport cu poeţii care au tras
lozul cel mare în campania lor de afirmare: nu străluceşte
pe moment, nu face pactul cu diavolul şi nu trage poezia sa
la curţile puternicilor zilei. Nu pune poezia pe mesele celor
care fac selecţia după gustul epocii, nu participă la pocherul
unde se stabilesc câştigătorii zilei. Nu spun că toţi cei
enumeraţi de mine au făcut asta, însă Grigurcu are fibra
solitarului care evită taberele ce împart „dreptatea şi
adevărul”. Nu a dorit pur si simplu să se impună cu orice
preţ, iar acest lucru costă în România. Mefienţei sale
naturale în faţa agresivităţii de piaţă i s-a răspuns cu o
rezervă administrativă. Nu a mai fost luat în calcule de cei
care făceau jocurile politicii literare. Ca urmare, Grigurcu

s-a văzut mai degrabă înconjurat de un grup restrâns de
poeţi pentru care „istoria”, cu problemele ei specific
româneşti, era citită şi resimţită altfel de scriitorii care
trecuseră de proba unui angajament aproape politic în
exercitarea poeziei. Căci şi poezia se „exercită“ în cadrul
unei generaţii, nu-i aşa? E inevitabil ca poetul să nu se
poată sustrage timpului său (dar când o face, schimbă faţa
acelui timp), iar dacă înţelegem că o generaţie este dată de
numărul constant al celor care au acelaşi ideal (de creaţie),
aceeaşi orientare (în viaţa literară), ca şi o delimitare
programatică faţă de antecesori – şi chiar faţă de succesori!
– putem pricepe de ce Grigurcu şi Păunescu (exemplul îmi
vine natural la îndemână) nu pot fi… colegi. În fond, cei doi
– însă diferenţa poate fi sesizată şi în comparaţie cu alte
nume – nu participă la aceeaşi psihie colectivă. Nici nu e
cazul: se cam ştie sau măcar se bănuieşte ce-l desparte pe
Grigurcu de Păunescu sau de Nichita Stănescu. În vreme
ce ultimii sunt oamenii şi, până la un punct, poeţii vremurilor
noi, Grigurcu, prin natură, ca şi prin ceea ce face din cultură,
este un „vechi”. El reînnoadă cu tradiţia, cu acel firesc întrerupt
cândva brutal de tăvălugul istoriei, în vreme ce alţii, conştient
sau nu, sunt agenţi ai rupturii, dirijată sau nu. În orice caz, nu
cu aceleaşi valori plasate în context. Acţiunile lor, ca şi cărţile
lor scrise, o mărturisesc neîncetat. Ei bine, această determinare
„psihică”, alimentată, poate, de o paidee care conţine elemente
structurate în jurul unei personalităţi puternice, face ca fractura
dintre Grigurcu şi generaţia sa biologică să-l poziţioneze în-
tr-un tabel literar mendeleevian atipic, alături de colegi cu
care nu avea afinităţi de pornire. Însă avea, iată, toate afinităţile
din lume cu Mircea Ivănescu (alt atipic al generaţiei, şaizecist
pierdut, rupt de înţelesul poeziei practicate de Sorescu sau N.
Stănescu) sau George Almosnino, ceea ce face practic caduc
principiul anului naşterii atunci când vine vorba de evaluări
care cer mai mult decât măsurarea cu cotul a „stofei”.

Am putea zice că destinul poetului a fost fracturat de
ceva mai mult decât de istoria însăşi, însă cumva în spiritul
unei protecţii ulterioare pe care nu avea cum să o anticipeze.
„Autoînfricoşata protecţie a eului”, de care vorbea un filozof
german contemporan, nu a funcţionat la Grigurcu, pornit să nu
accepte comandamentele zilei, cu turma. Altminteri, ar fi trebuit
să publice, poate, şi el la debut „Comuna de aur”, precum
Cezar Baltag sau alţi camarazi de generaţie.

Am putea, totuşi, medita liniştiţi la propunerea de
definiţie a unei generaţii făcută de Thibaudet, care credea, cu
exemple aplicate, că aceasta se poate defini cuprinzător, măcar
biologic, în cuprinsul a 33 de ani de creaţie. La poeţi precum
Florin Mugur, Adrian Popescu, Ion Mircea, Dan Laurenţiu,
Mircea Ciobanu, Vasile Vlad, Cristian Simionescu, Mihai
Ursachi, Marius Robescu, Cezar Ivănescu, Mircea Ivănescu,
Dorin Tudoran, Virgil Mazilescu, Nicolae Prelipceanu, Vasile
Petre Fati sau Nora Iuga poezia este un eterat principiu al
frumuseţii neîngrădite de vreo maiakovskiană angajare în
istorie, în evenimenţial, chiar dacă în ceea ce-i priveşte pe
Simionescu, Vlad, Mazilescu şi Dorin Tudoran ar trebui să mă
mai gândesc când spun asta. Iar Ileana Mălăncioiu, pe care
Laurenţiu Ulici o consideră şatpezecistă, chiar că nu se supune
acestui canon pe orizontală – ea rupe rândurile printr-o poezie
care o aşează în rândul marilor poete tragice ale Europei. Ceea
ce generaţia anterioară, în ciuda unor sclipiri, nu s-ar putea
spune că a dat. Însuşi Grigurcu, cu acel mod al său de a fi,
rezervat, discret, de necurmată benedicţiune psihică şi morală,
deşi torturantă în anumite momente, participă la plăcerea
vinovată a scrisului departe de zgomotul de fond al istoriei.
Este revanşa poetului care mizează pe durata lungă. În fond,
Grigurcu nu putea să se nască şaizecist întrucât nu putea
participa la elanul „recomandat”, profesat de destui poeţi din
pleiadă, oameni care debutează cu plachete aproape de gustul
încă sinistru al propagandei comuniste, chit că îşi strecoară ei
câteva poezii cu ştampila talentului personal în cărţi de la care
altceva se aştepta.

Aici pare a fi problema lui Grigurcu, în receptarea
care i se face ca poet: în neconcordanţa timpilor de creaţie şi
de vieţuire, aşezarea sa „în margine”, pe o graniţă unde, deşi
vizibil anonimizat, dar nu anonim, nu aderă la o grupare anume,
într-o independenţă mândră, chiar dacă necăutată. Şi aici îmi
amintesc de Petre Stoica, născut în 1931. Ce era el? Poet,
fireşte. Dar cărei generaţii aparţinea? Debutase, fals, în 1957,
pentru a reveni abia în 1963, cu un tip de poezie pe care l-a
forjat până la acea voce autentică, singulară, concretizată în
volumele apărute după 1970 şi care nu cotiza la poetica evidentă
a camarazilor săi de arme. În aceeaşi situaţie ingrată, dar şi
salvatoare, pentru poezia lui, se găseşte şi poetul nostru. Ca
poet, Grigurcu a învăţat retractilitatea, lecţia de umilinţă a lui
Daniel Turcea (uitasem să-l listez la şaptezecişti, dar chiar e
nevoie?), acea fervoare a trăirii într-un spaţiu sacru în care
poezia aude „umbletul de şoarece al viitorului / prin micile
sertare ale izvorului”, iar Domnul este „un crin legat cum un
copil de piciorul patului”. Ceva din glacialitatea sentimentală a
lui René Char (N. Manolescu este primul care observă o filiaţie
cu poetul francez) vine să ilustreze lumea personală a lui
Grigurcu, însă nu sturzul care intră în capitala zorilor este
pasărea vestitoare a sa, ci „cucul (care) cântă înăuntrul armelor”,

un vestitor delicat al ruinei, aşa cum bufniţa, altă pasăre-fetiş a
debutului său poetic, „crede în noaptea sosită din cer”, nu în
iluzia-soră de aici. De altfel, ruina (care este în ochiul nostru,
după expresia admirabilă a lui W. Benjamin) pare a fi starea de
existenţă a acestei poezii decise în a-şi reprima orice exultaţie,
ardentă în spaţiul şi spiritul Ideii, marcată de un suav onirism,
expurgat de idilă şi de vitalitatea pitorescului. Până şi purul
ameninţă sau devine terifiant, însă toată această proiecţie
faustică pare însoţită de o secretă bucurie care promite
redempţiunea: „Mânia porumbelului e scurtă. / E tot ce ne-a
mai rămas din cer / sfărâmată goana norilor, paguba / jocului
nostru. // şi de ce n-ar fi de faţă / şi-un zbor, / de ce n-ar fi /
peste acoperişuri ca Arca pe talazul potopului? // Caldă e
greutatea păsării, / peste turle svelte inima ei,/ în porumbar
inima ei, / pază a inimii noastre.” (Mânia porumbelului). Critica
a remarcat aproape la unison „lirismul sever şi adânc” (Ion
Negoiţescu) al unui poet care trage în suluri fine papirusul
existenţei, până la formule precise, ecuaţii lirice care indică un
post-barbian cu viziera ridicată, însă. Căci Gheorghe Grigurcu
nu se lasă sedus de chemările ademenitoare ale poeţilor din
stirpea lui Mallarmé sau Valéry, oricât de mult ar baleia versul
său în arealul „Jocului suprem”. Al său trandafir care învaţă
arta pitagoreică a numerelor perfecte aduce mai degrabă aminte
de acel Niemandsrose celanian, prin fina contragere în ghiocul
eului tot mai depărtat de tumultul lumii, până la o densitate
care face din cuvântul spus o structură de concizia atomului:
„Un trandafir învaţă matematica / în zona-n care codrul îşi
explică umbrele / iar noi privim spectacolul uimiţi. // Un trandafir
se-adună şi se scade / doar cu sine însuşi / necunoscându-ne.”
(Un trandafir învaţă matematica).

În fond, astfel mi se pare Gheorghe Grigurcu: un
contemplativ ce-şi supraveghează necontentit înflorirea, pentru
ca apoi să treacă, repetat, în regnul închiderii seminţei ce va
germina următorul boboc, cu o acuitate a gândului care se
toarce în însăşi inima neliniştii. De altfel, de la „Râul incinerat
(1971), trecând prin „Salută viaţa” (1972), „Înflorirea lucrurilor”
(1973) sau „Apologii” (1975), poetul este egal cu sinele său
profund, celebrând micile miracole ale unei vieţi pe care şi-o
doreşte a fi desfăşurată între, cum altfel, poezie şi pictură:
„Pentru liniştea sufletului meu / lasă-mă să scriu poeme, /
pentru liniştea sufletului meu / lasă-mă să pictez. // Dacă
poemele mă-nfăţişează aşa cum sunt, / tablourile mă arată cum
aş fi putut fi, / dacă sufletul e întâlnire, / trupul e tandreţea
unei aşteptări.” (Poet şi pictor). Nu despre o scindare poate fi
vorba, ci despre acea complementaritate dorită de un creator
care scrie, de multe ori, poeme cu penelul. Graţia privirii sale
nu este egalată decât de supleţea mâinii care surprinde, ca un
jurnal de „note, stări, zile”, ceva din fragranţa lumii, din
macerarea stărilor primordiale care o alcătuiesc. Poate nu s-a
observat până acum o anume înrudire a scrisului său cu ardenţa
calofilă a lui Radu Petrescu, acea minuţioasă caligrafie a ideaţiei
care topeşte carnaţia poemelor în pură vizualitate, un post-
rafaelitism al viziunii ce pune o patină discretă peste strigătul
lumii. Cert este că volumul din 1978, „Rigoarea văzduhului”,
vine să închidă un ciclu, însă poetul nu-şi abandonează
instrumentarul nici în „Contemplaţii” (1984), care mi se pare,
însă, un punct de cotitură în poetica ceremonioasă, de stampă
orientală peste care trece ca o adiere Ideea. Acest din urmă
volum sare din textura de notaţie lapidară care este specialitatea
poetului, într-o magmatică poezie ce nu-şi refuză idealitatea
pancosmică, atras cum e de sonoritatea muzicii sferelor, ca şi
de „unitatea esenţială”: „Lumini ale spiritului / călduri ale
trupului în care se coace trandafirul // s-a rupt suprafaţa ce
neguri împletea spre zi // iar ţipetele unităţii esenţiale / răzbat
ca mângâierea pufoasă-a unei crengi // şoldurile stau în
aşteptarea cărţilor // pudoarea crescând ca iarba în paturile
tinere / cine-ţi ia ochiul drept măsură / o dată şi-ncă o dată? //
doctrina peisajului şi două siluete // tunetul cerului alb într-o
scoică // e spartă oare? // voaluri de sânge şi pleoape inerte//
prin coama vântului trec irezistibile degete // o spumă gutura-
lă-n frunziş // ce culoare au ochii tăi fantomatici?...” (De
primăvară). Amintirea prietenului unic sau a unui câine iubit îi
prilejuieşte poetului melancolice poeme, într-o extatică
rememorare a unor afinităţi curmate de destin. Avem în
Gheorghe Grigurcu unul dintre cei mai subtili sesimografi ai
stărilor umane, ai acelei graţii care leagă oameni, animale,
lucruri într-un tot atât de prielnic poeziei şi iubirii universale,
un rar observator al cerului, cum numai Petru Creţia o face în
cărţile sale de poezie. Apetenţa pentru aforism a poetului se
vădeşte şi în acest tip de poeme-koan, în care notaţia precisă
întâlneşte fulguraţia inspiraţiei pure: „A iubi ca şi cum ai aşeza
un motto de parfumuri / peste textul grădinii ca şi cum / ai citi
o aprigă transparenţă în care alţii nu văd nimic” (A iubi). Poet
el însuşi al transparenţei, receptată cu uneltele indicibilului,
Gheorghe Grigurcu îşi caută materia poemelor şi a volumelor
sale pe acel tărâm rar al formelor care convertesc spiritul în
Poem şi poemul în Spirit, în alternanţa „cotidienelor” cu a
poveştilor din Amarul Târg, topos unic în literatura română,
tocmai prin renunţarea la descrierea ca atare. Căci locul unde
a căzut poetul este definit în volumele de mai târziu mai ales
prin perifrază sau prin lenta descuamare a imaginilor care-l
compun, într-un montaj care destructurează calm, metodic,
stări, sentimente, naturi umane. Un poem precum „Aidoma
unor gânduri trăiesc obiectele” pare a fi transmutarea acelei
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„erori patetice” pe care o amenda Ruskin cândva, aceea care
găsea că obiectele au o viaţă a lor. Pentru privirea lăuntrică a
poetului, tot ce îl înconjoară poate fi găsit şi în vis căci „visul
îţi oferă obiecte asemănătoare celor ale realului“. Viaţa ca Als
Ob? Nu, căci poetul aderă la structura lumii în care vieţuieste,
dar nu se limitează la a crede că tot ce există este doar aici. În
fond, visăm doar ceea ce creierul poate percepe ca lumi finite,
căci lumi care poate există fără să le ştim nu visăm, dimpreună
cu obiectele conţinute. Cu alte cuvinte, visăm ceea ce
cunoaştem, doar că o facem într-un mod mai subtil, care
îmbunătăţeşte vederea diurnă şi zgârie coaja lucrurilor
cunoscute pentru a revela un adânc al lor.

La acest „adânc” a lucrat poetul în cele peste 30 de
cărţi de poezie publicate până acum, cu o obstinaţie de orfevru
care mânuieşte la fel de bine ciocanul puternic, dar şi infima
pensetă. Dispoziţia calofilă se străvede în aceste stampe rafinate
ale autportretului interior: „Creierul tău / o păpădie / în vântul
care-adie.” (Semn de carte). Au fost critici (Mircea Martin)
care au făcut portretul poetului, nu doar din tuşe, linii şi muchii
critice, ci aievea, însă tot poetul reuşeşte, graţie acelei vederi
dinlăuntru, să ne transmită figura inconfundabilă a unui Anti-
Narcis, un spirit atent la autospecularitatea  care destructurează
şi divide. În ciuda eterării poematice din unele perioade ale
sale, poezia lui Gheorghe Grigurcu vine să fixeze nituri
puternice într-o caravană a poeziei româneşti din toate
timpurile, ca în acest poem de maturitate, în care fragilitatea
se topeşte în forţa unei naturi cu adevărat poetice: „O
întrerupere parcă fără sfârşit. / Iarna a desenat pe ferestre / o
iubire ideală. / Înfloritele clipe sunt bocnă, Franz Kafka. Aşa
cum spuneai, cărţile noastre-s topoare, / în stare a sparge /
marea-ngheţată din noi.” (Iarnă). Deşi au trecut atâţia ani de la
debutul său, ori poate tocmai de aceea, Grigurcu se află într-o
continuă căutare de sine, aidoma unui marinar frenetic pe apele
unei lumi nu mai mari decât căuşul unei palme de om, dar atât
de întinsă în mintea poetului care cântăreşte timpurile cu
vocaţia unui arheolog al vârstelor umanităţii, anume în ciuda
unui sentiment al relegării care-l ţine ancorat precum altădată
pe eroul homeric: „Plictisiţi grăbiţi neatenţi supuşi ostenelii
ce ne caută / ne preface-n animale (o Circe) // şi fiecărei
deschideri spre-o altă Lume pe care o închidem cu palma // şi
fiecărei deschideri spre-această lume căreia-i facem cu ochiul // ne
caută osteneala ne aşează acolo unde vrea (fericite aceste
locuri mediocre) // ne-ndeamnă să fim noi înşine cu un efort
minimal // (plină strada de coji de seminţe cum un impudic cer
înstelat).” (Supuşi ostenelii). E ceva din atmosfera poemelor
lui Umberto Saba in imaginarul poetului, ca şi în suava calmitate
care se degajă din poemele recluziunii sale, dacă ne putem
închipui Amarul Târg ca pe un Trieste valah. Fidel aceloraşi
pământuri şi ceruri, poetul recheamă vocile tinereţii şi ale
celor duşi într-un canţonier unic în literatura noastră, ca o
eliberare de aspra realitate înconjurătoare. Toate cărţile sale,
nu puţine la număr, de la „Nimic n-ar trebui să cadă” (1997),
trecând prin „Spaţiul dintre corole” (2000), „Şterge soarele
de praf ca pe-o mobilă” (2006), „Văzduhul din oglindă” (2009)
până la „Iubind uităm iubirea” (2010) sunt tot atâtea incursiuni
în teritoriul liric al unui poet care naşte constant „epifanii
delicat-senzuale ale spiritului”, după formula precisă a lui Al.
Cistelecan.

Poemele din ultima sa carte, „Cerc şi punct” (2011),
se desfăşoară după o deja patentată „matriţă-Grigurcu“, aceea
a unui ochean întors prin care poetul se uită la sine însuşi cu
ochii lumii înseşi, o răsturnare a privirii ce-i asigură poziţia
privilegiată de privitor care se priveşte pe sine dintr-o distanţă
situată, ideal, în „punctul frenetic ce se umflă-n infinit”, aspirând
la o postură de cerc „ascetic”, dupa cum ne spun înţelepţii
Alexandriei antice: „1. Un Cerc un Punct frenetic se umflă-n
infinit / un Punct un Cerc ascetic redus la centru // toate
propoziţiile fug cum furnicile / când e stârnit furnicarul //
se-adună în altă parte (unde – nu ştie nimeni ) // 2. După
Clement din Alexandria orice corp / se poate îndumnezei atât
de mult / încât s-ajungă Punct // întrebare: orice punct poate
ajunge la rândul său cerc?” (Cerc şi punct). Presupun că filozoful
alexandrin se referea la ceea ce cabalistul Isaac Luria a numit
ca fiind „ţimţum”, contracţia divinităţii într-un punct atât de
dens, tocmai ca lumea să poată exista. Un „act” care eliberează
lumea şi îi conferă volum. Aşa gândind, nu cred că „orice”
punct poate ajunge cerc, măcar pentru că dilatarea ar putea
duce la pierdere de substanţă. Alţii ar înlocui substanţa cu
„evenimentul”, ca Alfred Whitehead, care afirma că datul
elementar al realităţii nu e substanţa permanentă, ci o ocazie
care devine actuală. Ei bine, după toată această cadenţă
interogativă a poemelor, după monotonia asumată, în tonul şi
tonalitatea mantrei, specialitate a casei, am zice, Gheorghe
Grigurcu vine şi rupe cu ritmul egal cu sine cu care ne-a obişnuit,
ieşind în faţa cititorului cu un poem de zile mari, o apocalipsă
a subteranei, o desfăşurare a „punctului” poetic într-o bolgie
cum numai la Ion Mureşan mai cunoaştem printre
contemporani. Cârciuma, loc sordid al sufletelor pierdute, unde
timpul e abolit în clătinarea alcoolului, spaţiu al angoaselor
care sunt filtrate printre gradele tăriilor este toposul pe care
ni-l propune cu mână de maestru poetul într-o teribilă descriere
care aminteşte de paradisurile negre ale poeţilor blestemaţi.
Cafeneaua, ca să fim mai exacţi, devine locul înfruntării dintre
energiile celor care nu mai speră la nimic, într-un crepuscul al
vieţii lor sau poate al lumii, martor al zbaterii neputincioase a
celor care sapă în groapa comună unde îşi beau viaţa (ca în
faimosul vers al lui Ioan Es. Pop, „aici viaţa se bea şi moartea
se uită”) şi încearcă o ieşire dintr-un underground blestemat.
Poate e şi un fel de lume beckettiană, cu acea inutilă, încordată

aşteptare, după care urmează golul. Într-o lume a verminei
care bea ca să uite şi, poate, pentru a-şi face curaj să treacă
dincolo, poetul, înarmat „doar cu o mică lopată”, este un
observator al deriziunii şi al lustrării fiinţei de atributele
adevărului, chiar dacă vede, traklian, „robustul grumaz al
Domnului răsfrânt în geam”. Totul este un fals, un simulacru în
„întunericul de-un metal încă ne-nduplecat”, pe care îl descrie
cu o monotonie care face credibilă şi extrem de aproape această
imagine a exilului pe pământ. Văd în acest poem al lui Grigurcu,
fără exagerare, unul dintre poemele mari ale poeziei
contemporane, un avatar al acelor poeme uriaşe care au mişcat
cândva poezia lumii, de la Milton la Baudelaire, poeţi ai marilor
şi micilor cosmogonii în care omul este fiinţa abandonată pe
un tărâm straniu. Limbajul e atât de natural în desfăşurarea lui
graduală, lentă ca o imensă roată a morţii, până la revelaţia
neputincioasă a gropii care înghite vorace tot, pentru ca în
final să încerce să sape ea însăşi o altă… groapă, într-o demiurgie
halucinantă, nu mai puţin concretă. Îl voi cita integral, nu înainte
de a spune că însingurarea asumată a poetului Grigurcu este
destinul oricărui poet major din toate timpurile (nu
supravieţuim şi nu schimbăm lumea din interiorul lumii, ci
prin destin personal şi asumat, împotriva lumii): „Se-adună
mulţi în cafenea / ca-ntr-o groapă de-o oarecare adâncime / dar
trebuie să te-ntrerupi de multe ori / spre-a mai putea săpa
puţin // coniacul (o sută-două-trei) e ca un soi / de respiraţie
artificială / e drept ei şi-au schimbat cu-ncetul atitudinea / în
faţa teribilului deşert // poate că aş izbuti să-i ajut / şi fără
comentarii doar cu mica-mi lopată / şi-n ochi doar cu-această /
chelneriţă cu surâs de staniol / o groapă nici mare nici mică de
tot / o privire fixată de tavan cum un păianjen// şi sudoarea
curgând de pe frunte / luminoasă uscată cum nisipul / aici
cuvintele se-mbrăţişează cum trupurile / (e mult trecut
de-amiază) // o frenezie care bate cum un orologiu / vicleşugurile
sarcasmele nu mai servesc la nimic / timpul înaintează
implacabil banal / cum sângele-n venă // din nările fecioarei ies
rotocoale de fum / şi crucifixe de aur // devin vizibile ridurile

golului // săpăm săpăm deşi e-atât de târziu / rugina luminii la
fundul paharelor / şi-ntunericul un metal încă ne-nduplecat /
robustul grumaz al Domnului răsfrânt în geam / de-o parte se
strâng comedianţii / fluturii muzicii care-nveşmântă/ pereţii în
rochii somptuoase / de cealaltă parte înnebuneşte/ iubirea
singură // şi norii curg portocalii pe cerul vesperal / şi norii
curg pe sub pământ / mâinile noastre caută groapa / instinctiv
precum ar căuta un buzunar // muzica-ţi bombardează plămânii/
ieşi până-n stradă te-ntorci / orizontul nu pleacă nicăieri / timpul
s-a prefăcut în mărunţiş // o fată-şi potriveşte fardul cu mişcări
mărunte / poate se va înapoia poate se va mistui după / curba
orei 7 / poate va înrăma ochii ce-o vor contempla // poate va
spăla scările de urmele clipelor echivoce / poate va străluci
cum o lună în miniatură / poate degetele ei vor fi toate
ceasornice / poate coapsele ei vor fi mărcile comerciale ale
Veciei / poate nu va plânge nimeni // şi groapa mestecă fripturi
bancnote / întâmplătoare exclamaţii cuiere / sticle goale chipuri
omeneşti / se senilizează se uită pe sine / (fericită) şi vrea
până la urmă / să sape-o altă groapă.”

Este poemul – şi poezia – unui Anti-Narcis pentru
care iluzia nu mai este posibilă, tocmai pentru că posedă acea
privire care îmbrăţişează totul. Poetul cu adevărat puternic, şi
Gheorghe Grigurcu este cu adevărat unul, este cel care s-a
dezbrăcat de sine şi de iluzii pentru a intra în „groapa” de
unde captează pentru noi o lume unde norii curg sub pământ,
iar timpul se transformă în mărunţişul unui beţiv care se caută
prin buzunare pentru încă o gură de alcool. Poezia lui Gheorghe
Grigurcu se „bea” astfel, cu viziunea tragică a altei lumi, pe
care poetul ne-o arată de peste 40 de ani, într-o necurmată
ofrandă de care trebuie să ne bucurăm întru totul, fără rezerve.

