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Mihail Drumeş

rozator cu largă audienţă la
cititori, dramaturg şi editor,
Mihail Drumeş (pseudoni
mul lui Mihail Dumitrescu), constituie o
prezenţă remarcabilă în viaţa literară ro
mânească. El se consacră scrisului cu pa
siunea mărturisirilor de credinţă, a con
fesiunilor esenţiale, înscriind în perimetru
literar românesc un punct al sensibilităţii
narative, susţinute cu precădere de stilul
simplu, direct, aproape crud, uneori voit
naiv ori patetic, dar care nu face decât să
decupeze, transfigurat, imagini, episoade,
tablouri de viaţă posibil reale.
Scriitorul s-a născut la 26 noiembrie
1901 într-o familie de muncitori din
Ohrida (Iugoslavia). Este al patrulea dintre
cei şase copii ai meseriaşului Vasile Di
mitrie (ulterior Dumitrescu), român din
Munţii Pindului şi al Despinei Gero, de
origine sârbă. Când Mihail avea trei ani,
familia sa a trecut în România, stabilinduse în oraşul Balş, judeţul Olt, unde el va
urma clasele primare. Cursul secundar
îl începe la gimnaziul „Ioniţă Asan“ din
Caracal, ultimele două clase le absolvă la
Colegiul Naţional „Carol I“ din Craiova
obţinând bacalaureatul în 1925. Primele
sale manifestări literare sunt legate de o
vârstă fragedă când încă era elev de liceu.
Între 1914–1916 a scos revista „Licăriri“,
destinată creaţiei tinerilor, care până azi
şi-a păstrat titulatura şi profilul literar –
apreciată publicaţie a elevilor Colegiului
Naţional „Carol I“ din Craiova. În 1928
absolvă Facultatea de Litere şi Filosofie a
Universităţii din Bucureşti, după care, timp
de un deceniu funcţionează în învăţământul
superior, de unde demisionează în 1937 şi
se dedică în exclusivitate scrisului.

Face parte din grupul de scriitori ca
re au întemeiat la Craiova revista „Fla
mura“ (1922–’28), în coloanele căreia şi
debutează, publicaţia atrăgând nume cu
noscute din perioada interbelică: Elena
Farago, Tudor Muşatescu, Elena Văcă
rescu, Nicolae Milcu, A. Pop Marţian,
C. S. Nicolăescu-Plopşor, I. Valerian ş.a.
Între anii 1922–1924 ţine cronica teatrală
la ziarul „Rampa“ din Capitală, pentru
Teatrul Naţional din Craiova, prezenţă de
prestigiu şi conlucrare deosebit de rodnică
pentru colectivul Naţionalului. Din 1927,
este membru al Societăţii Scriitorilor
Români, după câţiva ani şi membru al
Societăţii Autorilor Dramatici. Începând
cu 1939, conduce redacţia Editurii „Bucur
Ciobanul“, unde îşi publică principalele
sale cărţi, orientând activitatea acesteia că
tre literatura pentru copii. De altfel, timp
de un deceniu (1938–1948), activitatea
scriitorului va fi închinată copiilor şi
tineretului.
Prozator de rafinament analitic, M.
Drumeş s-a bucurat în epocă de o mare
popularitate în rândul cititorilor, scrierile
sale captând interesul acestora prin savoa
rea naraţiunii, a introspecţiei psihologice
a eroilor tineri în căutarea absolutului, al
cărui drum nu poate fi rupt de conjunctura
socială. Parte din scrierile sale au apărut
sub o mulţime de pseudonime, cele mai
multe fiind semnate: Moş Ene, Rumân
Gruie, Ilarie Magheru, Const. Bogdan,
Barbu Apelevianu, Ilie Novac, Romulus
Burghelea, Ion Coleşiu, Emil Dolfineanu,
Dinu Gherghel, Tudor Petrican, Teodor
Simedriu, M. Dem. Veroneanu, Mihail
Dumitrescu-Drumeş, Ilarie Zăvideanu...
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Drumul Magicianului Alb
Odată cu apariţia numărului din aprilie
2011 al revistei „Scrisul Românesc“,
dedicat Centenarului lui Emil Cioran,
începe colaborarea Ştefaniei Magidson cu
publicaţia craioveană. De atunci, număr
de număr, Ştefania Magidson sa lăsat
provocată şi prinsă de scriitoarea Carmen
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Magicianului Alb. Psihologia spirituală în
manifestarea destinului, semnat Ştefania
Magidson în dialog cu Carmen Firan,
care sa bucurat de un real succes după un
periplu început la Los Angeles, acolo unde
sa stabilit cu mulţi ani în urmă Ştefania
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Firan în dialog pe diverse teme existenţiale,
precum viaţa, moartea, destinul, visul,
păcatul, vina, pedeapsa, anxietatea etc.,
ajungând astfel ca până la numărul din
august 2012 să parcurgem drumul menit în
descoperirea „Magicianului Alb – simbol

Magidson, şi sa încheiat la New York,
unde o putem găsi pe Carmen Firan, dar
nu înainte de a ajunge şi în locul natal al
celor două autoare, România, la Braşov şi
Bucureşti.
Astfel în 19 mai, la Los Angeles, a avut
loc prima întâlnire cu cititorii
dornici de al cunoaşte pe
Magicianul Alb, moment
Ma
atent pregătit de Ionela
Kloes, preşedinte al Societăţii
Culturale „Viitorul Român“,
sub egida căreia sa desfăşurat
evenimentul. După cuvântul
de deschidere al Ionelei Kloes
şiau intrat în rol cele două
moderatoare,
profesoarele
Georgiana Gălăţeanu şi An
Carmen Firan şi Adrian Sângeorzan lecturând
ca Adumitroaie, reuşind prin
la întâlnirea cu comunitatea română din Las Vegas
prezentările oferite să pro
al celui deal şaselea simţ, al cunoaşterii voace participanţii la o serie de întrebări
de sine“, aşa cum autoarea intervievată adresate celor două autoare, Ştefaniei
menţiona la un moment dat, o călătorie în Magidson prezentă, şi Carmen Firan în
interiorul nostru profund.
legătură prin Skype, neputând ajunge la
Tot acest efort a dus la apariţia la întâlnire.
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Florea FIRAN

Mihail Drumeş

D

upă o grea suferinţă, scriitorul
trece în lumea umbrelor (27
februarie 1982), rămânând un
talent real în literatura română, cu o bogată
experienţă de viaţă. Debutează editorial în
1927 cu volumul de proză Capcana care
reuneşte schiţa Băieţelul şi nuvelele Gândul,
Răzbunarea şi Capcana, carte bine primită
de critica literară. Pentru C. Şăineanu, acest
volum reprezenta „un mic giuvaier literar“,
în timp ce Mihail Dragomirescu vedea în
autor „un analist interesant“. Cartea care
l-a făcut mai bine cunoscut cititorilor a
fost scrisă în 1929 şi publicată un an mai
târziu, în foiletonul ziarului „Dimineaţa“,
sub titlul Sfântul Petre. Era, de fapt, primul
său roman, editat ulterior
la „Cartea Românească“,
cu titlul schimbat în Cazul
Magheru. Încă de pe atunci,
criticii observau că scri
itorul „are talent, are ima
ginaţie, darul povestirii, are
sentimentul acela al pro
gresării de-a lungul unei po
vestiri“ (D. I. Suchianu, în
„Viaţa Românească“). Al.
Bădăuţă susţinea că Sfântul
Petre este, în ceea ce pri
veşte romanul psihologic,
„o piatră de hotar“.
În 1932, scriitorul îşi
face intrarea în dramaturgie
cu piesa Ioana d’Arc, tipărită la editura
„Datina românească“, de la Vălenii de
Munte, la care Nicolae Iorga urma să
scrie un cuvânt introductiv, fără să se fi şi
înfăptuit din cauza preocupărilor multiple
ale marelui istoric. Încercările sale în
dramaturgie încep la vârsta de 16 ani, când
piesa Pata de sânge, dedicată domniei lui
Alexandru Lăpuşneanu, a fost citită de
Mihail Dragomirescu cu intenţia de a o
încredinţa Naţionalului bucureştean. Multe
din piesele sale au rămas la faza de lectură a
teatrelor, abia în 1934 Teatrul Naţional din
Bucureşti pune în scenă O crimă pasională,
având în distribuţie pe V. Maximilian şi
Tony Bulandra, piesă jucată un an mai
târziu şi de Naţionalul din Cluj. A tipărit
apoi două cărţi de teatru: Năluca, dramă în
trei acte şi Trei comedii (Şcoala nevestelor,
Calul de curse, Liniştea soţului), difuzate
anterior ca scenarii radiofonice la posturile
din ţară şi de peste hotare.
Al doilea roman al lui M. Drumeş vede
lumina tiparului în 1936, când Invitaţia la
vals face o adevărată carieră literară, fiind
tipărită într-o avalanşă de ediţii. Romanul a
deţinut primatul unui best-seller, dacă e să
amintim doar cele 34 de ediţii epuizate de-a
lungul unui deceniu, numeroasele traduceri,
larga audienţă în rândul publicului tânăr
care avea să aşeze Invitaţia la vals alături
de romanele lui Ionel Teodoreanu şi Gib I.
Mihăescu, savuroase întâlniri cu literatura
marilor pasiuni, cu universul adolescentin.
G. Călinescu, în Istoria literaturii române...
aprecia că Invitaţia la vals este „o carte
scrisă cu o oarecare inteligenţă“. Romanul
este scris într-un ritm alert, cu explozie
de fapte şi metamorfoze. Eroii nu acceptă
postura de învinşi prin iubire şi de aici un
întreg şir de erori deliberate. Dezvăluind
punctul de pornire al romanului, autorul
mărturiseşte că subiectul i-a fost furnizat
de un fapt petrecut în realitate, pe când era

student şi locuia la o bătrână proprietăreasă,
văduvă a unui colonel, care aveau o fiică pe
care o chema Virginia (în roman Mihaela).
Romanul va urmări fidel povestea reală,
ficţiunea, adăugând doar plusuri de
spectaculos pentru transfigurarea artistică.
Destinul Mihaelei şi cel al lui Traian
confirmă acel vechi proverb spaniol:
„Cine se căsătoreşte din dragoste, va trăi
în durere“. Romanul, o tristă şi adevărată
poveste de iubire, cu înfruntări de orgolii,
de ambiţii sfârşite tragic, e o poveste despre
imposibilitatea de a păstra iubirea şi de a-i
sacrifica orgoliul. Stârnind multe comentarii
elogioase în presă, romanul îl va propulsa
pe autor printre cei mai citiţi în epocă. Cazul
Magheru
înregistrează
succesiv 17 ediţii, Scri
soarea de dragoste, care
va apărea în 1938, 24 de
ediţii, Elevul Dima dintr-a
şaptea, tipărită în 1946,
cinci ediţii.
Romanul Scrisoarea de
dragoste este apreciat încă
de la început ca o carte în
care „pasiunile domină
şi trăiesc o viaţă intensă
dând autorului cheia suc
cesului“. Modalitatea ar
tistică folosită nu mai
este confesiunea cu posi
bilităţi psihologizante, ci
povestirea la persoana a treia, forma cea
mai curentă a convenţiei artistice. Ziarul
„Universul“, din 1938, considera tema
romanului drept „formidabilă“, iar cartea
„o glorie pentru autor“. Cu toate acestea,
după 30 de ani, autorul reia acest roman
statornicit în conştiinţa publicului, nu
pentru a-l revedea sau a-i revizui textul,
ci pentru a-l crea din nou, structural,
într-o altă modalitate, abolind versiunile
anterioare, ceea ce a făcut, ulterior, şi cu
celelalte romane ale sale. Ediţia apărută la
„Scrisul Românesc“ din Craiova în 1982
este mărturia unei neodihne a autorului de
a atinge perfecţiunea. Atunci autorul mi-a
dăruit manuscrisul romanului în original,
pe care, la rându-mi, l-am donat Bibliotecii
Universităţii din Craiova. Între noi s-a legat
o relaţie care s-a consolidat prin venirea
repetată a lui Drumeş la şezătorile literare
ce le organizam sistematic la Craiova.
Romanul Scrisoarea de dragoste pre
supune şi multe implicaţii sociale, în alt
plan este chiar un rechizitoriu împotriva
societăţii din epoca interbelică. Drama
declanşată în roman este determinată şi de
amprenta socialului, Drumeş surprinzând
cu fineţe speranţa şi deznădejdea, triumful
şi căderea eroilor, modelarea conştiinţei lor
în lupta febrilă cu viaţa, în confruntările cu
asperităţile unei societăţi nedrepte.
În 1946 apare prima ediţie a romanului
Elevul Dima dintr-a şaptea, reeditată în
1968, în a cincea ediţie la Editura Tine
retului, cu o prefaţă de Ion Dodu Bălan.
Frescă a adolescenţei din literatura noastră,
romanul îşi câştigă repede cititorii prin
frumuseţea, candoarea şi francheţea po
vestirii, prin haz şi accente realiste, prin
dialog şi mişcare, desăvârşind universul
adolescentin şi imprimându-i valenţe li
terare. În alt roman, Se revarsă apele (Edi
tura Militară, 1962), M. Drumeş reuşeşte
să creeze o imagine a contradicţiilor ac

centuate în lumea satului la începutul
sec. XX. Cartea poartă subtitlul „Cronică
împletită într-o seamă de povestiri despre
oameni şi fapte întâmplate în cei dintâi
ani ai veacului nostru şi despre răscoalele
ţăranilor din acea vreme“. De data aceasta,
romanul este văzut din afară-înlăuntru,
prin prisma socialului, stările sufleteşti
fiind comprimate, dându-se liber fluxului
unor fapte rânduite şi ele arhitectonic pe
mari dimensiuni şi pe planuri paralele ori
interferente, care vor protesta împotriva
unei stări sociale existente istoriceşte.
Colaborările scriitorului cu Radio-Te
leviziunea Română au fost numeroase. Din
1939 au continuat să-i fie difuzate scenariile
Moţata, Paul şi Virginia (1940), Lampa lui
Aladin (1956), File din istoria anului 1948,
Iancu Jianu (1968), Meşterul Ibrahim,
Micul Cadiu, Covorul fermecat, toate din
1001 de nopţi (1969), Ciubotele lui Suru
(1969). În 1942 îi apare volumul Teatru,
ediţie restrânsă, pentru bibliofili, iar în
1969 i se publică povestirea istorică Iancu
Jianu şi câţiva ani mai târziu, volumul Arde
Prahova, la Editura „Albatros“.
Anul 1977 este deosebit de bogat în
apariţii editoriale pentru M. Drumeş: la
Editura „Ion Creangă“ vede lumina tiparului
volumul Povestiri pentru cutezători, iar la
Editura Didactică şi Pedagogică primul
volum din lucrarea Povestea neamului
românesc. De la începuturi până în zilele
noastre. Pagini din trecut. Autorul, pornind
de la întâmplări reale, transfigurează artis
tic, emoţionând profund cititorul de toate
vârstele. În volumul al III-lea, firul faptelor
istorice cuprinde evenimentele ce au avut
loc de la domnia lui Gheorghe Duca, în
epoca fanariotă şi până la Războiul pentru
Independenţă. Tot în 1977 semnează, cu
pseudonimul Barbu Apelevianu, volumul
de povestiri Mari invenţii, apărut iniţial în
1973 la Editura Ion Creangă. Din ultimele
prezenţe editoriale amintim: 10 cărţi cele
bre repovestite de Mihail Drumeş (Ed.
„Dacia“, 1980) şi Scrisoarea de dragoste,
publicată doi ani mai târziu la „Scrisul
Românesc“ din Craiova. Dar multe din
scrierile lui Mihail Drumeş au rămas
în faza de manuscris: Ziua cea Mare –
roman în care se evocă lupta petroliştilor,
scenariul de film Spiriduşul „Ştie tot“,
tragedie istorică în douăsprezece tablouri,
Spartacus, piesele Calul lui Matei, Jertfa,
povestirile istorice Spovedania, Fraţii Bu
zeşti, Doamna Tudora, Doamna Stanca,
numeroase dramatizări, scenarii, adaptări,
prelucrări ale diverselor povestiri de largă
circulaţie...
Activitatea literară laborioasă a lui
Mihail Drumeş a făcut ca opera sa să fie
tradusă în mai multe limbi: Maximilian
W. Schorff traduce în germană Invitaţia
la vals, Cazul Magheru şi Scrisoarea de
dragoste. Editura „Jeheber“, una dintre
cele mai importante edituri de traduceri,
cu experienţă de peste un secol şi jumătate,
cu sediul la Geneva şi Paris, publică
Invitaţia la vals (1948) sub titlul Orgueil
insensé, într-un tiraj de masă. Invitaţia la
vals a apărut şi la „Editions Recontre“ din
Lausanne. În 1956, ziarul „En Son Dakika“
din Istanbul publică, în foileton, Invitaţia
la vals, în traducerea lui Muhittin Özkül,
după care apare în volum la editura Güven.
Bucurându-se de audienţa unui număr tot