                           Nicolae COANDE

Texte fără nume

Plec în San Michele
Pamflet estival

Apoi... în această perioadă, în urbea noastră şi-au lansat
cărţile doi critici aflaţi pe val: Alexandru Goldiş şi Alexandru
Matei. Evenimentul acesta a avut loc la invitaţia doamnei
doctor în filologie, Crina Bud. Doamna Crina Bud este o
altfel de doamnă Bud cu nume de floare, dar mai tânără,
mai frumoasă şi mai titrată şi... atunci nu ar fi de mirare că
sunt plină de... rancoare şi tot ceea consideraţi Domniile
Voastre, Vlăstare La Mijloc De Orizont!

Acum... de ce voi fi fiind atât de invidioasă pe mai
tânăra doamnă Bud, care nu îmi este nici fiică, nici noră?
În fond, poate că nu face altceva decât să se înscrie pe
orbita pe care se roteşte un alt cadru didactic al Facultăţii
de Filologie din Baia Mare, scriitorul Adrian Oţoiu, pe care
noi, cei care activăm mai mult sau mai puţin cu folos în
mediul scriitoricesc maramureşean, nu-l cunoaştem... din
bizarul motiv lansat strategic la apă chiar de către  Domnia
Sa, acela că... nu trece râul Săsar decât pentru a pleca la
Bucureşti şi... bănuiesc că şi pentru alte... destinaţii.

Propun introducerea în desfăşurătorul susţinerii tezei
de doctorat şi proba: Obligativitatea simţului ridicolului,
când vom deveni doctori... în ceva! Cândva doctoratul era
o încununare a unei activităţi susţinute în cercetare, pe
când acum el a devenit atât de banal încât, probabil, după
clasa zero copiii îşi vor lua doctoratul,  ca apoi să înveţe să
citească. Desigur, exagerez, dar noi, spectatorii, am obosit
să mai batem în palme la parada diplomelor sau titulelor...
care sufocă România. Nimeni nu  neagă munca şi strădania
celor care aspiră la acest titlu, dar aceasta nu explică
lungimea prăjinii pe care îşi sprijină nasul.

Mă aflu printre cei care sfătuiesc tinerii cu aplecare
spre studiu să nu piardă timpul care este atât de preţios şi
să se înscrie la un doctorat, fără de care nu au nicio şansă,
nici în mediul universitar şi nici în cercetare. Ar fi de dorit
ca importanţa acestuia să rămână acolo, la el acasă, să nu
fie fluturat ca un steag în bătăliile cu altă miză.

...Şi, pe deasupra, sunt supărată că Biseptol – căţelul
pe care nu aveţi cum să-l cunoaşteţi, deoarece s-a născut
în timp ce voi, Scufundători Marianerici De Implant, făceaţi
cercetări în oceanul planetar – a fost dus împotriva voinţei,
la secerat. Sau... poate... a plecat tocmai pentru ca să-mi
facă sânge rău, la San Michele, în căutare de... vedenii,
printre care ar putea da peste fantoma lui Axel Munthe.

                                  Florica BUD

Nu am plecat în
Cuernavaca, nici măcar în
Acapulco, precum m-aţi
suspectat, Naufragiaţi Insulari
şi Incomozi! Motivul este lung
şi lat cât penultima recesiune.
Da, asta este... am mari
probleme în gestionarea
organismului viu... ce sunt şi
care, luând razna de tot, nu vrea
să se afilieze Organizaţiilor De
Protecţie A Celulitei. Domnia

Sa refuză a-şi recunoaşte problemele, ca apoi, împreună,
să le eliminăm. Ba mai mult, se îndoieşte că ar exista un
asemenea organism de protecţie. Sper că, dacă respectivul
nu a fost înfiinţat, atunci proiectul trebuie demarat cât mai
repede, căci relansarea stângii în lume este un moment
ideal pentru asta. Vorba boborului, dintr-o piesă dragă nouă:
Degrabă, degrabă să prindem o babă!

Desigur, nici un om nu a murit doar pentru că este în
conflict cu celulita proprie, spre deosebire de cei care
întreţin starea de tensiune cu propriul subconştient, mult
mai protejat de organismele naţionale şi internaţionale.
Mai apoi... voi rezista şi gândului că nu am ajuns în
Cuernavaca. Rămân la vatră, integră, integrală... mă rog,
ratând astfel dezintegrarea.

Este chiar nimerit să se întâmple asta, deoarece pe
plaiurile româneşti se petrec multe lucruri inedite. Par
example, a apărut un nou sortiment de bestseller; cel al
tezei de doctorat publicată într-o carte ce poate fi de debut
sau... pur si simplu o livră, dar nu una oarecare, Doamne
fereşte, Cugetători Pedeştri şi Andromaci! Curg lansările
în anumite medii. Şi... de aici până la dispariţia scriitorului
născut şi nu făcut nu mai este decât un pas. Se va mai
strecura în rândurile celor aleşi câte unul talentat, dar cu
studii discutabile. Din păcate, şi mediul literar este full de
amici şi amicuţe, suficient de şterşi, pentru a nu-i concura,
într-atât încât  să nu-i prindă zorile într-o lumină
nefavorabilă. Ar putea deveni lumea literară un fel de castă
interzisă pentru cei înzestraţi care, în lipsa unor susţinători,
nu au acces la sânul Fortunei, ca să poată deveni mari şi
voinici aidoma unor... prâslienieni?

Să fie respectiva castă înconjurată de un zid în
interiorul căruia admişii se iubesc, se bat în cronici
elogioase, ca apoi să îşi găsească nişte merite pinochiene?
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Există o educaţie
a zîmbetului, pe
care românii nu

o au...!
1.

       Un japonez din categoria
celor care îşi pierdeau
vremea cu haiku-urile
spunea, încreţindu-şi
fruntea, că zîmbetul e o
„floare pe chip”. Amintindu-
mi de zîmbetul lui Ion Iliescu,
cinic, de la Revoluţie, mi-am
dat seama că poporul ăsta s-
a ales „cu f lori pe chip”
numai de prin bălării…! Şi
Iago zîmbea, cînd îi ieşea

„pasienţa”, nu-i aşa? Şi Iuda s-a umplut de frisonul
zîmbetului numărînd arginţii. Există o educaţie a zîmbetului,
pe care românii nu o au. Românii ori dau în clocot de rîs,
ori se tăvălesc pe jos de jale, bocindu-şi condiţia, soarta,
neamul, familia…! Pe stradă vezi numai chipuri încruntate,
chinuite de ceva interior, nedesluşit…! Aprofundîndu-le
semenilor noştri amăreala de pe chip mi-am dat seama că
îi chinuie, de fapt, peste măsură, soarta caprei vecinului…!
Cum să mai zîmbeşti dacă vezi că asta, capra, îi umple de
lapte pe „nenorociţii” de vecini?
       Dreptul la zîmbet se cîştigă, de fapt. Mai aud şi acum
urletul gradatului din armată care spunea: „Ce rîzi, bă?
Cînd ai să mă vezi pe mine tăvălindu-mă pe jos de rîs,
atunci tu ai voie să zîmbeşti un pic…!”. Acum fenomenul e
puţin invers, cînd zîmbesc ştiu că el se tăvăleşte pe jos de
rîs şi asta mă face mai mulţumit.

2.
       La un concurs de mimică orice zîmbet este ca o
monedă calpă. O vezi, o simţi în palmă, dar n-are valoare.
Dacă aş fi în juriu la acest „concurs de mimică” aş premia
zîmbetul care m-ar face să plîng în hohote… Este o
povestire a lui Heinrich Böll în care oamenii dintr-o
comunitate sînt obligaţi să zîmbească tot timpul. Cei care
nu zîmbesc sînt amendaţi, condamnaţi. Oamenii trăiesc
cu măşti, ca să placă oficialilor, miliţienilor. Şi noi am trăit
într-o „asemenea Chină” în care zîmbetul era obligatoriu,
în care se spunea senin: „Nu există să existe,/ Cetăţeni cu
feţe triste…!”.

                                3.
       Există pe lumea asta aşa numiţii „ghicitori în zîmbete”.
Într-un zîmbet, zic cunoscătorii, poţi citi şi istoria lumii,
dacă ştii să pui cap la cap mişcarea buzelor, arcuirea
pleoapelor, lumina din ochi, gîndul de după frunte, contextul
geografic, contextul politic, situaţia internaţională,
longitudinea, latitudinea, altitudinea, mirosurile din jur…
Mai sînt şi alte elemente. Am văzut o asemenea ghicitoare
pronunţîndu-se în privinţa unui om care o luase pe drumul
fără întoarcere al vieţii şi care zîmbea uitîndu-se în sine:
„Ăsta se trăieşte pe sine însuşi aşa cum f loarea de
mătrăgună îşi rostuieşte otrăvurile convinsă că Dumnezeu
a pariat prin ea pe eternitate…!”. Dacă m-a salvat vreun
zîmbet? Toate zîmbetele salvează, în fond, pe cineva. Cînd
nu poţi trece o apă mare, de exemplu, întinzi peste ea un
zîmbet şi apoi păşeşti, la început cu timiditate, apoi mai
hotărît… Ai să vezi că merge. Da, de multe ori am trecut
asemenea poduri.

                                  4.
       Mă întreb care ar fi zîmbetul cel mai frumos pe care l-
am văzut vreodată…�?! Cred că e al înghiţitorului de flăcări
care, cu torţa aprinsă în faţă, a văzut chipurile uimite ale
publicului din sala circului şi atunci şi-a dat seama că
oamenii aceia, pe care îi păcălise cu trucurile sale de mii şi
mii de ori, chiar îl credeau… Şi pentru prima oară a înghiţit
cu adevărat flăcările cu care se jucase o viaţă şi care de
data asta i-au lins măruntaiele, i-au prins inima, i-au dat
măsura stihiei trezite. Eu i-am văzut zîmbetul, am înţeles
că era maxima împlinire. Mi-a mai plăcut şi zîmbetul lui
Leonardo Da Vinci în momentul în care a pus ultimul benghi
de culoare pe tabloul cu nefericita Gioconda. Zîmbetul lui a
fost, de altfel, semnătura. Mai sînt zîmbete frumoase care
trec neobservate: al lunaticilor, al mamelor care îşi conduc
copiii în lume, al copiilor care reuşesc să depăşească ograda
casei în goana lor spre lume. Zîmbetul e o relaxare a fricii
care ne ţine legaţi unul de altul.

„Sfinţi, vânturi şi alte întâmplări”,
de Dumitru Radu Popa, un roman al

realismului magic
      După�ocuparea sovietică
a României şi instaurarea
comunismului, Securitatea,
un fel de NKVD al României,
a comis multe atrocităţi
împotriva poporului român.
Pentru a da doar un exemplu
între multe altele, aceasta a
declanşat acţiuni de�opri-
mare, la scară largă, a
instituţiilor religioase şi a
credincioşilor, în special a
acelora afiliaţi la Biserica

Greco-Catolică. Instituind un imperiu ateist în Europa de
Est,�Stalin�nu putea tolera, într-o ţară vecină, o religie
devotată papei de la Roma.
     Totuşi, religia nu a putut fi eradicată complet în
România.�Greco-catolicii�au fost torturaţi şi forţaţi să se
convertească la�Biserica Ortodoxă Română, o instituţie
care era deja controlată
de�Partidul Muncitoresc
Român şi de Securitate.
Aceia care au refuzat să se
conformeze au petrecut mulţi
ani în lagărele de deţinuţi de
la Sighet, Gherla, Jilava. Mulţi
au fost condamnaţi la muncă
silnică şi trimişi la construcţia
faimosului�Canal al Morţii,
numit astfel pentru că mii de
oameni au murit acolo în
condiţii inexprimabil de dure.
      Noul roman al lui�Dumitru
Radu Popa*, scris în limba
română cu titlul „Sfinţi,
vânturi şi alte întâmplări”,
publicat recent de Editura
Curtea Veche, narează aceste
evenimente istorice într-o
manieră personalizată, din
perspectiva unei familii prinse
între rafalele neiertătoare ale
istoriei. Desigur, nu este
vorba despre un text din
manualele de istorie, ci de o
operă de ficţiune,
înfrumuseţată de imaginaţia
bogată a autorului. Deşi
romanul are elemente de
realism – printre care
dialogurile, care sunt redate
în limbaj colocvial, natural, şi descrierile impresionante
ale suferinţei umane – el încorporează şi elemente
de�realism magic.
      În�literatură, realismul magic este asociat cu opera
scriitorului de premiu Nobel, Gabriel Garcia Marquez, ale
cărui romane „Un veac de singurătate” (1967) şi „Dragostea
în vremea holerei” (1985)�se joacă cu fantezia şi  mitul în
reprezentările realităţii. Criticul�Matthew Stre-
cher�defineşte realismul magic drept „ceea ce se întâmplă
când un cadru foarte detaliat, realist, este invadat de ceva
prea straniu pentru a putea fi crezut”. În ficţiunea lui
Marquez, descrierea vieţii cotidiene a oamenilor ia proporţii
alegorice, chiar mitice. Încălcând graniţele dintre realitate
şi imaginaţie, realismul magic atinge�tărâmul mitului şi
fanteziei�pentru a oferi o versiune mai proundă a realităţii.
Exact acesta este efectul pe care îl creează D.R. Popa în
cel mai nou roman al său.�Autorul susţine, într-un interviu
pe care i l-am luat în decembrie 2011: „Nu vorbim despre o
poveste realistă, de vreme ce îmi lipsesc multe elemente
istorice pe care am fost obligat să le inventez sub forma
realismului magic. Aşadar anumite forţe ale naturii
contribuie la intrigă, aşa cum anumite personaje imaginare,
simbolice�dau o dimensiune epică ficţiunii istorice.”
      Prin urmare, povestea bizară a judecătorului Anton
Pasca (unchiul Toni), care se preface că e nebun pentru a
se salva pe sine şi familia lui; suferinţele îndelungate ale

călugăriţelor catolice Vianeea şi Cornelia (inspirate de
mătuşa autorului); moartea tragică a lui Bubi (bunicul
autorului) şi boala şi moartea profesorului Iosif
Lewandowsky (inspirat de bunicul său)�par toate să fie
produsul unui destin măreţ, reprezentat de personaje
simbolice�(ca de pildă Omul Nopţii sau Fata Pădurii),�şi nu
doar nume în paginile unei fragile istorii omeneşti care
riscă să fie uitată sau ştearsă.
      În tradiţia realistă, ficţiunea e bazată pe fapte.�În
realismul magic al lui Dumitru Radu Popa, însă, vedem la
lucru un proces invers.�Istoria e ridicată la un plan mai
înalt printr-o poveste care te vrăjeşte şi care oferă o
mărturie pasionantă a supravieţuirii prin credinţă.�

              Claudia MOSCOVICI

*DUMITRU RADU
POPA�s-a născut la
Bucureşti, la 26 octombrie
1949. Tatăl, Grigore Gr. Popa,
medic şi fin intelectual, este
fiul celebrului anatomist şi
literat Gr. T. Popa. Mama,
Maria-Magdalena (născută
Levandowski), a fost medic,
pianistă de concert,
scriitoare originală şi
traducătoare din Rilke,
Humboldt, Kobo Abe.
Absolvent al Facultăţii de
Filologie din Bucureşti
(Română–Franceză) în 1972.
Debutează literar cu cronici
şi proză în
revista�Amfiteatru�(1968).
Laureat al Primului Colocviu
Naţional de Literatură
(1969). Premiul
revistei�Amfiteatru�pentru
proză (1970). Publică, de-a
lungul anilor, proză, critică
literară şi eseuri în mai toate
revistele literare româneşti.
Debutează editorial cu eseul
critic�Antoine de Saint-
Exupéry: aventura

conştiinţei�în seria „Contemporanul nostru” a editurii
Albatros (1980). Tot la Albatros apare volumul de
proze�Călătoria �(1982). În sfârşit, în 1985 apare
volumul�Fisura, la Cartea Românească. Volumul, serios
mutilat de cenzură, avea să fie retras de pe piaţă la scurtă
vreme. Scriitorul părăseşte ţara în toamna lui 1985 şi se
stabileşte la New York în 1986. Obţine un�Master of
Science�la prestigioasa universitate Columbia şi se
specializează în domeniul cercetării dreptului internaţional,
străin şi comparat. E bibliotecar, şeful departamentului
internaţional, director asociat al bibliotecii de drept de la
New York University. În cadrul unor programe sponsorizate
de ajutorul american, predă cursuri la St. Petersburg,
Erevan, Beijing, Cape Town. Publică, de asemenea, un
impresionant număr de articole şi editează două volume de
cercetarea dreptului internaţional. În prezent, e directorul
bibliotecii şi Decan asistent al Facultăţii de Drept de la
New York University. Publică traduceri din poezia
românească şi studii critice (Nichita Stănescu, Virgil
Mazilescu) precum şi volumele�Panic Syndrome!�(Univers,
1997, Premiul Uniunii Scriitorilor),�Închide ochii!�(DuStyle,
1998),�Traversând Washington Square�(Cartea
Românească, 1999),�La Revoluţia Română�(Univers,
2001),�Sabrina şi alte suspiciuni �(Polirom,
2004),�Skenzemon!(Curtea Veche, 2005),�Lady V. Proze
româno-americane, (Curtea Veche, 2006),�Închide ochii!
Povestea seminţei�(Curtea Veche, 2011).    Adrian  ALUI GHEORGHE
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La centenarul naşterii poetului Horia Stamatu.
Ciudăţenii post-comuniste

Motto: „Toate
ieşirile sînt închise/
Nu aveţi pe unde
fugi/ Strigă într-o zi
îngerul morţii/ Pe
un continent mai
mult/ Mai puţin
pământesc” (H. Sta-
matu, Memnon,
1934)

 „Scriu ca să tac/
nu ştiu ce,/ dar pun

pe foc/ tot ce e binezis/ ca să răzbun/ ce-am
tăcut” (H. Stamatu, Descifrare, 1989)

Horia Stamatu  (9 sept. 1912 – 7 iulie 1989) îi scria pe
16 ianuarie 1988 doctorului  Alexandru Lungu că poezia lui
San Juan de la Cruz este inimitabilă, în sensul precis că nu
se poate scrie „în maniera” acestui sfânt care scrie o poezie
sublimă izvorâtă din cea mai autentică trăire mistică.
Traduse din una din inspiratele sale poezii (Noche oscura),
versurile „mor pentru că nu mor” pot fi privite într-o dublă
semnificaţie: rupte din contextul iniţial, ele ar avea darul
de a trimite către credinţa (şi năzuinţa) creştină că pe
Domnul nostru Iisus Hristos „îl vom vedea după moarte”
(N. Mladin, Asceza şi mistica paulină, 1996, teză de doctorat
susţinută la Bucureşti în 1946). În poezia misticului spaniol
versurile citate sugerau însă dorul către unirea mistică
prin chinul unui suflet care „trăieşte şi nu trăieşte” în el
însuşi, orientat cum este dincolo de sine, înspre izvorul a
tot ce-i viaţă, înspre Dumnezeu. Romance 10 redă
unirea mistică prin versurile: „Muream de Tine-n
mine/ şi înviam în Tine, /Că amintirea Ta/ da viaţă şi-
o lua” (San Juan de la Cruz, Romance 10, asupra
Psalmului 136: Super fulmina Babilonis).

În traducerea lui Horia Stamatu un fragment
mai întins  din Noche oscura  sună în felul următor:
„…În mine nu mai trăiesc/ Şi fără Dumnezeu nici pot
trăi/ iar fără El şi fără mine/ traiul acesta ce va mai
fi?”  (San Juan de la Cruz, Noapte neguroasă).

Există o poezie pe care Horia Stamatu (membru
fondator al Centrului Românesc de cercetări) a
compus-o după moartea soţiei Prinţului Nicolae cu
sprijinul căruia a fost fondat la Paris Centrul
Românesc de Cercetări (preşedinte fiind Mircea
Eliade). Intitulată Cântecul înecatului, în ea se face
referire la nemurirea sufletului omenesc folosind
chiar sintagma „mor ca să nu mor”.

Desigur, din exprimarea ideii creştine că moartea nu
reprezintă un sfârşit prin versurile „mor ca să nu mor” nu
se poate concluziona decât cu mare superficialitate că
Stamatu ar scrie „à la manière de San Juan de la Cruz” şi
că muero porque no muero l-ar aminti nici mai mult, nici
mai puţin, decât pe însuşi Platon  cu „moartea faţă de lume”
ca premisă pentru „deschiderea unei vieţi lăuntrice” (I.P.
Culianu, Câteva consideraţii pe marginea operei lui Horia
Stamatu).

O primă versiune a acestui articol fusese redactată în
primăvara anului 1977, când după farmecele tânărului
Culianu încă mai suspina muzicologul George Bălan, care,
povesteşte Pleşu, avea o casă la Sinaia unde el însuşi, pe la
20 de ani,  se întrecea cu Nene Culianu la traducerea din
Rudolf Steiner (v. amintirile lui Andrei Pleşu din rev. „Obs.
cult”, nr.87 din 23 oct. 2001 şi din vol. Corespondenţă,
Polirom, 2004, p. 114, scrisoarea lui Culianu către Eliade
din 21 iulie 1977, an în care comunistul Pleşu era bursier
Humboldt în R.F.G).

Academicianului Mircea Eliade – a cărui operă
ştiinţifică şi literară făcuse obiectul lucrărilor unui Colocviu
în SUA, la Universitatea „Notre Dame” din Indiana, 12-14
aprilie 1978 (v. scrisoarea lui Eliade din 6 aprilie 1978 şi
volumul cu lucrările colocviului Imagination and Meaning:
The Scholarly and Literary Work of Mircea Eliade, New
York, 1982) şi în vara aceluiaşi an în Franţa, la Castelul din
Cerisy-la-Sale din Normandia, (v. scrisoarea lui Eliade din
10 august 1978) –, doctorandul Culianu i-a scris din Olanda

pe 19. XI. 1978 că nu poate retrage articolul dat lui Sorin
Alexandrescu despre poezia lui Stamatu (care „nu-i place”)
invocând motivul că ar fi deja „în tipografie”… unde a tot
fost… până în 1983 cînd a apărut în „International Journal
of Roumanian”, 2/1980, pp.123-134).

Titus Bărbulescu evidenţiase în opera eseistică, poetică
şi dramaturgică a lui Horia Stamatu „substratul” ei în care
i-au părut amestecate mituri străvechi româneşti,
hermeneutica populară sau savantă a acestora la care s-au
adăugat implicit spiritul limbii româneşti şi nenorocul care-
a însoţit istoria românilor cotropiţi mereu de alte neamuri
(T. Bărbulescu, Citind pe Horia Stamatu, 1986). Dar la
reuşita transpunerii în româneşte a poeziei mistice a
Sfântului Ioan al Crucii trebuie să fi contribuit şi
familiarizarea lui Horia Stamatu cu limbajul religios al
Psaltirii în versuri publicată de Dosoftei în 1673. Iată şi
versurile pe care le-a văzut „manieriste” (în stilul lui San
Juan de la Cruz)   proaspătul asistent de limba şi literatura
română de la Groningen (cu contractul de muncă semnat
pe 24 iunie 1977, v. rândurile lui Culianu către Pleşu din 21
iunie 1977, în „Obs. Cult.”, nr.87 din 23 oct. 2001): „Noapte
s-a lăsat/ ziuă s-a făcut…/Greu mi-era la voi!/ mă trăgea un
dor/ tot către-napoi/ Dar iată că zbor/ mă topesc şi pier/
apă fum eter/ mor ca să nu mor.” (H. Stamatu, Cântecul
înecatului).

Dintr-o scrisoare trimisă de Stamatu în 1968, se poate
vedea în ce măsură şi până la ce punct apropierea dintre
poezia sa şi poezia mistică a spaniolului l-a măgulit. Într-
adevăr, când exilatul Radu Enescu îi spusese că unii au
asemănat Noche oscura cu poezia scrisă în amintirea
Domniţei Ioana, Horia Stamatu a tras concluzia că a reuşit
să dea versurilor sale o „expresie suavă, lucru în care  San
Juan de la Cruz  este neîntrecut, pentru că nu există limbă
de o mai paradisiacă suavitate”. Dar oricât de măgulitoare

ar fi apropierea dintre creaţia sa originală şi poezia
misticului, ea pierde din vedere diferenţa temei celor două
poezii: în Noche oscura este vizată unirea mistică în viaţă
fiind, în poezia Cântecul înecatului poetul se referă la
răposarea unui suflet şi această deosebire esenţială o pune
în lumină Horia Stamatu pe 28 decembrie 1968 într-o
epistolă către  Paul Miron (v. Corespondenta publicată de
Nicolae Florescu la Editura „Jurnalul literar” în 2007, p. 41-
42; volumul cuprinde 44 de scrisori trimise de Horia
Stamatu).