mai mare de cititori, editura a încredinţat
unui traducător şi transpunerea în limba
turcă a romanului Scrisoarea de dragoste.
Editura „Bohumil Buocik“ din Bratislava
face să apară în 1948 romanul Cazul
Magheru, tradus din limba slovacă de
scriitoarea Kubişova, iar la Editura „Sofia –
Press“, Zlatca Jufu traduce în limba bulgară
romanul Elevul Dima dintr-a şaptea.
Scriitorul a realizat o operă de sensibi
litate, ale cărei atribute esenţiale rămân sin
ceritatea, delicateţea sentimentelor, ones
titatea povestirii, căldura de a transpune
posibile episoade de viaţă în pagini de
un captivant lirism care secondează afec
tuos naraţiunea, ascuţimea dialogului. Re
ceptată cu bucurie şi interes de către pu
blicul tânăr, opera sa aduce în literatura
noastră candoarea poveştilor de dragoste
trăite cu frenezie până la capăt, tensiunea
înaltă a sentimentelor, pulsul eternelor
pasiuni, gustul unic al adolescenţei – o
lume încărcată de sens şi aspiraţie. Nu
lipsite de accente autobiografice, scrierile
lui Drumeş se construiesc pe atente analize
psihologice, pe o întreagă galerie de tipuri,
mentalităţi şi atitudini determinate parte de
conjunctura socială, parte de zbuciumul
şi căutările dintotdeauna ale conştiinţei şi
spiritului tânăr. Opera lui Drumeş impune
în literatura vremii miracolul descoperirii
şi motivaţiei vârstei adolescentine, un
univers complex, scindat de nelinişti, de
obsesia perfecţiunii, a dragostei absolute
care, de multe ori, are un gust amar, gustul
înfrângerii, al imposibilităţii desăvârşirii.
Romanele sale, adevărate colocvii sen
timentale, devin pledoarii pentru echilibru
şi armonie, demonstraţii de artă narativă şi
psihologică, punctate de o replică alertă,
sclipitoare uneori, care întreţine conflictele,
impunând un ritm viu, cuceritor, cultivând
curiozitatea pentru firul epic, suscitând
interes pentru metamorfozele psihologice
ale eroilor.
Drumeş realizează personaje care vor
intra repede în conştiinţa tânărului citi
tor, tocmai prin destinele lor marcate de
o permanentă oscilaţie între esenţă şi
aparenţă, între vis şi realitate, între posibil şi
nerealizabil. Pentru că eroii săi poartă am
prenta inegalităţilor sociale care ajungeau
să mutileze puritatea sufletească, aspiraţii,
ascensiuni, simplitate şi firesc, denaturând
însuşi sensul fericirii. Asemenea celebrelor
romane Paul et Virginie, Tristan şi Isolda,
Manon Lescaut, devenite aproape mituri ale
iubirii, scrierile beletristice ale lui Mihail
Drumeş, autentice confesiuni sentimentale,
refac un întreg arsenal de trăiri şi atitudini,
proprii resurselor emoţionale care, pentru
un tânăr, înseamnă posibilă armă de a
înfrunta viaţa şi a-şi orienta destinul.
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igur că am putea glosa, la infinit
probabil şi chiar ad nauseam,
pe marginea destinului cărţilor,
de la situaţia celebrităţii în postumitate
până la gloriole, atunci nobelizabile, acum
acoperite de un praf compact. Pentru a da
un sens mai adânc povestirii unor vieţi
ale volumelor diverse, cunoscute toate,
deşi unele sunt atemporale, iar altele
meprizabile, Mihai Zamfir imaginează un
circuit hermeneutic plin de tâlc, de vocaţie
moralistă, explorând laboratorul creaţiei
pentru a investiga actualitatea autorului,
spre a se întoarce cu meditaţii asupra
sensului soteriologic al scris-cititului.
Astfel ni se înfăţişează, ideatic, Plecând
de la cărţi. Jurnal indirect III (Editura
Spandugino, Bucureşti, 2013), construit
din articole publicate în „România literară“.
Premisele răspund oricărui literat, curios
ori ins neînregimentat încă la discursurile
masificante: „Fac parte dintre cei care,
pentru a înţelege o circumstanţă nouă,
trebuie să o raporteze la cartea în care ea s-a
aflat deja consemnată de un autor celebru.
În afara cărţilor nu există salvare.“
Ultra-pragmaticii acestei lumi, putrezi
de bogaţi, invidiaţi de plebe, folosesc, şi nu
o dată, în legătură cu succesul afacerilor
lor, expresia „ca la carte“, deşi le-ar fi
imposibil, celor mai mulţi, să precizeze la
ce carte se referă, din moment ce relaţia lor
cu Biblioteca e mai săracă decât mobilie
rul camerei sărmanului Dionis. Peste tot
se impune, însă, vocea profesorului Mihai
Zamfir, conştient că idealismele sunt greu
corelabile provocărilor lumii contempo
rane, dar că scepticismul inferat de acti
vitatea de la catedră poate fi temperat prin
conştientizarea faptului că undeva, eventu
al la o distanţă apreciabilă, o fiinţă captează
mesajul tău şi se transformă într-un neştiut
discipol, reinventându-se, de fapt, pe sine.
Se deduce lesne, credem, că pledoaria –
lucidă, nu patetică! – pentru o dimensiune
livrescă a vieţii implică, tocmai pentru că
nu e absolutistă, şi contextualizări dintre
cel mai variate, preponderent socialpolitice. Cum nici un scriitor n-a locuit
vreodată, în mult-invocatul turn de fildeş,
care nu e decât o metaforă epistemologică,
se înţelege că şi el a fost, omeneşte, failibil
şi, dacă nu s-a sinucis ori n-a fost eliminat
de sistemul care îl considera „duşman“, a
putut face compromisuri.
Tema generală, nespus de delicată,
tinde la stabilirea unei graniţe între talent şi
caracter, operaţiune geometrică şi morală
neplauzibilă: dacă un Ion Barbu, spre pildă,
n-a făcut decât minime concesii regimului
comunist (Bălcescu trăind) şi a comis o
închinare lui Hitler, cum l-am compara cu
programul oportunist al unor Călinescu
sau Arghezi? Iarăşi, acomodarea unui
Petru Dumitriu la totalitarism reprezintă
o chestiune sensibilă, dar asta nu-l scoate
nici pe el, nici pe cei ante-numiţi, din
Panteon. Când s-a reeditat trilogia Cronică
de familie (apărută în 1956, unul dintre
cele mai valoroase romane ale noastre),
după Revoluţie, în 1993, Petru Dumitriu
s-a socotit dator să scrie textul pentru
coperta a patra, solicitând clemenţă:
„Cititorul să deosebească ce era opera mea
de ce era pecetea scârnavă a autorităţilor“.

Gabriel
COŞOVEANU

Eseu

Cărţile, dar mai ales
ce este în spatele lor

Or, tocmai acest gen de apel îl determină
pe profesor să indice, cu precizie, faptul că
relectura în cheie indulgentă e o ficţiune,
cu iz pernicios chiar, şi că, dincolo de
misterele creativităţii, la care mulţi nu
au acces, şi nici nu e necesar, rămân
invariabilele morale: „Sfântă naivitate: din
păcate ne cere ceva imposibil! [...] Tare
mi-e teamă că o colaborare melioristă a
cititorului de romane cu autorul lor va
rămâne în eternitate un pios deziderat.
Suntem condamnaţi să purtăm în spate,
până la sfârşitul timpului, greutatea cărţilor
noastre nereuşite, mincinoase ori pervertite,
fără ca vreo mână milostivă să mai poată
face ceva pentru noi“. El însuşi stilist
excepţional, Mihai Zamfir vede dincolo de
ductus-ul stilisticianului, pentru a preveni,

prin ilustrări multiple, asupra deteriorării
tuturor funcţiilor literaturităţii atunci când
artistul cedează caracterial şi devine lacheu
de vocaţie sau îşi arată, pur şi simplu, faţa
de profitor, care ştie să îşi edifice statuie
antumă şi să exploateze, cu mizantropie
şi cinism, generaţii întregi, prin manuale
şcolare, cursuri academice şi manifestări
acablante civic.
Una dintre ilustrări – spre neplăce
rea nostalgicilor comunismului, mult mai
mulţi decât ne-am închipui – este JeanPaul Sartre. Caracterizarea consacrată lui
ia în vizor, logic, şi receptivitatea teribilă a
multor scriitori francezi la vocea Moscovei
bolşevice. Unul dintre pandantele ches
tiunii, la noi, e Mihai Beniuc, omnipotent
în vremea terorii istoriei (după expresia lui
Mircea Eliade), căruia i se dedică un text
cu genericul Omul care n-a înţeles nimic.
Atare generic se poate aplica, din păcate,
multor mercenari proveniţi din rândul
celor care promiteau estetic. Problema
e că vinovăţia creşte exponenţial cu in
gredientele talentului: un simplu acolit al
partidului unic, trompetă lozincardă cu
apetit arghirofil nu se poate compara cu
cineva care, în loc să-şi urmeze soarta de
înzestrat de zei, alege înregimentarea. De
altfel, o temă transversală a volumului
vizează diferenţele comportamentale în
raport cu stimulii cedării sau cu propriii
parametri amorali. Spre a reveni la Sartre,
figura lui acţionează ca un fel de emblemă
pentru o mulţime de obsoleţi ai istoriei,
atâta doar că el a ajuns, prin scheme

propagandistice, pe toate buzele. Imaginea
realizată aici ar merita livrată oricui e
tentat să mai opună statuarea istorică
profilului uman, pe motivul, scandalos de
simplist, că scara notorietăţii cuiva implică
diminuarea credibilităţii contestatarilor săi.
Trăsăturile lui Sartre atestă şi amplifică, în
exergă, un profil psihosomatic atât de uşor
recognoscibil în lumea românească de azi:
„Portretul pontifului de la Libération poate
fi trasat astăzi cu o simplitate descurajantă:
inteligenţă strălucită, aliată cu un spirit
destructiv fără egal; capacitate creatoare
uriaşă, aflată însă în slujba unui singur
principiu, bunăstarea personală, [...]; discurs
demagogic permanent despre «implicare»,
«responsabilitate», «generozitate», perfect
paralel cu dezangajarea intimă totală; o
vanitate bolnavă, împinsă până la limita
absurdului, un egoism monolitic, mai dur
decât stânca, slujind oricare idee, atâta
timp cât ea se dovedea profitabilă. În fine,
dispreţ adânc faţă de rasa umană – acesta
ar fi mesajul ultim al filosofiei şi literaturii
sale. Considerându-se, probabil, supraom
căruia totul îi este permis, Sartre n-a văzut
nimic ilogic în a-i urî pe oameni şi a ţine
concomitent discursul existenţialist.“
Extensia citatului am motiva-o prin
aceea că serveşte tezei cărţii de faţă:
nume arhicunoscute ale secolului trecut,
propagate prin şcoală, aşadar durabil,
se dovedesc fermenţi ai unui rău care
nu face parte din istoria literaturii, ca
atare, dar care poate distruge suflete pe
termen lung, iar acest tip de distrugere,
nefinalizat cu vreun cadavru, dar care îţi
anihilează spiritul critic, transformându-te
într-un soi de zombie perfect manipulabil,
un Frankenstein fără tragismul poveştii
originare, este, din nefericire, perfect
comparabil cu fenomenul extincţiei fizice
de la Dachau, Birkenau ori Auschwitz.
Opul de faţă are darul de a fi interpretabil
pe două volete, în oglindă: pe de o parte,
înregistrăm paşii strâmbi, blocaţi într-un
crez staţionar, ai intelighenţiei ce s-a drogat
(drogându-i, durabil, şi pe alţii) din cultul
antifascismului (deşi doctrina era aceeaşi,
într-o vreme, în Rusia sovietică şi în
Germania hitleristă), pe de altă parte, luăm
o gură de oxigen din acele zone care indică
aspectul independenţei gândirii. Chiar
dacă aşa ceva se înregistrează rar, cei care

Mihai Zamfir

au avut intuiţia „proximităţii Neantului“,
precum Th. Mann, Schnitzler, Döblin,
Musil, merită o discuţie aprofundată, mai
ales că, în general, scriitorul occidental
pare mai atent la reconfigurarea lumii
ce-l înconjoară, în comparaţie cu al său
confrate român, parcă centripet, în tot
cazul cu gândul la performanţa frazei. Noi
am dori să accentuăm, din perspectiva de
faţă, că literatura nu vine din sine şi nici
nu-şi are scopul în sine; marii scriitori nu
sunt impuşi de regimuri politice, decât pe
segmente temporale limitate. După cum
majoritatea criticilor serioşi văd în fruntea
poeziei ruse, ca să luăm un exemplu, pe
Mandelstam, Hlebnikov, Pasternak sau
Ahmatova (primul fiind aruncat într-o
groapă comună, împărtăşind soarta unor
milioane de dispăruţi fără urmă), tot pe atât
de multe voci autorizate observă că laureaţi
ai sistemului, nobelizaţii, mai precis, au fost
votaţi după criterii mai degrabă extranee
literaturii (Dario Fo, între alţii, Elfriede
Jelinek, Harold Pinter, impus, dinainte, prin
The Birthday Party sau The Caretaker, dar
agreat pentru că era un demantelant al lui
Bush şi al lui Blair, şi subsecvent, apărător
convins al lui Saddam Hussein).
Mihai Zamfir demonstrează, şi în
acest Jurnal Indirect III – chip de a
spune că orice impresie de lectură descrie
intimitatea autorului ei, chiar dacă se referă
şi la economişti de geniu, precum Ludwig
von Mises ori Friedrich Hayek, adversari ai
utopiei comuniste – că intelectualul, dincolo
de armele sale expresive, s-ar cuveni să nu
stea deoparte de cele omeneşti.
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Post meridian – de Nina Cassian
1.
După ce dimineaţa topeşte grăsimile
cu acizii ei luminoşi, iată după-amiaza
refăcându-se încet, câştigând în greutate,
hrănindu-se din oboseala generală,
iată după-amiaza cu aerul ei
de femeie între două vârste care a comis
cândva, demult, o crimă
nedescoperită, uitată, fără efect;
ea trece acum, mereu neobservată,
majoritatea oamenilor dorm sau îşi simt,
încă lucrând, mişcările vag obnubilate;
după-amiaza trece pe lângă ei, printre ei,
mişcându-şi greoaiele şolduri.
2.
Marile repaosuri, marile petreceri, marile singurătăţi
au loc noapte, când timpul îţi aparţine,
când, după muncă, el începe să semene cu fiecare în
parte,
cu bărbatul din gara de nord,
cu femeia din gara de sud,
cu grupul de surdomuţi din restaurant
a căror tăcută veselie nu contaminează pe nimeni,
cu o anumită odaie nupţială,
cu o anumită atitudine de somn,
cu un vis anumit în formă de romb.
3.
După-amiaza e timpul intermediar.
Cei care iubesc nu au curajul să se anunţe.
Cei care sunt iubiţi se lasă aşteptaţi.
Aşteptarea dilată nefiresc scaunele,
turteşte telefonul ca o mare temperatură,
pereţii devin pneumatici încât degeaba
îţi loveşti de ei capul, nu te trezeşte nicio durere;
întregul univers e anesteziat.
4.
Cei care iubesc sună la uşă, iar când deschizi,

nu e nimeni; cineva a fugit lăsând în urmă
o ectoplasmă sensibilă care dispare
dacă respiri violent.
Şi aşa, între cei care au plecat şi cei care nu au
venit,
stai tu, amorţit, desfigurat,
ca un tatuaj al aerului.
5.
După-amiaza, dorm cobrele.
În somnul lor lung, numai veninul stă treaz
ca un bec violet.
Dorm leii cu fălcile lor înţelepte.
Doarme în cer
sufletul palid al stelelor.
Dorm în carte litera M, litera N,
strâns îmbrăţişate.
6.
Post meridian – atenţie,
ziua-i trecută de jumătate; ai şi uitat
spinii sclipitori ai răsăritului,
viteza luminii în ţeava copacului,
acum, ea şi-a depăşit apogeul.
După recile ape din zori care te-au sculptat,
pe trupul tău s-a depus experienţa
în straturi subţiri, nevăzute.
7.
Dac-ai putea să trăieşti
orele ceaiului, ale cafelei,
tihnitele sunete de ceşti,
dac-ai putea să concepi suavele ore-arămii
ale după-amiezii unei vechi familii dintr-un secol
vechi
răsfăţat de o memorie romantică,
dac-ai putea să nu te sperii
când îţi vezi, în ceaşca plină cu ceai,
obrazul, de flacăra infernului intens luminat.

8.
Sau, în orele mai înaintate ale după-amiezii,
ai văzut vreodată brusca ploaie de riduri
căzând pe faţa vecinului tău?
E ca şi cum declinul lumii
şi-ar încerca mai întâi victima, o victimă
aleasă la întâmplare, pe care ar părăsi-o apoi
fără s-o ucidă, dar îngrozind-o pentru
tot restul vieţii.
Iar tu, care asişti, nu spui nimic,
te întrebi doar dacă pe faţa ta n-a palpitat,
timp de o clipă, ca o vietate, aceeaşi mască de
riduri,
faci un gest oarecare, de pildă, îţi aprinzi o ţigară,
şi atunci, în sfârşit, te salvează crepusculul.
9.
În sfârşit, aerul e răcoros, ca după dragoste trupul.
Aburii premoniţiilor s-au risipit.
După-amiaza a luat-o spre cealaltă parte a globului,
cu înfăţişarea ei de femeie între două vârste,
cu două sacoşe pline în mâini –
nu se ştie ce conţin, poate făină, poate carne crudă,
oricum, s-au observat câteva dâre de sânge în
văzduh,
în gări, în ochii leilor, în ceştile de ceai.
Să nu ne mai gândim.
Mâine vom afla din ziare ce s-a întâmplat cu
adevărat.

Continuare din pag. 2

Printre cei prezenţi s-au aflat Eugen Chivu, consul
general al României la Los Angeles şi Gabriel Duţu,
consul economic.
Apoi, trecând Oceanul, Ştefania Magidson este
prezentă în data de 18 iunie la Librăria „M. Sadoveanu“
din Bucureşti în faţa unui public numeros, când are loc cea
de-a doua lansare a cărţii În căutarea Magicianul Alb...
Invitat special al acestei manifestări a fost prinţesa Marina
Sturdza, alături de actriţa Cătălina Mustaţă şi Anca Ioniţă,
moderatoarea evenimentului.
A doua zi, 19 iunie, după canicula din Bucureşti,
Ştefania Magidson a fost aşteptată în oraşul natal Braşov,
pentru un eveniment similar, la Librăria „Şt. O. Iosif“,
moderat de jurnalista Denise Theodoru, realizator de

Lansare carte, Librăria „Şt. O. Iosif“ – Braşov

emisiuni la Radio România Actualităţi. Şi braşovenii s-au
bucurat de lectura plăcută oferită de Cătălina Mustaţă din
volumul lansat, dar şi de un lung moment pentru acordarea
de autografe din partea Ştefaniei Magidson.
Trebuie amintit că Ştefania Magidson este preşedinta
Fundaţiei Blue Heron care are ca scop să sprijine tineri
abandonaţi în formarea lor, oferind numeroase burse de
studii pentru o parte dintre aceştia. Cei mai mulţi dintre
ei au ţinut să-i fie aproape în aceste momente de bucurie
şi emoţie pentru Ştefania Magidson, la Bucureşti, cât şi
la Braşov, arătându-şi astfel recunoştinţa pentru sprijinul
primit.
În acest timp, Florea Firan, aflându-se în America,
participă la Las Vegas, chiar pe 18 iunie la o întâlnire a
Scrisului Românesc cu comunitatea de români din metro
pola jocurilor de noroc. Astfel, prin bunăvoinţa familiei Stela
şi John Cepoi, cunoscuţi pentru acţiunile ce le organizează
de peste 20 de ani în promovarea imaginii României, are
loc, la reşedinţa acestora, o reuşită seară literară unde a
fost lansat volumul În căutarea Magicianului Alb..., dar şi
alte cărţi: Valiza cu melci. Un horoscop al emigrantului,
de Carmen Firan, Anatomia Lunii, de Adrian Sângeorzan,
alte cărţi editate de Scrisul Românesc precum şi numere
recente din revista cu titlul omonim. Carmen Firan şi
Adrian Sângeorzan au lecturat din volumele prezentate
şi s-au bucurat de o lungă şi interesantă comunicare cu
publicul, la fel şi Florea Firan care a făcut un istoric al
revistei şi editurii şi a oferit tuturor numere din revista
Scrisul Românesc.
Dar, mai norocoşi au fost cei care au participat la

lansarea care a avut loc în 21 iulie la New York, în prezenţa
celor două autoare, Carmen Firan şi Ştefania Magidson, cât
şi a editorului Florea Firan. Evenimentul a fost organizat de
Cenaclul „Mihai Eminescu“ condus de Theodor Damian la
Restaurantul Bucharest. Despre cele două autoare şi cartea
lansată au vorbit Th. Damian, Florea Firan, Dumitru Radu
Popa, Adrian Sângeorzan şi, bineînţeles, autoarele care au
răspuns la o serie de întrebări puse de participanţi pe tema
volumului.
Dacă s-a epuizat primul tiraj e un semn bun, înseamnă
că autoarele ne-au oferit un volum cu o problematică
importantă şi de actualitate ce a trezit interes în rândul
cititorilor.
Claudia MILOICOVICI

Lansare carte, Librăria „M. Sadoveanu“ – Bucureşti
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Din tradiţia hermeneuticii
româneşti

rima hermeneutică românească poate fi con
siderată Logica lui Samuil Micu, apărută la
Buda (1799), care are o întreagă secţiune
dedicată problematicii acestei discipline, intitulată „par
tea cea ermeuticească“. Nu întâmplător iniţiativa popu
larizării, la noi, a acestei discipline îi aparţine unui re
prezentant de seamă al Şcolii Ardelene al cărei deziderat
principal era de natură iluministă. Această secţiune a
Logicii lui Samuil Micu era mai mult o traducere sau cel
mult o prelucrare după lucrarea Elemente de filosofie mai
recentă (Elementa Philosophiae Recentioris...) a lui Fred.
Cristian Baumeister, scrisă în latină, în scopuri didactice şi
ilustrată cu maxime celebre şi cu exemple din autori latini,
cuprinzând câteva reguli clare şi precise, binecunoscute,
ale interpretării (cunoaşterea limbii autorului respectiv,
integrarea lui în curentul sau şcoala pe care le reprezintă,
menţinerea în planul de referinţe al textului, neîndepărtarea
exagerată de sensul primordial etc.).
În cultura românească din secolul al XIX-lea au apărut
multe tratate de hermeneutică de factură biblică, unele
cvasinecunoscute, rămase în manuscris: Hermeneutica
(Blaj, 1844), Ermineutica (Iaşi, 1855), altele aparţinând
unor autori fără prea mare notorietate: Manuscript de
sfiinţita ermineutică (Iaşi, 1883) de Gheorghe Ionescu,
Ermeneutica şi exegeza (Blaj, 1890) de Vasile Raţiu,
Ermeneutica biblică generală (Viena, 1868), Critica
verbală sau critica textului (Cernăuţi, 1878) de Vasile
Ianoviciu, Hermeneutică biblică (Bucureşti, 1895) de
Constantin Chiricescu. În general, după cum se poate
observa, începând chiar de la titlu, se face o confuzie
curentă, în epocă, între hermeneutică şi exegeză, discipline
care nu sunt întrutotul identice. Una înseamnă a interpreta,
iar cealaltă a explica, interpretarea fiind mai mult decât o
simplă explicaţie.
Într-un Caiet pentru retorică (1842), rămas de la Ioan
Maiorescu, apare, în mod cu totul surprinzător, termenul
de „semiotică“, în mare vogă astăzi. Aceste exemple sunt o
dovadă cum nu se poate mai concludentă privind concluzia
terminologică existentă de-a lungul secolului al XIX-lea.
În programul revistei „Dacia literară“ (1840) Mihail
Kogălniceanu formula o serie de principii de bun simţ ale
criticii, valabile şi astăzi (principialitatea, obiectivitatea,
lipsa de părtinire).
Dar, bazele criticii noastre au fost puse de Titu
Maiorescu, mintea cea mai limpede şi cea mai logică a
culturii româneşti, omul care a venit la timp în cultura
noastră, atunci când aceasta acuza o criză a valorilor
şi o confuzie axiologică fără precedent, când se simţea
nevoia unei personalităţi puternice, de o mare autoritate,
probitate morală şi intelectuală, care să respingă, în chip
hotărât, nonvalorile şi impostura şi să afirme şi să impună
adevăratele valori. Fără Titu Maiorescu, care i-a descoperit
şi susţinut pe marii noştri clasici, cultura românească
ar fi luat un cu totul alt curs şi n-ar fi arătat cum ni se
înfăţişează în momentul de faţă. Titu Maiorescu rămâne
cel mai redutabil polemist al nostru din toate timpurile,
care a deţinut ca nimeni altul arta ridiculizării adversarilor.
Maiorescu a fost criticul care polemiza nu numai cu autori,
ci cu direcţii sau curente întregi de gândire, pe care le
considera false sau nefondate.
Critica lui Maiorescu este „metafizică şi judecăto
rească“, aşa cum foarte exact o definea Gherea, în sensul
că este axată pe axiologie, pe judecata de valoare. Cu
toate acestea, nu se poate spune că „interpretarea“ şi
„înţelegerea“, cele două concepte-cheie ale hermeneuticii,
lipsesc din demersul critic maiorescian. Toate studiile şi
articolele critice ale lui Maiorescu, de la cele mai sintetice
(O cercetare critică..., În contra direcţiei de astăzi...,
Direcţia nouă...) şi până la cele mai analitice (Comediile

d-lui Caragiale, Poeţi şi critici, Eminescu şi poeziile lui)
recurg frecvent la interpretare şi sunt însoţite de verdictul
valorizator.
Mai important decât critica propriu-zisă a lui Maiorescu
rămâne, însă, maiorescianismul, influenţa marelui critic în
posteritate, manifestarea amplă, pragmatică şi de durată
a spiritului critic în cultura noastră. Maiorescianismul
este o dimensiune de bază, esenţială, a culturii româneşti,
fenomenul cu bătaia cea mai lungă din cultura noastră.
Maiorescu reprezintă prototipul criticului român, la care se
raportează şi se vor raporta mereu toţi criticii care au cultul
valorilor şi apără primatul esteticului în cultura noastră.
La Maiorescu nu putem vorbi de o hermeneutică
teoretică şi afişată, ci de o hermeneutică practică, „in
statu nascendi“, ce se naşte mereu, din ea însăşi, de o
hermeneutică axiologică. Adversarul în epoca lui Titu
Maiorescu, Constantin Dobrogeanu Gherea a fost un
teoretician redutabil al criticii, dar un mai slab practician
al ei. Dacă Maiorescu avea un infailibil simţ al valorilor,
demonstrat din plin în afirmarea „Junimii“ şi în impunerea
marilor noştri clasici, lui Gherea tocmai spiritul critic îi
lipseşte şi îi joacă feste, rezultatele verdictelor sale fiind,
uneori, de-a dreptul dezastruoase, elocvent mai ales în
cazul lui Eminescu, cărui i-l contrapune, frecvent, pe
Coşbuc, supranumit „poetul ţărănimii“. Dar, critica sa
„explicatoare“, cum o numeşte Gherea însuşi în articolele
sale teoretice (Asupra criticii), este modernă şi ştiinţifică,
perfect valabilă în esenţa ei, deficitară, însă, sub aspectul
verdictelor. Influenţa lui Taine este dominantă şi imprimă
interpretării o nuanţă sociologică, prin valorificarea
conceptelor de mediu şi tendinţă, care prin exces pot
deveni sociologizante. Surprinzător este faptul că Gherea
susţine statul criticii creatoare, pe care o numeşte metaforic
şi inspirat „artă în a doua potenţă“ (Critici volintiri).
Tot pe linia lui Taine şi a lui Gherea se înscrie şi
Garabet Ibrăileanu, mentorul „Vieţii Româneşti“. Pe lângă
conceptele de mediu şi tendinţă, Ibrăileanu introduce un
concept personal: „temperamentul artistic“. Şi concepţia
lui Ibrăileanu extrem de modernă, anticipând cercetarea
interdisciplinară în literatură. Mentorul „Vieţii Româneşti“
este primul critic al nostru care ajunge să formuleze
dezideratul criticii totale sau complete: „Critica literară
(s.a.), aşa cum s-a constituit de o sută de ani încoace, este
un tot. Critica estetică (s.a.), critica psihologică, critica
ştiinţifică etc. sunt părţile acestui tot. Critica literară, când
priveşte opera din toate punctele de vedere, este complectă
(s.a.)“. Dezideratul criticii totale sau complete este un
ideal, care – de regulă – nu poate fi atins. Practica criticii a
dovedit că există mari critici, dar mai puţin şi compleţi sau
totali. Ibrăileanu consideră că, mai presus de toate, criticul
trebuie să stăpânească tehnica vivisecţiei, a însufleţirii
operei. Esenţialul – spunea el – este ca „pacientul să nu
moară pe masa de operaţie“.
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terapeutică

storic literar ancorat în zonele puţin cercetate
ale presei culturale de ieri şi de azi, (Mozaikul.
Un proiect european, 2005, Revista Mozaicul.
Modernitatea tradiţiei, 2009), şi publicist incisiv (Europa
de acasă, 2005, Clipa captivă, 2008), Nicolae Marinescu
şi-a asumat cu obstinaţie un program ale cărui linii
de forţă se regăsesc în valorile democratice afirmate
tranşant: policentrism, iniţiative individuale alternative,
europenism.
Volumele sale, de la studiile bibliografice la interviurile
incitante cu mari personalităţi ale artei naţionale, au sensul
activ al mărturiei documentare, fiind veritabile seismografe
ce înregistrează mişcările de idei şi de sentimente ale unor
actanţi dintre cei mai diverşi. Fără morga specialistului
şi, în acelaşi timp, lipsit de orice frivolitate locvace,
Nicolae Marinescu transmite convingeri cu o francheţe
dezarmantă.
Noua lui carte, Săptămânalul Demnitatea. Libertatea
pe cont propriu (Ed. Aius, 2013), se înscrie în categoria
lucrărilor atât de necesare configurării a ceea ce Ruxandra
Cesereanu definea drept memorie terapeutică. Este o
scriere despre voinţa de înţelegere, menită să pătrundă
sensul existenţei într-un timp al dezastrelor ce a marcat
dureros destine aflate în pragul aneantizării. Dincolo de
exactitatea documentară (am fost martor în multe momente
ale „istoriei“ săptămânalului „Demnitatea“), autorul este
atent la acele detalii care dau materialitate şi coerenţă
faptelor, deconspirând certe calităţi de prozator. Astfel,
între vivacitatea interogativă şi ardenţa confesiunii, pe de
o parte, şi irepresibila nevoie de analiză, pe de altă parte,
se constituie o firească filiaţie.
N. Marinescu refuză cu tenacitate stăpânirea realităţii
numai în amintire, motiv pentru care încărcătura de
adevăr sufletesc trece în planul scriiturii având, graţie
experienţei acumulate în timp, un remarcabil potenţial
de fecundă reflexivitate. În ipostaza de participant direct
la evenimentele ce au urmat lui decembrie 1989, trăieşte
„iluzia cortinei“, descifrează „complexul sărăciei“, exultă
în momentul „regăsirii luminii“ şi al „timpului speranţei“.
Paginile cărţii transmit tensiunea unei fiinţe frământate.
Textul Libertăţii pe cont propriu, localizat în istoria recentă
a Craiovei, înaintează demn, între speranţă şi dezolare,
iar opţiunile autorului au autoritatea implicării, oneste şi
dezinteresate.
N. Marinescu nu îşi arogă merite închipuite ca persoană
oficială şi nici nu dă gesturilor sale semnificaţii ostentativ
rebele, cu toate că nu este imun la tentaţia riscului. Între
amăgiri şi blazare, în faţa recrudescenţelor vechii orânduiri,
suportând valul de obtuzitate şi violenţă al acestor ani, N.
Marinescu intuieşte acut, lucid conştiinţa lumii însetate de
libertate. De altfel, toate elementele (reprezentare, analiză)
converg spre conturarea deloc patetică a supratemei cărţii:
libertatea. Cuvânt la ordinea zilei traducând o imperioasă
aspiraţie.
Să ne reamintim, între altele, că în 25 decembrie 1989,
singurul periodic de cultură craiovean, până la noile serii
ale revistelor „Mozaicul“ şi „Scrisul Românesc“, apărea cu
frontispiciul „Ramuri în libertare“, iar în articolele semnate
de Marin Sorescu, Gabriel Chifu, Romulus Diaconescu,
Marius Ghica, George Popescu, Florea Miu şi Ioan Lascu,
libertatea era clamată ca „dar suprem“.
Structurată tripartit: studiu analitic, antologie de
editoriale (aici îl vom descoperi pe N. Marinescu operând
cu un echipament conceptual clar, chiar şi în câmpul
senzaţionalului, adept declarat al „atacului direct“) şi
bibliografie, cartea impune săptămânalul „Demnitatea“ ca
una dintre vocile distincte, pregnante ale libertăţii.
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Două femei
din istoria României