La două decenii distanţă, lui Alexandru Lungu
traducătorul Horia Stamatu îi scrie că a fost foarte măgulit
şi „aruncat într-o grea ispită: „să mă cred”. „Dacă
traducerea e într-adevăr bună, aceasta se datorează marelui
spirit care-a dat originalul. Pentru că marele spirite
provoacă,  «inspiră» /…/ Opera Sfântului, partea lirică, am
tradus-o aproape toată. Aşa ceva dă enorme satisfacţii.
Cum azi nu se mai poate scrie cum scriau San Juan sau
Hölderlin, şi cum acest fel de a scrie este aproape de sublim,
eu îmi vindec nostalgia traducându-i. (…) Nu ştiu dacă mă
înşel sau nu, dar această scurtă poezie de patru strofe mi-
apare de o intensitate şi concentrare încă mai mari ca
Noche oscura. Iar ca  «poezie de iubire» nu ştiu dacă are
seamăn (…) Aceste trei poeme, Noche oscura , Clama de
amor viva şi Cantico spiritual, sînt comentate cuvânt cu
cuvânt de poet în trei tratate mistice (Horia Stamatu, 25
martie 1988).

Când Culianu a repus pe tapet ideea imitaţiei după
Juan de la Cruz spre a-l „desfiinţa” pe Horia Stamatu într-
o revistă „pentru export” scoasă la Amsterdam de nepotul
lui Eliade, Stamatu (fără a bănui că dincolo de Cortina de
fier verdictele lui George Călinescu aveau să treacă decenii
în şir drept infailibile), îi scrie lui Mircea Eliade: „cum ţi-ar
părea chiar dumitale, dacă despre literatura pe care ai
scris-o, nu ar rămâne decât „judecata” lui Călinescu? Mie
îmi face Culianu, cu ajutorul lui Sorin Alexandrescu, ceea
ce ţi-a făcut dumitale Călinescu” (Horia Stamatu, 3 XI 1978,
în Mircea Eliade şi corespondenţii săi, vol. IV, Ed. Criterion
Publishing, Buc., 2006, p.396).

Pentru aşa-zisa „schimbare” adusă de post-comunism,
de-a dreptul ciudată ne pare incredibila „dispariţie” a
paginilor de corespondenţă în care Horia Stamatu
comentează pe îndelete eronatele opinii emise de asistentul
de română de la Groningen pe seama operei sale poetice.
Scrisoarea pe care Stamatu i-o scrie pe această temă lui
Eliade e de „negăsit” în niciunul din  cele cinci-şase volume
editate şi răseditate după 1990 în care s-a scos la vedere
corespondenţa primită de Mircea Eliade. Se pare că
respectiva epistolă  a avut aceeaşi soartă – din motive
desigur diferite – cu rândurile scrise de junele Andrei Pleşu
lui Eliade în 1976 (Box 68, Folder 12) nepublicate nici după
1990.

Dar nu numai din corespondenţa lui Eliade lipseşte
scrisoarea lui Stamatu comentând inepţiile unui fost
comunist decis a-l „desfiinţa” pe unul dintre poeţii cei mai
de seamă din exilul de după ocupaţia sovietică a ţării. Ea a
fost făcută „dispărută” şi la publicarea în „România literară”
nr.51-52 din 1999 şi nr. 10 din 15-21 martie 2000 a scrisorilor
lui Horia Stamatu către Alexandru Lungu.

Asta ca să nu amintim de aceeaşi scrisoare primită de
Virgil Ierunca, în urma căreia Ierunca, în 1978, într-o

epistolă „rece” (apud. I.P. Culianu) l-a rugat insistent
să renunţe la recenzia sa. Fiindcă prin articolul scris
împotriva marelui poet Horia Stamatu, asistentul de
la Catedra de Romanistică a Universităţii din
Groningen n-ar fi făcut altceva decât să-şi deconspire
adevăratele relaţii cu ţara comunistă din care
pretindea că a „evadat” (auto-deconspirarea lui
Culianu avea să fie remarcată şi de Marian Popa în
monumentala sa Istorie a literaturii române de azi pe
mâine (vol.II, Fundaţia Luceafărul, 2001, p.1173).
Scriind despre poetul Horia Stamatu într-o
enciclopedie de referinţă pentru spaţiul francofon,
Virgil Ierunca subliniase apăsat că lirismul lui Horia
Stamatu „revendică privilegiile cunoaşterii” (v. cap.
Litterature roumaine în vol. II, Histoire des
Litteratures, Encyclopedie de la Pleiade), cărţile sale
de poeme fiind „iniţiatice”. În opinia lui Basarab
Nicolescu, ele chiar posedă puterea de „transformare

a celui ce pătrunde în universul lor poetic” (referitor la
vol.: Horia Stamatu, Imperiul, 1981).

Ca nouă ciudăţenie post-comunistă ar mai fi de
menţionat că odată cu publicarea într-un volum de recenzii
a „consideraţiilor” apărute în revista scoasă de Sorin
Alexandrescu în 1983 replica lui Stamatu a fost iarăşi
„uitată”. Chiar la 20 de ani după căderea  regimului totalitar!
Într-adevăr, în cel de-al doilea volum I.P. Culianu, Studii
româneşti (Ed. Polirom, 2009), consideraţiile lui Horia
Stamatu privitoare la opiniile acestuia despre opera sa
poetică n-au fost trecute la note, aşa cum s-ar fi cuvenit.  În
schimb, în volumul scos de Polirom apare foarte la vedere,
citat de Culianu, unicul rând în care George Călinescu „îl
pocise” pe tânărul Horia Stamatu premiat în 1934 de un
juriu format din Mircea Vulcănescu, Tudor Vianu, Petru
Comarnescu, Şerban Cioculescu etc., trecute sub tăcere
fiind cele scrise despre poetul Horia Stamatu de către Bazil
Munteanu, în Panorama de la litterature roumaine
contemporaine (1938), de Eugen Lovinescu în Istoria
literaturii române, 1900-1937, sau de către Vladimir Streinu
în Pagini de critică literară (despre Horia Stamatu a se
vedea şi Isabela Vasiliu-Scraba, Contextualizări. Elemente
pentru o topologie a prezentului, Ed. Star Tipp, 2002, p.88-
91).

    Isabela VASILIU-SCRABA
                            http://isabelavs.go.ro
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 „Să fii scriitor şi jurnalist în acelaşi timp” –
Matei Vişniec

Surprins el însuşi în a constata că este singurul
dramaturg al generaţiei sale care a confirmat deplin în teatru
(„...am avut şi eu surpriza asta, să văd că nimeni nu iubea genul
dramatic atât de tare ca mine /.../ Chiar nu înţeleg de ce
generaţia de dinaintea noastră scria teatru şi noi, generaţia’80,
nu am adoptat acest gen literar /.../ ...nu ştiu prea bine de ce
generaţia 80 n-a scris teatru. E adevărat că eu am scris şi am
fost recunoscut foarte repede în mediul teatral ca un dramaturg
care promite”1), Matei Vişniec a practicat în toţi anii de după
plecarea din ţară, în 1987, publicistica, cu aceeaşi pasiune, cu
aceeaşi sinceritate şi numai puţin cu acelaşi profesionalism (ca
în teatru), meseria de jurnalist, la cote de reală altitudine, fie
în cadrul emisiunilor de la Radio BBC, la Londra, fie, mai apoi
la Paris, pe lungimile de undă ale postului Radio France
Internationale. Pentru ca după 1989, revenind în ţară (de unde
nu s-a considerat, sufleteşte, niciodată plecat, afirmându-şi
tranşant calitatea de scriitor român: „eu fac parte din literatura
română, pentru că tot ce am scris în franceză în Franţa, eu
însumi am tradus şi reformulat, retranscris, retopit în limba
română...”2), când au început să i se prezinte piesele pe
numeroase scene, publicându-i-se cărţile în edituri româneşti,
să accepte invitaţia de a scrie articole (tablete, eseuri) în
publicaţii de prin rang – România liberă, Ziarul financiar, Jurnalul
de duminică – cu implicaţia deplină a creatorului în febra
(efervescenţa) evenimenţială a faptului de viaţă cotidian, în
comentarii de o elevată atitudine (altitudine) polemică,
intelectuală în primul rând, impunându-şi prezenţa
scriitoricească în Agora cu o conştiinţă autentică de analist al
epocii asupra căreia perspectiva de interpretare a umanităţii
are ca punct de reper, fără ostentaţie, dar necondiţionat
consecvent, actualitatea românească, într-o evaluare severă
comparată cu fenomene similare din largul lumii, la care este
deopotrivă extrem de atent. Aceste articole sunt antologate în
volumul Cronica ideilor tulburătoare3, adăugându-se astfel,
firesc, la opera, de pe-acum amplă, a dramaturgului şi
prozatorului. E o publicistică angajată în contemporaneitate,
tonalitatea ei  eseistică  fiind fără accente de violenţă verbală,
punând în evidenţă un stil elegant, ferm,  al scriitorului care a
deprins, la şcoala franceză, maniera polemicii de idei, a
combativităţii colocviale, mereu susţinută prin cultură şi, nici
nu putea altfel, printr-o informare bogată, la zi, asupra cursului...
modernităţii, a asaltului ei abuziv (cel mai adesea), în
pragmatismului său dominator asupra umanităţii. În acest sens
se şi exprimă Matei Vişniec în chiar eseul ce deschide cursul
volumului, pronunţându-se asupra condiţiei scriitorului şi a
jurnalistului, care se contopesc (fericit în cazul în speţă, aflându-
se însă într-o pasionantă confruntare şi complementare, de
asemenea fericită, reciprocă) într-o singură persoană. „E greu
să fii scriitor şi jurnalist în acelaşi timp”, se confesează Matei
Vişniec, ţinând numaidecât să facă precizările (teoretice)
necesare: „Literatura te trage oarecum în sus, spre înălţimi,
spre tot ce e sublim în om. Jurnalismul, dimpotrivă, mai ales
când e practicat zi cu zi, te izbeşte de pământ, de realitate, de
actualitate. Literatura îţi dă o speranţă, te ajută să explorezi
omul în zonele sale de puritate, de mister cosmic. Jurnalismul
te obligă să descoperi mizeria realităţii, lipsa de speranţă reală
în viitor, faptul că oamenii comit la nesfârşit aceleaşi greşeli
istorice şi rămân mereu la fel de odioşi (...) Explorat de scriitor,
omul este o fiinţă cu potenţialităţi infinite. Prezentat de
jurnalist, omul rămâne veşnic aceeaşi brută incapabilă să renunţe
la violenţă şi satisfacerea poftelor sale imediate” (Visul şi
realitatea). E aici, în această succintă definire a dimensionalităţii
demersurilor de reflectare a realităţilor umanităţii, în cele două
domenii de practicare a scrisului, un autentic program al
exprimării sale în dublă calitate, mereu asumându-şi unul altuia
prerogativele meseriei, într-o unică formă de expresie şi
manifestare literară. Mizeria realităţii, pe care o semnalează,
se impune constant atenţiei în comentariile jurnalistice pe
marginea feluritelor aspecte copleşitoare ale ei, lăsând însă,
de fiecare dată, o fereastră deschisă visului salvator al
conştiinţelor, pe care îl subsumează perspectivei literaturii.

 Rapiditatea cu care formele tehnice, de pildă, ale...
informaţiei, devin maladive („Într-o lume în care informaţia a
devenit un circ mediatic /.../ nu te poţi ataşa decât la o informaţie
bazată pe şoc şi pe clişeu” – Dreptul la o imagine negativă...)
constituie un bun subiect de discuţie, la care adesea revine,
abordând-o din diferite unghiuri de posibilă percepere.
Intrarea României în Uniunea Europeană este văzută, desigur,
la modul favorabil („Europa este singurul proiect palpabil de
viitor”), numai că un anumit trecut istoric, nu neapărat doar al
ţării noastre, cât al întregii zone geografice căreia îi aparţinem,
îi trezeşte publicistului o anume circumspecţie, tot aşa, în
perspectiva viitorului ce ne aşteaptă: „Europa de Răsărit şi
Balcanii n-au fost pentru Occident altceva decât nişte teritorii
destinate trocului geopolitic” pe care nu le-au cunoscut cu

adevărat niciodată („Gafele legate de proasta cunoaştere a
Europei de Răsărit”) dar pe care şi le-au dorit mereu anexate
din motive strategice („Am intrat într-o Europă unde lumea nu
ne cunoaşte prea bine şi unde suntem primiţi din raţiune şi nu
din dragoste”), de care trebuie să profităm totuşi, pentru că
„după prăbuşirea comunismului, Europa ţine acum loc şi de
ideologie, şi de utopie, şi de model cultural, şi de sistem de
valori, şi de adăpost împotriva frigului (inclusiv cel care vine
dinspre Răsărit), şi de speranţă pentru copiii noştri, şi de
demnitate regăsită, şi de balsam pe toate rănile istorice care
nu s-au cicatrizat încă”. E, aşadar, o fatalitate pe care trebuie s-
o acceptăm (să ne-o dorim), intrarea în Europa fiind, zice Matei
Vişniec, „lucrul cel mai bun care ni s-a întâmplat (...) de la
Marea Unire din 1918. Aproape o sută de ani de căutări ale
unei identităţi pe care o aveam deja în sânge” (Europa ca
balsam universal).
       Agresiunea generală iresponsabilă asupra mediului
înconjurător, asupra naturii, îi provoacă lui Matei Vişniec o
stare de nelinişte, reflectând asupra viitorului întregii omeniri:
„Organizaţii ecologice trag semnale de alarmă în legătură cu
distrugerea ireversibilă a planetei de câteva decenii”.
Indiferenţa politicului faţă de acest fenomen poate să fie fatală
tuturor. În acest sens, publicistul/eseistul arată acuzator cu
degetul: „Fără ca oamenii politici să audă cu adevărat mesajul”,
nu se poate face nimic. Dar „trebuie spus că nici presa nu-şi
face datoria. Mediile de informare sunt capabile să organizeze
ore de dezbatere pe cele mai inepte teme legate de intrigile
politice ale lumii, dar nu să asigure o informare sistematică
despre nivelul de degradare a mediului înconjurător”. Chiar
mai mult. Şi aici autorul se dovedeşte a fi un vehement
combativ, denunţând: „poluarea provocată de activitatea
comercială a omului” care devine periculoasă prin tocmai
producerea şi distribuirea pe scară largă a hranei tratată chimic,
fără ca nimeni „să-şi imagineze o singură secundă că peste 50
de ani copiii lor vor fi, poate, nişte mutanţi” (Şi dacă e deja
prea târziu?). Fenomenul este completat de intoxicarea naturii
prin deşeurile aruncate la voia întâmplării, proces în care
România are cea mai mare cantitate de deşeuri aruncate în
natură pe cap de locuitor” (Rolul ambalajelor occidentale în
căderea comunismului). Tot un fel de poluare este şi Cerşitul
la Paris, practică pe care cei veniţi din ţările est-europene, mai
cu seamă din ţara noastră, o impun la nivel de fenomen social:
„De la căderea comunismului încoace, România a furnizat cel
mai mare batalion de cerşetori în oraşele Europei Occidentale,
şi mai ales la Paris”. Unii dintre protagonişti „se schimonoseau
în toate felurile pentru a părea bolnavi, alţii îşi exhibau diverse
răni şi malformaţii, alţii încercau să-ţi rupă inima cerşind cu
copii mici sau chiar cu bebeluşi în braţe” etc., iar „populaţia
franceză i-a primit nici cu repulsie şi nici cu violenţă, ci,
dimpotrivă, cu o uluire frizând naivitatea”.
        Temele selectate din viaţa curentă – socială, politică –
sunt abordate cu fermitatea unor pledoarii pentru echitate şi
înţelepciune. În acest sens, evenimentele culturale îi servesc
întru totul pentru a pleda în favoarea încadrării României în
ritmul de viaţă occidental. Festivalul anual de teatru de la
Sibiu, pe care îl consideră „ca importanţă, calitate şi farmec” în
vecinătatea celor de la Avignon şi Edinburg, cu tradiţii
semnificative deja (cel de la Avignon fondat în 1947 de către
Jean Villar), fiind în măsură a schimba mentalităţi şi atitudini
umane („observ cum artele vizuale creează noi forme de
socializare şi complicitate între oameni /.../ Bucuria străinilor
de a fi la Sibiu timp de câteva zile este o mare victorie atât
pentru descentralizarea culturală a Europei, cât şi pentru
România, căreia artiştii îi dau înapoi prestigiul pe care i-l distrug
oamenii politici”  – Descentralizarea culturală a Europei).
Matei Vişniec e scriitorul care a coborât cu dezimvoltură în
Agora, punând în dezbatere, în faţa obştei (a cititorilor săi),
chestiuni ce ţin de educaţia socială, politică şi nu mai puţin
culturală, mereu pledând împotriva abuzurilor de orice fel.
Observă şi amendează „maşinăria mediatică” ce funcţionează
ca un „drog”, devenind o „nouă formă de spălare a creierului”
(Dependenţa de spectacolul mediatic); chestiunea formării unui
gust estetic a populaţiei (Psihologia piticilor de grădină);
dependenţa acută de tehnică şi tehnicitate (Omul şi zeul
automobil); valoarea documentară a filmelor artistice despre
realităţile comuinismului (Chiar aşa a fost?); ocrotirea centrelor
istorice din marile oraşe ale lumii, a Bucureştiului inclusiv
(Viaţa este ca o bicicletă) etc, etc.
        Farmecul aparte al publicisticii pe care o cultivă Matei
Vişniec îl dă tocmai degajarea şi sinceritatea cu care abordează
şi discută pe teme dintre cele mai spinoase ale destinului
omenirii, în angajamentul ei pe aliniamentele de modernizare
abuzivă a contemporaneităţii noastre. „Noi jurnaliştii – spune
el într-un interviu acordat revistei VIP – lucrăm cam în aceleaşi
condiţii ca medicii de la urgenţă, care au de-a face numai cu

cazuri teribile, cu oameni între viaţă şi  moarte, cu sinucigaşi şi
accidentaţi, cu fiinţe rănite sau pradă acceselor de nebunie...
Adică suntem în prima linie a ororii. În fiecare moment, noi
suntem cei care relatăm despre noile răni ale planetei, despre
ultimele lovituri pe care le-a încasat demnitatea umană, despre
ultimele tentative de sinucidere ale umanităţii”4. Şi, desigur,
revenind mereu la condiţia sa de scriitor, nu poate ocoli, nici
nu doreşte, să eludeze rolul esenţial pe care cultura şi în speţă
literatura trebuie să-l deţină în procesul de formare a umanităţii
omului de azi ca şi a celui de mâine:„Literatura reuşeşte să
foreze mult mai adânc în misterul şi abisul comportamentului
omenesc decât toate ştiinţele. Pentru a înţelege cum e posibil
ca omul să fie răscrucea atâtor contradicţii trebuie să citim în
primul rând romanele marilor autori. Dostoievski, Proust,
Thomas Mann reuşesc să surprindă întunericul şi lumina din
om mai bine şi cu mai multă subtilitate decât orice tratat de
psihologie, ei ne ajută să înţelegem cum poate fi omul în
acelaşi timp bestial şi tandru, odios şi impunător, pervers şi
senin, egoist şi generos” (Uciderea florilor).
        Chestiuni legate de propria personalitate scriitoricească
sunt abordate cu prioritate în interviurile acordate, parte din
ele constituind o a doua secţiune a volumului. De altfel, aproape
toate interviurile acordate în ultimul timp sunt marcate de un
adânc filon al dragostei şi dorului de meleagurile natale –
înţelegând prin acestea dragostea de ţară: „Bucovina este un
teritoriu fabulos pentru mine. M-am născut într-un oraş mic,
Rădăuţi,” dar „în satul bunicilor mei, Horodnic, trăiam
ancestralitatea într-o formă epidermică: aveam acces la
ceremonie. Acolo am observat cât de ritualizate erau naşterea,
moartea, nunta (...) Toate aceste ceremonii mi-au format şi
creierul şi sensibilitatea, mi-au dat sens, fiindcă erau, de fapt
ceremonii formative” (Reţele textuale, reţele umane. Călătorii
în timp. Interviu acordat Danielei Magiaru, 2009). Despre
cultura în societăţile de consum vorbeşte, de asemenea, într-
un alt interviu, acordat lui Ion Mureşan (2009), ţinând să
precizeze: „Pentru mine este o formă constantă de rezistenţă,
ceea ce implicit înseamnă că prin cultură încercăm să prezervăm
o anumită definiţie a omului”, de construirea unui „umanism
planetar” sunt responsabile toate naţiunile: „Dacă nu vom crea
în România evenimente culturale de natură să provoace un
pelerinaj al străinilor la noi, nu vom conta pe plan internaţional”,
însă românii „nu vor putea exporta cultura până când nu va
creşte puţin gradul de civilizaţie la ei acasă” (Cultură, tipare,
modele).
        Cu valoare de document sunt toate referirile la climatul
în care s-a afirmat, la Bucureşti, generaţia optzecistă, căreia îi
aparţine. Sigur, derularea factologiilor, a întâmplărilor de la
Cenaclul de luni sau de la Cenaclul din Tei, evocarea unor
prieteni  scriitori sau din mediile teatrale, au pitorescul lor,
însă Matei Vişniec e dispus întotdeauna să survoleze esenţele,
să caute în ele curbele de nivel care au contribuit la rezistenţa
literaturii noastre în marile intemperii ale istoriei: ,,...a existat
în lumea scriitoricească o exemplară şi eficientă solidaritate
între generaţii, între noi, cei tineri, abia intraţi în arena literară,
şi cei mai vârstnici care se aflau deja la putere şi care aveau un
cuvânt de spus în edituri şi în redacţiile revistelor literare, şi
care ne-au primit cu braţele deschise” (Interviu acordat Danielei
Magiaru).
          Publicistica lui Matei Vişniec, având un pronunţat
caracter eseistic, probează prin totul un caracter puternic, o
demnitate morală, politică şi scriitoricescă, nu mai puţin,
autorul asumându-şi obligaţia de a vorbi deschis despre tot
ceea ce înseamnă actualitatea universului uman azi; o capacitate
de a focaliza exact asupra detaliilor menite a  individualiza
epoca, cultivând o expresie tranşantă, metaforică în substratul
ei, pe care o regăsim, de altfel, captivantă, în toate operele
sale literare.

       Constantin CUBLEŞAN
      1 Matei Vişniec, „A demola concepte şi a imagina altele”.
Vatra veche (în) dialog cu... Interviu acordat lui Cătălin Popa.
În Vatra veche, Târgu Mureş, Serie nouă, an IV, nr. 7 (43), iulie
2012, p. 6-8
      2 Idem
      3 Matei Vişniec, Cronica ideilor tulburătoare. Editura Polirom,
Iaşi, 2010, Colecţia Ecografii
      4 Matei Vişniec: ,,Am avut întotdeauna sentimentul că
puterea se temea mai mult de teatru decât de alte forme de
creaţie artistică”. În VIP, Săptămânal monden, an.XX, nr,. 50
(992), 12-18 decembrie 2011, p.24-28
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ETNOLOGUL  ROMÂN ÎN „EPOCA  DE AUR” (XXV)

             Viorel ROGOZ

Către Radu Ulmeanu… De la C.N.S.A.S. citire…. ( 1 )
      Motto: Plouă cu şperlă peste Sătmar

(Viorel Rogoz)

În Pidosnicul Nostru Nord Mitic populat cu poeţi-
ghiumurluci mistuiţi de patima nemuririi, memoria orală a
generat, în vremea din urmă, naraţiuni năucitoare. Or fi doar
basne dezgustătoare despre un orăşel neştiut şi proclet�?
Cândva, pe aici – după cum destăinuiesc surtucarii – era o
cetate în stil talian, renăscută din perneul rămas când, încolţiţi,
locuitorii au făptuit ardere de tot în faţa asediatorilor buluciţi,
peste  capul lor, potop. Vechea aşezare de pe Someş a fost în
tinereţe mereu călcată-n picioare: turci, habsburgi, polonezi,
puhoaie de hoţi. Furau predilect drobii uriaşi stivuiţi în
hambare. Pentru că Sătmarul s-a născut dintr-un târg smerit,
unde, pe tăpşanul din centru, spuzit cu feldere, corfe şi
oboroace, cărăuşi în cioareci miţoşi vindeau indispensabilă,
nobilă sare. „Salzmarkt” – a botezat locul admirând vânzoleala
nemţoaica Gisela (nevastă de rege uns sfânt�!), cândva
primprejur călătoare. Aici, într-o buclă de Someş, soseau
nesfârşit convoaie  de cară încărcate cu grunzi smulşi  din
filoane în salinele de dincolo de zare.

A trecut un mileniu şi poate mai bine. Longeviva cetate
a îngropat cu-ncetul, în sine, intrarea triumfală în urbe a sărarilor
anunţată pompos prin bătaie de dobă. Azi, nimic nu mai scoate
timpul din curgerea-i lină. Doar apa – un bivol –, cum tânguiau
prin ‘70  activiştii culturnici, a iscat uneori dangăt de clopote
trase în dungă şi implorări disperate către Forţa Divină. Zilele
acestea însă, o ploaie de verdicte criant difamante a căzut
peste adormitul Sătmar. Ritmurile vieţii au sărit din tipare.
Anticomuniştii s-au inflamat. Tagma jubila. Plebea chicotea.
Presa complota. Solidariza cu loviţii. Securiştii au strâns
rândurile ameninţând cu pumnul spre C.N.S.A.S. Taifunul
semantic (care spăimânta ziarişti, conţopişti, magistraţi,
parlamentari, primari, psihanalişti, operatori, directori,
inspectori, moderatori, formatori de opinie�şi foşti „lucrători”)
ţâşnea din hrubele anevoios amenajate, la stăruinţele unor
deţinuţi politici, într-un grajd părăsit�şi rebranduit în comuna
Popeşti-Leordeni. Acolo eşuaseră vraişte jumulite dosare
scăpate de focul gheenii prin isteţia văcarului de Berevoieşti.
Omul păştea vitele satului precum păstorul de la Qumran (cel
prins cu brânza-n papirusuri pe care străpredecesorii
evangheliştilor îndrăzniseră să scrie că nu agreează sclavia.) În
fapt, bazat pe popeşti-leordinienele dosare, C.N.S.A.S.-ul anunţa
sec�: Directorul Filarmonicii, Rudolf Fatyol (artist de renume,
după cum scrie presa locală) a fost turnător la Securitate. Idem
doctorul în teologie, profesorul universitar Ştefan Pomian,
slujitor la altarele din Dumbrava (com. Livada) şi Craidorolţ.
Reiese din «�Comunicat�» că măiestritele feţe, pe lângă strane
şi strune, i-au mai cântat (pianissimo�!) şi lui Michiduţă (în
Strună�!). Păcat fariseic. Nu chiar de neiertat. A dat târcoale
mereu prin preajma  sfintelor feţe bisericeşti. L-a creat pe
homo duplex. Cel cu două feţe şi niciun obraz. Specimen tratat
cu ipocrită îngăduinţă şi în nemuritorul Maramureş: «�C-o fo
şura-ntunecoasă / Şi mândra bisericoasă, / Tătă noaptè să ibdè
/ Şi dzua să spovedè�». Şi, colac peste pupeză, tot în această
vară toridă, o noticică de presă dă-n văzduhuri veşti că un juriu
prezidat de talentatul informator secu’� «�Radu Greceanu�» l-a
încununat pe directorul revistei „Poesis”, alias „Sursă S3”, cu
premiul taberei „Ocoliş – 2012”. „Gest de preţuire�!”, „Ca de
la Sursă la Sursă�!” –comentează maliţioşii. Nu ne raliem. Un
turnător nu poate fi decretat adevărat turnător până nu i se
publică o scurtă lucrare. Un tutti-frutti inspirat de activitatea
sa creatoare. Aşa ne-am putea pricopsi cu noi cărţi sau, mă rog,
broşuri cu scoarţa mai tare, care să reflecte  francheţea dăruirii
şi sentimentul profund al iubirii aproapelui. Am putea avea în
curând pe tarabe vechi autori reevaluaţi de critică pentru
surprinzătoarea lor profunzime. Se simte necesară o carte
semnată conspirativ de Turnătorul Greceanu: „Delatorul –
un om din Est”, sau cea care ascunde un autor colectiv�:
Familia� «�S3�»: „Cele mai frumoase delaţiuni despre
Radu Ulmeanu”. Ar putea contribui cu un op serios şi
profesoara de religie Rezidenta�«�Monică�»�: Urmărirea
spionului Viorel Rogoz în anii grei ai ceauşismului.
Demantelarea unui duşman al poporului. Vigilenţa şi
spiritul de echipă. Elevi şi profesori în misiune. Sigur că
li s-ar putea alătura  luptători în retragere din fosta Securitate
cu contribuţii de memorialistică. Ar avea succes garantat la
marele public volume precum: Col. Darlaczi Francisc�: Cazuri
de uranism, tribadism, priapism şi alte maladii tratate
cu succes de Securitate; Francisc Komaromi: Exploatarea
scenelor de penis captiv în nobila muncă de Securitate;
lt. col.Viorel Pop, Zoofilia şi diminuarea producţiei de lapte
în atenţia Organului De Securitate. (Studiu de caz�: Ferma
de elită a CAP Livada şi saivanele de oi din satele
apropiate). Oferim drept material ilustrativ o antologie cu
onorante fapte de arme sosite recent de la C.N.S.A.S. pe adresa
directorului revistei „Acolada”. Citiţi şi vă lămuriţi. După

lectură, veţi fi înţeles cum îşi câştigau pâinea cea puhavă băieţii
cu ochi albaştri (în texte, apar în clar numele securiştilor –
Darlaczi Francisc, Gheorghe Şter, Ioan Marina, Iosif Pop, Iosif
Cornel Pop, Báthori Alexandru, Dinu Boşca, Ioan Hontău, Andrei
Ionescu, Nicolae Sabău, cpt. V. Perşa – şi protejate cele ale
victimelor, fie turnători sau turnaţi.)

Un prim luptător pe frontul nevăzut al patriei�este lt.
colonelul Darlaczi Francisc, născut la 27.03.1930 în TIGĂU,
comuna LECHINTA, judetul BISTRITA-NĂSĂUD, fiul lui
FRANCISC şi ROZALIA; decedat în 2011, la Satu Mare. În
materialul informativ ce urmează, după cum se va vedea,
căuzaşul regimului ceauşist urzeşte iţele unui mizerabil şantaj.
Dorea să îl constrângă prin mijloace abjecte pe preotul V.A. să-
i devină informator. Gândirea lui diabolică e detectabilă în
fiecare raport înaintat organului ierarhic superior.

A. COTA ŞI TITULARUL DOSARULUI
 – R 286194 – titular V.A.

B. MOTIVUL ŞI PERIOADA DESCHIDERII
DOSARULUI

     Titularul, preot reformat, a fost recrutat de organele de
securitate cu motivaţia: „În dosarul de urmărire informativă
<BONE> (perioada 1979-1989) este urmărit preotul reformat
din comuna ACÂŞ, judeţul SATU MARE, pentru manifestări
duşmănoase naţionalist iredentiste maghiare şi suspiciuni de
activitate clandestină. Cel în cauză, deservind biserica reformată
din această comună, clădire declarată monument istoric, vine
în contact cu un număr mare de cetăţeni străini şi are posibilităţi
şi tendinţe de a prezenta denaturat istoricul monumentului în
cauză. În acţiune este dirijat informatorul <CORNEL IOAN>,
însă posibilităţile lui sunt limitate, motiv pentru care se impune
recrutarea unui informator ( f. 107.)

ACŢIUNI ÎNTREPRINSE. RAPOARTE. ADRESE.
SINTEZE.

   • Raport cu propunere de prindere în flagrant a
numitului V.A., 20.03.1979, semnat dactilo şi olograf de mr.
DARLACZI FRANCISC, Inspectoratul Judeţean SATU MARE,
Serviciul 1:
    „Raportez că pentru încadrarea informativă a D.U.I. <BONE>,
în care este urmărit preotul reformat C.B. din comuna ACÂŞ,
element duşmănos cu concepţii naţionalist-iredentiste,
semnalat cu legături suspecte cu cetăţeni străini ce fac parte
din emigraţia reacţionară naţionalist-iredentistă din Occident,
am luat în studiu în vederea recrutării pe prietenul acestuia,
V.A., [fragment protejat). Din studiul efectuat a rezultat că
V.A. are preocupări homosexuale şi prinderea lui în flagrant ar
facilita scopul urmărit de noi. Prin  sursa „S” (interceptarea
corespondenţei) ne-au parvenit informaţii din care rezultă că
în 22.03.1979 V.A. urmează a se întâlni cu prietenul său M.D.,
[fragment protejat] în scopul practicării de inversiuni sexuale.
Pentru realizarea flagrantului, propun a se aproba: – deplasarea
lt. col. POP IOSIF la CLUJ pentru a organiza prinderea în
flagrant a acestora; – de a solicita Inspectoratului Judeţean
CLUJ acordarea de sprijin (filaj, T.O. şi un ofiţer operativ) cu
care să se realizeze flagrantul; – anchetarea simultană a celor
două elemente şi întocmirea formelor după flagrant; – urmărirea
penală să se înceapă numai în cazul în care vom aprecia
recrutarea inoportună, sens în care vom reveni cu propuneri
(v. f. 45-45v).
     Nota: Documentul prezentat mai sus a fost aprobat de mr.
BOŞCA DINU, şeful Serviciului 1, şi de col. HONTĂU IOAN,
şeful Inspectoratului Judeţean SATU MARE.
    La filele 46-46 v, este arhivată traducerea din limba maghiară
a unei scrisori trimise de M.D. lui V.A. Traducerea a fost
efectuată de mr. DARLACZI FRANCISC, Inspectoratul
Judeţean SATU  MARE, Serviciul 1, consemnându-se
următoarele: Amabile A. / .. ./. Scrisoarea ţi-am primit-o ieri,
dă-mi voie să glumesc un pic, deoarece m-am gândit că ai
terminat teologia, adică că în ultimul timp nu prea te-ai ocupat
de <socoteli>, m-am hotărât ca (dar de ce ?) dacă îţi răspund, să
nu cumva să dai greş cu număratul zilelor. Păi vezi, eu nu
numai că te măgulesc cu răspunsul meu timpuriu, dar mă şi
frământ pentru tine şi am grijă de tine, ca să te feresc de
efectul negativ al incapacităţii... aici, acum, repede şi de mai
multe ori am tras din buna ţigară şi am inhalat adânc de tot
fumul şi în locul tău. Ca nu cumva toate să le iei la plămâni.
După cum vezi, sunt bine dispus şi aşa acum îndrăznesc să
descriu câteva rânduri pe care le-am scris când eram în anul
trei; într-un minut fierbinte, foarte, foarte serios şi, deoarece
seriozitatea uneori sau de cele mai multe ori este patetică,
starea mea de acum distruge sau cel puţin moderează
patetismul.
    <Nu, nu vreau să recunosc că vreau să mă grăbesc/ doar
păşind, să îmbrăţişez deodată totul ce trebuie/ Nu, nu vreau să

recunosc / că dor eşecurile / şi că şi de mine atârnă greutăţile
ce nu pot fi negate. / Sunt tare, invulnerabil de orice legătură.
/ Şi cu orice putere m-ar reţine orice / Eu şi aşa vreau, vreau să
mă grăbesc / Să îmbrăţişez deodată totul, ce trebuie>: în 22
martie, joi  după amiază la orele 5, dacă lucrurile cunoscute nu
mă împiedică, te aştept în piaţa libertăţii.”
    – La filele 42-44 este arhivată xerocopia scrisorii
interceptate.

    • Adresă, 16.04.1979, întocmită de Serviciul S (cu profil de
interceptare a corespondenţei), Inspectoratul Judeţean SATU
MARE: „Către Serviciul 1 / D. Fr. (indicativul mr. DARLACZI
FRANCISC). O sursă a unităţii noastre ne-a informat că numitul
M.D. din localitatea MUJNA, judeţul HARGHITA, i-a relatat
prietenului său, V.A. din POTĂU, judeţul SATU MARE,
următoarele: <Am scăpat şi de vizită şi pot să-ţi spun că le-a
plăcut ce a fost în bună regulă, iar restul mai puţin... Mi-ai scris
că B. s-a bucurat de promisiune. Eu voi pleca marţi (17.04. a.c.),
dar nu pot să-ţi spun când ajung acolo. Cine ştie unde se va opri
trenul... Tu să mă aştepti cu umerii pregătiţi, deoarece eu cu
mâinile mele puternice voi scoate răul din tine (e frumos din
partea mea, nu?). Cred că voi ajunge în POTĂU miercuri sau
joi seara> (f. 54.)
      Notă: Documentul prezentat mai sus a fost dat spre
exploatare mr. DARLACZI FRANCISC, Inspectoratul Judeţean
SATU MARE, Serviciul 1.

   • Raport cu propunere de folosire a mijloacelor
speciale mobile (mapă) în cazul candidatului la recrutare
V.A. din satul POTĂU, 19.04.1979, semnat dactilo şi
olograf de mr. DARLACZI FRANCISC, Inspectoratul
Judetean SATU MARE, Serviciul 1: „În D.U.I. <BONE> în
care este urmărit preotul reformat din comuna ACÂŞ pentru
manifestări duşmănoase naţionalist iredentiste maghiare şi
suspiciuni de activitate clandestină, se impune recrutarea unui
informator cu reale posibilităti, prin care să descifrăm activitatea
desfăşurată de obiectiv. În vederea scopului a fost studiat
candidatul V.A., preot reformat din comuna MEDIEŞUL AURIT,
satul POTĂU, coleg de institut cu obiectivul, cu care menţine
şi în prezent relaţii de amiciţie, candidatul având şi predilecţii
scriitoriceşti. Din studiul candidatului mai rezultă că acesta
este homosexual încă din perioada studentiei şi practică şi în
prezent această activitate. În perioada studiului ne-au parvenit
informaţii prin sursa „S” că în scopul practicării activităţii
homosexuale a fixat o întâlnire cu preotul unitarian M.D. din
judeţul HARGHITA, la CLUJ. Însă cel din HARGHITA din
anumite motive n-a putut fi prezent la întâlnire. Ulterior, tot pe
calea „S”, cel din HARGHITA şi-a anunţat vizita la candidatul
nostru pentru zilele de miercuri sau joi (data sosirii) când
urmează să se desfăşoare. Având în vedere că recrutarea
candidatului dorim a efectua pe bază de material compromiţător,
spre o mai intimă convingere a noastră asupra relaţiilor celor
doi preoţi, apreciem utilă introducerea mijloacelor speciale la
domiciliul candidatului, unde va avea loc găzduirea celui din
judeţul HARGHITA. În acest scop, ne-am propus introducerea
în imobil a mijlocului mobil tip mapă, după următorul procedeu:
    – Informatorul nostru <KOVACS FERENCS> din satul
ADRIAN, [fragment protejat] este în relaţii bune cu candidatul
nostru, mai mult, acesta a fost şi provocat de candidat pentru
a întreţine raporturi sexuale, dar acesta l-a refuzat, referindu-
se la afecţiunile pe care le are faţă de femei şi nu astfel de
prostii. Cu toate acestea, nu s-a realizat o îndepărtare faţă de
candidat sau invers. Informatorul să se prezinte în după-amiaza
zilei de 19.04.1979 la locuinţa candidatului, dotat de noi cu
nişte reviste pornografice introduse în mapa în speţă şi să le
prezinte spre consultare. Cunoscându-se caracterul sursei
noastre, apreciem ca justificată prezenţa la el a acestor reviste.
Pretextând că doreşte să plece undeva, informatorul va lăsa
pentru o oră, două, revistele la candidat, urmând a se reîntoarce
după ele, în cel mai rău caz a doua zi, natural va lăsa revistele
cu mapa cu tot. În dimineaţa de 20.04.1979, sursa se va prezenta
la candidat pentru recuperarea mapei şi a revistelor. Instruirea
şi transportul sursei se va efectua de subsemnatul şi lt. SABĂU
NICOLAE, care îI are în legătură.
    – Ascultarea discuţiilor se va efectua de către lt. CORNEL
POP IOSIF şi lt. BATORI ALEXANDRU dintr-o încăpere din
incinta Şcolii generale situate vis-a-vis cu parohia reformată, la
circa 50-60 m, încăperea urmând a fi obţinută prin intermediul
directorului şcolii din MEDIEŞUL AURIT, faţă de care vom
pretexta prezenţa noastră prin intenţia de prevenire a unei
infracţiuni. Discuţiile cu directorul şcolii vor fi purtate de
subsemnatul şi lt. maj. SABĂU N. care-l cunoaşte, prin natura
relaţiilor de serviciu. După întunecare, voi  pătrunde şi eu
în camera de ascultare.
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(Continuare în pag. 26)

           Nicolae FLORESCU

Vintilă Horia şi începuturile exilului său anticomunist (VIII)
Vorbind Despre o Europă necunoscută, „în cadrul cursurilor
de vară organizate de către Institutul de Umanităţi din Salta, în
ziua de 20 ianuarie 1951”, Vintilă Horia introduce în dezbatere
„diferenţa fundamentală dintre criză şi decadenţă”1, de
vreme ce în sens strict intelectual criza nu reprezintă altceva
decît „momentul de apogeu spiritual, militar şi politic”
al unei civilizaţii, care conştientizează în istoria ei capacitatea
de a-şi contempla destinul, căutînd „între furtunile care agită
azi omenirea, propria ei soluţie, felul ei caracteristic de
a răspunde incitaţiilor dramatice”. Chiar sub aspectul
economic inclusiv, criza implicată „în dezastre
cutremurătoare şi epuizante” – remarcă românul – indică
„un îndemn ascensiv” şi, totodată, „o manieră de a căuta
soluţia valabilă între posibilităţile creatoare” abordate.
În înţelesul lui Vintilă Horia, decadenţa este, în schimb,
„finalul nenorocit al unei crize”, lipsită de soluţiile salvării,
incapabilă să-şi depăşească limitele adoptate, un „mod
voluntar (...) de a aştepta sfîrşitul”. De aceea, afirmaţia că
starea continentului european de după cel de-al doilea război
mondial ar reflecta o grabnică alunecare spre decadenţă impune
în percepţia românului, politic refugiat, tocmai o eronată
generalizare a procesului istoricist între ceea ce el numeşte
Europa oficială, anglo-franceză de astăzi, cu ispite şi influenţe
decadentiste la nivel occidental, şi Europa reală, a „celor
învinşi”, care „trăieşte actualmente în umbra
evenimentelor (...), amuţită, aşteptînd momentul de a
reintra în actualitate”.
În faţa omului istoricist, Vintilă Horia opune astfel omul
tradiţionalist, iar în descifrarea unei Europe occidentale,
capitalizată şi găsită în conflict deschis cu imperialismul anglo-
american, dispus a nimici libertatea de idei şi a controla riguros
valorile culturale şi intelectuale creştin-catolice din vechiul
continent, se revitalizează într-o viziune răsăritean-europeană,
o lume ţărănească, primordial angajată anticomunist şi la fel
de „profund creştină” ca şi în cealaltă parte continentală.
Anti-istoricismul lui homo rusticus – cum îl definea Mircea
Eliade în Mitul eternei reîntoarceri – se relevă tocmai prin
timpul acceptat ca „un accesoriu al eternităţii”.
Rezumînd punctul de vedere al gînditorului român, exilat
atunci la Paris, Vintilă Horia scoate astfel în evidenţă faptul că
„istoria, în acest înţeles anti-istoricist, este, mai mult
decît o curgere fără început şi sfîrşit, dirijată de legile
variabile şi capricioase ale progresului, o capodoperă al
cărui început se află în Dumnezeu însuşi, ale cărei legi
stau închise în miturile şi în exemplele eroilor iniţiali şi
al căror sfîrşit e lucrul cel mai sigur şi mai acceptabil în
curgerea fluidă a timpului, judecata cea de pe urmă în
care fiecare fiinţă omenească îşi va căpăta personalitatea
definitivă, iar timpul istoric va fi distrus pentru
totdeauna”. De asemenea, remarcă eseistul, conferenţiind la
Salta, între lumea veche şi omul modern sau istoricist se
interpun nu realităţi sociale, politice, economice şi, cu atît mai
puţin, spirituale sau strict culturale, ci – în conformitate cu
afirmaţiile lui Mircea Eliade – simpla posibilitate iluzorie a
unor năzuite libertăţi mereu deformată în semnificaţii, „pe
care o infimă minoritate o impune omenirii ([care] în
acest caz are libertatea de a alege între sinucidere sau
deportare) şi să se refugieze într-o existenţă subumană
sau să evadeze”. Mai mult încă – spune Eliade, tradus şi
interpretat de Vintilă Horia – „în mod logic marxismul, de
pildă sau naţionalismul trebuie să ajungă a realiza două
tipuri de existenţă istorică: aceea a şefului (singurul într-
adevăr liber) şi aceea a aderenţilor, care salută în
existenţa istorică a şefului nu arhetipul propriilor lor
existenţe, ci pe legislatorul gesturilor care le mai sunt
permise”.
În contrast cu asemenea dimensiuni ideologice şi politice,
care împing spre dezastru prin deformarea adevărului mistic şi
pervertirea lui de sorginte masonică, românul ce conferenţiază
la Salta aduce în prim plan în lumea răsăriteană a Europei, faţă
de care Rusia nu-şi precupeţeşte, atunci ca şi astăzi, eforturile
cuceririi şi ale transformărilor radicale, nu altfel decît
acţionează, mai ales după al doilea măcel mondial, liberalismul
protestant în cealaltă parte a continentului, omul pămîntului,
cel care refuză ieşirea din felul său de existenţă ancestral. „Îi
este organic imposibil să se dilueze economic în
proprietatea colectivă, să dispară politic într-un Stat fără
fizionomie naţională, să se topească social într-o celulă
care l-ar face să sufere în spirit şi în carne. Potenţialul
său de rezistenţă, în faţa revoluţionarismului marxist,
stă în faptul că teroarea istoriei nu-l impresionează
pentru că nu crede în ea.”
În acest fel privind lucrurile, Europa răsăriteană, cea rurală, îşi
găseşte replica firească în orizontul occidental catolic numai,
atît de atacat de protestantismul liberalist, care a încurajat
eliminarea lui homo rusticus în faţa dezvoltării nimicitoare a
industrialismului, adică în excluderea din societate a omului
liber, individual şi „obştesc” în favoarea sclavului coordonat de

stat, după o lege generală a exploatării universale.
Dacă în lumea comunistă de sorginte sovietică ţăranul ca
entitate socială a fost în mod criminal alungat din viaţa modernă
europeană, se cuvine să constatăm că, în primul rînd, exilul de
ordin politic de după al doilea război mondial a înlocuit la nivel
european-occidental emigraţia valorilor statornice ale
creştinismului spre zonele nord-americane, canadiene şi, mai
apoi, considerabil preluate în sfera de existenţă a statelor sud-
americane într-o confuzie ideologică bine argumentată adesea
pe un plan „democratic” greu de justificat adesea, încă de
după primul război mondial şi chiar în deceniile de sfîrşit de
secol al XIX-lea ce l-au premers. Aşa au plecat, ca să devină
susţinători de produse industriale dincolo de Oceanul Atlantic,
italienii, portughezii şi spaniolii, nu mai puţin românii (chiar
dacă pînă la venirea ruşilor întoarcerea imigraţiei noastre din
Statele Unite a fost ineficientă în faţa lui homo rusticus,
precum a fost şi cea franceză sau catolic irlandeză în Canada),
spre a ne lămuri ce atitudine „politică” abordau faţă de
creştinismul catolic şi de cel ortodox zonele protestante şi
anticreştine ale lumii moderne. Tentaţia a fost mereu
pămîntul, mai mult sau mai puţin virgin, împuţinat într-o
Europă împinsă metodic spre industrializare, dar, în acelaşi
timp şi extrem de elocvent spre înglobarea unei realităţi
sociologice extrem de actuale, perspectivă ideologică ce a
devenit, pînă la urmă cea de mult afirmată chiar din plecare a
scoaterii de pe scena istoriei a lumii latine, trecerea ei în plan
secund în faţa imperialismelor anglo-americane.
Ceea ce s-a întîmplat cu Jean Giono, scriitor esenţial în apărarea
şi redescoperirea tradiţiilor, scăpat din puşcăria franceză de
după războiul ultim la bunăvoinţa lui Charles de Gaulle, rămîne
un exemplu pe care universul actual al societăţii europene
încearcă să-l ascundă sau să-l proiecteze printr-o curiozitate
fără semnificaţii politice, cînd politicianismul tocmai domina
structurile unei Europe extremiste pe cale de sovietizare
doctrinară2. Europa în criză sau Europa decăzută, împinsă pe
calea decadenţei cel puţin, mult discutată adesea la nivelul
propagandei ziaristice, este un univers „necunoscut” – cum
îşi caracterizează chiar Vintilă Horia conferinţa de faţă – ce
scapă posibilităţilor de înţelegere mediocră a gazetăriei şi se
ridică într-un alt plan sociologic, adesea acuzat prin extremism
politic tocmai de cei care au încurajat pînă la demenţă
extremismele.
Ideea globalizării nu s-a născut din mentalităţi asociative
egalitariste, ci s-a bazat întotdeauna pe structuri imperialiste,
dar aceasta e cu totul altă problemă care ar trebui să întoarcă
discuţia de faţă, cum observa conferenţiarul în cauză de la
Salta, spre modul însuşi în care românii din exil, alături de
italieni, au gîndit în anii imediat următori încheierii celui de-al
doilea război mondial constituirea comunităţii europene. Poate
că ar trebui să reexaminăm, ca români, astăzi, punctul de vedere
al lui Grigore Gafencu, ca să înţelegem mai bine în ce Europă
am dorit să trăim, odată cu conştientizarea primordială a vechimii
noastre în existenţa continentală. Postcomunismul românesc
de astăzi truchează adevărul, după un bine cunoscut obicei al
trecerii în al doilea plan al cuvîntului şi al drepturilor noastre
de a condamna în impostura socială de ordin mondial cultivată
asiduu în ceea ce Vintilă Horia a numit adesea semnificaţia
apocaliptică a distrugerii universului uman3.
Conferenţiarul român de la Salta restabileşte astfel, chiar în
perioada anilor ’50 din veacul trecut, şi la dimensiuni globale,
rolul şi misiunea omului anti-istoric, cel venit din profunzimile
tradiţiilor, homo rusticus creştin, „care trăieşte în afara
teroarei istoriei”, într-o totală diferenţiere de omul istoric
majoritar, „revoluţionarul în permanentă căutare de soluţii
vitale în mijlocul unei istorii în fond lipsite de soluţii”.
Ca o concluzie a dezbaterii sale ideatice, mult mai dezolat în
afirmaţii decît autorul Mitului eternei reîntoarceri, Vintilă Horia
recunoştea, într-un mod lamentabil faţă de dezideratele lumii
tulburi de azi, că „trăim şi suntem obligaţi a ne-o aduce
aminte din cînd în cînd, pentru că există – încă – o societate
de ţărani care ne face să trăim”, adică un univers uman ce
fiinţează „prin el însuşi”, dincolo de orice artificialitate
tehnicistă, determinînd „acel «spaţiu animic» (traduc astfel
în româneşte termenul de «tierra adentro», care are mai
mult sau mai puţin aceeaşi semnificaţie), ce nu e numai
măsura unui spaţiu geografic, ci a unui imens spaţiu
sufletesc”.
O altă departajare, pe care conferenţiarul o ilustrează în eseul
său, comentat aici şi sub raport ideologic şi politic, priveşte
chiar Europa occidentală sau catolică, mult mai supusă
presiunilor imperialiste ale liberalismului protestant şi,
totodată, aspiraţiilor cuceritoare ale comunismului, care în
Europa răsăriteană şi centrală, exercitîndu-şi ocupaţia militară
teroristă, şi-a compromis, fără nici o rezervă, propaganda
tentaţiei „paradisurilor artificiale” şi a utopiei ideologice
din spatele primitiv al exploatării economice. În sprijinul ideilor
avansate în comentariul său eseistic, Vintilă Horia citează, de
altfel, o serie de gînditori politici ai epocii în care îşi susţine