Î

n cele ce urmează vă propun două fragmente
dintr-un scenariu scris în vederea realizării unui
documentar istoric pentru televiziunea naţională.
Proiectul acestui documentar în serial propune nu
mai puţin de 101 episoade – fiecare dintre ele dedicat
unui personaj sau eveniment anume din istoria modernă
şi contemporană a României. Cum se va vedea, firul
naraţiunii respectă mai curând un stil adaptat pentru
oralitate, necesar prezentării rândurilor ce urmează în faţa
camerei de filmat.
După cum voi aminti la final, toate aceste episoade
vor fi prinse într-un volum ce va fi publicat, probabil la
Bucureşti, în toamna acestui an.
Ecaterina Teodoroiu (1894–1917)
Deseori se spune
că istoria este domi
nată numai de fap
tele unor bărbaţi. În
realitate, toate ţările
lumii au, în trecutul
lor, efigiile unor femei
care au făcut fapte ex
cepţionale. Episodul
nostru de azi este
dedicat unei autentice
eroine – o româncă
plecată dintr-un sat al
Olteniei şi care avea
să primească de la
ţară laurii gloriei. Vă
propun astăzi, aşadar,
să vedem ceea ce ştim – şi mai ales ceea ce nu ştim –
despre „eroina de la Jiu“, Ecaterina Teodoroiu.
Ecaterina Teodoroiu s-a născut în ianuarie 1894 într-o
familie modestă dintr-un sat gorjan care astăzi a devenit un
cartier al oraşului Târgu Jiu. Până în vara anului 1914, ea
absolvise şcoala primară în satul natal, iar apoi a început
un pension la Bucureşti. Visul tinerei Ecaterina era să
devină învăţătoare.
Dar, în vara lui 1916, România intra în Primul Război
Mondial. Imediat, Ecaterina Teodoroiu s-a înscris printre
cercetaşele voluntare. Repede după începerea luptelor,
familia ei – ca multe alte familii româneşti – a fost lovită
de drama războiului. Tatăl ei a fost luat prizonier de
germani, iar doi dintre fraţii Ecaterinei au murit pe front.
Din acel moment, tânăra de 22 de ani n-a mai avut decât o
dorinţă: să-şi răzbune familia şi să lupte cu arma în mână
pentru ţară. Într-o scrisoare a Ecaterinei Teodoroiu care se
păstrează la Muzeul Militar Naţional din Bucureşti, tânăra
scria în primăvara anului 1917 că se simţea prinsă „în luptă
[cu] un duşman care mi-a desfiinţat familia“ şi adăuga
apoi că se simţea mânată de „curăţenia sentimentelor mele
de româncă care vrea cu arma în mână să-şi dezrobească
colţul de patrie cotropit“. Pe 6 octombrie 1916, Ecaterina
Teodoroiu mai primeşte o veste tristă: ultimul ei frate, al
treilea, a căzut şi el la datorie. Începând de a doua zi, din
7 octombrie 1916, tânăra femeia a participat efectiv la
luptele din Oltenia, alături de Regimentul 18 Gorj.
Curajul Ecaterinei a ajuns la urechile Reginei Maria,
care se va întâlni în câteva rânduri cu tânăra luptătoare.
Luată prizonieră de germani, viitoarea eroină a evadat
de sub escortă; apoi a fost rănită la picior şi la coapsă.
Alături de armata română, a participat şi ea la retragerea
în Moldova. La propunerea Reginei Maria, Ecaterinei
Teodoroiu i-a fost acordat titlul de sublocotenent onorific
în armata română.
În spiritul adevărului, trebuie spus că pentru unii dintre
comandanţii militari, prezenţa unei femei alături de soldaţi
era un lucru necuvenit. Gradul de sublocotenent onorific
pe care-l primise la ideea Reginei Maria n-o obliga pe

Ecaterina să ia parte la operaţiunile de pe front. Dar ea şi-a
luat rolul în serios şi a continuat să participe voluntar la
lupte – pentru răzbunarea fraţilor ei şi pentru ţară.
În primăvara anului 1917, prin Înalt Ordin al ministrului
de Război, Ecaterina Teodoroiu primea Medalia „Virtutea
Militară“. Ajutată de unii dintre conducătorii armatei,
bazându-se pe simpatia Reginei Maria şi înfrângând toate
prejudecăţile, eroina s-a aflat mereu aproape de linia
frontului din Moldova. Şi astfel s-a produs şi tragicul ei
sfârşit: în seara zilei de 22 august 1917, în luptele din zona
Dealul Secului-Muncel, Ecaterina Teodoroiu a fost lovită
de câteva gloanţe ale inamicului. Ultimele ei cuvinte au
fost „Înainte, băieţi!“. Ulterior, generalul Ernest Broşteanu
nota în jurnalul de operaţii al Diviziei a XI-a: „am pierdut
pe eroina noastră, voluntara Ecaterina Teodoroiu, care
a căzut vitejeşte în capul plutonului ei, îmbărbătându-şi
soldaţii“.
Imediat după moarte, Ecaterina Teodoroiu a fost
înmormântată într-o vale din judeţul Vrancea. Peste patru
ani, în iunie 1921, osemintele sale au traversat triumfal ţara,
au fost omagiate la Bucureşti şi apoi au fost reînhumate la
Târgu Jiu. De aici încolo începea legenda „eroinei de la
Jiu“.
Dar sunt câteva detalii pe care puţini dintre români
le cunosc. Numele real al tinerei noastre era Cătălina
Toderiu. Dar, pe când era în şcoala primară, o învăţătoare
a Cătălinei îi schimbase numele în Ecaterina Teodoroiu,
fără să ştie că prin aceasta prefaţa o legendă.
Mai există şi un alt detaliu al istoriei, puţin cunoscut
şi el. În perioada cât a stat în mijlocul soldaţilor,
comportamentul Ecaterinei Teodoroiu a fost de o demnitate
exemplară. Cu toate acestea, unii ofiţeri, probabil invidioşi
pe popularitatea Ecaterinei, trimiteau la comandament
scrisori anonime prin care cereau îndepărtarea ei. S-au făcut
anchete şi adevărul a ieşit la iveală. Ecaterina Teodoroiu a
rămas alături de trupe până în ultima sa clipă de viaţă.
Morala acestei poveşti este că, dacă s-ar fi dat curs
acelor anonime, am fi fost astăzi mai bogaţi în bârfe, dar
am fi avut o eroină mai puţin.
Ana Pauker (1893–1960)
În acest episod vom
vorbi despre o feme
ie care, la un moment
dat, era mai puternică
decât toţi bărbaţii din
România. O femeie in
teligentă, dar al cărei fa
natism a transformat-o
într-o maşină politică
de luptă. O femeie ca
re, fără să fi făcut gim
nastică, are totuşi ceva
în comun cu Nadia
Comăneci. Vă propun,
aşadar, să vorbim astăzi
despre celebra activistă
comunistă Ana Pauker.
Ana Pauker – sub numele ei de fată Hannah Rabinsohn
– s-a născut în februarie 1893, în satul Codăeşti din
judeţul Vaslui. Bunicul patern al Anei fusese un rabin al
comunităţii. În şcolile pe care le-a urmat, Ana a fost o elevă
foarte bună – drept care tatăl său şi-ar fi dorit ca fiica lui să
devină medic. În schimb, la vârsta de 20 de ani, tânăra Ana
descoperise deja literatura marxistă. Aceste lecturi aveau
să schimbe nu numai viaţa ei, ci şi destinul României.
În anul 1919, Ana Rabinsohn a fost trimisă de părinţi
în Elveţia, pentru a urma Facultatea de Medicină din
Geneva. Tot atunci, ea îl cunoştea pe activistul comunist
Marcel Pauker – cu care se va căsători. Ana nu a mai
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terminat facultatea, în schimb va deveni activă în lumea
extremei stângi europene. Revenită în România în 1920,
se înscrie cu toate forţele în mişcarea subversivă, drept
care în 1925 era condamnată pentru prima dată. A scăpat
din închisoare fugind în Uniunea Sovietică, unde va lucra
pentru Cominternul dirijat de Stalin.
Sub un nume conspirativ, ea a revenit în România în
anul 1934, pentru a ajuta mişcarea ilegală comunistă. La
scurt timp a fost prinsă de poliţia română şi în anul 1936 a
primit o nouă condamnare, de 10 ani. Şansa Anei Pauker
s-a numit Al Doilea Război Mondial. După ce sovieticii
au ocupat Basarabia şi Bucovina, în vara lui 1940, Ana
Pauker a fost predată sovieticilor, la schimb pentru un
fruntaş român, pe nume Ion Codreanu. Astfel încât, din
anul 1941 Ana Pauker a stat la Moscova, ca şefă informală
a comuniştilor români exilaţi. Dintre toţi aceştia, ea a fost
persoana cea mai apropiată de Olimpul comunist al lui
Stalin.
Deseori am spus că Istoria este ironică şi acest lucru
se verifică şi în cazul Anei Pauker. Un lucru mai puţin
cunoscut este că norocul Anei Pauker a fost că la sfârşitul
anilor ’30 ea era închisă în România. Dacă ar fi reuşit să
fugă la Moscova, foarte probabil ea ar fi murit în epurările
staliniste din acea vreme – aşa cum în anul 1938 a murit
soţul ei, Marcel Pauker.
În toamna lui 1944, când s-a întors victorioasă la
Bucureşti, Ana Pauker era cea mai temută şi cea mai
respectată dintre toţi comuniştii români. În octombrie
1945 ea ar fi putut să preia conducerea în partidul
comunist român. Dar, spunând că românii n-ar accepta un
partid condus de o femeie evreică intelectuală, l-a lăsat
la conducere pe Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu care Ana
Pauker a făcut, vreme de câţiva ani, o echipă redutabilă.
Numai că Gheorghiu-Dej avea alte planuri. Profitând
de psihoza antisemită a lui Stalin de la începutul anilor
’50, în luna mai a anului 1952 Gheorghiu-Dej a exclus-o
din sfera puterii pe Ana Pauker. Învinuită că ar fi produs
abuzuri în cooperativizarea agriculturii şi că i-ar fi băgat pe
legionari în partidul comunist (ambele acuze erau, de altfel,
adevărate), Ana Pauker şi-a făcut disciplinată autocritica,
spunând că partidul are întotdeauna dreptate. La intervenţia
unora dintre foştii ei prieteni sovietici, Ana Pauker nu a fost
condamnată, ci doar fixată într-un domiciliu obligatoriu.
Evitată de aproape toţi foştii tovarăşi, Ana Pauker a murit
la Bucureşti în iunie 1960, de pe urma unui cancer mamar
care o urmărise mulţi ani.
Ana Pauker rămâne un personaj nefast şi totodată
fascinant al comunismului românesc. De numele ei sunt
legate multe premiere: de exemplu, ea a fost prima femeie
din lume care a ajuns ministru de Externe, în anul 1947,
şi totodată prima femeie care a ocupat funcţia de viceprim-ministru. Uneori se spune că ea ar fi fost într-atât de
fanatică încât l-ar fi divulgat pe propriul ei soţ şi că din
acest motiv Marcel Pauker a fost asasinat de oamenii lui
Stalin – dar acest lucru nu este adevărat. În schimb, este
adevărat că ea apare în nuvela Pe strada Mântuleasa a
lui Mircea Eliade, unde personajul Anca Vogel are toate
trăsăturile Anei Pauker.
În fine, spuneam la început că această femeie-comisar
are ceva în comun cu cea mai mare gimnastă a României.
Iată despre ce e vorba: Ana Pauker a fost prima femeie
din România care a apărut pe coperta revistei americane
„Time“. Aceasta se întâmpla în anul 1947. Cea de-a doua
(şi ultima) româncă imortalizată de revista „Time“ pe
copertă a fost Nadia Comăneci, în anul 1976.
Morala poveştii este că între aceste două extreme s-a
scris istoria comunismului românesc.
Fragmente din volumul Adrian Cioroianu vă prezintă Istoria
românilor (1866–1989) prin 101 de poveşti adevărate, ce va apărea în
luna noiembrie a.c.
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n Omul revoltat Albert Camus
alternează analiza revoltei meta
fizice şi artistice cu analiza revoltei
efective, aceea care a influenţat istoria.
Revolta istorică modernă se leagă într-o
măsură apreciabilă de gândirea nihilistă.
Cea mai influenţabilă doctrină nihilistă
a secolului al XIX-lea a fost, desigur,
filosofia lui Nietzsche. Ea n-a rămas străină
naţional-socialiştilor germani din perioada
lui Hitler. Însă, înainte de a transmite unele
idei acestei ideologii extremiste (în special
cele privitoare la voinţa de putere, la rasă
şi la supraom), filosofia lui Nietzsche a
găsit un teren fertil de diseminare a ide
ilor printre anarhiştii şi socialiştii ruşi din
secolul al XIX-lea. Nu a fost însă sin
gura influenţă receptată de aceştia, ci ea
s-a alăturat absolutismului gândirii lui
Hegel şi negativismului teoriilor lui Marx.
Anarhismul şi socialismul rus au fost
însă fenomene doctrinare complexe, care
au generat nenumărate convulsii în plan
moral, politic şi social, deoarece, pe lângă
ideile proprii şi influenţele principale deja
arătate, în creuzetul lor s-au contopit şi idei
ale socialismului utopic, ale gânditorilor
ruşi anteriori (Bielinski, Herzen) şi chiar
ale mesianismului creştin. Fără doar şi
poate că aceste doctrine nu puteau stimula
revolta istorică în absenţa unui impact
politico-social major. Însă acest transfer şi
proces de fecundare au avut loc, de pe la
mijlocul secolului al XIX-lea, într-o ţară
ca Rusia, imensă şi plină de contradicţii
şi contraste. Rusia, o naţiune pe atunci
tânără, ca şi Germania, a cunoscut mai întâi
exaltarea meditaţiei, care a putut merge
până la fanatism; unul din teoreticienii
nihilismului rus, e vorba de Pisarev, obser
va că tinerii se numără printre cei mai
mari fanatici. Ulterior tinerii ruşi aveau să
cunoască exaltarea revoluţiei.
În plan moral, acest nihilism putea
duce la grave frământări atunci când el
se asocia cu acţiuni criminale, aşa cum
s-a întâmplat în timpul revoluţiei ruse
din 1905, dar şi ulterior. Remuşcările şi
căinţele care ar fi trebuit să-i chinuiască
pe asasini au constituit tema unei drame
camusiene precum Cei drepţi (1947), unde
Kaliayev şi Dora discută îndelung asupra
şansei de expiere ce îi mai rămâne unui
ucigaş în postură de terorist politic, după
ce înfăptuieşte asasinatul plănuit. Este
o tentativă de conciliere a justiţiei şi a
revoltei, conciliere imposibilă atâta timp
cât justiţia visată se bazează pe crimă.
Pentru a ispăşi crimele comise deliberat,
asasinul nu are decât o singură ieşire: să
plătească, la rându-i, cu viaţa proprie.
Justiţia nu poate fi o idee abstractă, care
cere sânge pentru consacrare, aşa cum crede
Dora: „A muri pentru idee e singurul mod
de a fi la înălţimea ideii. E justificarea“.
Dacă justiţia se clădeşte pe crimă, ea duce
la utopie, la instituirea terorii de stat şi
a spaţiului concentraţionar. Nihilismul
politic se raportează la universul închis,
mai întâi închis faţă de Dumnezeu, aşa cum
este castelul tragic al lui Sade. Nihilismul
sfârşeşte în terorism, iar lupta „celor drepţi“
nu are sens, nici legitimitate, nici viitor,
fiindcă sfârşeşte în moarte. Astfel, ucigaşii
delicaţi, cum îi botează Camus în Omul
revoltat, sunt detestabili; între ei, tânărul