conferinţa. Dintre aceştia, italianul Giovanni Spadolini, cu o
carte atunci prezentă în librării, precum Papalitatea socialistă
(Ed. Longanesi, Milano, 1950), pare a avertiza substanţial asupra
situaţiei europene de după al doilea război mondial: „Puţini
şi-au dat seama că socialismul modern (în opoziţie cu
cel vechi, legat de idealurile sociale ale creştinului din
totdeauna) reprezintă întinderea principiului liberului
arbitru asupra terenului luptei de clasă; e, cu alte cuvinte,
o formă de protestantism social. Valoarea socialismului
ajunge astfel să se sprijine nu pe o concluzie posibilă,
sau măcar pe o soluţie problematică, ci pe o permanenţă
dialectică, pe o sforţare fără sfîrşit, pe o infinită reînnoire.
Socialismul e, în acest sens, ultimul fiu al Reformei.”
Însă, „chestiunea ţărănească”, cu care conferenţiarul român îşi
încheia textul reprodus în Orizonturi, constituia într-o altă
abordare eseistică, susţinută în faţa publicului european refugiat
la Buenos Aires, tema esenţială a dezbaterii despre Premizele
unui revizionism românesc4, rostită în cadrul prelegerilor
universitare de vară, cu care Vintilă Horia şi-a definit intelectual
atitudinea structural anticomunistă a concepţiei sale literare
în conformitate cu experienţa însăşi a acceptării exilului, ca
formă de protest social, politic şi naţional.
Demersul întreprins de conferenţiar pleacă de la constatarea
unei realităţi politice, cea a situaţiei ideologice a României
sub regimul de dictatură comunistă coordonat de reprezentanţi
ai Moscovei staliniene prin deformarea copleşitoare a
adevărului istoric, anularea simbolurilor naţionale (de la Ştefan
cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, pînă la
Regalitate şi Brătieni) şi exacerbarea unei false valori
„revoluţionar-republicane”, care să valideze revizionismul
cultural şi spiritual al factorului extern impus militar la Bucureşti
(unde imaginea intelectuală şi revoluţionară a lui N. Bălcescu
se transfigura, trecînd sub tăcere, anti-rusismul fundamental al
acestuia, într-un exemplar „erou socialistic”, iar rosturile pur
domestice ale Anei Ipătescu se impuneau ca valenţe
precursoare decisive ale republicanismului adoptat de Petru
Groza şi de alţi activişti moscoviţi ca acesta). Tonalităţile
polemice ale textului nu evită nici aspectele discutabile ale
trecutului românesc la confruntarea cu impunerea modernă a
statului democratic, „clădit pe Constituţia liberală, ale
cărei defecte Eminescu le-a semnalat de nenumărate ori”.
De asemenea, ca replică la un anglicanism protestant,
autocefalia Bisericii Ortodoxe Române a eşuat, după ultimul
război mondial, cum subliniază Vintilă Horia, „între limitele
unui Răsărit pravoslavnic, între care ne făcusem veacul
cu pioasă şi falnică conştiinciozitate”, fără a realiza nici un
moment cît de departe sîntem ca neam creştin faţă de
habotnicismul rusesc şi că organizarea bisericii ortodoxe
kieviene de către Petru Movilă a fost iniţial determinată tocmai
de combaterea sectarismului anticreştin al ţarismului. Se
recunosc apoi deficienţele grave, mai ales politice, dar şi
culturale, ce au acţionat catastrofal după 1930, cu un rege
impostor şi degenerat şi cu un Titulescu, urmărind „în ritm
cu voinţa Ligii Naţiunilor şi cu a Franţei” să ne angajeze
în relaţii „coexistente” cu o Rusie sovietică şi să cultive alte
astfel de „reflexe diplomatice” la nivel european, cu susţinerea
unor cauze ce „nu aveau nimic de a face cu interesele
României”.
Mutarea de accent politic, prin încadrarea „într-un sistem de
alianţe slave” în răsăritul şi centrul continentului, a modificat
considerabil nu numai viaţa socială şi economică a ţării, dar şi
năzuinţele naţionale ale acesteia, nimicind sistematic spiritul
conservator în folosul unei „modernizări” forţate, în contradicţie
cu specificitatea şi realitatea istorică a poporului nostru.
Semnificativ ni se pare că în acest context politic care a validat
şi continuă să valideze în timpurile noastre o istorie mîrşavă,
dezvăluindu-şi tendinţe criminale şi anti-naţionale, Vintilă Horia
relevă în eseul de faţă şi valoarea esenţial conservatoare ce a
rezistat îndărătnic, în cazul românesc al supravieţuirii prin
specificitate, în faţa tendinţelor unei modernizări globalizante,
cu preocupări fundamental ideologico-politice în defavoarea
unei propăşiri social-economice reale a mediului activ tradiţional
al existenţei. Transformarea, prin industrializare, a claselor
sociale productive, urmărind lichidarea ţărănimii prin
deposedarea de proprietate asupra pămîntului, ca obiect
principal al muncii, şi, totodată, includerea ei „în ignoranţă şi
sărăcie”, ceea ce a dus la ruperea echilibrului dintre producător
şi rostul consumatorului în structurarea economică a societăţii,
s-a petrecut la noi într-un ritm considerabil mai lent decît în
celelalte contexte europene, cultivarea conştiinţei naţionale
recunoscînd ca atare rostul primordial al clasei tradiţionale în
configurarea istorică a statului.
„Junimismul” a mai evidenţiat la rîndul său un aspect important:
în plan intelectual, cultura populară a format şi a structurat la
noi încă din vechime, prin teza oralităţii, sensul creativ al vieţii,
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Minunea convertirii – Botezul şi fericirea
                                                           „Cine se luptă pentru libertate se luptă pentru Dumnezeu” (Nicolae Bălcescu)
                                                                                  „Convertiţii sunt incomozi” (Georges Bernanos)

        Marile convertiri culturale
sau religioase au atras numai
conştiinţele pregătite pentru
transdisciplinaritate. Nu
obligatoriu, în unele cazuri a fost
vorba de cărturari, de clerici, de
credincioşi cu rigoare, filosofi
sau savanţi; în viaţa lor, adesea
tragică şi neobişnuită, aceştia
s-au confruntat, la un moment
dat, cu deschiderea şi tentaţia
către iluminarea spirituală,
către paradoxale trăiri

religioase şi etice, nu o dată simultan apostatice şi apostolice.
A trăi distincţia dintre sacru şi profan1 în planul unei conştiinţe
lucide, critice, şi cu rigoarea exploratorului – aflat în căutarea
salvării, a iertării şi a mântuirii – reprezintă un potenţial rar,
care nu este la îndemâna oricui. Pe de altă parte, marile
convertiri au avut loc, în general, în interiorul unor epoci de
teroare sau tranziţie, când societăţile umane – iar în cadrul lor,
anumiţi indivizi sau anumite grupuri – gemeau sub presiunea
unor uriaşe energii sociale, culturale, ideologice, politice şi
spirituale (agregate în dezvoltări border-radicale); aceste epoci
se caracterizează prin faptul că generau în societate un climat
de histrionism şi de tensiune, în care personalităţile dotate cu
potenţialul trans-cultural şi trans-spiritual au făcut pasul câtre
o schimbare profundă, prin convertire. Efectul acesteia a
fost resimţit ca o re-naştere, ca o re-inventare şi ca o
nouă şansă. La Nicolae Steinhardt, re-naşterea s-a numit
botezul creştin-ortodox, primit în camera 18 de la
închisoarea Jilava, în ziua de 15 martie 1960, în timpul
executării pedepsei politice, ca membru al lotului Noica-
Pillat;  autorul, evreu de origine (rudă îndepărtată cu
Freud şi un rafinat erudit) este botezat în condiţii grele
de detenţie politică; totul are loc pe fugă (pentru a scăpa
de ochiul vigilent al paznicilor temniţei, iar autorul
mărturisind, tocmai de aceea, mai târziu: „mă nasc din
nou, din apă viermănoasă şi din duh rapid”). Botezul lui
Nicolae Steinhardt este împlinit de ieromonahul Mina
Dobzeu, naş de botez fiindu-i Emanuel Vidraşcu, coleg
de lot, fost şef de cabinet al mareşalului Antonescu (a
redactat faimosul ordin „Soldaţi, vă ordon, treceţi
Prutul!”), iar ca martori ai sfintei taine au participat
prietenul Alexandru Paleologu, doi preoţi romano-catolici
(dintre care unul e chiar monseniorul Vladimir Ghica, el
însuşi convertit de la ortodoxie la catolicism, „spre a fi
un şi mai bun ortodox”, conform propriei declaraţii), doi preoţi
uniţi şi unul protestant, „spre a da botezului un caracter
ecumenic”, după cum mărturiseşte Părintele Nicolae Steinhardt
în cartea Jurnalul fericirii, care este testamentul său politic şi
de credinţă. De ce este botezul o fericire pentru sine, unica şi
suprema fericire, aflăm cu lux de amănunte din descrierea
făcută de Părintele Nicolae2: „cine a fost creştinat de mic copil
nu are de unde să ştie şi nu poate bănui ce-nseamnă botezul.
Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai dese asalturi ale
fericirii. S-ar zice că de fiecare dată asediatorii urcă mai sus şi
lovesc mai cu poftă, cu precizie. Va să zică este adevărat: este
adevărat că botezul este o sfântă taină, că există sfintele taine.
Altminteri fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde,
mă îmbracă, mă învinge n-ar putea fi atât de neînchipuit de
minunată şi de deplină. Linişte. Şi o absolută nepăsare. Faţă
de toate. Şi o dulceaţă. În gură, în vine, în muşchi. Totodată o
resemnare, senzaţia că aş putea face orice, imboldul de a ierta
pe oricine, un zâmbet îngăduitor care se împrăştie pretutindeni,
nu localizat pe buze. Şi un fel de strat de aer blând în jur, o
atmosferă asemănătoare cu aceea din unele cărţi ale copilăriei.
Un simţământ de siguranţă absolută. O contopire mescalinică
în toate şi o desăvârşită îndepărtare în senin. O mână care mi
se întinde şi o conivenţă cu înţelepciuni ghicite”.
Nicolae Steinhardt consideră că unul din cele mai
cutremurătoare texte din Noul Testament – dacă nu cel mai
cutremurător –, este textul evanghelic de la Sf. Apostol Matei
(4, 12-17)3. Venirea lui Hristos în lume nu se face numai în chip
de om, remarcă monahul, ci ca o lumină mare, ca lumina care a
răsărit, în Galileea neamurilor (de la cuvântul ebraic galil, care
înseamnă aglomeraţie, împestriţare, babilonie, împlinind, astfel,
vestea: lumină lină, şi construind modelul de azi al Curţii
neamurilor de la Ierusalim). Hristos a venit pentru toţi oamenii
fără excepţie, nu numai pentru iudei. Ci pentru neamurile toate
şi toată suflarea omenească, asumă Nicolae Steinhardt. E
momentul când toată lumea se schimbă la faţă, e ceasul minunii

din Cana Galileii, şi tocmai de aceea, consideră autorul, căile
de acces la Hristos sunt infinit diversificate4 , alegându-şi drept
vase de cinste oameni întru totul feluriţi şi la prima vedere
neadecvaţi spre a-I fi slujitori (urmează pomelnicul unor nume
de convertiţi celebri, care fac parte din aceeaşi familie de
iluminaţi5 cu părintele Nicolae): „un desfrânat ca fericitul
Augustin, un ofiţer aspru ca Ignaţiu de Loyola, un vrăjitor ca Sf.
Ciprian, un poet vitalist ca Paul Claudel (potopit de har în
spatele unui stâlp din Catedrala Notre-Dame a Parisului), un
rebel, un contestatar ca poetul Arthur Rimbaud, un răzvrătit ca
F.M Dostoievski (în ocna siberiană), ori ca Silvio Pellico (în
temniţa lui moravă), ori ca Evghenia Simionovna Ginzburg în
lagărul arctic unde i s-a oferit prilejul de a da pâine duşmanului
ei, împlinind astfel porunca lui Hristos faţă de anchetatorul
care o bătuse şi chinuise, ajuns apoi şi el să fie deţinut în
lagărul acela, o elenistă cunoscătoare profundă a lui Platon ca
evreica Simone Weil, o eminentă elevă a filozofului fenomenolog
Husserl (ca evreica Edith Stein, mai târziu muceniţă şi
canonizată de biserica romano-catolică), un ateu cu totul străin
de preocupări religioase (ca André Frossard, în biserica unde
intrase numai ca să se adăpostească de ploaie în aşteptarea
unui prieten care întârzia la întâlnire; el e autorul formulei
nimicitoare a frazei atribuite lui Laplace – Dumnezeu e o ipoteză
inutilă: doar Dumnezeu există, restul tot nu-i decât ipoteză),
un iudeu vrăjmaş declarat al creştinismului ca Alphonse
Ratisbonne (asupra-i operează în mod miraculos un medalion

al Maicii Domnului, acceptat în silă şi numai prin consideraţii
de politeţe), un erudit socialist ca Charles Péguy (atras de
Hristos următor crizei sufleteşti din vremea unui mare scandal
politic şi judiciar şi prin studierea vieţii Ioanei d’Arc, eroina-
fecioară a Franţei), un Indian ca Sadhu Sundar Singh (a cutezat
să-l ameninţe pe Hristos că se va sinucide dacă nu i Se arată –
şi Domnul i-a dat ascultare!)… un scriitor sceptic ca ilustrul
nostru compatriot Eugen Ionescu, ajungând să-L cunoască şi
iubească la cărunteţe pe Dumnezeu, după citirea atentă a
Sfinţilor Părinţi şi tot urmărind Lumina”.
        Nicolae Steinhardt cunoaşte o perioadă când este bântuit
de temeri şi anxietate, după propria mărturie, resimţind un
sentiment de vinovăţie legat de fascinaţia pentru creştinism
pe care iudeul o avea de ani de zile. Are loc, la un moment dat,
o revelaţie6: citeşte cartea Le choix de Dieu (1987), a
cardinalului Jean-Marie Lustiger, născut, ca evreu, Aaron
Lustiger, şi devenit, după convertirea la catolicism,
arhiepiscopul Parisului (între anii 1981-2005) şi membru al
Academiei Franceze din 1995. Îl citează pe Lustiger, care spune
în cartea sa�: «�Dumnezeul creştinilor vrea mântuirea tuturor
oamenilor, nu numai a aleşilor săi�». Steinhard descrie această
iluminare prin meditaţia conform căreia Dumnezeu nu
osândeşte ab initio pe toţi oamenii care nu se nasc creştini, ci
aceştia sunt lăsaţi în regimul de libertate în care îşi pot alege
ei înşişi soarta şi nutri nădejdea mântuirii prin credinţa şi
faptele lor�; iar aleşii lui Dumnezeu (sortiţi mântuirii, ale căror
nume sunt dinainte scrise în cartea vieţii), împlinind vorbele
Sf. Pavel, stau alături de ceilalţi oameni, care constituie pentru
creştinism un potenţial infinit de aşteptare. Astfel, convertitul
din celula 18 a închisorii Jilava se întâlneşte şi cu revelaţia pe
care o avusese, tot pe drumul unei convertiri de la iudaism la
catolicism, eretica fecioară-roşie Simone Weil7�: creştinismul
nu ne oferă un mijloc miraculos de a scăpa de suferinţă, ci ne
pune la îndemână miraculosul mijloc de a o îndura. Vezi şi 8 în
ce măsură autorul la maturitate a fost influenţat de dialectica

sacrului ca teologie a istoriei. Legătura cu suferinţa va fi fost
profundă la copilul Steinhardt evreu, care, conform Talmudului,
fusese educat să deceleze între durerea – apă de ploaie şi
adevărata suferinţă (element obligatoriu de identitate
evreiască, derivat din sutele de pogromuri teribile  – culminând
cu Holocaustul – din care este alcătuită istoria universală a
iudaismului şi a poporului evreu): această suferinţă este,
conform legilor talmudice, de natură persecutorie şi
exterminatoare şi trebuie să întrunească trei condiţii obligatorii:
să fie de neînţeles pentru victimă, cu totul lipsită de nădejde,
dar mai ales umilitoare.
     Face parte din metabolismul omului Steinhardt faptul că a
avut o personalitate care l-a condus către creştinism printr-o
fervoare deloc comună epocii noastre, ci mai degrabă învecinată
cu devoţiunea inimii pentru Rugăciune şi pentru Numele Sfânt
al lui Iisus, tipică Occidentului medieval. Aceasta se diferenţia
prin câteva detalii de Tradiţia Bizantină, iar tocmai aceste detalii
apar în mod misterios la convertitul Nicolae Steinhardt9.
     Pe de altă parte, natura spiritualităţii creştine a Părintelui
Nicolae s-a forjat în decadele când Biserica ortodoxă încearcă o
reîntoarcere a multor teologi ortodocşi la izvoarele proprii
prin tradiţie: Evanghelia şi trăirea filocalică. Unii aparţin mai
ales diasporei10: Arhimandritul sârb Iustin Popovici cu ucenicii
săi, Sântul Siluan de la Atos cu ucenicul său Sofronie, duhovnicul
Mânăstirii Sfântul Ioan Botezătorul de la Maldon-Anglia, pe

teologii greci contemporani: Arhim Gheorghios Kapsanis,
Arhim. Vasilios Kondikakis, amândoi de la Muntele Athos.
Nicolae Steinhard îşi aduce aportul de meditaţie şi de
scriere filocalică într-o epocă ce se caracterizează prin
reînvierea spiritualităţii ortodoxe în scrieri teologice;
epoca e marcată de activitatea şi munca Părintelui Dumitru
Stăniloae, traducerea operei Sfântului Grigore Palama,
traducerea Filocaliei, publicarea Tratatului de Mistică, a
Tratatului de Dogmatică, dar şi de mişcarea de
spiritualitate numită «�Rugul Aprins�» (unde au activat
poeţii Sandu Tudor (călugărit mai târziu sub numele de
Agathon şi dispărut în închisorile comuniste) şi Vasile
Voiculescu, Părintele Benedict Ghiuş, Părintele Andrei
Scrima şi mulţi intelectuali români 11.  După suprimarea
violentă a grupului de la Mânăstirea Antim, filonul filocalic
a fost întreţinut de Părintele Stăniloae şi de Părintele
Ioanichie Bălan, precum şi de publicarea cărţii
Mitropolitului Antonie Plămădeală, „Tradiţie şi libertate
ortodoxă”. Lucrând, contemporan cu aceştia, deşi având
mijloace, experienţă (a convertirii, mai ales) şi stilistică
teologică, proprii, Nicolae Steinhardt a crezut până la

sfârşitul vieţii sale, ca şi Mitropolitul Antonie Bloom, că
teologia ortodoxă a rămas, în multe privinţe, o comoară ascunsă.
Şi-a dedicat suferinţa şi viaţa de după botez (fericirea) acestei
redescoperiri. Ca şi Tertullian, ştia adevărul conform căruia
„creştin nu te naşti, ci devii”. Neuitând însă nicio clipă,
asemenea lui Georges Bernanos, un fapt de necontestat�:
pretutindeni şi dintotdeauna, „convertiţii sunt incomozi”12…
prin abordarea proprie pe care o aplică în chestiunea aflării
tragicului mister al mântuirii.

              Angela FURTUNĂ

                                                 August 2012
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    1  Robert Caillois, Omul şi sacrul, Ediţia a doua, Ed. Nemira,
2006, p. 19
    2  Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Ediţia a VII-
a, 2000, p. 85
    3  Nicolae Steinhardt, Cuvinte de credinţă, Humanitas, 2006, p.
168-169
    4 Op. cit. p.170
    5  Op. cit. p. 170 - 172
    6  N. Steinhardt, Cuvinte de credinţă, Humanitas, 2006, p. 182
    7  Op. cit., p. 23
    8  N. Berdiaev, Un nou ev mediu, Ed. Omniscop,  Craiova, 1995
    9  L. Garder�şi alţii: Des problèmes de mystique comparé. Revue
thomiste, LII, 1952, 1953, 1954, 1956.
    10  Episcop Teofan Sinaitul, 7 ianuarie 1992, Rugăciunea lui
Iisus, Bucureşti, 1992, Ed.  „Orthodoxos Kypseli„ din Tesalonic,
Grecia, pentru Asociaţia „Grigore Palama” din România.
    11  Op. cit. p. 9
    12  G. Bernanos, Journal d’un curé de campagne, 1937



Acolada nr. 9  septembrie 201224

Prin catacombele Odesei şi canalele Parisului

     Numărîndu-mi, uneori,
când plouă mai ales, cărţile din
colecţia La Vie quotidienne,
scoasă la Editions Hachette,
mă apuc iute să concep un titlu,
neonorat încă de vreun auctor
cu formaţie istoriciană. De
pildă: La vie quotidienne à
Odessa sous l’occupation

roumaine (1941-1944). Momentul ar fi propic pentru aşa
ceva. Arhiva colonelului Mitrohin circulă. Supravieţuitori
ucraineni ori rusofoni ai prezenţei antonesciene prin zonă
mai perdurează în fiinţă. Unii dintre ei şi-or publicat
suvenirurile, chiar şi memoriile. Cenzura bolşeviciantă nu
mai terorizează scriitura. Catacombele din Odesa sînt
explorate dinspre documente şi mărturii sigure. Răfuielile
dintre partizanii sovietici, bătăliile lor pentru şefie,
intersodomizările dînşilor, încontrările pentru muieri,
defecţiunile numeroase, partuzele lor ideologice ori numai
sexualiste,  pierderea minţilor în subterane inconfortabile
sau intertrădările către aliaţii germano-români ieşit-au la
iveală cu grămada. De unde subtitula noastră Le chant des
Partouzans. Uau!... exclama-v-or unii, hunii + nebunii.
Partizanii staleninieni, iată-i calpuzani, partuzani, partuzarzi,
orgiaşti, zănateci, interanchiulatori şi interirumatori,  vai
de muma lor Partidul (ce-i, ca Partiia, feminin în limbile
slave)!
   Odesa sub administraţie valahă: subiect gras, nu numai
pentru istoricii sinceri ai lui Florin Constantiniu, ci şi pentru
romancieri din stirpea Herthelor Mullere sau a Bedroşilor
Horasangieni.  Sovieticii aruncă în aer cladirea
comandamentului antonescian din capitala Transnistriei
trecute sub administraţie română între 1941 şi 1944,  după
ce  practicaseră tehnica pământului pârjolit, distrugând, la
retragere, magazine, clădiri administrative, linii de
tramvaie, conducte de apă curentă, lăsându-şi propria
populaţie civilă de izbelişte. Represaliile antonesciene or
fostără şi ele pe masură, cam cum se dovedeau, în Francia
năpădită de tedeşti,  cele pentru acte grave de sabotaj ori
pentru asasinate stradale de ofiţeri germani. Memoriile
unui fascist – de Lucien Rebatet, soţul condamnat la moarte,
dar graţiat, al Veronicăi Popovici – ne stau, chiar şi ele,
mărturie.
     Totuşi, există o… vie quotidienne à Odessa sous
l’occupation roumaine. Reprivatizările practicate de
administraţia valahă, ce numeşte ca primar un român
bilingv, au efectele lor benefice. Foametea dispare din oraş,
lumea se reîmbracă europeneşte, femeile gătite ies la
preumblare pe corso. Se revine, aşadar, la o viaţă cît de cît
suportabilă… până în 1944, când, Armata Roşie apropiindu-
se veloce, o serie de potlogari dadanubieni iau cu ei, în
retragere grăbită, inclusiv cîteva tramvaie transnistriene.
Mărturiile ocupaţilor, azi, se adeveresc destul de obiective,
ne semnalează Paul Goma în jurnalul său pe 2011. (Însă
nici coproducţia româno-itală din 1942, Odesa în flăcări,
cu Maria Cebotari în rolul divei chişinoveţe, nu e de lepădat.)
     Antamăm, acum, paralelă fugace între partuzanii
bolşevicidiotizaţi din canalele Odesei şi kominterniştii din
Grupul Manouchian/Holban, ce or acţionat, ultimii, pe
teritoriu francez, nu, vai, între 1939 şi 1941, cât a funcţionat
înţelegerea Hitler-Stalin, ci după. Bibliografie iaşte.
Căcălau. Despre, inclusiv, «Afacerea Afişul Roşu». Îl avem
pe îndărătnicul Philippe Roubrieux, cu L’Af faire
Manouchian. Ne stă la dispoziţie filmul lui Mosco Boucault:
Terorişti la pensie. Nu prisosesc intervenţiile unor Annie
Kriegel + Stéphane Courtois, anticomunişti, ei, cu trecut
comunist la cheie. L’Affaire Boris Holban/Manouchian,
eh oui. Vădana Armeanului acuză şi dînsa. Serge Moscovici,
tatăl lui Pierre şi amicul lui Petre Roman, nici el nu tace,
uitând că, în 1945, ceruse pasionalmente URSS să se
extindă pînă la Siret. Les terroristes à la retraite, eh oui…
Rudele kominterniştilor acuză Partidul Comunist Francez
că s-ar fi descororosit necreştineşte, la ordinul Moscovei
Enkavediste, de străinii din Rezistenţă. Michel Tournier,
romancierul, merge mai departe: La Résistance ar fi pornit
cu mare avînt, în Francia Aragono-Eluardiană,  după
retragerea trupelor tedeşti. Ceva similar îngăima pe alocuri,
în romanu-i Au bon beurre, Jean Dutourd. În Bicicleta
albastră, rimeic după Pe aripile vîntului, nici Regine
Déforges nu se lăsa mai prejos. Tot pe alocuri. Iar Jean-

Paul Sartre, inactivul pe vremea Prezenţei Nemţeşti,
construieşte o doctrină a angajării, niţeluş după 1944
fireşte, pentru a-şi ispăşi, ca omul, pasivitatea civică de
dinainte. Anterior, în Fiinţa şi Neantul, erea ciolovecul
său… o pasiune inutilă. Prin 1946, existenţialismul devine,
iaca, un umanism. Fusese salvat din lagăr german la
intervenţia colaboraţionistului Drieu La Rochelle, iară nu
prin act propriu de vitejie. Greaţa purta un motou din
infrecventabilul Céline. De aia se şi duce, oficial, cu Simone
de Beauvoir,  Elsa Triolet & Louis Aragon, după denunţarea
hruşcioviană a cultului pentru Stalin, în vizite de  lucru
prin URSS, unde vacile din sovhozuri dădeau o sută de litri
lăptoşi pe zi.
    Dar… hai să regăsim, neabătuţi,  lancinantele întrebări:
A tradat sau nu Boris Holban pe amicii lui Manouchian?
Fost-a dînsul  general de armie sau în M.A.I.? Cu legenda
urbană a Goldei Bancic, descăpăţînată toporeşte la
Stuttgart + uitată în Corpul O al Universităţii Cuzane de pe
vijeliosul Bahluviu, cum stăm? What about companionul
acesteia, infelicele Alexandru Jar, victimă stalinistă a
mişculaţiunilor dejiene? Om vedea mai la vale.
    Până una alta, să ascultăm al treilea cânticel de gest(ic)ă
deşănţată, le Chant des Partouzans, oeuvre de gest(uel)le
paillarde s’il en fut, compus şi interpretat, pe vremuri, la
vielă,  de jonglerul Lucot Pitou, o mai veche cunoştinţă de-
a noastră, cu trecut, haios, de rezistent la cultura salamului
soios:

***

Ton fier  śil pinéal1 entend-il, cher Procope2,
Du corbeau le vol noir3 au-dessous de sa peine4?

Signifiant vagabond, il l’est bien, notre pope
Tant qu’un vit5, écumant 6, dans son cul  se démène7.

***

       Note lămuritoare

      1. Ocheadă hipertextualizantă la Georges Bataille,
Dosarul «Ochiului Pineal»,  René Descartes, glandula quae
pinealis est dicta  şi… Şerban Foarţă.
      2. Trimitere săvîrşim la câţiva, precum: istoricul bizantin
Prokopios din Cezareea, invocatul Magistrului din Ţicău
(Vai, vai, timpul se-apropie/Una două-i sfântul Procopie!)
şi… Procopie Clonţea, anglicizatorul piteştean al poetului
George Bacovia.
     3. Vezi, în Le Chant des Partisans, ce? Ami, entends-tu
le vol noir des corbeaux dans la plaine… desigur. Fost-a el
compus, Cînticul Partizanilor,  în timpul Ocupaţiei Tedeşti,
de viitorul romancier Maurice Druon, cel cu Regii
blestemaţi, şi de  unchiul sau  Joseph Kessel, admiratorul
lui Panait Istrati,  graţie căruia, prezentamente, Oncle
Anghel, Nérantsoula sau Tsatsa Minnka figurează, la
Gallimard, în populara colecţie «Folio». Tot lui Druon îi
datorăm un pamflet antibolşevicios: La France aux ordres
d’un cadavre (Editions du Rocher, 2000),  care pur şi simplu
trage apa după  Partidul Comunist Francez şi dubioasele
alianţe în care cerca să-i atragă pe socialiştii
postmitterrandieni.
      4. Aluzie la cei doisprezece  corbi de pe falul polonezului,
al treişpelea stând, ne spune bancul etnocentrist + vulgar,
într-un picior. Din lipsa de spaţiu suficient.
     5. Termenul cu pricina-i folosit, peste tot, de Sade, apoi
reluat de STUPRAarealişti – în Englezul lui Mandiargue
ori, de Louis Aragon, în Le Con d’Irène – şi de Georges
Bataille,  în Povestea Ochiului.
     6. Epitetul îi aparţine lui Georges  Bataille, also known
as Lord Auch.
     7. Aluzia ultimă, procedeu tot intertextualizator, vizează
hipotextul creanghian al Poveştii poveştilor, cu păţania popii,
ci nu pe Giambattista Basile, cu Lo cunto de li cunti, unde
nu ai măscări deloc, cel mult involuntarul  CUNT în
CUNTO, căci culegerea lui de băsmuiri  e redactată în
dialect napolitan, nu în toscană curentă. Il Conto dei conti
invocat se af lă de infelicele Ion Pecie în cartea-i
cvasipostumă, Phallusiada (Paralela 45, Piteşti, 2011),
dedicată, ea,   Sotadicului din Humuleşti.

***

      Notiţă lămuritoare suplimentară. Boris Holban-
Bruhman diriguise reţeaua kominternistă ce activa în
regiunea pariziană pînă cînd – în urma unei dispute cu şefii
Partidului Comunist Francez – se vedea, prin august 1943,
înlocuit de Missak Manouchian. În toamna aceluiaşi an,
cad, arestaţi de Gestapo, aproape toţi membrii reţelei.  A
se reciti al său Testament (Calmann-Levy, 1989).  Dar nu
el, ci Jean Jérôme, omul de dîrvală al Moscovei
Enkavediştilor, îi acuzat de Philippe Robrieux în Afacerea
Manouchian (Fayard, 1986). S-a ventilat atunci bîrfemul
că  Boris Holban ar fi turnat din nemulţumire că fusese
înlăturat de la comandă şi înlocuit cu armeanul în cestiune.
S-a mai bobinat că liderii PCF au abandonat  Grupul,  dornici
«să se debaraseze» de alogenii din Macquis,  pentru a da o
tentă patriotică – naţională, hexagonală, franceză –
Rezistenţei. Alţii or crezut  că Moscova însăşi  ar fi furnizat
informaţii nemţilor… ca să scape de internaţionaliştii
indezirabili. Fapt e că, în Anii Şaptezeci, acuzaţia de trădare
împotriva lui Boris Holban  a relansat-o  Mélinée
Assadourian,  văduva manouchiană.
    Or, pînă azi, enigma demantelării Grupului Manouchian
rămîne intactă. Pe acest subiect se scriu cărţi şi se duc
polemici aprige în Hexagonerie. Trecutul purulează, chiar
fără CNSAS la îndemînă. Rămîn încă destule semne
interogatorii. În noiembrie 1943, după nihilizarea
Manouchienilor, preia Boris Holban  şefia la FTP/MOI
(Francs-Tireurs et Partisans/Main d’Oeuvre Immigrée),
poziţie deţinută pînă în august 1944, data dezgermanizării
Parisului. După care, solicitat dinspre Grupul Anei Pauker,
se întoarce basarabeanul nostru în Romania, unde ajunge
mare mahăr, ghinărar adicătelea, apoi, după moartea lui
Iosif Visarionovici şi inflexarea naţional-comunistă a
Regimului Dejian, odată cu marginalizarea agenţilor
Moscovei şi altor stalenieni,  se  trezeşte dumnealui trecut
la munci industriale, ca să uite marxism-stalinismul si să
reînveţe marxism-leninismul în producţie. Poate în urma
rumorilor despre denunţarea celor din anturajul lui
Manouchian, poate din alte motive şi idiosincrazii, Gigi
Dej nu-l avea la ficaţi, dar, din (ne?)fericire, nu izbutea a-l
ejecta din şandramaua comunistă, aşa cum nu a putut să-i
scoaţă definitiv din sistem pe Walter Roman, Dionisie
Patapievici, Mihai Beniuc, Sorin Toma, Ov.S.
Crohmălniceanu sau pe… Alexandru Jar, luptaci în Grupul
lui Boris Holban, companion al Goldei Bancic: îi va fi întins
doar o capcană cu destalinizarea literaturii, apoi exclusu-l-a din
Partid şi trasu-l-a pe linie moartă. Cât despre Corpul Olga
Bancic al Universităţii Cuzane, unde, pînă anul trecut,  îmi
ţineam orele, el nu a fost rebotezat ci a devenit, discret,
Corpul O, evitînd polemica relativă la statuia piloţilor
ianchei din Bucureşti, celebratoare a bombardamentelor
aliate ce au facut mii de morţi la Gara de Nord, văleat
1944, printre civilii din preajmă. Ea inlocuieşte, cu succes
relativ însă, statuile ostaşului sovietic siluitor, pus, colo sus,
nu pentru ca erea soarele, dar, vorba lui Păstorel
Teodoreanu (reluată de Isidore Isou în Adorable Roumaine),
fiindcă-i puţeau picioarele.
    În plină «afacere Manouchian», enigmaticul  tovarăş
Boris Holban, pensionar al Republicii Socialiste România,
emigrează, via Israel, către Paris, unde va fi descins în
1984. Peste cîteva primăveri, văleat 1989,  va publica, acolo,
drept apărare a sa la acuzaţia de hainie, volumul Testament.
Apres quarante-cinq ans de silence le chef des FTP-MOI
parle. Ca o recunoaştere tîrzie a meritelor sale, în ciuda
suspiciunilor, recepta oleacă mai tîrziu, la presiunile
drăgălaşilor Laurent Fabius, Bernard Kouchner, DSK şi
Jack Lang… Legiunea de Onoare… din mîna vulpoiului
François Mitterand (fost vichyst, acesta,  decorat cu
francisca Mareşalului Pétain, între altele, şi care va refuza
să creadă că Charles Hernu, Ministrul său socialist de
Interne, lucrase, în juneţe, ca spion plătit regeşte,  pentru
bulgari, români şi alţi sovietici, deşi Caraman, agentul DIE
reintrat în graţiile subordonatului său Petre Roman, le
remisese, după 1989, ca gest de bunavoinţă  întru NATO,
probele irefutabile, subodorate şi de Thierry Wolton în Le
KGB en France).

                     Luca PIŢU
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Arta sub semnul zvasticii

A fost Arno Breker hitlerist?
                                                                             „Trist rezultat pentru artă, când nişte tirani acreditaţi dau tonul şi forma lucrărilor”
                                                                                                                                                    Etien Falconet

      Cu ocazia împlinirii vârstei de 80
de ani a sculptorului favorit al lui
Hitler, la 19 iulie 1989, Noël Bernard
i-a luat acestuia un interviu. „Oficial
sunt mort, a declarat Breker. Am trăit
30 de ani în mocirlă şi ştiu că asta nu
va schimba nimic în viaţa mea. Sunt
un criminal, se zice, pentru că am
lucrat pentru nazişti. În realitate, n-
am nicio legătură cu politica, sunt un
artist şi din cauza talentului meu am
primit comenzi. Asta-i tot”.

      Cazul Breker, ca şi cazul Muhina, este emblematic, el ridică
problemele moralităţii şi libertăţii de creaţie, independenţei
ori subordonării politice şi ideologice în artă. Cu diferenţa că
dacă Breker a avut şansa alegerii, Muhina a fost nevoită să se
supună necondiţionat comandamentelor politice comuniste;
că dacă Breker ar fi riscat în caz de refuz pierderea unor comenzi
grase, Muhina şi-ar fi putut pierde chiar viaţa. Dacă în cazul lui
Breker există aparenta scuză că nu el a fost ales, ci a fost
alesul, cu alte cuvinte că Hitler ar fi venit în întâmpinarea
interesului acestuia, iar nu sculptorul în întâmpinarea dorinţelor
lui Hitler, Muhina a fost şi ea „aleasă”
de Stalin, însă abia după ce a fost
dresată prin măsuri punitive, când,
de frică, a acceptat să se supună.
Libertatea care i s-a dat era libertatea
în lesă a unei sălbăticiuni, la orice
semn de independenţă smucitura
ideologică o readucea la ordine şi-i
reamintea că trăieşte într-o cuşcă din
care nu putea scăpa. Şi mai e un
amănunt care cântăreşte întrucâtva
în favoarea lui Breker, dar  atârnă ca
o piatră de moară de gâtul Verei
Muhina: considerându-se el însuşi
artist, Hitler le acorda un dram de
simpatie, artiştilor săi bineînţeles,
în timp ce Stalin era complet opac la
tot ce ţinea de artă, ordonând să fie
împuşcat un pictor doar pentru că i-a
redat prea realist mâna paralitică,
dispunând să fie executaţi nişte
muralişti ucraineni, distrugându-le
concomitent şi decoraţia murală doar
pe motiv că i se năzărise o undă de
naţionalism în opera lor. Încolo,
operele propagandist-artistice ale lui
Breker şi ale Muhinei par trase la
indigo. Cu amendamentul că Vera
Muhina avea cu adevărat talent şi
forţă, ceea ce  lui Breker îi lipsea.
      În cele petrecute, Breker se
considera nevinovat: „În realitate n-am nicio legătură cu politica,
sunt un artist şi din cauza talentului meu am primit comenzi
mari”. Dacă Vera Muhina a făcut act de penitenţă publică înainte
de a închide ochii şi a sărit în apărarea celorlalţi artişti care i-ar
fi putut împărtăşi soarta – „În acest mesaj mă refer aproape în
exclusivitate la problemele artei, la cauzele rămânerii în urmă
şi la unele probleme ale vieţii artiştilor plastici (...) acum ştiu
că (libertatea de creaţie, n.n.) nu mai este o chestiune personală
deoarece mulţi artişti talentaţi suferă ca şi mine” –, Breker n-
a făcut altceva decât să se disculpe pentru faptul că a slujit prin
sculptura sa ideologia nazistă. Printre ultimele sculpturi ale
Muhinei figurează un „Icar”, o alegorie a propriei existenţe,
de la iluzia înălţării artistice până la prăbuşirea ei. Breker a
lăsat şi el un soi de testament artistic: în „Viziunea Europei”,
într-o bizară interpretare antropo-zoomorfă, capul statuii este
o acvilă, simbolul vechi-nou al Germaniei care a hotărât şi decide
şi azi soarta continentului. No comment!
      După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, numele
lui Breker a devenit tabu, un tabu prelungit şi după moartea sa
din moment ce „Oxford Concise Dictionary of Artists” al lui
Ian Chilvers, ediţia a doua apărută în 2000, nu dă niciun fel de
informaţii despre el, rezumându-se cu o trimitere la... sculptorul
francez Ch. Despiau. Însă nici acela nu beneficiază de un
tratament mai bun din moment ce este incriminat pentru
prietenia cu Arno Breker. Atât! De fapt, toţi cei al căror nume
a fost în vreun fel legat de cel al sculptorului german au avut
parte după încheierea războiului de acelaşi tratament public
fiind consideraţi „colaboraţionişti”. Nefericitului Despiau, bun
prieten cu Breker, aflat pe patul de moarte, un grup fanatizat
de artişti antinazişti i-au adus la cunoştinţă „interdicţia de a
crea şi expune”. Cuvânt cu cuvânt, sentinţa era identică cu cea

adusă la cunoştinţa sculptorului german Ernst Barlach de
oficialităţile naziste cu ceva timp înainte de a-şi da duhul, ba se
poate spune că asta l-a împins în groapă pe artist. Fanatismul,
indiferent de culoare şi formă, are acelaşi rezultat catastrofal.
Cât despre Breker, cu adevărat vinovat, adus după război în
faţa tribunalului ca nazist notoriu, i s-a aplicat o amendă simbolică
de doar câteva sute de mărci. După care judecătorul, un
comunist şi fost deţinut într-un lagăr de concentrare, şi-a arătat
admiraţia faţă de sculptura lui felicitându-l pentru calităţile
artistice. Sancţionat politic cu derizoria sumă, Breker era
recompensat moral pentru „arta” lui... Indiferent de orientarea
ideologică, el plăcea pentru că atingea coarda unui gust estetic
oficial mediocru şi flata apetitul vulgar pentru frumosul comun.
      A fost Arno Breker hitlerist? În volumul „Arno Breker et
l’art officiel”, Noël Bernard face pe acest subiect un izbutit joc
de cuvinte. „Este prea posibil – zice el – ca Arno Breker să nu
fi fost hitlerist, pur şi simplu pentru că Hitler era brekerist”.
Pe de altă parte, în volumul „Parisul, Hitler şi eu”, apărut în
„Presse de la Cité” în 1970, Breker insistă că unica sa legătură
cu regimul nazist a fost gustul lui Hitler pentru sculptură şi în
mod special pentru a sa. „Când Hitler a văzut proiectul meu de
fântână („Fântâna lui Apolo”, n.n.), a declarat de îndată: de

acum înainte, Breker nu mai trebuie să lucreze pentru nimeni,
el trebuie să lucreze numai pentru Berlin”. După care a adăugat:
„Şi din acel moment am avut atâtea comenzi câte a putut să
aibă Fidias sau cum au avut vechii egipteni”. Comparaţia cu
Fidias ori cu sculptorii antici egipteni trădează megalomania
lui Breker, dar şi motivul abdicării sale morale: satisfacerea
orgoliului şi lăcomia, dorinţa aprigă de succes, de a fi considerat
cel dintâi sculptor al secolului XX, dacă nu din lume, barem din
Europa. Şi dacă nu din Europa, cel puţin din Germania lui
Hitler. La Barcelona, în perioada franchistă, a apărut un album
dedicat sculptorului german intitulat „Arno Breker, un
Michelangelo al secolului XX”, cu o prezentare encomiastică
semnată de Michel Marmin şi fotografii de Alain Benoist, două
nume care, spune N. Bernard, trimiteau la Noua Dreaptă.
Deplasata comparaţie cu Michelangelo nu a fost doar expresia
admiraţiei celor doi faţă de sculptura lui Breker şi gâdilarea
orgoliului său supradimensionat, ci a avut şi rostul de a-i justifica
orientarea ca urmare firească a comenzii oficiale în general, şi
a lui Breker în special. Alăturarea este forţată, Michelangelo
prin tot ce a făcut s-a dovedit o personalitate independentă,
puternică, imposibil de clintit din principiile sale. Nu s-a supus
nimănui, i-a trântit uşa în nas papei Iuliu al II-lea, iar din portretul
în bronz făcut papei a turnat un tun poreclit Iulia cu care a tras
după... papă. Trecând de partea florentinilor răzvrătiţi,
Michelangelo şi-a arătat pe faţă opţiunea republicană. Breker,
în schimb, a aderat la ideologia antiumană şi rasială nazistă,
străduindu-se din răsputeri să fie ilustratorul ei supus şi fidel.
„Prometeii” săi musculoşi, bine legaţi, cu maxilare puternice
caracteristice germanilor nordici, transpuneri în marmură ale
modelului arian, sunt purtătorii mesajului rasial. „Prometeu
blestemând zeii”, o sculptură inspirată de şi pentru Goethe

(urma să fie amplasată la Weimar, oraşul de baştină al poetului),
creată în 1937, perioada de apogeu a carierei lui Breker, era o
namilă ariană înaltă de 7 m, încărcată de ură, nu împotriva
zeilor Heladei, ci împotriva Dumnezeului creştin pe care
ideologii naţional-socialişti l-au alungat din Pantheon, din
religie şi din morală. Focul furat de Prometeul lui Breker a
aprins rugurile împotriva artei şi culturii şi a aţâţat cuptoarele
crematoriilor din lagărele de concentrare în care au pierit
milioane de oameni: evrei, ţigani, slavi, clerici şi luptători
antinazişti. Nu a fost focul sacru salvator dăruit oamenilor, ci
focul ucigător care a incendiat întreaga Europă.
      A fost Arno Breker hitlerist? Pieziş, cu jumătate de gură se
invocă în apărarea sa faptul că nu i-a făcut niciodată un portret
lui Hitler. Lucrul pare să fie doar parţial adevărat, din moment
ce într-un articol, apărut în revista spaniolă „Arte”, nr. 92/2006
sub semnătura lui José Maria Solé intitulat „El decorador de la
barbarie”, ocazionat de organizarea expoziţiei Arno Breker
deschise în Germania, la Schleswig-Holstein Hause, lasă să-i
scape informaţia conform căreia „Rudolf Conrad, comisarul
expoziţiei, personal se plângea că nu a putut include în ea şi un
bust al lui Hitler realizat în stilul lui Francis Bacon”. Descâlcind
formularea cam prolixă se trage concluzia logică după care

expoziţia fiind dedicată lui Breker
şi bustul în cauză trebuie să fie tot
opera sa. Ce nu se prea înţelege e
chestiunea cu stilul, între arta
tradiţional-conformistă a lui Breker
şi pictura iconoclast-deformată a lui
Bacon neexistând nicio legătură.
             La urma-urmelor,       nu
are nicio importanţă dacă Breker
i-a făcut ori ba portretul lui Hitler.
Prin întreaga sa operă sculpturală,
el a slujit cu râvnă aberanta
ideologie care lega fedeleş arta de
doctrină şi politică; că, aşa cum
inspirat îl numeşte José Maria Solé,
a fost „decoratorul barbariei”, că,
alături de arhitectul Speer, cu care
era prieten, a fost principalul
profitor al comenzilor oficiale; că
în timp ce alţi artişti, precum
Barlach, erau persecutaţi sau
împinşi la sinucidere de
interdicţiile de a mai crea şi expune
– vezi cazul Kirchner –, Breker era
răsfăţatul regimul hitlerist.
     Răspunzând întrebărilor lui N.
Bernard cu privire la legătura dintre
arta sa şi politică, Breker s-a
eschivat recurgând la argumente
ridicole. Cuprinzând cu un gest
teatral atelierul, a mimat inocenţa:

„Se vede bine că este un atelier de sculptură şi nu o tribună
politică. A ajuns o modă să fiu făcut om politic; de-aş fi făcut
politică aş fi ajuns ministru. Priviţi-mi sculptura, este o eroare
să fiu acuzat că aş fi fost nazist. În acea epocă s-a petrecut acest
lucru unic în istoria artei, ca un guvern să dea libertate totală
(sic!) unui artist”. Dacă prin „libertate totală” Breker înţelege
propria-i libertate de a sluji regimul nazist, lucrurile sunt în
regulă, a fost alegerea sa să se înhame la aşa ceva. Dacă nu...
Cum rămâne cu libertatea de creaţie suspendată a celorlalţi
artişti, cei moderni, „degeneraţii”? Tot „libertate totală”  să
fie închiderea prin ordin poliţienesc a expoziţiilor, confiscarea
lucrărilor, arderea picturilor şi spargerea sculpturilor? De câtă
„libertate totală” au dispus cei nevoiţi să părăsească Germania
din cauza prigoanei? Ce fel de „libertate totală” era aceea a
artiştilor trimişi în lagărele de concentrare, precum soţii
Gründig? Breker a afirmat că la aflarea adevărului privind ororile
comise sub regimul nazist a făcut o criză cardiacă. Să nu fi aflat
el oare nimic din ce se petrecea în Germania acelor ani? Speer,
prietenul şi protectorul lui Breker, în faţa dovezilor concrete şi
a mărturiilor făcute în faţa Tribunalului Internaţional de la
Nürnberg privind „soluţia finală” a negat că ar fi ştiut ceva, că
nici la conferinţa de la Posen nu fusese şi nici la proiectul de
extindere al lagărului de la Auschwitz nu luase parte. Celelalte
căpetenii naziste, nici ele n-aveau habar, cu toţii erau nevinovaţi
de cele petrecute...
Amnezie sau cinism?

(va urma)

    Mariana ŞENILĂ-VASILIU
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Vintilă Horia

În jurul lui Alexandru George

Un hidalgo modern

fiindcă acei ridicaţi pe scara socială proveneau în mod majoritar
din mediul inalterabil al satului şi promovau un cult al
pămîntului şi în stăpînirea în credinţele universului rural, ce
niciodată nu s-a lăsat atras de mirajul „ideologiilor politice
străine”. Vintilă Horia observă astăzi extrem de nuanţat:
„Originalitatea contra copiei” şi, nu mai puţin,
„autohtonismul contra înstrăinării” şi a pierderii tradiţiilor
şi a specificităţii.
Spiritul conservator „junimist” a acţionat fundamental în
impunerea dezideratelor României moderne şi a antrenat
totodată factorul hotărîtor al culturii în determinarea oficială a
unei viziuni naţionale. „Liberalismul, ca şi comunismul –
remarcă eseistul – au practicat cu succes”, mai devreme
sau mai tîrziu, „adaptabilitatea la o perspectivă, aşa zicînd, a
emancipării” ţărănimii, care, însă, în ciudat presiunilor de
tot felul, şi-a păstrat cu dîrzenie conştiinţa romanităţii şi
străvechea legătură cu glia, refuzînd să se lase folosibilă5. Se
menţine necontestată încrederea românimii în această clasă
socială pe care, în consecvenţa ei istorică, Vintilă Horia o
considera, pe bună dreptate, încă „virgină”, deci nepervertită
prin nimic de o falsă „modernitate”, căci ţărănimea constituie
„singura realitate românească necompromisă şi, în fond,
indestructibilă”.
                                                 Nicolae FLORESCU
1. În limba spaniolă conferinţa lui Vintilă Horia s-a intitulat Aspectos
de una Europa desconsida. Textul s-a multiplicat, în limba română,
în paginile revistei din exil şapirografiate Orizonturi (an III, nr. 1-
3, Stuttgart, ian.-mart. 1951, pp. 43-52).
2. André Lagarde, Laurent Michard, XX-e sičcle, VI, Bordas, p. 511.
3. Ideea literară a apocalipsei se proiectează şi într-una dintre ultimele
remarcabile povestiri ale lui Jean Giono, Le Grand théâtre, apărută

popândăii!
Treceau pe lângă noi, încoace şi încolo, funcţionari şi

cititori, unii îndepărtându-se cu crâmpeie ale fierberii lui în
auz. Nu se sinchisea...