Ioan
LASCU

Anarhism şi revoltă

student Kaliayev care îl ucide pe marele
duce Serghei, şi Sazonov care îl ucide pe
Plehve, se situează în „universul negaţiei
totale“. Ei făceau parte din Organizaţia de
Luptă a Partidului Socialist condus de Azev
şi ulterior de Boris Savinkov. Aproape toţi
erau şi atei.
Revolta şi crima sadică a
unui individ singular sunt încă
departe de lagărele de exter
minare naziste, de lagărul sau
de universul concentraţionar
comunist, care însemnau – ce
simplu a fost! – doar faptul de
a construi închisori pentru
propriile crime. Aici nu mai
funcţionează deviza Dorei –
„Să ucizi şi să mori“, căci ea
se schimbă în „Să ucizi şi să
domneşti“. Este un mecanism
al puterii cezarice căruia nu i-a
rezistat Caligula, tocmai pentru motivul că
el nu domnea într-un spaţiu complet închis.
De aici trebuie să survină starea de asediu,
care încet-încet se generalizează, iar liber
tatea va fi, în cele din urmă, clamată de toţi.
Universul închis se instalează şi în Starea
de asediu şi în Ciuma, aducând separarea şi
moartea. Diferă însă modalităţile discursi
ve, pentru că de la o dramă-dezbatere pre
cum Cei drepţi, unde ideea morală ocupă
prim-planul, ajungem la un discurs para
bolic despre condiţia încarceratului, des
pre resemnare şi resorturile acţiunii eli
beratoare.
Albert Camus proclamă secolul al XIXlea drept timp al revoltei, iar secolul al
XX-lea drept timp al justiţiei şi moralei,
observând că „Libertatea absolută devine
în sfârşit o închisoare a datoriilor absolute,
o asceză colectivă, o istorie pentru sfârşit“.
Dacă împărăţia milei a fost abolită, atunci
trebuie edificată împărăţia justiţiei; însă nu
cu orice sacrificiu. Demersul către un astfel
de obiectiv se însoţeşte cu nihilismul moral
care se simte foarte bine împreună cu voinţa
de putere, iar marxism-leninismul este
atât de aproape. De la predicarea libertăţii
absolute se ajunge la justiţia absolută
fondată pe crimă. Utopia crimei înseamnă
consimţământul dat acesteia şi comiterea
ei în numele justiţiei şi fericirii universale.
Astfel omul rămâne singur în faţa istoriei.
Revolta istorică va aduce cu sine,
cum bine se ştie, şi revoluţiile. Principiul
fără de care nu este imaginabilă nicio
revoluţie este libertatea. Fără libertate nici
justiţia nu pare posibilă. Cu foarte puţine
excepţii, la finalul revoluţiilor libertatea
este suprimată în numele justiţiei sau la
cererea acesteia şi atunci se instaurează
teroarea. Revolta iniţială, care nu
concepuse libertatea în afara justiţiei sau
invers, este confiscată de cei care au pus
mâna pe putere. Acum este interesant de
studiat raportul justiţie-libertate-teroarerevoluţie, care a caracterizat ultima etapă
a revoluţiei franceze din 1789, dar mai cu
seamă revoluţia bolşevică şi comunismul.
Revoluţia este urmarea firească a revoltei
metafizice, atunci când spiritul revoltat
îl refuză pe Dumnezeu şi alege istoria.
În revoluţie intervin raţiuni politice şi
economice, ceea ce o deosebeşte de revoltă.
Însă revoluţia are nevoie de „inserţia ideii
în experienţa istorică“, deci are nevoie, cu

alte cuvinte, de aplicarea unei ideologii care
să dirijeze procesele istorice. Drumul de la
experienţa individuală la idee este parcurs
prin revoltă, iar drumul de la idee la istorie
este parcurs prin revoluţie. După Albert Ca
mus, dacă gândim în aceste tipare, revoluţie
înseamnă doar „ajustarea lumii
într-un cadru teoretic“. Teoria
lui despre revoluţie este cre
dibilă atâta vreme cât se în
temeiază pe analiza critică a
experienţei istorice a unei ju
mătăţi de secol, care a adus cu
sine revoluţia bolşevică şi in
staurarea regimului sovietic
în Rusia. De altfel, deliberat,
aici ţinteşte eseistul. Critica lui
obiectivă se îndreaptă împotri
va falsificării revoltei, comisă
în special prin politica regimu
rilor comuniste.
Între alte urmări ale revoluţiei se numă
ră şi expansionismul: ordinea rezultată
din Revoluţia franceză de la 1789 s-a an
gajat în lupta pentru stăpânirea Europei,
prin războaiele napoleoniene; ordinea
apărută din Revoluţia rusă din octombrie
1917 se lupta, după consolidare, pentru
stăpânirea întregii lumi. Revoluţia totală
revendică imperiul mondial (l’empire du
monde), conchide sec analistul: „Mişcarea
revoluţionară a secolului al XX-lea, […]
reclamă, cu arma în mână, totalitatea
istorică“. Revoluţiile moderne, începând
din 1789, sunt în acelaşi timp deicide –
abolirea monarhiei de esenţă divină şi
chiar deism sau ateism în locul credinţei
creştine, pe de o parte, şi regicide – execuţia
monarhilor, în Franţa şi Rusia, pe de altă
parte. Cele două revoluţii au schimbat, prin
aceste răsturnări radicale, cursul istoriei
ultimelor două secole. Corpul politic în
locuieşte definitiv corpul mistic creştin, iar
legea laică ia locul puterii monarhice de
drept divin. Este consacrată suveranitatea
poporului, voinţa generală devenind mai
întâi expresia raţiunii universale, iar, apoi,
în numele acestei „suveranităţi a poporului“
şi al „interesului general“, puterea este în
ascuns confiscată de noii tirani, din spiţa
cărora cei mai numeroşi sunt dictatorii
secolului al XX-lea. Aceştia au fost numiţi
„Cristoşi violenţi“, iar regimurile conduse
de ei – „teocraţii totalitare“. Revoluţia
eşuează în dictatură şi teroare. Regimurile
totalitare se înmulţesc, iar procesul politic
devine prima armă de reprimare prin
justiţie. Universul concentraţionar este şi
un univers al procesului. Justiţia este fal
sificată şi forţată să colaboreze cu crima.
Justiţia ca instrument de represiune devine
absolută şi suprimă libertatea, iar teroarea
devine o tehnică de guvernare. Suprimând
libertatea, este redusă la tăcere şi revolta
care se află la baza oricărei revoluţii, iar
aceasta nu mai rămâne astfel un apanaj al
foştilor revoltaţi, care au fost îndepărtaţi
de acolo chiar prin transformarea justiţiei
– unul din idealurile revendicate de ei
– în instrument al represiunii totalitare.
Dacă revoluţia franceză a făcut dovada
tentativei de întemeiere a unui nou abso
lutism politic, revoluţia rusă a reuşit să-l
instaureze, numindu-l la început „dic
tatura proletariatului“. Despotismul politic
stalinist este treapta următoare. Terorismul

Eseu
de stat, depersonalizarea şi masificarea,
transformarea omului în lucru şi în număr,
după cum se exprimă Camus, consolidea
ză şi totodată definesc universul concen
traţionar.
Teroarea potenţială şi omniprezentă
induce, pe termen lung, mutaţii în conştiinţă.
Încă din timpul revoluţiei franceze, SaintJust a enunţat, fără să vrea, principiul de
bază al tiraniilor din secolul al XX-lea:
„Patriot este acela care susţine republica în
general. Oricine o combate în detaliu este
un trădător“. Se întrezăreşte şi proiecţia
terorii comuniste: „Cel care critică este
un trădător, cel care nu susţine ostentativ
republica este suspect“. Pe încarcerarea şi
torturarea adversarilor pretinşi sau declaraţi
şi pe supravegherea continuă a suspecţilor
se sprijină teroarea sistemelor totalitare. Ca
tehnică a politicii de guvernare, frica devine
endemică, altfel spus „se socializează“, iar
tăcerea complice şi conformismul mimat
duc la o falsă conştiinţă, sau, mai corect, la o
dublă conştiinţă, pentru că suspecţii nu uită
adevărul, dar îşi pierd curajul de a-l spune,
de a-l recunoaşte deschis. Dubla conştiinţă
şi comportamentul duplicitar şi ipocrit ajung
la ceea ce Czeslaw Milosz numea, în una
din primele cărţi anti-totalitare, ketman.
În sens asemănător, Albert Camus se referă
la conştiinţa servilă. În epoca respectivă,
imediat după al doilea război mondial,
idealul unei astfel de conştiinţe era ilustrat
de modelul soldatului-muncitor, atât de
caracteristic marxism-leninismului. Atât
conştiinţa dublă cât şi conştiinţa servilă,
atât ketman-ul cât şi soldatul-muncitor,
au avut de suferit câteva consecinţe doc
trinare şi politice deviante: cinismul ce
zaric, divinizarea istoriei şi a materiei,
teroarea exercitată asupra individului şi
crima de stat, relegarea exclusivă înspre
istorie a misiunii de a de genera valorile şi
adevărul.
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Casă mică, pace mare...

1. Despre sentimentul şi fapta admiraţiei
Avem, în lumea, cetatea, casa culturii, a
creaţiei artistice, mari împotriviri şi trainice
nepotriveli privind sentimentul şi fapta
admiraţiei. Există felurite moduri, cele mai
multe neliniştite, de a (nu) o exercita. Între
ele, dacă ar fi să mă amestec o clipă, aş
vedea câteva: autoapreciativ, dirijată spre
un ce folositor, slobodă ori constrânsă, ba
chiar retezând-o de la primul simptom al
naşterii, cu maturitatea sceptică a celebrei
interdicţii şi promisiuni Nil admirari… E
oare suportabil să nu te expui aplauzelor?
Te poţi sustrage constant de la a admira, a
fi cu mirare sau cu uimire? Poţi fi depăşit şi
totuşi atras, dus şi sedus. Stare recunoscută
sau ascunsă, după bune sau rele necesităţi.
Desprind câteva categorii umane asupra
cărora se revarsă sau nu admiraţia: morţii,
viii, cei de pe-aproape, îndepărtaţii, uitaţii,
necunoscuţii. Natural şi fără ruşine, cred
că ar trebui să admirăm, ori dimpotrivă,
cu aceleaşi criterii. Acela central fiind
convingerea crudă şi dată-n vileag. E
absurdă, dar intens practicată, negocierea
admiraţiei. Ca orice marfă, şi admiraţia
este speculată. Sunt tot soiul de excese în
declanşarea confinităţii, ca şi în afirmarea
separării. Începând de la a merge pe calea
că morţii se duc cu morţii iar viii rămân cu
viii. Aşa se petrece că pentru mulţi dintre
cei încă vii, morţii devin tot mai morţi.
Iar viii ajung, de bună seamă, tot mai vii.
Până într-atât că ei nici n-ar mai fi deloc
muritori. Efluvii encomiastice tind să
sufoce viii metamorfozaţi în mari făclii şi
împlinitori de zdravene dorinţe. Nu sunt
lepădaţi nici morţii cei iluştri, cu zestre
rămasă consistentă, oricât de împărţită. E
detestată moartea, dar nu şi mortul care a
lăsat umbră largă sau urmă adâncă. Marţial,
pe când era în viaţă, îi vorbeşte unui astfel
de interesat: „Poeţii vechi, spui tu, scriau
mai bine,/ N-admiri decât pe cei ce-n
moarte zac./ Eu nu vreau să mor, oricât aş
ţine,/ Vecerra dragă, doar să-ţi fiu pe plac.“
(Trad. de Tudor Măinescu). Probabil că şi

Lucrare de Dan Nica

el trăia în creaţie, în aceea a minţii umane.
Ne îndoim cu greutate de încredinţarea
că, pe un plan istoric mare, să spunem
milenar, arta scrisului, apropiată nouă, este
ca şi cea a scenei. Adică perdantă. Şansa
conservării aparţine travestiului, traducerii,
„trădării“. Ceea ce nu înseamnă şi o
obligatorie depresie, o prăbuşire din (în)
vocaţia creatoare. Pasăm, nu cu nepăsare,
ce aparţine istoriei şi acumulărilor ei
creatoare. Procedăm în expresie critică ori
polemică ori pamfletară. Ne dovedim ori
ne punem etichete.
Puţin probabil, ba chiar neverosimil,
să existe epoci integral negre ori albe.
Istoria poate fi orice, în sens falacios, nu
şi un joc de-a alba-neagra. Există epoci
variabil constrângătoare ori libere. Istoria
nu e omogenă. Fiind fragmentată, ea se
revizuieşte. Fiecare domeniu atinge epoci
de autonomie. Trăim acum una, să n-o
pierdem… Asta se poate, ca cei care ştiu
să traseze realitatea să o facă cu mână prea
moale sau prea tare ori doar tremurată.
Să simuleze măsura adevărată. Să încerce
să câştige neonest. Ignorând faptul că în
vremurile libere, lipsa libertăţii ajunge
semnul deplin al prostiei. Minciuna,
o ştim, are contexte, conjuncturi: este
„legală“, generaţională, de grup ori gaşcă,
pur personală. Se pare că nu mai gândim
azi că viaţa e scurtă iar arta lungă. Da, dar
arta e relativ lungă, şi încă mai mult dacă
o raportăm la toţi cei care o exersează cu
felurite scopuri şi iluzii.
Cu rele şi cu bune, istoria prezintă
un anumit curs, implicând şi un anumit
discurs, fixând până la nuanţare epocile.
Dacă valori supreme apun după niciun
secol, cum te mai poţi bucura de gloriola
din timpul vieţii şi nu îmbrăţişezi depresia
deopotrivă în opera vieţii şi-n viaţa operei?
(Dacă istoria s-ar face şi scrie cu dacă, deci
contrafactual, ceea ce se mai încearcă…
Valorile respectate de decenii sau secole
ar înţelege să fie ele însele, ajungând
altfel de valori. Chiar biologic, organic, ne
transformăm în funcţie de capacitatea şi
circumstanţa opţionale. Am fi putut, chiar
fizic, să arătăm în nenumărate feluri.) În
istorie, nici cea mai rea politică n-a înfrânt
arta în ansamblul şi în esenţa ei. Parţial,
da, s-au produs alterări, demisii creatoare.
Libertatea nu dă talent nici măcar pe
cartelă. Constrângerea nu ia cu japca
talentul, pentru că nu ajunge totală. Încă nu
s-au găsit mijloace de a stăpâni mintea, în
orice caz nu pe aceea care nu se predă de
bună voie la o existenţă silnică.
Constrângerea politică şi istorică doar
determină o serie de asumări opţionale.
Nu vreau să uniformizez istoria, dar nici
să o expun integralei diabolizări. Suntem
în multe moduri supuşi încercărilor. Nu
doar în creaţia ştiinţifică, tehnică, artistică,
aspectele fundamentale de viaţă (temele,
problemele) vor fi mereu retratate din
perspectiva prezentului, a unor fiinţe
mereu prezente. Dar nu temele sunt, în
ordine creatoare executorie, primordiale,
ci mijloacele, în cazul literaturii arta
reprezentării lor, aceea individuală.

2. Despre impasul (post)modernist
Un impas literar nu doar românesc, dar
şi european (ceea ce înseamnă „automat“
aproape şi planetar…), din pricină de
postmodernism? Nu putem privi atât
de globalist şi uniformizant, din păcate,
poate: am împărţi o comodă şi izbăvitoare
vină planetară. Pe undeva, nu pe la noi,
postmodernismul a venit ca urmare firească
a postmodernităţii. Noi continuăm să
împrumutăm forme în care turnăm, în fond,
ce avem. Eu nu pot pune postmodernismul
şi textualismul în rând cu pornografia, decât,
eventual, ca forme excentrice şi teroriste
de artificializare a canonului artistic. Şi
nu cred că e cazul. Ele au fost, sunt, şi
minimalizate ori „exterminate“. Votez
şi lucrez pentru diversitate inteligentă în
creaţie. Îndemnul de a ne continua şi împlini
modernitatea, inclusiv modernismul, poate
avea o foarte vie susţinere. E de reafirmat?
Posibil. Oricum, modernitatea (poate şi ca
postmodernism) îşi vede de cale, aş spune
chiar cu metodă. Răul nostru, în forma cea
mai gravă, este etic, nu estetic. Prin aceasta
nu vreau să spun că la noi se atinge regulat
de la sine excelenţa artistică. Spun doar că
ştim mai mult decât arătăm. Şi apoi, răul
moral nu este nici modern, nici postmodern.
Are aceeaşi rădăcină istorică din totdeauna:
dominaţia cu orice preţ. Iată, eticul rău este
în fond politic. Doar forma sa rămâne etică.
Nu postmodernismul a adus în cultura şi
arta de la noi tot ce este mai nefast social,
politic, cultural, artistic.
Desigur că postmodernismul nu
devine nici ceva indiscutabil, incalificabil.
Întoarcerea la valorile moderniste, la ca
nonul modernist? Dar nu-i putem opri
pe alţii care s-au sensibilizat într-un mod
pur cosmopolit, mondializaţi în aspiraţia
generatoare, poate, şi de vocaţie. Şi
antimodernismul, constată mai vizibil decât
alţii Antoine de Compagnon, este o formă
de modernism. Un modernism rezonabil,
amfibo-logic. Aşa e logica modernismului.
Lupaşcu o numeşte logica terţiului ascuns,
desfiinţând dualismul şi unind contrariile.
Pe un alt nivel de realitate, pre
cizează B. Nicolescu, transdisci
plinarul, operând cu logica terţiului
tainic ascuns (tainic, poetico-teo
rematic). Amfibo-logicul le pre
există, fără să aştepte cuantica, vi
zibilitatea invizibilului. Nici n-am
mai putea fi moderni, aşa cum
suntem, azi, într-o vreme calificată
de B. Nicolescu „mortiferă“, mo
dernitatea e – ca (dis)curs – de
magogică şi prostituată, iar plo
ieşteanul transdisciplinar ne indi
că acum calea inevitabilă: să fim
cosmoderni… „Cosmodernitatea
este întoarcerea modernităţii la
originile ei.“ (Teoreme poetice, VII,
1) Şi el refuză postmodernitatea.
Spune: „plumburia postmoderni
tate“. Cosmodernitatea, suntem
asiguraţi, ne-ar euforiza în masă.
Nu urnim, aşa văzând, prea multe
din cale, redevenind „romantici“

militanţi, sacralizând trecutul „mare“ şi
anatemizând prezentul muribund. Să nu
uităm marea creaţie a trecutului – devine
poate un îndemn stenic. Dă încredere şi
celei a prezentului. Modelarea prezentului
de către trecut nu poate fi impusă simplist.
S-a constatat că şi trecutul ajunge să fie
remodelat de ceea ce i-a urmat. Actualitatea
propune, dar trecutul dispune fluctuanţa
valorilor. Sincronicitatea cuprinde întreaga
istorie, sincronismul asumă prezentul. Un
protocronism, dar critic şi nu ideologicopolitic, real şi nu idealizant, cum nici E.
Papu nu l-a reprezentat cu adevărat, este şi
el necesar. Militanţa unilaterală echivalează
cu miliţia culturală. Se întâmplă, din păcate,
la noi, dincolo de polemica argumentului
de maximă complexitate. Exclusivismele
ne exclud de fapt pe toţi, şi subiecţii şi
obiecţii lor. Polemica decade în pamflet,
dar în acest fel nu poate fi substituită critica
veritabilă.
Putem fi chiar făţiş contra mimetismului
acefal în „creaţie“, contra exclusivismelor,
decadenţei în educaţie şi instrucţie, contra
contra-culturii, a celei zise „populare“,
de import american. Unele din aceste de
plângeri există şi-n Europa, în acea Europă
care n-a cunoscut comunismul. Te poţi de
clara de stânga şi turna constant motive de
a fi pe linie. Cu condiţia de a nu te prezenta,
inconsecvent şi incoerent, drept militant
politic de dreapta. Te poţi prezenta contra
schimbării care rade precedenţa, adoptând
un conservatorism ori un centrism măsurat
şi distanţat de un liberalism (libertarianism)
sau progresism pe care îl vei demasca drept
utopic, nihilist. Abia plecând la un drum
clar deschis, te poţi întreba, de exemplu,
unde se (mai) află cei din grupul programat
să generalizeze dialogul în societate, însă
comunicând selectiv cu „restul“, ba chiar
blocându-şi dialogul între proprii membri.
Cum să-i calificăm, luaţi în ansamblu,
pe cei dintr-un astfel de grup? Sunt ei şi
progresişti, şi reacţionari? Reacţionari
progresişti? Poate numai nişte modernişti
amfibo-logici…
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Domnule Florea Firan,
Am fost de faţă, în „Sala cu oglinzi“,
când poetul Eugen Jebeleanu l-a propus
pe craioveanul Florea Firan să fie primit
în Uniunea Scriitorilor! Marele Zaharia
Stancu, neîntrecutul preşedinte al Uniunii
Scriitorilor, a spus da. Validarea unei
candidaturi venea printr-un simplu da
rostit de scriitorii prezenţi în teribila
odaie cu oglinzi. Nimeni n-a spus nimic
despre naşterea Universului prin Big
Bang, oglindită în scrierile lui Florea
Firan! Nu se obişnuia, la primirea unui
nou membru în Uniune, să se vorbească şi
despre ce se afla în opera... candidatului,
referitoare, bunăoară, la marea găselniţă
a lui Copernic... chestia cu pământul ce se
roteşte în jurul soarelui, şi nu invers! Se
vorbea, e drept, mai puţin de prezenţa lui
Dumnezeu în lume. Florea Firan, profesor
în Bănie, şi mai apoi profesor la Pisa şi
Roma, nu mi-a băsădit niciodată despre
chinurile elevilor şi studenţilor în faţa
fiorosului Bac, sau a doctoratelor, şi nici,
pe cuvânt, nu m-a făcut să înţeleg – eu
n-am înţeles niciodată nici farmecul Tablei
Înmulţirii! – adevărul lui Einstein... că
timpul îşi încetineşte pasul la viteze foarte
mari! Poate l-aş fi încurcat, pe Florea Firan,
desigur, întrebându-l încotro se îndreaptă
timpul cu viteze foarte mari? Acum, după
atâţia ani petrecuţi în fericire danubianopontică, fiecare danubiano-pontic ştie
încotro se îndreaptă timpul cu viteze foarte
mari: spre Curtea Constipaţională.
Cum sunt un prieten declarat al criticului
şi istoricului literar Florea Firan – şi cum îmi
cunoaşte şi părerile despre cei ce se schimbă
mereu la faţă, devenind din zi în zi mai
copleşiţi de propriul lor martiraj, luându-i de
martori pe zeci de cetăţeni aflaţi în viaţă, sau
morţi cu desăvârşire! – o să-mi permit luxul
de a nu încerca să găvaresc despre rezistenţa
prin cultură şi nici despre reînvierea – a doua
venire! – a unor Fii ai Domnului, mai ales
că în zilele trecute a avut loc teribilul Bac,
soldat cu prezenţa unor soldaţi în civil şi în
haine inconfundabile prin curţile şcolilor –
soldaţi înapoiaţi – nu mintal! – cu grăbire
pentru acest examen al elevilor, din războiu
afganistanez, unde rezistau de ani, în faţa şi
în dosul talibanilor anticulturali.
Cum matale, domnule prieten Florea
Firan, te aflai în America, nu pot să
te scutesc să afli ce s-a petrecut prin
mahalaua monahală a justiţiei danubianopontice! În regimul totalitar democratic al
independenţei justiţiei n-o să ne întrebăm
acum – ar fi şi inutil! – ce înseamnă cuvântul
independenţă şi faţă de cine se practică
acest cuvânt?!... Cum nici pământul nu
prea este independent de soare, n-o să ne
îmbăţoşăm acum vorbind, bunăoară, despre
independenţa valahă – danubiano-pontică
– bihoreană faţă de otomani, de austrieci,
de ruşi, nemţi, americani!... N-o să vorbim
nici despre principiul creştin al iubirii
aproapelui – aşa cum i-au iubit romanii pe
daci, fanarioţii pe rumâni!..
Nu mă întreb nici care dintre popoarele
fostului lagăr socialist se puteau considera
independente în anotimpul lui Gorbi
et Orbi, sau Urbi et Gorbi? Eu, ca să fiu
sincer cu neruşinare, mă bucur când aud
că şi în duhul îndoliat, petrecut sub stele
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Independenţa ghilotinei
şi trecerea peste adevăr

amare, unele mirese şi unii miri împătimiţi
de independenţă au înflorit mereu! Pe
Florea Firan, e drept, mai ales în ultima
vreme, când duce în spinare editura şi
revista „Scrisul Românesc“, nu l-am văzut
înflorind – slavă Bogului! – aşa cum prin
Valahia unele flori înfloresc chiar minţind
şi făcând-o de oaie!
Iată, să trecem la independenţa absolută
– a ghilotinei! După o mică paranteză,
totuşi!
Am terminat o piesă – un bolovan de 200
de pagini! – despre soldaţii-eroi înapoiaţi de

împărat?
„Dacă nu ştii, ţi-aş arăta/ Din bob în
bob amorul,/ Ci numai nu te mânia,/ Ci stai
cu binişorul.“
După cum se ştie, camerierul bun
la toate, trăgând cu urechea pe la porţi,
deprinsese limbajul Luceafărului!... Aşa
că şi noul cavaler înşoricat, din insulă,
va plagia – vorba vine! – discursul
Luceafărului! Ce-i zicea frumoasei fetei de
împărat independentul paj?...
„Cu farmecul luminii reci/ Gândirile
străbate-mi,/ Revarsă linişte pe veci/ Pe
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la Troia, după un drum şăgalnic de câteva
mii de ani... Înapoiaţi, vorba vine!... Eu
îi surprind acostaţi într-o insulă în care o
vergură, după cum se ştie, îi transformă în
porci! Groaznic, s-ar putea spune: oştenii
eroici de la Troia ajunşi să vorbească
guiţând! Dar, după cum se cunoaşte,
viclenia libidinală a lui Ulise o convinge
pe prinţesa de pe insulă să-i transleze pe
grăsani în condiţia umană iniţială, ca să
poată pleca pe la căşile lor!... În piesa mea,
însă, soldaţii eroi veniţi de la Troia – via
Iugoslavia, Irak, Afganistan! – refuză să
mai redevină oameni, simţindu-se bine în
starea înşoricată în care se află! Întâlnim
aici – din partea lor, evident! – apariţia unei
lucidităţi obiective – filosofice, în ultimă
instanţă, evident! – luciditate doldora de
învăţăminte referitoare la preţul libertăţii de
a deveni porc. Sistemul de valori al eroilor
sosiţi pe o insulă ... taman din războiul de
la Troia... capătă o superioritate calitativă
incantatorie, orfeică! Unul dintre aceşti
eroi restructuraţi în spiţa ce – categoric!
– aspiră să zboare spre tăriile infinitului,
unul dintre aceşti eroi, deci, îşi încearcă
norocul în obţinerea iubirii Prinţesei!... El,
fiind, probabil, dintr-o obârşie danubianopontică, nu e străin de filosofia pajului!...
Din contră, prin cultură, este foarte legat de
ideile pajului desăvârşit, Cătălin, care s-a
apropiat cu paşi mărunţi, ca udemeriştii,
de fata de împărat, gata s-o înveţe să
desluşească tainele şi concreteţile amorului
fundamental! Ce-i zicea Cătălin fetei de

noaptea mea de patimi.“
Am dat acest scurt exemplu de in
teligenţa dobândită de către paj prin
cultură, fiindcă zilele trecute, la „Liceul
Bolintineanu“, din Bucureşti destui cătă
lini au venit să se adape, bob cu bob,
din ştiinţa iubirii de oameni – trăgând cu
urechea la examenul de Bac al elevilor ce
trebuiau salvaţi de molima corupţiei... Şi,
pe viitor, mai ales şcolăriţele, era necesar
să se prezinte la examene fără sutiene
şi budigăi! Lege! Sigur că aceşti oşteniprocurori înţelepţi aveau salarii – pe merit!
– foarte mari, faţă de profesorii de liceu,
lucru normal într-o societate ajunsă la o
democraţie independentă, fermă, în care
fiecare cetăţean este răsplătit financiar
conform capacităţii sale intelectuale! Un
profesor – fie vorba între noi! – nu se poate
compara cu un procuror, cu un judecător
de la Burta Constipaţională, cu un geniu
de la Electricitate!... Profesorii sunt
dependenţi de şcoală, pe când juriştii nu
sunt dependenţi de o şcoală anume, fiind,
de fapt, dependenţi doar de Independenţa
Justiţiei! Am închis paranteza!
Înainte de a se reîncarna printre oame
ni, într-o sfântă lumină demnă de Revoluţia
spirituală Franceză, Ghilotina, călugăriţă
fiind, din adolescenţă, a fost îngurgitată
de o criză mistică, drept pentru care a în
ceput să poarte pantaloni negri, închi
zitoriali, dătători de o mare siguranţă in
telectuală asupra domeniilor sale carnale,
macaciforme. Sigur, ani la rând, trecând