În seara zilei de 4 martie 1977, A.E. Baconsky a murit,
împreună cu Clara, la cutremur. Ea strivită, el sufocat, pare-se,
dar cine ştie cum se moare în infern... Nordicul adorator al
spaţiilor vaste, libere, pure şi ozonate a murit într-o prăbuşire
de-o clipă, captiv al unui uglu de plăci de beton, ce i-a oferit un
spaţiu îngust, prăfos, otrăvit...

Scriind acestea, mă întreb, înduioşat mai mult ca oricând,
ce preţ sufletesc aş putea să dau prieteniei ce mi-a purtat-o,
fără să fi ştiut prea multe despre mine, ori surâsului prin care
mă îmbia să intru sau întrebării puse, într-o zi, încă de la intrarea
în vestibul, întrebare atât de potrivită firii lui şi ambianţei:

  – Bei un pahar de vin alb dintr-un ţinut carstic?
N-o pot face mai bine decât cu ajutorul memoriei auditive,

retrăindu-i însufleţirea aproape supraomenească din ziua când
mi-a telefonat pentru întâia şi ultima oară. Primise telegrama
pe care i-o trimisesem, felicitându-l cu prilejul primei ninsori
din iarna aceea. Cine să ştie că              n-avea s-o apuce pe
ultima...

                                  C.D. ZELETIN

care e cu putinţă, cancelariile occidentale trebuie să înţeleagă
că România se cuvine tratată în spiritul democratic pe care-l
afişează drept emblemă. Că încălcarea demnităţii unui stat
membru al UE de către oficialii altui stat membru nu poate
rămîne fără imprevizibile consecinţe.

Reîntors, cu ajutorul extern (ne)precupeţit de care a
beneficiat, Băsescu nu stă cu mîinile în sîn. Evident panicat de
drastica scădere în sondaje a PDL (îndeobşte mult sub 20 la
sută), experimentează o combinaţie „de dreapta” (el, trup din
trupul postcomunist al FSN), compusă din cîteva partide de
carton, conduse de simpli pioni pe care a găsit cu cale a-i
scoate la vedere: Fundaţia Creştin Democrată a lui Teodor
Baconschi (cărturar subţire, autodeturnat  în politichie şi nu în
ultimul rînd în poala Elenei Udrea), Partidul Noua Republică,
al lui Mihai Neamţu, un june ataşat dizgraţios de umbra
strivitoare a patronului, un PNŢCD cu totul şi cu totul
îndepărtat de tradiţia Maniu-Mihalache-Coposu, sub conducerea
avocatului Aurelian Pavelescu, un campion al traseismului. Nu
e nevoie să insistăm pe ideea că butaforia unor asemenea
entităţi nu va rezista. E doar o manevră menită a crea iluzia
multiplicităţii, în circumstanţele unei crize dure a PDL. După
cum ni se înfăţişează scăzute şi şansele unui alt protejat al
Băsescului, MRU, care, abia descins din mediul umbros, apt
de aranjamente dubioase, de şantajuri şi de intoxicaţii
informaţionale al unui serviciu secret, (caz fără precedent în
Europa), poartă suplimentar stigmatul celui ce l-a promovat în
fruntea unui guvern efemer. În perspectiva proximelor alegeri,
stabilite în decembrie 2012, şansa PDL e pecetluită.

Marea problemă o constituie USL. O struţo-cămilă, o
alianţă împotriva naturii, aşa cum am arătat de la început, între
PSD, partid de stînga, şi exponenţii de-a adevăratelea ai dreptei
din PNL, aceasta avea sens exclusiv în relaţie cu debarcarea
insuportabilului Băsescu. A fost berbecul ce-a lovit puternic în
porţile cetăţii oficializate a prezidentului. Explicabil, Băsescu
s-a străduit şi se străduieşte în continuare, din răsputeri, s-o
disloce, amplificînd contradicţiile ce s-au ivit de pe acum  în
cadrul alianţei, aţîţîndu-i pe unii împotriva altora  (în legătură
cu Ion Rus s-ar părea că a repurtat un anume succes). Cum
menţionam la începutul acestor rînduri, enorma gafă a lui Ponta
cu cvorumul a dat o lovitură pe cît de dură pe atît de nemeritată
opoziţiei anti-Băsescu, făcînd posibilă prelungirea domniei
prezidentului actual cu încă doi ani. Ponta ni se prezintă, în
impulsurile d-sale de lup tînăr, în orice caz mai puţin credibil
decît coechipierul d-sale, Crin Antonescu (încercările repetate
ale celui dintîi cu scopul anulării acuzaţiei de plagiat nu sînt de
natură a-i spori prestanţa). Crin Antonescu e din alt aluat.
Orator înzestrat, indiscutabil cel mai bun al tagmei noastre
politice de azi, dispune de pîrghiile mentale ale unui intelectual
veritabil şi, pînă la proba contrarie, de un plus de lealitate faţă
de concurenţii d-sale de diverse speţe în vederea proximelor
alegeri prezidenţiale (unul din ei, rebarbativ, de la prima vedere,
e primarul în funcţie al Capitalei, Sorin Oprescu, al cărui
spectacol populist l-ar putea continua cu succes, după cum
reiese din ultimele sondaje de opinie, pe cel al Băsescului). N-
avem cîtuşi de puţin impresia că Victor Ponta şi Crin Antonescu
ar putea merge mult timp pe acelaşi drum. Îi despart destule
şi e de presupus că Ponta va voi să ţintească beneficiile maxime,
fie candidînd personal la funcţia supremă, în 2014, fie intrînd în
cîrdăşie cu Sorin Oprescu, deocamdată mai bine cotat decît
Crin şi chiar decît Ponta însuşi. Din păcate, s-ar părea că
Antonescu, personaj prea fin pentru vulg, nu va cîştiga alegerile
prezidenţiale amînate  (aici contează din nou vina lui Ponta, cu
nenorocita acceptare a cvorumului care a zădărnicit înlăturarea
rapidă a lui Băsescu, oferindu-i acestuia un convenabil răgaz
pentru felurite maşinaţiuni).

Dar USL deja dă semne de slăbiciune. Acceptînd
„coabitarea” cu actualul prezident în loc de-a încerca o nouă
demitere a sa, după cum a propus curajosul senator Ion Ghişe,
în atmosfera de ezitare dacă nu de demobilizare a unor
comilitoni ai d-sale, a început prin a-şi dezamăgi susţinătorii,
mai toţi antibăsescieni consecvenţi. După cum era de aşteptat,
Ponta se arată mai conciliant decît Crin, izolîndu-l pînă una-alta
măcar în nuanţe. Îşi va reveni oare? Mai devreme ori mai tîrziu
e aproape sigur că falia se va adînci. N-are dreptate marginalizatul
Ludovic Orban (e foarte probabil o eroare a lui Crin, care a
decis să nu se folosească de inteligenţa acestui apreciat fruntaş
liberal, înfăţişînd trăsături similare cu a sa proprie) cum că
PNL a tras suficient la remorca PSD? Oricum am privi lucrurile,
labilitatea USL va fi sancţionată de electorat.

          Gheorghe GRIGURCU

Ilegitimităţi şi nu numai

ultima sa etapă, pusă sub semnul naţionalismului, un veritabil
asalt şi împotriva criticii, sub pretextul „apărării valorilor” faţă
de „demolatori”, „cu nuanţa suplimentară că aceste valori erau
uneori creaţia culturii «noi»”, care se întemeia pe imundiciile
hebdomadarului Săptămîna, condus de Eugen Barbu, „un
publicist pamfletar, care îşi îngăduia modul ireverenţios al
presei din trecut, căci i se permiteau unele inconformisme de
ton”. De pe promontoriul ipocritului său discurs adulator,
„tocmai el s-a găsit să-i ia apărarea lui G. Călinescu”, uitîndu-se
interdicţiile şi alte umilinţe la care „divinul critic” fusese supus
pînă la moarte. O consecinţă a campaniei pro Călinescu,  dovadă
că nu era o simplă poziţie intelectuală, cum s-ar fi cuvenit, ci o
manevră politică, a fost şi denunţarea lui Alexandru George ca
„un adevărat pericol public”, urmată de  excluderea d-sale din
presă. Cu „patronul” Săptămînii” şi cu patronii săi nu era de
glumit. Un alt obedient fără scrupule al regimului era Ov. S.
Crohmălniceanu, care, inginer de formaţie, „în timp ce era
cadru universitar la Bucureşti, urma cursurile de student fără
frecvenţă ale Universităţii din Iaşi”. „Vechi edec al
comunismului”, „omul tuturor josniciilor comandate”, criticul
îl felicită  cu exaltare pe Alexadru George pentru Semne şi
repere, „adăugînd că nu e student al său care să nu reia
comparaţia mea dintre Mateiu Caragiale şi Proust”, pentru ca,
în scurt timp, să-l supună la tv. unei implacabile „demascări”
pentru atentatul la „gloria” valorilor poporului român…

Şi acum cîte ceva despre Alexandru George ca
personaj. Cu toate că prozator de calibru, susţinînd mereu că
proza reprezintă creaţia d-sale de căpetenie, eseurile şi
publicistica nefiind, în ciuda majorităţii lor textuale, decît un
adjuvant, scriitorul se enervează dacă e abordat (eu însumi am
avut prilejul) în calitate de personaj. Mărturisesc că mă
surprinde o astfel de atitudine deoarece am impresia că una
din performanţele mature ale unui creator este proiectarea sa
într-o imagine umană intrinsecă, în măsură a-i procesa reacţiile,
a le recomanda la scara unei unităţi. Nu derivă din opera marilor
scriitori o figură omenească? Nu poartă creaţia reflexele fiinţei
lor existenţiale pe care o putem recompune precum o concluzie
morală a acesteia? Sensibil ca o mimoză, Alexandru George
are nevoie pesemne de confirmarea perpetuă a calităţii d-sale
de excepţie, umbrindu-se, de nu protestînd cu tărie la orice
obiecţie, jubilînd la orice dovadă de aprobare admirativă.
Sentimentul de sine e în cazul în speţă atît de gonflat încît nu
ezită în faţa unor bizarerii precum aceasta, de o blîndă candoare:
„am întîlnit în primele mele confruntări cu dactilografele,
redactoarele de editură şi corectoarele, o inteligenţă mult
superioară criticilor obişnuiţi, ba chiar şi unor N. Manolescu,
G. Dimisianu, Gh. Grigurcu, Alex. Ştefănescu sau Dan C.
Mihăilescu şi alţii de acelaşi calibru, care fac opinia în presa
noastră literară de azi”. Hélas, Alexandru George caută şi alte
exemple de „inteligenţă mult superioară” celei de care dispun
numiţii critici literari. Chestiuni – cum să zic? – de enfant,
chiar dacă nu terrible... Într-un vagon „aglomerat”, se întîlneşte
întîmplător cu o doamnă, „care se afla, ca multă lume, în
picioare”, şi care a intrat în vorbă cu d-sa. Aflînd cine e, îl
felicită pentru Simple întîmplări, în gînd şi spaţii, nu fără a
articula următoarele vorbe mirifice: „E o carte pe care îţi vine
să o săruţi pe fiecare pagină!”. Un „simpatic funcţionar” de la
Oficiul poştal Bucureşti, unde scriitorul se înfăţişează cu un
pachet, îi aduce la cunoştinţă că într-un răstimp în care cartea
(aceeaşi) era excomunicată în Scînteia, aceasta „ajunsese să
poată fi citită la liceul (...) din Bucureşti şi viitorul funcţionar
de la Vama poştei o comenta entuziast cu colegii”. În sfîrşit,
altă dată, nu altcineva decît deocheatul Dan Zamfirescu, cu
toate că Alexandru George îi făcuse recent un comentariu
nefavorabil, i se confesează acestuia: „N-are nici o importanţă,
indiferent de ce aţi scrie, (...) tot ce e scris de Alexandru
George miroase a rufă curată!”. Juisînd, Alexandru George
notează fără nicio reţinere: „Rareori mi-a fost dat să aud o
apreciere mai frumoasă la adresa scrisului meu, exprimată într-
o formulă mai sesizantă”. Nu fără a adăuga, din păcate, supoziţia
potrivit căreia „frumoasa”  formulă la superlativ i-ar fi fost
„inspirată (celui cu pricina – n.n.) de ambianţa fetidă a României
literare, (sic!), printre ai cărei colaboratori mă amestecasem”.
Cînd se adresează  însă unor preopinenţi mai puţin flatanţi
decît cunoştinţele fortuite mai sus menţionate, Alexandru
George cel mistuit de superbie măcar precum odinioară Camil
Petrescu, se rosteşte înciudat-suculent, arhaic-extravagant,
aidoma unui cronicar. Un patetism de veche spiţă se înfiripă
între încordarea contrarietăţii şi autosatisfacţia mai mult decît
pitorească: „Eram în acel moment un tînăr intelectual de o
formaţie şi de o anvergură oarecum  «standard», nu excelam în
nici un sector prin genialitate, nu riscam gesturi de
inconformism, aveam oroare de boemă şi excentritate sau poză.
(Nu am simţit niciodată impulsul de a-l asasina pe tata, nici de
a o viola pe mama, nici de a-l castra pe fratele meu mai mare)”.
Sau în amestec cu deliciul unei trimiteri livreşti adecvate:
„Familia mea (...) nu prenumără oameni cu sînge bolnav,
falsificatori de bani, tîlhari, femei nebune sau care şi-au dat
duhul scuipînd grijania în barba popii şi blestemîndu-şi copiii.
(...) N-oi fi fost un sfînt la viaţa mea, dar nu mi-am petrecut-o în
desfrîu şi nici nu cred că voi muri în braţele vreunei Raşelica
Nachmansohn”. Temperament sudic, autorul Semnelor şi
reperelor se dedă aşadar la manifestări petulante: gesturi
teatrale, ton văietăreţ, afuriseli. Cum se zice româneşte, nu
ezită a-şi da poalele peste cap. Ce ar mai fi de adăugat? Poate
doar atît, rezumativ: neadmiţînd nicio alternativă, nicio
corectură, nicio relativizare (uneori şi una minoră îl scoate din
sărite) a setului d-sale de opinii, simţindu-se indignat de
tratamentul ce i se aplică din partea „infamului” Al. Piru sau a

lui M. Zaciu, Alexandru George scrie, în schimb, despre Radu
Petrescu într-o manieră care, după toate probabilităţile, l-ar
revolta chiar dacă i-ar fi aplicată d-sale fie şi într-o proporţie mai
redusă. Despre acel Radu Petrescu pe care nu şovăia a-l socoti
în alte pasaje drept un apropiat, un om cu care se simte solidar:
„R. P. Era un blocat, un ins închis într-o armură de unde arunca
priviri acute şi sfredelitoare asupra realităţii văzute în secţiuni
înguste şi selecţionînd imagini ca un peisagist, ca unul care
încadrează porţiuni de realitate pînă a nu o vedea în întregul
ei. (...) universul sublimat şi închis în scrîşnete din «jurnalele»
lui Radu Petrescu (...) Radu Petrescu compune un jurnal care
e al unui castrat”. Greşesc cumva?

În pofida unor astfel de, oricum  inevitabile,
observaţii privitoare la, să spunem, tactul personalităţii lui
Alexandru George, n-aş putea sfîrşi prezentul comentariu fără
a-l încredinţa că mă simt aproape de d-sa  poate chiar datorită
meandrelor fiinţei „sucite” pe care ne-o propune (astfel a fost
frecvent judecat), ale părelnicelor slăbiciuni pe care le exhibă
cu naturaleţe. Deşi respinge eticheta de „inconformist”,
scriitorul adoră să iasă din rînd, să bată la ochi. Neputînd fi
luată foarte în serios, poza „modestiei” îi dă un plus de
atractivitate. Se află la mijloc un „teribilism” al unei simţiri
pururi spontane, anevoie de pus în pagină fără riscuri, un curaj
al sincerităţii. Cabrările, denivelările inopinate de umoare,
contradicţiile chiar oferă sarea şi piperul acestui îndeajuns de
complex creator, precum la G. Călinescu, Camil Petrescu, Paul
Zarifopol, Al. Paleologu. Inteligenţa acută are nevoie de relaxări,
nu o dată cu aspect inopinat, dîndu-se în spectacol la un mod
deconcertant. Îl asigurăm pe Alexandru George de admiraţia
ce totuşi i-o purtăm, ca unuia dintre cei mai de seamă oameni
de litere din actualitatea românească.

                             Gheorghe GRIGURCU

Alexandru George: Confesiuni împotrivă, Ed.
Albatros, 2000,  226 p.

în 1963.
4. Text publicat în revista Destin, nr. 2, octombrie 1951, Madrid, pp.
115-122.
5. Spune, de altfel, Vintilă Horia într-o perfectă intuire a realităţii
politice: „E uşor a înţelege azi, prin prisma ultimelor
evenimente că felul cel mai eficace de a domina un popor
este de a-i impune o ideologie politică străină”. Apoi, egalizarea
comunismului cu liberalismul într-o asemenea procedură
propagandistică ce antrenează în discuţie jocul strategic al serviciilor
secrete, dispuse prin ciudate înţelegeri masonice, să eticheteze, cel
puţin temporar, aceeaşi atitudine de manifestare anti-naţională, este
şi ea magistral exemplificată.
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Voci pe mapamond:  JACQUES JOUET
S-a născut în 1947. Scrie poezie, roman,

teatru, eseu. Din 1983 este membru  OULIPO
(Atelier de Literatură Potenţială, fondat de
François Le Lionnais şi Raymond Queneau).
Publicaţii recente : Dragostea aşa cum se învaţă
la şcoala hotelieră, roman, P.O.L. 2006; O
primăriţă răutăcioasă, roman P.O.L. 2007; Să
presupunem…, Nous, 2007. Annette et l’Etna
(Annette şi Etna), roman, Stock, 2001. Romanul

Sauvage (Autrement, 2001), a apărut şi în România, la Editura Limes,
în 2011, sub titlul de Paul sălbaticul (traducere de Gabriela şi Constantin
Abăluţă)
       Fragmentul de mai jos este tradus din romanul Annette şi Etna.

Annette şi Etna

Dacă ai cât de cât simţ olfactiv, noaptea (sunt două  minute
după miezul nopţii) miroase a coajă de mandarină, nuci seci,
petrol şi sudoare.

Desigur, aceste mirosuri nu sunt permanente.
La poalele muntelui Etna... (Nu prea are sens să vorbim

despre poalele muntelui Etna. Poalele e prea imprecis. Nu-ţi
poţi da întâlnire la poalele muntelui Etna. Ar fi prea vag. Ratezi
întâlnirea de la-nceput.) Aşadar Annette, la poalele muntelui
Etna (cu toate precauţiile de până acum), Annette, şi intenţiile
ei de a-l escalada, nu simte nici o oboseală anticipată.

Nu duce lipsa vreunei întâlniri.
Adoră să fie singură, după ce-a fost însoţită, să fie singură

singură singură, de trei ori singură şi apreciază forţa pe care
i-o dă solitudinea. Se savurează, dacă putem spune aşa.

Singurătatea şi Annette se savurează reciproc.
Annette îşi ridică, pentru uz intern, nivelul propriilor

posibilităţi.
E pregătită pentru tot ce-o poate aştepta.
Acolo, deasupra, se ghiceşte sufocantă întinderea

stâncoasă a muntelui Etna, mai mult dominatoare decât
protectoare. Muntele trudeşte în secret la opera lui importantă.
Muntele forjează. Zgomotele forjei nu se aud.

Annette nu se teme de întinderea stâncoasă a muntelui
Etna.

Se nelinişteşte mai mult când se gândeşte la creuzetul
dinlăuntru, la partea îngropată a vulcanului, a fireberg-ului cum
nu se spune în engleză.

Tot aşa un trup lucrează-n taina măruntaielor sale. Aflăm
câte ceva din ce se petrece acolo mai degrabă prin forţa
obişnuinţei decât datorită ştiinţei (cu excepţia specializării
medicale).

Aşadar, un munte şi un trup pot fi vizitate. Cuvântul
„erupţie” li se potriveşte amândurora.

Annette e o femeie liberă. Asta-i ceea ce-şi spune fără să
aibă nevoie să pomenească însuşi cuvântul. Şi libertatea n-are
un sediu fizic aşa cum are, de exemplu, mirosul ori gândirea
raţională.

Dar ce înseamnă o femeie liberă ?
Asta se-ntreabă şi ea. Încearcă să-şi pună cu sinceritate

această întrebare. E trudă nu glumă.
Muntele nu-i liber. Şi totuşi un vulcan poate fi imprevizibil.

Am putea merge până la a spune că-i capricios, prin
antropomorfism.

Annette e în plină formă, ferm hotărâtă să ia cu asalt Etna
ca să vadă chiar de acolo soarele răsărind. Confruntarea
focurilor.

În cinci ore de mers nu va reuşi să ajungă în vârf, dar
rămânând pe versantul de est, va vedea soarele înălţându-se
chiar la mijlocul drumului.

Mereu va fi aşa. Va vedea soarele înălţându-se de după
muntele Etna.

Soarele ar fi rămas impasibil. Nu-i dintre cei pe care astfel
de atenţii îi mişcă. Soarele e mecanic.

Şi apoi, ea va continua sau nu până în vârf.
Nu vede ce-ar putea să-i schimbe hotărârea.
N-ar fi prima oară când o femeie – când o femeie numită

Annette – s-ar căţăra pe muntele Etna ca să vadă soarele răsărind
la jumătatea pantei.

Personajele sunt : vulcanul, soarele, Annette.
Suntem foarte mici în comparaţie cu lucrurile lumii care

sunt gigantice, dar avem râsul în exclusivitate, şi gândirea.
Ne place să fugărim târfele de gânduri, cum spunea EU în

Nepotul lui Rameau.
Ne place să lăsăm drumul să ne fugă de sub paşi, să lase

pământ gol în urmă-ne, cu o răbdare pedestră să ne-nălţăm fără-
a zbura.

Annette merge pe-o pernă de aer. E un moment dezinvolt
când poate orice. Extrem de uşor mersul ei şi spornic. Resimte
perfecţiunea fizică. Chiar sumbru, parcă tulburat, peisajul se
retrage cât vezi cu ochii către margini.

Peisajul se lasă învins.
Noaptea e fără nori.

*
Să te caţeri, mai ales când sunt condiţii bune şi-naintezi

uşor, e ca şi cum ai asculta limbajul suflului.

– Ce insinuezi ? Că eu nu am nimic în locul inimii ?
– Ba da ! sula îţi ţine loc de inimă, ca la toţi băieţii. In fine,
ca la  majoritatea.
– Joci tare !

    – Încă un dialog de doi bani.  Iarăşi unul din dialogurile de
doi bani care în cele din urmă sunt cele mai utile.

– Cele mai utile pentru ce ?
– Răspunsul mai încolo. Hai... să mergem împreună, dacă

aşa ai chef, dar se poate întâmpla s-avem ritmuri diferite. Nu te
formaliza.

– Nu, nu, te voi lăsa pe margine să-ţi scuipi plămânii.
– Fie.
– La drum, trupă de ageamii !
Şi amândoi pornesc iarăşi cu pas hotărât.

                                           *
Întrucât mergând în doi e cu mult mai uşor decât de unul

singur căci nu se aude cum fiecare suferă la fel din cauza
monotoniei de-a pune un picior în faţa celuilalt, apoi a celuilalt
în faţa primului – mai ales când ai speranţe.

O depăşeşte, o lasă în urmă, încetineşte. Strigă :
– Te-am depăşit !
Nu depune nici un efort pentru a face să răsune consoana

d.
La munte, pe timp de noapte, chiar când eşti aproape,

glasurile nu răsună ca ziua. De unde vin ? Nu-i evident ... Vin
din neant, aşa cum scuipând în beznă înseamnă să scuipi în
neant.

Îl depăşeşte, îl lasă în urmă fără nici un comentariu. Iniţial
nu-l aşteaptă. Apoi îl aşteaptă.

Nici măcar nu-şi cunosc numele (numele celuilalt ! propriul
nume şi-l cunosc, evident, n-au ajuns încă în punctul în care să-
şi uite identitatea).

Annette nu ştie că-l cheamă Leon. Nu bănuieşte.
Leon nu ştie că o cheamă Annette. Aproape că bănuieşte.
Din clipa în care se vor întreba cum se numesc, vor începe

să urce cu adevărat împreună. Dar asta un pic mai târziu.
Acest du-te-vino al celor doi, întretăindu-se şi depăşindu-

se, e destul de incoerent. Dar şi plăcut, foarte plăcut. Atâta
diferenţă de altitudine este înghiţită ca apa limpede.