pe lângă icoane, pe sub icoane, peste ierni
şi veri, pe sub toamne şi primăveri, în ea a
încolţit o năpraznică aspiraţie spre Absolut,
condensată într-o întrebare obsesivă: Cum se
poate veni mai uşor în ajutorul oamenilor?
În biserica mănăstirii, putând avea neobosite
conversaţii, fără complexe, cu sfinţii şi
sfintele din icoane, şi-a dat seama, dânsa,
încetul cu încetul, de tot ce nu ştiau aceste
întruchipări ale virtuţilor – exuberanţa
sexuală, bunăoară, şi melancolia unor
convorbiri cu unii bărbaţi inteligenţi, sau cu
unele femei idioate... Şi era păcat ca nici în
ochii lui Dumnezeu cel din altar nu se putea
observa – doar era vorba de Atoateştiutorul!
– ce daruri şi haruri îţi pot oferi tinereţea
şi sexul, adică apriga sete către virtutea
stricată de ionatanul din paradis! Aşa că în
capul (şi în mintea, evident!) tinerei fecioare
a început să pâlpâie gândul întrupării, într-o
nouă existenţă, a iubirii fără chip anatomic
biped!... Şi aşa a apărut visul preschimbării
ei într-o logodnică dătătoare de bucuria
supremă a existenţei unor oameni – mai ales
bărbaţi, fireşte! – bucuria trăirii unei clipe de
beţie, de împlinire a năzuinţei de a-l vedea
pe Dumnezeu! Universul uman era doldora
de cadavre vii – mai ales ale bărbaţilor,
fireşte! – în care lumina divină scăzuse sau
chiar fusese lichidată de către progresul
social şi sexual, precum şi de întreprinderile
canonice bisericeşti!
Dincolo de condiţiile unei anumite isto
rii, sau ale unei anumite revoluţii, ghilotina
este o idee. Spre care tind diverse persoane
fizice, obiecte, întreprinderi, instituţii – care
s-au străduit să devină idei şi n-au reuşit
în întregime!... Justiţia, bunăoară, care nu
mai vrea să facă parte din şirul povestirilor
de anticipaţie. Fire aventuroasă, doldora
de pasiunea conspiraţiilor secrete şi a
adversarilor aleatorii, justiţia a ajuns să se
bată cu ciocanul în pieptu-i de aramă şi să
susţină că este suverană şi independentă!
Suverană faţă de cine? întreabă cârcotaşii.
Independenţa faţă de cine – şi cum?!
Cu Biblia în mână, în maşini de lux,
peregrinând procurarial printre ţărani bă
trâni şi printre şcolari scoşi din examene
şi căutaţi în budigăi? Ce e drept, e drept,
justiţia, ca şi ghilotina, şi-a desăvârşit ca
lea spre sanctitate! Şi deja are în sângele
ei albastru sentimentul pregnanţei şi al
prezenţei lui Dumnezeu!
Justiţia, ca şi ghilotina, da... Da, dar
justiţia nu este un automat doldora de
adevăruri dirijate prin calcule matematice,
reci, gata să devină adevăruri mecanice,
nu, nu, justiţia posedă o însuşire grozavă –
ce tinde de la un regim politic la altul spre
desăvârşire spirituală – spre sfinţenie! Avem
destule exemple teribile în istorie în care a
triumfat sfinţenia justiţiei, această biserică
a vocaţiei binelui, altruismului şi a nevoii
adevărului de tandreţe! Astfel putem vorbi
cu îndreptăţire despre o fiinţă gânditoare,
justiţia – mai ales cea română! – în care
complementaritatea adevărurilor, verbale,
neverbale, conştiente sau subconştiente,
poate crea noi modele ale realităţii –
ceea ce ar fi, par examplu, disponibilitate
de a se jertfi pe sine a procurorilor şi
poliţailor ce au căutat în sutienele unor
absolvente de liceu existenţa nu neapărat
a unor bănuţi corupţi, ci existenţa unor
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principii dătătoare de fericire spirituală!
Având ca mână dreaptă poliţia discretă
şi ca mână stângă poliţia secretă, justiţia
din România este şi moştenitoarea ideilor
preafericitului Augustin (sfântul) – care
spune: „Dacă spiţa omenească ar trebui să
piară şi dacă ar exista posibilitatea să fie
salvată printr-o minciună, mai bine să ne
abţinem să proferăm această minciună, iar
neamul omenesc să fie lăsat să piară. Dacă,
minţind, îl poţi împiedica pe semenul tău să
păcătuiască, mai bine îl laşi să păcătuiască
decât să minţi chiar şi atunci când prin
minciună l-ai putea împiedica pe semenul
tău de la pedeapsa veşnică, mai bine îl
laşi să piară decât să îl salvezi trecând
peste adevăr“. Da, să piară minciuna din
ţară, să vină autobuzele la „Bolintineanu“
– decât să se treacă peste adevăr!... Mai
ales când se ştie că profesorii au nişte
salarii urieşeşti faţă de bieţii judecători şi
procurori care trăiesc mâncându-şi ce au
sub unghii! E şi firesc, da, ca profesorii,
învăţătorii, medicii etc. – să aibă salarii sub
nivelul Mării Negre! Salariile procurorilor
şi judecătorilor sunt independente! Ca şi
pioşenia poliţailor... De altfel, nu trebuie
să uităm asceza totală a lucrătorilor de la
Balş – faţă de epicurianismul învăţătorilor
şi agenţilor sanitari danubiano-pontici.
Dacă o să ne înapoiem doar până în
secolul XX, trebuie să spunem că justiţia
a trăit pe propriile sale picioare încă din
1907, ţinând cont de aspiraţiile oamenilor
şi fundamentând un fundamental PIB al
dreptăţii! Justiţiei noastre independente şi
suverane i se potrivesc (cu brio!) spusele
lui Einstein despre valoarea oamenilor: „în
timp ce omul de succes este cel ce obţine
din ce în ce mai mult de la alţii şi le oferă
incomparabil mai puţin şi, dacă se poate,
deloc, omul de valoare este cel ce oferă în
schimb celorlalţi din ceea ce este, fără să le
ceară nimic în schimb“.
În cazul morţii lui Nicolae Iorga, Justiţia
noastră independentă a dat tot ce era mai
bun în ea!...
Boierii justiţiei s-au sfătuit mereu între
ei şi, ştiind că au fost aleşi de Dumnezeu
ca să-şi rostească prin tribunale chibzuiala
înţelepciunii – au ţinut cont în independenţa
lor doar de înţelepciunea Tatălui Ceresc,
de cea a Fiului lui Dumnezeu, care a
fost şi Fiul Fecioarei – şi au dat dovadă,
de dimineaţa până seara, de milostenie!
Exact ca şi atunci când i-a venit rândul lui
Antonescu să treacă prin faţa Înaltei soţii
a prea înstelatului cuvios Silvoiţă Porcan,
sau ca şi atunci când le-a venit rândul să
guste din independenţa justiţiei numiţilor
Pătrăşcanu, Ceauşescu!...
Datorită independenţei ghilotinei, Fran
ţa nu s-a bucurat niciodată de un deficit de
libertate! După decesul socialismului, da
torită independenţei justiţiei, la noi a în
florit industria de fier vechi, iar oamenii
rămaşi să se plimbe pe stradă, în libertate,
au fost ajutaţi să-şi cultive virtuţile înăl
ţătoare, privatizatoare... iluminându-se îna
inte de a poposi lângă moaştele Sfintei Pa
rasceva, la o sărmăluţă caldă... Mulţi dintre
români au devenit căpşunari de soi – sfinţi
ai libertăţii, adică! Iar elevi prezenţi la Bac,
în anul Domnului 2013, au avut parte de
o supraveghere evanghelică automată,
din înălţimi, dătătoare de o binecuvântată
purificare a condiţiei umane... Justiţia
a preluat rolul lui Dumnezeu, Morar şi
Kovesi au devenit Fiul şi Fecioara... O,
pardon, pe ministrul justiţiei nu-l ştie
nimeni, el pare că împarte rolul Duhului
Sfânt cu o persoană fără chiloţi abuzivi.
A fost binevenită intolerabila toleranţă
de la Bac, pentru că educaţia prin tortură
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întotdeauna a dat rezultate benefice!
Inviolabilitatea justiţiei, venită, fără
păcate, din patrafirele magistraţilor, cred că
le-a umplut inimile de bucurie părinţilor,
bunicilor, fiilor şi nepoţilor acestora!... Bi
blia pusă pe bordul maşinii de lux, în faţa
casei bătrânului din Moldova, a pulverizat
imaginea iadului şi a crucilor destrămate
ce i-ar fi pândit pe votanţii rătăciţi prin
banalităţile răului electoral...
Ecoul omagial de care se bucură acum
justiţia independentă este, de fapt, certi
ficatul de naştere al noii gramatici – Gra
matica Justiţie-Poliţie – fără de care învă
ţământul românesc nu mai are nicio şansă
de supravieţuire!
În ce priveşte, recunoscându-le juriştilor
o înaltă cultură estetică, nu cred că romantis
mul pus la cale în incinta Liceului „Bolinti
neanu“ e o parodie ridicolă, ci un principiu
ce dă învăţământului anvergura regală a
umorului contemporan românesc!
Trebuie să recunoaştem că nici în Urmuz
nu există un sclipăt mai filosofic decât cel
văzut în jurul Liceului „Bolintineanu“, la
Bac! O, ce acuitate a conştiinţei procurorilor
şi poliţailor! Ce revoltă împotriva clişeelor
cu eleve nedezbrăcate şi deloc căutate de
bani prin sutiene! Ce sens moral înalt, suplu
ca o ghilotină!
Nimic nu este independent în natură?
Lumina lumii nu este independentă de soare,
celulele miocardului nu sunt independente
de cele ale măduvei spinării, ziua nu este
independentă de noapte, moartea nu este
independentă faţă de viaţă – bâzdâgăind
singură prin univers! – viul fiziologic este
logic, niciun atom viu nu-şi depăşeşte
aiurea – cât nu e lovit de vreo boală! –
greutatea propriului destin? Ei, nu, legea
legilor s-a dovedit foarte clară – la Bacul
românesc: justiţia este egală cu oamenii ei,
independentă şi suverană! Aşa că apelăm la
„Cronicarii“ lui Urmuz!
„Cică nişte cronicari/ Duceau lipsă de
şalvari./ Şi-au rugat pe Rapaport/ Să le
dea un paşaport./ Rapaport cel drăgălaş/
Juca un carambolaş,/ Neştiind că-Aristotel/
Nu văzuse ostropel./ Galileu! O, Galileu!/
Strigă el atunci mereu –/ Nu mai trage
de urechi/ Ale tale ghete vechi./ Galileu
scoate-o sinteză/ Din redingota franceză,/
Şi exclamă: «Sarafoff,/ Serveşte-te de
cartof!»/ Morala: Pelicanul sau babiţa.“
Note posibile:
1. Acum, domnule Florea Firan, între
noi fie vorba, nemurirea presupunând
asistenta unei stări fără păcat, trebuia să
fie despărţită de elocvenţa unor bucurii
pământeşti de o graniţă: şi frontiera
asta se putea vedea cu ochiul liber, fiind
compusă din ionatani înverziţi, înfloriţi
şi, evident, aflaţi pe rod! Evaluarea, pe
baza unei analize filosofice, a geografiei
paradisiace, i-a condus pe protopărinţii
oamenilor, Adam şi Eva, la convingerea
fermă că absenţa sau prezenţa ionatanilor
este o chestiune fertilă: merele din rai erau
o sintagmă, o invenţie lingvistică, un cod,
nu o realitate grădinărească!
A mânca ionatanul era o fantezie, o
dovadă a incipienţei dragostei – sentiment
necunoscut în paradis! Curajul celor două
entităţi fiziologice de a ajunge la ţintă – mă
refer la ţinta cunoaşterii, în rai, a stărilor
interzise, oral, de către Tătânele grădinii
fundamentale – ne arată adevărata măsură
a neamului: iubirea! Altor dobitoace, păsări
sau făpturi acvatice, Dumnezeu nu le-a
interzis să mănânce ionatane! Fiindcă aceste
ionatane nu existau – căci nu existau nici
foamea şi setea în paradis! – iar făpturile
din fraza de mai sus nu aveau în mintea

lor inexistentă nicio emoţie, nicio licărire
a materiei cenuşii – care să le împingă să
încerce, în imaginaţie, o stare neparadisia
că, lumească, dătătoare de moarte! Ei,
bine, Adam şi Eva şi-au dorit, mâncând
ionatane, să descopere cum va arăta raiul
fără ei, cum se va putea transforma el întâi
într-o vale a amintirii, apoi într-o vale a
disperării – când Dumnezeu îi va alunga
pe ei dincolo de pârleazul grădinii eterne!
Aşa că îndrăzneala protopărinţilor noştri de
a gusta din universul interzis al ionatanilor
– care, la vedere, arătau splendid, înfloriţi,
împupiţi şi înrodiţi! – arată cum prima
încercare nereprimată a protopărinţilor
noştri de a deveni autonomi a dat roade:
antecesorii noştri şi-au câştigat dreptul de
a nu mai fi nemuritori şi de a putea, dincolo
de paradis, mai spre răsăritul soarelui, să
poată (da!) întemeia imperiul oamenilor,
din care şi noi facem parte!... Aşa că putem
recunoaşte cu dulceaţă că ne tragem din
regnul vegetal şi că am putut să-l vedem pe
Tătânele ceresc, prin ochii protopărinţilor
fundamentali, în dubla sa ipostază: în chip
angelic, bucuros că din pământ roşu a meş
terit omul, şi în chip demonic, negru de su
părare – înţelegând că propria sa alcătuire,
din lut, a avut curajul să mănânce ionatane,
semn sigur că El a făcut o fiinţă imperfectă,
orgolioasă, doritoare, în subconştientul său,
să cucerească şi trendul expierii, moartea!...
Căci moartea este marea Americă pe care
a cunoscut-o fiinţa ratată de Dumnezeu –
când a făcut-o! – omul!
2. Aşa că, domnule Florea Firan, în
perimetrul „Bolintineanu“, batalioanele de
pelicani şi de babiţe, ca să evite un paradis
şcolar corupt, au apărut în autobuze de lux,
gata să zboare, după împlinirea misiei lor
paradigmatice, pristandaice, spre niscaiva
ţări mai calde, paradisiace, unde să se bucure
de fericire, fără să se atingă de ionatane.
Această evoluţie în revers, în invers, a
pelicanilor şi a babiţelor independenţi şi
independente, fac din luna iulie, a anului
2013, un moment de răscruce în izolarea
unei făpturi de propria sa minte – semnul
independenţei supreme!
Pelicanii şi babiţele, fugiţi oficial din
lume, cu autobuzele, în acest iulie româ
nesc, ne arată cât este de lilială şi eficientă
dragostea independentă, scăpată din baie
rile minţii!
Întortocheri fiziologice şi filosofice,
ca în labirintul minotaurului, n-o să mai
existe la niciun liceu danubiano-pontic!
Eroina mitică, justiţia, Ariadna zeului, cu
glas de tenorino-bar-bariton, a găsit ieşirea
din corupţia labirintică şcolară (până la cea
asfaltieră şi industrială nu e decât un pas
de dans) – aşa că totul e OK, autobuzele au
întrupat soarta geniului politic pe pământul
danubiano-pontic!
3. În luna mai, la Oradea, gojdiştii
inteligenţi au sărbătorit cei 60 de ani de
când au absolvit şcoala... Cu această ocazie
am putut remarca – la radio şi la televizor!
– bucuria ce i-a cuprins pe componenţii
luptei pentru pace şi dreptate (singurii
independenţi din România!) când am aflat
meniul oferit apostolului Gigi: la prânz,
fasole cu cârnăciori, supă de legume,
gogoşi cu magiun...
4. Unul dintre cei opt nepoţi ai mei,
Andrei David, elev în clasa a II-a, a revolu
ţionat, după subsemnatul, canonul basme
lor, implementând, desigur, implementând
cu aplomb, o nouă viziune, mai realistă,
asupra relaţiilor dintre vieţuitoare şi natură,
un fel de optimist temperat, uşor ironic şi
deplin lipsit de naivităţi... Adică Andrei
David a pus punctul pe i!
Iată lucrarea sa profetică, revoluţionară,
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Povestea lui Mitică
Într-o zi o cloşcă a făcut un pui. Ea l-a
denumit Mitică. Mitică era un pui foarte
neascultător.
După o lună, Mitică se săturase de
comentariile cloşticăi. Aşa că plecă.
După o zi de mers, Mitică se întâlneşte
cu o vulpe. Vulpea râse:
– Ce minge caraghioasă, de puf! Hai
s-o mănânc.
– Bă vulpe, pe cine faci tu minge de
puf? Vezi că dacă mă superi o să te bat.
– Cine zice?
– Eu!
Vulpea îi trage un şut înalt în fund.
– Oo 8 .... O .... /// ...! zice puiul.
Vulpea se enervă, îl luă de coadă şi îl
băgă pe gât.
5. Pelicanii şi babiţele, făpturi încă din
antichitate sustrase manipulării, unicate,
aflate dincolo de omul-număr, acompani
ate de autobuze, au înfruntat, în perime
trul „Bolintineanu“, comersanţii de idei
academice, distrugându-i până la piele,
prin palpări pe sutiene şi budigăi! Astfel,
da, pelicanii şi babiţele şi-au făcut bine
treaba! Evident, treaba mare, pecetea
independenţei lor suverane!
Adevărul pitulat în spatele oglinzilor
i-ar fi făcut pe spectatori să râdă în hohote...
O, ce comedie, ieşită dintr-o tragedie,
ca în viaţă!... Printr-o simplă inversare
a logicii!... Înlocuind plusul cu minusul,
adevărul bine coafat nu ne-ar mai arăta
nebunia şi moartea, ci superbia vieţii...
Cine vrea să pună în scenă aceste două
versiuni ale piesei, una după alta, va fi, cu
siguranţă, gratulat cu Premiul Pulitzer!
Domnule Florea Firan,
Ce mai este nou pe la Craiova? Prin
Europa, prin America? Prin istorie, e
vânzoleală mare! Prin cultură – vremea
e staţionară. Don Quijote, călare pe o
mârţoagă, alături de Sancho Panza, scu
tierul său, şi el călare, îşi văd de drum:
eroul războinic şi umbra sa paşnică îşi văd
de drum, adică! De fapt, cei doi asta şi sunt,
unul singur: o singură arătare, într-o dublă
aparenţă. Într-un nesfârşit şi transparent
dialog interior. Completându-se reciproc,
printr-o dulce şi alunecoasă anulare apo
teotică. Fiecare vede lumea cu ochii săi,
cavalerul cu ochii plini de vise, scutierul –
cu ochii umbrei, umbriţi de realitatea prin
care trece. Fiecare trăind – împreună! – în
aceeaşi zi, o altă viaţă. Existenţa morilor
de vânt, în inexistenţa balaurilor. O stea
călătorind pe pământ, cu două feţe – prin
grozăvia coşmarului social şi luminescenţa
banalului. Prea multe idealuri, ocrotite de
un lighean, şi o ochire civilă, resemnată,
prin putreziciunea timpului. Suliţa beli
coasă, exact ca un vis – şi pierderea spe
ranţei, cuprinse în aceeaşi secundă. Un
om şi un cal, plutind prin cer, şi umbra lor,
nedezlipită de ei, lungindu-se şi scurtânduse, alunecând pe pământ. În vârtejul ne
buniei luminoase şi al luminii terestre.
Sancho îşi priveşte stăpânul cu înţelegere şi
dragoste, numindu-l Cavaler al Tristei Fi
guri. Nu altfel îşi priveşte Năluca, umbra
regelui Hamlet, fiul, coborând din lumina
morţii în toiul nopţii de la castelul Elsinor.
Ei, aşa se mai întâmplă şi pe la bătrânii
greci. Oameni şi umbre – peste tot! Ei, ce
rost mai poate avea, azi, o idee şi umbra
sa? Ei, da, coborând în zilele prin care ne
petrecem, te poţi întreba, când e vorba
de răzbit cu o editură şi o revistă prin
vârtejul politicăraiei realiste şi al vânturilor
europene, ce rol mai pot avea cavalerii
învrăjiţi şi umbrele lor luminoase?
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Memoria lui