– Sunt de părere că  nu bei destul. Trebuie să-ţi hidratezi
muşchii !
– Pariez că eşti medic sportiv.
– Ai pierdut, domnule.
– În orice caz, ai picioare foarte frumoase pentru un om al
muntelui.
– O, ai văzut deja... Mulţumesc.
– Şi-o spun clar, nu-mi plac pantalonii scurţi !
– Ai putea să inventezi un prenume pentru mine ?

       – Un nume să te numesc ori un nume cu care să mă
numeşti?

– Să te numesc.
– Am chiar unul adevărat – adevărat. Mă cheamă Leon.
Fără să se-ascundă, ea pufneşte în râs.
– Puteam să pariez.
– Şi sunt pilot.
– Evident. Pilot de ce ?
– De obiecte zburătoare, desigur, de linie... Aşa că eu, ştii,

muntele...
– Trebuie să fie şi mai dur pentru un pilot.
– Depinde de companie. De copilot, adică.
Lungă tăcere.

– Nu-mi vine să cred.
– Ce ?
– Să întâlnesc un pilot mergând, noaptea pe munte, aşa

ceva nu s-a mai văzut de la Guynemer ! Îţi aminteşti : „Ce-am
făcut eu, n-ar fi făcut nici o jivină”.

– Da, dar nu era Guynemer, ci Guillaumet.
– Tot cam aşa.
– Dar nu-s aceeaşi generaţie.
Acum merg împreună, folosesc aceeaşi coardă.
– Facem parte din acelaşi echipaj, spune Leon.
– Fie.
– Şi tu, cu ce te ocupi ?

     – Vezi foarte bine, escaladez Etna.
    – Nu-i o meserie !

– Aproape. Bineînţeles, fac o mulţime de alte lucruri, am
activităţi periferice. Dacă tu eşti pilot, eu sunt poliglotă. Dar
până la urmă, nu contenesc să escaladez Etna. E o vocaţie.

– Totuşi, e greu să pui de atâtea ori un picior în faţa celuilalt.
Mie îmi e imposibil să mă abţin să nu-i număr.

– Nu trebuie, căci transformi drumul într-o scară.
– E ceva mai puternic decât mine.
– Câţi paşi ?
– Mi-ai întrerupt numărătoarea.
– Atunci coboară şi începe din nou.
– Nu !...
– Atunci vorbeşte despre altceva.

Traducere de

    – Sunt suflul care suflă în furnalul Etnei.
Nimic altceva !
   – Sunt uriaşa care suflă în vatra vulcanului.
   Anette vorbeşte de una singură, numai cu suflul
ei, un fel de cânt. E o gură care produce vânt.

În timp ce merge caută cuvinte de singurătate
pe care să le sufle în faţă : o scandare
intransmisibilă. Dacă cineva ar surprinde-o în
momentele-astea, ar părea uşor nebună.
    Sunt vântul / vvvuuu / care suflă suflă, suflă /
vvvuuu / în furnalul Etnei ! vvvuuu vvvuuu.

Trebuie să fii singură ca să poţi vorbi de una
singură fără să pari caraghioasă. O cucuvea bătând
din aripi nu stânjeneşte pe nimeni. Adesea păsările
cântă în totală singurătate.

Cu atât mai mult nu trebuie să te îmbeţi cu
propriul suflu, să fii mort de beat.

Curând Annette uită că merge, uită că suflă şi respiră. Are
altceva la care să se gândească. Nu duce lipsă de alte lucruri la
care să se gândească.

Dacă îşi trece în revistă o parte dintre cunoştinţe – în
toate sensurile cuvântului „cunoştinţe” – e ca să facă de ruşine
singurătatea.

Singurătatea poate fi o stare oribilă.
Annette merge, merge, merge înainte.
Ca să mergi pe timp de noapte ai nevoie ca luna să-ţi

creeze anumite condiţii favorabile.
În noaptea asta, luna de-abia este o semilună ascendentă,

suficient de luminoasă. N-are probleme ca să vadă drumul.
La începutul drumului, Annette recunoştea cu uşurinţă

măslinii, a căror siluetă e inconfundabilă, în ciuda întunericului.
Cu ceilalţi copaci e mai dificil : mandarini, lămâi, măslini,
smochini. Viile formează şi ele şiruri foarte clare, chiar dacă
monotone ori prea riguroase.

Se pare că portocalele de pe pantele de jos ale Etnei sunt
cele mai bune din toată Sicilia. Să admitem. Sunt pentru export,
desigur.

Annette e recunoscătoare pietrelor şi ierbii, celor ce pot
rămâne nemişcate  zile la rând, ca apoi să se rostogolească
întâmplător sub un pas, ierbii vii care nu renunţă, ierbii care
soarbe noaptea, care soarbe la căderea nopţii o apă aproape
invizibilă.

Trăiască singurătatea. Şi trăiască cea care nu se teme de
singurătate, fără-ndoială pentru că-i sigură c-o poate alunga
oricând doreşte pocnind pur şi simplu din degete.

Să alungi singurătatea, o formulare îndoielnică.
Şi de regulă nimeni nu hălăduie noaptea pe versanţii

muntelui Etna.

****
În faţă e un băiat care urcă singur cu lanterna aprinsă.  Un

băiat care nu are încredere în lună.
Annette gândeşte : poartă bretele ori curea, nu amândouă.
Fără lumina lanternei, Annette l-ar fi luat drept o căprioară.
E mult în faţă. Încă n-a zărit-o pe Annette. Contrariată,

Annette încetineşte. Contrariată ori neliniştită ? Încetineşte
şi el, imbecilul. Annette iuţeşte pasul. El se opreşte. Ea
încetineşte iarăşi.

Apoi, se hotărăşte să-l ajungă, altfel aceste tergiversări o
vor scoate din  ritm. Îl ajunge din urmă. El abia mai respiră.
N-ar mai putea-o prinde din urmă, dacă ar avea intenţii rele. Din
spatele ei, aude vocea băiatului :

– Ei, aşa, mi-ai tăiat...
– Labele ? lansează Annette fără să se-ntoarcă şi fără
să-ncetinească.
Băiatul izbucneşte în râs şi se prăbuşeşte în ciulinii pitici.

Continuă să râdă, chiar dacă simte că-l pişcă.
Annette se întoarce şi se opreşte. Îşi pune mâinile în şold.
– Elanul, spune băiatul care se luminează cu lanterna. Îmi
tai orice elan. Ce crezi ?
– Să tot mergi aşa, la ora asta, spune Annette, mai mult ca
sigur te vei rătăci.
– Ce te face să spui asta ?
– Lanterna.
O stinge.
– Exact. Am crezut că m-am rătăcit. Dar m-am înşelat, din

moment ce suntem doi care se pare că mergem în aceeaşi
direcţie.

– Ei bine, chiar aşa, eu mă duc acolo, spuse ea hotărâtă. Ne
vom revedea, cu siguranţă mai sus, dacă urci tot aşa.

– Cât de curând, sper.
Ea porneşte din nou la drum în ritm susţinut. El merge în

urma ei. Merge mai hotărât ca înainte. Dar lasă mereu cam
douăzeci de metri între ea şi el, ca să nu se spună că o urmează,
dacă nu s-a spus deja.

Deocamdată, nu se prea poate spune că se caţără împreună.
Mai ales, par covinşi să nu se caţere împreună.

Regăsindu-se ceva mai încolo, ea îl batjocoreşte pentru că i
s-a cam tăiat răsuflarea. El aruncă un convenţional :

– Nu ne-am mai văzut undeva ?
   Ea râde şi-i răspunde :

– Da, treisute cincizeci de metri mai jos.
– Ai un altimetru în loc de inimă !
– Măcar am ceva în locul inimii.

     Constantin ABĂLUŢĂ
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Actualităţi

Ilegitimităţi şi nu numai
E mai mult decît limpede: preşedintele Traian Băsescu, oricît de „jucător” s-a dorit şi se doreşte, a fost

demis din funcţie de o majoritate copleşitoare a populaţiei României care a participat la referendum, în
proporţie de peste 87 la sută dintr-un număr de votanţi cu peste două milioane de suflete faţă de cei ce l-au
ales. Aşadar nouă din zece alegători nu-l mai doresc. O situaţie ce ar fi trebuit să-i facă imposibilă revenirea  la
înalta demnitate din care a decăzut, în numele fie şi a unei minime moralii. Dar procedînd altminteri, Băsescu
îşi dezvăluie încă o dată, cu toate că nu mai era nevoie, mentalitatea grosieră, mîrlănia unei ambiţii ce pare a
nu avea limite, îndrăzneala de-a călca, dacă nu peste cadavre, peste conştiinţele a milioane de cetăţeni. Cineva
l-a comparat pe fostul matroz, bişniţar şi intim al „serviciilor” ceauşiste, cu un pirat avînd un picior de lemn şi
un ochi acoperit cu plasture, care se întoarce fudul pe puntea corăbiei sale. Şi nu oricum, ci însoţit de un val
de prigoniri faţă de indezirabili, asupra cărora a asmuţit organele unei justiţii (?) gata a ancheta, a acuza şi – de
ce nu? – a osîndi pe cei ce au îndrăznit a lua atitudine împotriva Băsescului, aşa cum nu s-a mai pomenit în
răstimpul postdecembrist. CCR, CSM, Parchetul şi-au  înfăţişat părtinirea lor în favoarea prezidentului abuziv.
Demnitari USL (precizăm din capul locului că sîntem departe de admiraţie faţă de numita coaliţie) s-au văzut
învinuiţi, uluitor, de faptul că au făcut campanie în favoarea programului lor politic, ceea ce se cam întîmplă în
orice societate civilizată din lume. Aşadar nu numai reavoinţă, ci şi de-a dreptul stupiditate. Cum a fost posibil
aşa ceva? Cum am ajuns din rău în mai rău? Măsurile opoziţiei de pînă mai ieri de a-l înlătura pe Băsescu şi
camarila sa, adoptate, e drept, într-un ritm rapid, însă pe un fond solid al asentimentului public, s-au izbit de un
obstacol major. De acceptarea de către premierul Victor Ponta a cvorumului impus de Consiliul Europei, prin
reprezentantul său  cu aere de pedagog care mustră sever un elev indisciplinat, Jose Emanuel Barroso, care
consista în condiţia prezenţei la urne a jumătate plus unu din totalitatea celor cu drept de vot. O cerinţă
necunoscută, precum a remarcat presa, de niciun stat al continentului în afară de Lituania, care, din pricina
numărului ridicat de rusofoni, cam o treime din populaţie, constituie un caz special. O decizie samavolnică pe
care, din slăbiciune (plagiatul, de!), Ponta a acceptat-o. Tăindu-şi craca de sub picioare. O greşeală impardonabilă.
Rezultatul se putea anticipa, date fiind, pe de-o parte, absenteismul accentuat al alegătorilor noştri în genere,
tot mai decepţionaţi de ineficienţa politicienilor, mai nou şi de asprimile crizei, iar pe de alta deruta lor
provocată de impudoarea îndemnurilor lui Băsescu şi ale pedeliştilor ca oamenii să nu vină la vot. De ce oare
Băsescu şi acoliţii d-sale n-au fost ei, în primul rînd, traşi la răspundere de către organele de justiţie, pentru
sabotarea referendumului? Mister şi... nu prea.

Dacă manifestările Băsescului care ţine cu dinţii de putere nu ne-au luat pe nepregătite, ne-a surprins în
schimb sprijinul pe care l-a putut dobîndi acesta din partea Occidentului. Ştiam că ignarul prezident, rostindu-
se într-o engleză de tot hazul, e ocolit de omologii d-sale din Uniunea Europeană, care ezită a-l invita la ei ori
a vizita România, care, la întîlnirile inevitabile, îi întorc spatele în modul cel mai vizibil, împrejurare înregistrată
pe pelicula aparatelor de filmat. Ce s-a întîmplat? Cum de s-au întors lucrurile pe
dos? Comisia Europeană, în frunte cu Barroso, cancelarul Germaniei, Angela
Merkel şi, nu în ultimul rînd, ambasadorul SUA la Bucureşti, n-au pregetat a sări în
apărarea celui ce părea lovit de discredit, l-au cocoloşit cît s-a putut, acuzînd totodată USL de „lovitură
de stat”. Ca şi cum ar fi fost posibilă o „lovitură de stat” prin intermediul Parlamentului, a cărui majoritate a
votat suspendarea lui Băsescu, respins la scurtă vreme de un număr impresionant de cetăţeni. Ca şi cum s-ar
fi comis încălcări ale legii, acte de ameninţare sau violenţă (s-a vorbit şi de aşa ceva!). Aici se cuvine menţionată
comportarea Băsescului care, discreţionar, cîrcotaş, intrigant cît încape, în ţară, a găsit de cuviinţă a se arăta
servil la culme faţă de d-na Merkel şi de alţi lideri importanţi ai Vestului, acceptînd automat orice propunere
a acestora. Altfel zis, „jucătorul” ţîfnos şi arogant de la Cotroceni a jucat faţă de UE  rolul lui... Boc. Nu
interesele României i-au stat la inimă, ci menţinerea sa personală în fotoliul demnităţii supreme. Cînd a apărut
primejdia suspendării, Băsescu n-a stat pe gînduri pentru a-i pîrî străinătăţii pe cei abia ajunşi la putere pe
creasta unei energice nemulţumiri civice, cu o lipsă de scrupule ce ne evocă intrigile de la Constantinopol ale
domnilor fanarioţi. Nu s-a dat în lături de la minciuna ordinară. A declarat Angelei Merkel că în Constituţia
României n-ar exista prevederi referitoare la suspendarea preşedintelui ţării şi, după toate probabilităţile, l-a
determinat pe adjunctul secretarului de stat al SUA, Philippe Gordon, venit în vizită la Bucureşti, să-şi exprime
ca din senin, părerea bizară că la referendum, s-ar fi săvîrşit „fraude majore” despre care, multe zile în şir
înaintea vizitei în chestiune, partizanilor lui Băsescu nici nu le-a trecut prin minte să vorbească. Înaltul oaspete
american s-a prezentat astfel cu o poziţie gata făcută. Defel întîmplător, cei selectaţi pentru a discuta cu d-sa,
de către Ambasada SUA, spre a ilustra societatea civilă şi mass media, au fost toţi fani băsescieni, cu „excepţia”
unei singure persoane şi anume... Emil Hurezeanu.

Întrebarea care se pune  dureros este cea a imixtiunii, de-o directitate stupefiantă, a UE şi Statelor Unite
în viaţa politică a României. Fără jenă, Barroso a notificat cîrmuirii noastre actuale să nu care cumva să-l
graţieze pe Adrian Năstase, să nu care cumva să-i schimbe pe diriguitorul DNA şi pe procurorul şef, treburi,
orice s-ar spune, ale unor mecanisme interne, în strictă funcţie de legislaţia ţării. Se cuvine să privim lucrurile
fără menajamentele inadecvate ale timorării ori ipocriziei. Oricît dorim să ne situăm alături de marile democraţii
occidentale, să propăşim după pilda lor, există limite ce nu pot fi trecute. Istoria noastră cunoaşte epoci de
vasalitate faţă de ţări vecine impozante, de la Înalta Poartă Otomană pînă la URSS,  drept care ne-ar veni foarte
greu a mai accepta acum o nouă hegemonie analoagă. Tutela Comisiei Europene şi cea a Ambasadei SUA a
căpătat note inadmisibile. De ce să nu spunem lucrurilor pe nume? Occidentul nu poate vorbi în numele unui
prestigiu fără pată şi al unei morale absolute. Occidentul ascunde în dulap scheletul suferinţelor grele ale
popoarelor din Estul European, cedate colosului bolşevic, cu o cruzime acesta deloc inferioară  regimului
nazist, la încheierea celui de-al doilea război mondial. Nu putem uita nici mulţimile de refugiaţi, multe sute de
mii, din faţa ofensivei Armatei Roşii, oferite pe tavă, cu cinism, de către Churchill şi Roosevelt Uniunii
Sovietice, mai bine zis NKVD, care i-a deportat, torturat, ucis. Anglo-americanii ne-au dus cu vorba, sugerînd
o posibilă intervenţie în România lăsată pradă măsurilor criminale ale interpuşilor Kremlinului, ceea ce a
încurajat o sumă de acte de rezistenţă înăbuşite fără milă, avînd concomitent o înţelegere, fie şi tacită, cu
sovieticii privitoare la zonele de influenţă (vezi amarele consideraţii pe acest subiect ale Regelui Mihai I). Nu
tocmai întîmplător Holocaustul a fost condamnat cu străşnicie, iar Gulagul ba. Să ajungem iarăşi, chiar dacă în
virtutea unui statut mai sofisticat, în condiţia umilitoare de ţară dependentă? E de aşteptat ca poziţia Comisiei
Europene şi a Ambasadei SUA în favoarea ilegitimului de acum prezident Băsescu să stîrnească o reacţie
antioccidentală în sînul populaţiei noastre. Nu putem rezolva nimic cu tăcerea, cu sumisiunea nedemnă faţă de
impostura lui Băsescu, coroborată cu cea a unor oficiali ai Vestului care ne-au dezamăgit profund. Preţuim prea
mult valorile culturii şi civilizaţiei europene, fără de care cultura şi civilizaţia noastră, aşa cum s-a configurat,
n-ar fi de conceput, pentru a ne lăsa intimidaţi de nişte foarte vremelnici politicieni care, iată, în mult mai mare
măsură nesocotesc decît respectă spiritul lor.

Aruncînd  o privire în jur, ce constatăm? Ţări precum Ungaria, Polonia, Cehia, ca să nu mai vorbim de
Grecia şi cu atît mai puţin de Anglia, şi-au susţinut nu o dată poziţiile proprii, diferite de cele ale complexului
suprastatal încă insuficient articulat care e Uniunea Europeană, în care se înregistrează, regretabil, inegalităţi
frapante, tendinţele unui dictat al ţărilor mari” asupra celor „mici”. Ar fi oare de conceput să ne pronunţăm noi,
românii, asupra unor treburi de bucătărie politico-administrativă ale Germaniei, Franţei, Italiei sau ale Statelor
Unite? Nu s-au exprimat, nu de mult, germanii, în proporţie de 50 la sută, împotriva zonei euro? S-a afirmat, şi
poate că nu fără temei, că România a fost utilizată de UE drept un cobai în privinţa măsurilor de austeritate,
care ulterior au fost aplicate în Grecia şi asupra cărora mai deunăzi şi-a dat în vileag niscaiva îndoieli pînă şi
FMI, promotorul lor de căpetenie. Pentru a fi respectate şi acceptate în calitate de paradigmă, în măsura în

                                   Gheorghe GRIGURCU

Fente lingvistice
Prin anii ’90, nu ştiu de ce, parcă întâi ca să

se deosebească ai lui Iliescu de ceilalţi, au hotărât
să schimbe denumirile tradiţionale din
administraţie, prefectură, preşedinţie, în instituţia
prefectului, instituţia preşedintelui. Primăria
rămăsese cum era, adică nu i se spunea încă
instituţia primarului. Pe cât de ridicolă e această
schimbare pentru un om inteligent, pe atât e ea
de semnificativă pentru felul cum înţeleg
politicienii români să facă reforme. Reforma, după
cum ştie orice om astăzi, e la ordinea zilei. De la
Bruxelles şi Strasbourg la Bucureşti şi Sofia, toată

lumea dă din gură că trebuie să facem reforme, să reformăm, bla-bla-bla. Şi
dacă nu eşti în stare să faci reforme autentice, atunci alegi calea cea mai la
îndemână: schimbi numele instituţiilor ori ale altor sisteme, nume stabilite
cândva, demult, şi zici că le-ai reformat. Păi dacă reformau şi reformaţii aşa
catolicismul cine ştie cu ce capitalism ne-am fi ales astăzi! (Căci, nu-i aşa,
Max Weber pune şi pe seama eticii reformate sau mai precis a reformaţilor
sistemul capitalist de azi sau, mă rog, de ieri, de pe vremea lui.) Am spus că
întâi ca să se deosebească unii de alţii (că doctrinele nu prea existau nici ele
ca să-i deosebească), pe urmă metoda a devenit o obişnuinţă şi au început să
o practice toţi, ca oile care se duc după cea din faţă habar neavând de ce.
Afli, dacă nu te ţii la curent clipă de clipă, că Ministerul Învăţământului nu
mai există, că-i zice... nici nu mai ştiu dacă în clipa asta nu i s-a schimbat iar
titlul. Şi aşa mai departe, cu altele, ministere şi comisii care ar trebui să
rezolve problemele acestei ţări. Dar în loc să o facă, ele îşi modifică, prin
lege, neapărat prin lege, denumirile.

Îmi aduc aminte de ceva de pe vremea regimului trecut, care se numea
I.C.M.A.I.A., dar din păcate am uitat ce alt acronim urma, cu şi mai multe
litere. Vă daţi seama, ICMAIA – UCMRSTIBD... E doar o ipoteză de lucru,
literele care urmau, cum spuneam, le-am uitat, aşa cum am uitat
şi la ce serveau. Mă rog, în general, ţin minte,
serveau toate cele de pe faţa României
partidului, să fie forţa conducătoare. Poate că în
agricultură, pentru că instituţia cu pricina era pe aproape de ministerul
respectiv. Ăstuia pe-atunci îi spunea curat Ministerul Agriculturii. Apropo,
azi la ora zece cum îi mai spune? Că la ziua de mâine nici nu vreau să mă
gândesc.

În ultimul timp, am aflat de la o televiziune, nu sunt însă sigur dacă nu
greşesc, iar s-au schimbat nişte titluri din astea, fundamentale ca să zic aşa.
Preşedinţia nu se mai numeşte nici  „Instituţia Preşedintelui”, ci simplu
„Preşedintele României”, iar primăriei îi zice simplu „Primarul”. Cel puţin
aşa pretindea un politician la televizor, într-o seară de început de septembrie.
Dar până apar aceste rânduri mai e, aşa că nu vă bazaţi pe mine, informaţia
se poate schimba. Că ritmul acestui tip de reforme e foarte alert în patria
noastră... Cu cele reale stăm mai rău, aici suntem tari.

Dacă suferă ceva în ţara asta, apoi asta e zona instituţiilor. Nu că în alte
zone lucrurile ar sta mai bine, dar aici despre ele vorbim, despre instituţii. Ele
sunt, nu doar redenumite şi iar reredenumite, ci modificate ca să convină ba
unuia, ba altuia care a ajuns cumva la putere, prin vot liber, democratic, ori
pur şi simplu prin translare în Parlament a unora la alţii decât cei împreună
cu care fuseseră votaţi. Azi o instituţie are cutare rol, mâine rolul i se mai
schimbă, ca să nu deranjeze pe cei ajunşi la putere, mai ales dacă e vorba de
cele dimprejurul justiţiei, unde e zona cea mai sensibilă din punctul de vedere
al clasei politice de pradă de la noi. Şi ghiciţi despre ce se vorbeşte cel mai
tare la noi? Ia să vedem, reuşiţi? Aţi ghicit. Despre instituţii. Că ele sunt
neclintite în faţa furtunilor politice (pe vremuri, demult, era un cântec intitulat
aşa: „Neclintiţi urmăm partidul”!), să nu poată fi schimbate, bla-bla-bla.  O
lume cu capul pe umeri, dar ale noastre nu ştiu unde altundeva au fost depuse,
în general, ar observa că de câte ori se vorbeşte mai insistent despre o zonă
a administraţiei, de atâtea ori acolo e buba. Dar ce te faci când buba e peste
tot şi trebuie să se vorbească pe rând despre toate zonele? Şi atunci, cum să
reformezi instituţiile, dacă altfel nu eşti în stare? Simplu: le schimbi titlurile,
ca nimeni să nu le mai poată găsi sub acoperirea unor cuvinte noi. E un altf
fel de a semnaliza dreapta şi a face stânga. Numai că nici cei cu care avem
convenţii internaţionale nu cred că sunt proşti, ei mai ales nu sunt proşti,
astfel încât şi-or fi format reflexul de a căuta ce nu te aştepţi acolo unde nu
te aştepţi. Dar tot acest vârtej, creat intenţionat pentru a ascunde ceea ce
altfel ar fi mai geu de ascuns, te oboseşte dacă eşti simplu cetăţean şi nu
cititor în stele ori în alte semne cereşti.

Dacă dăm puţin filmul înapoi, însă, ne putem aduce aminte cum s-au
fardat, chipurile cu alte prafuri, instituţiile statului comunist pentru a deveni
instituţii ale statului democrat. Asta a fost prima reformă, practicată de FSN,
el însuşi un PCR mascat, prost totuşi, cu câţiva disidenţi. După care a urmat
o democraţie originală, că nu încăpea în gura unui fost nomenclaturist
comunist de frunte cuvântul democraţie singur, fără epitet. Epitetul îl teroriza
şi pe Ceauşescu, în paranteza parantezei fie zis, când spunea deplină
unanimitate. Pentru firile slabe cuvintele singure par ele slabe şi atunci le
ataşează câte un contrafort care, uneori, este chiar menit să dărâme ceea ce
ar fi chemat să susţină. Cazul lui originală ataşat democraţiei e evident. Tot
atunci, în primele zile de după căderea regimului Ceauşescu, primii secretari
de judeţ au devenit prefecţi, preşedintele, însă, a rămas tot preşedinte, că aşa
era şi înaintaşul lui Iliescu. O veche vorbă populară spune că „schimbarea
domnilor e bucuria nebunilor”. Dar nici schimbarea titlurilor sau numelor,
cum vreţi să le spuneţi, instituţiilor nu e bucuria celor normali, puteţi fi siguri.

Paranteze

                  Nicolae PRELIPCEANU