George
STANCA
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u ştiu dacă era necesar să se
prăpădească Adrian Păunescu, pentru
ca musai să declanşeze în mine un
puternic şuvoi de amintiri. Ce zic eu „şuvoi“, o
cataractă, un torent, s-a rupt barajul. Şi, au izbucnit, ele
amintirile, în cele mai mici detalii, cele mai insignifiante
amănunte, de parcă s-ar fi produs ieri, nu prin 1972–
’73. Scriam, sau scrisesem, la revista lui Eugen Barbu,
„Săptămâna“, la pagina „de top“, de muzică rock &
pop & folk, prima de acest gen din ţară. Negustorul
de presă Jenică Barbu nu se sinchisea de acest gen de
muzică, nu-l gusta, dar simţise trendul când preluase de
la Alecu Popovici „Săptămâna Culturală a Capitalei“,
o publicaţie insignificantă, informativă gen „unde
mergem?“, cuprinzând programele de teatru, cinema,
case de cultură, expoziţii, simpozioane ş.a.
Pop, rock and Folk sau muzică uşoară
Tineretul asta asculta: „muzică tânără“, cum eu însumi
am numit-o apoi, la „Flacăra“, ca să fentez cenzura, care
de câte ori scriam într-un articol „cântăreţul pop Nicu
Covaci“, îşi vâra coada ei roşie şi ideologică, şi apărea
în revistă „cântăreţul de muzică uşoară Nicu Covaci“,
de mă suna, apoi, Nicu şi mă beştelea la telefon.
Apropo, de top 10 pe care eu l-am întocmit a la
„Săptămâna“, îmi amintesc că Păunescu avea acasă,
în Str. Sandu Aldea răspândite prin marele lui living,
o puzderie de cartridge-uri inclusiv play-ul de rigoare,
aduse din SUA, unde fusese cu bursă Paul Engle. Este
vorba despre nişte suporturi pe bandă magnetică, mari
cât o casetă video VHS de azi, strămoşul celebrei şi
micuţei casete audio, care nu mergea decât înainte. O
lăsai în play şi curgea nonstop. Un sistem care – nu ştiu
de ce, ca şi cuadrofonia“ nu a prins pe piaţă, el fiind
bătut de caseta audio, cum spuneam. Am observat, tot
uitându-mă fascinat la titluri, că multe, suspect de multe,
erau pe gustul meu, cumpărasem eu de acolo şi că îmi
stârneau nostalgii recente.
Ei bine, atunci Adrian mi-a mărturisit că nu era vorba
de nicio coincidenţă. El primea revista lui Barbu acolo,
în Iowa City, trimisă de la ambasadă, şi citindu-mi topul,
se inspira, îşi procura piesele de pe primele locuri. (Ca
să-i ştiţi gustul muzical, de atunci, vi le pot aminti chiar
cu ajutorul prietenului meu You Tube!: ca să aflaţi ce
degusta poetul prin Americi: Allright now – Free, hard
englezesc de o duritate a sunetului prevestind marile trupe
vulcanice; Close To You – Carpenters, un song usonic,
tipic muzicii uşoare americane de atunci; nu mi-a plăcut
niciodată familia asta de „dulgheri“ dulcegi; American
Woman – Guess Who, alt hard uriaş, in nuce; Raindrops
Keep Fallin’ On My Head – B.J. Thomas, din marele
film Butch Cassidy & the Sundace Kid, moda muzicală
Burt Bacharach cu balansul lui formidabil, dar tot
„americănismele“ generaţiei anterioare, călduţă şi
burgheză care urma să fie copleşită de valul implacabil
al rockului ce va să vină.)
Ştiu că odată, Adrian mi-a permis să merg la el
acasă şi să mângâi toate casetele cu pluşul de praf, să
le ordonez într-o masivă ladă de zestre sprijinită de un
perete al livingului său... Aveam un sentiment vinovat,
de-a dreptul sexual, credeţi-mă! Unde sunt topurile
de altădat’?! Acolo, unde s-au dus şi iubirile, carnale,
fizice, mereu „eterne“...
Istoria Istoriei unei secunde:
sau Geneza Cenaclului
Păunescu mă ştia de pe culoarele Casei Scânteii
şi mai ales din coloanele „Scânteii tineretului“, unde
colaboram la secţia „cultură“ evident cu articole şi ştiri
din lumea pop/rock/folk cu faima de comentator rock
cucerită la „Săptămâna“. Faimă cu care l-am cunoscut
şi pe Pittiş pe care deja începusem să-l frecventez la

Proză

Adrian Păunescu
în amintirile mele
binecunoscuta-i casă din Str. Cazărmii, sus pe Dealul
Spirii pe Uranus, linia tramvaiului 2 care trecea din
Giuleşti către Rahova, la staţia „Niţă Stere“, prima după
Stadionul Republicii, lângă cârciuma „Motanul Negru“.
Ţin la aceste detalii geografice, fiindcă toate au dispărut
sub buldozerele care ne-au dăruit minunata Casă a
Poporului. Cu care se mândreşte tot românul troglodit,
uitând de crimele comise: omeneşti, arhitecturale, un
holocaust imobiliar pe care este ea ctitorită.
Şi, stând odată mai mult la o bere împreună cu Moţu
Pittiş, la Cireşica, anexa neoficială a Teatrului Bulandra,
sediul Izvor, am descoperit că şi el şi eu ştiam aproape
pe de rost (eu, mai mult le povesteam, nu memoram
căci nu am nici memoria propriilor versuri) mai toate
poemele din volumul Istoria unei secunde. Ne era ca o

George Stanca, Adrian Păunescu, Adrian Dohotaru
(foto arhiva G. Stanca)

biblie. Ne înfioram tot recitând, citând şi interpretând.
De altfel, la stilul lui excedentar, Păunescu scria atunci în
câteva publicaţii literare de-o dată, interviuri, reportaje,
rubrici de însemnări, cimilituri, tot; săptămânal, lunar
şi cotidian „Scânteia Tineretului“, în România liberă
condusă de „Papa Paler“ cum îi spunea el familiar dlui
Octavian Paler, cât au fost prieteni, căci nu ştiu când
şi de ce au răcit relaţia. Păunescu era atunci, în anii
’72–’73, ziaristul universal. Nu-i mai ajungea presa
românească. Avea deja o notorietate de breaslă, dar nu
trecuse rampa la marele public, ţinta lui, cum s-a văzut
ulterior... Istoria unei secunde era o carte politică plină
de adevăruri străveziu ascunse, cu metafore despre
„aceste mult prea triste şi prea urâte fapte“ comise de
comunismul lui Dej, relevate, „demascate“ la primul lui
congres PCR de către proaspătul şef Ceauşescu. Ieşirea
din sobă, povestea românilor sub ruşi, ardeam în plină
vară şi nu ştiam de ce; povestea jafului sovromurilor
cu un refren memorabil: hoţule, ce s-a-ntâmplat?/ am
pierdut un cal furat/ acum fără el mi-e greu/ parcă
devenise-al meu.
Aceste formule aluzive trimiţând la fapte de
notorietate politică, socială de atunci, care nu se puteau
exprima direct, au creat chiar un stil de exprimare
jurnalistică. Stilul devenise ulterior frecvent incluzând
toate aceste chestii vârâte, insinuate, ca mersul unei
mici şopârle, a făcut epocă. Noi îi spuneam şopârliţă.
Ei bine, Pittiş, era o enciclopedie de şopârle, le
urmărea, le căuta, le vedea şi unde nu-s, şi ni le semnala
nouă prietenilor cu o imensă satisfacţie. Cum să nu te
înfioare aluziile lirice ale lui Păunescu? Băi Gigi, spunea
Moţu, ar trebui să facem un club, – că tot intenţionam
mai demult – unde să se cânte folk şi rock şi în care
toţi membrii să ştim măcar o poezie din Istoria unei
secunde! Hai să-l facem, eu dau ştirea la ziar, a fost
răspunsul meu!
Aşa a apărut ştirea că peste o săptămână în foaierul
Teatrului Bulandra, la sediul din Izvor se va deschide
Club B, cu obiectivele enumerate mai sus. Deschiderea
a fost peste aşteptări – ce forţă de mobilizare şi
persuasiune avea Pittiş!: Liviu Ciulei, Ogăşanu cu Vali
Marian soţia sa, Rebengiuc cu Mariana Mihuţ, Pino
Caramitru, Irina Petrescu, lume domnule! Mai spre

sfârşitul reuniunii am mai rămas cu Pittiş să bântuim
prin foaier cred că în jurul unui pahar de vodcă. La un
moment dat, am zărit venind spre noi un ins uriaş, mare,
cam stângaci, îmbrăcat într-un uriaş, cum altfel?, fâş-fâş
kaki, mototolit şi fluturând aiurea. La înfăţişarea asta
ciudată de om simplu dar autoritar prin statură şi voce –
căci aşa mi s-a părut mie atunci omul: mai simplu deloc
sofisticat – se adăuga un cap imens cu păr des, lăsat să
crească normal, şi doi ochi urieşeşti, de foc, penetranţi
ca laserul, pe care mult mai târziu i-am putut identifica
a fi de culoare albastră.
Ai venit cam târziu, Adrian, i se adresează Moţu.
Ţi-am spus că nu pot să vin şi am făcut-o, se impune
uriaşul. Atunci am realizat perplex că era Adrian
Păunescu. Pe care eu cititorul, urmăritorul lui – nu era
noţiunea de „fan“ pe atunci – mi-l imaginasem, da!,
înalt, da!, cu ochi fosforescenţi plini de energie, da!,
dar nu aşa ci din contră, un ins uscat, figură de ulceros
slăbănog, ascetic, măcinat de creaţie, existenţă, poezie,
cum apărea el pe atunci în mintea mea. Muntele ăsta de
om nu era cum mi-l imaginam eu. I-am mărturisit asta
lui Pittiş, care doar a râs.
Am dat ştirea în ziar cu mica dar impresionanta
distribuţie. A doua zi Pittiş mi-a povestit că a fost
chemat la conducerea teatrului, sau şi mai rău la
sectorul de partid, şi i s-a pus în vedere că a organizat
o manifestare neautorizată, cu un club neautorizat. „Nu
facem niciun scandal, nu comentăm, nu s-a întâmplat
nimic, tov Pittiş!“ Mama lor de porci! M-am mai întâlnit
apoi cu Păunescu pe culoarele Casei Scânteii, m-a
recunoscut, mi-a mulţumit pentru articol – era o notă,
ce să mai… numai că se vorbea despre el, despre un
club de suporteri, îl flata, fireşte – şi m-a invitat să joc
fotbal cu el, undeva în spatele Scânteii într-una din zile.
Subliniez întâmplarea despre meteoricul Club B pentru
a se înţelege că aici a fost, fără nicio exagerare, sau
deformare, un fel de idee-embrion a ceea ce va deveni
apoi, fenomenul social numit Cenaclul „Flacăra“. In
dus, condus, dirijat, realizat de Adrian, la care Pittiş era
actor invitat, iar subsemnatul motor angajat, organizator
pe partea muzicală, secretar muzical, cel literar fiind
Dorin Tudoran, amicul lui AP din facultate.
Şi aş mai avea ceva de adăugat privind aşa numita
fără mare pompă, dar reala, Geneză a Cenaclului
„Flacăra“. Adrian vedea în Pittiş nu numai un mare
actor, un formidabil improvizator, un tip instantaneu,
inventiv, un ludic extrem de serios. Mai vedea în el
cealaltă faţetă a lui Moţu, care l-a făcut să intre, picând
prima oară la examenul de admitere la Institutul de
Teatru, la Politehnică: aceea a insului, organizat,
calculat, pragmatic, chiar. Şi, el, Păunescu a explicat
asta, a vorbit despre calităţile lui Pittiş într-un articol
din revista „Magazin“, unde AP avea o rubrică numită
Lumea ca lume.
Pentru aceste calităţi enumerate, aici printre altele –
cenaclul dacă nu mă-nşel nu pornise – poetul îl vedea
pe Pittiş un posibil director al unui posibil teatru pentru
tineret. Adică, ceea ce urma să fie Cenaclul, dar condus
de Păunescu, avându-l pe Pittiş ca actor-recitator, dar
şi ca ferment inspirator, până la un moment când a
fost scos, vremelnic, din Cenaclu de către Boss. Asta,
la reclamaţiile, plângerile de „hărţuire intelectuală“,
să zicem, făcute de, culmea!, cei mai apropiaţi amici
ai lui: Anda Călugăreanu, soţul ei pe atunci, actorul
Dan Tufaru, şi subsemnatul. Asta e o altă poveste ce
nu are loc aici. Cert este că Păunescu a ascultat de
„reclamanţi“, deşi îl preţuia enorm pe Moţu. Pe scurt,
viziunea lui AP privind aptitudinile de organizator,
director ale lui Florian Pittiş a fost materializată atunci
când Paul Grigoriu de la Radio România Actualităţi
i-a încredinţat sau l-a susţinut în funcţia de director al
fostului Bucureşti 3, România tineret, devenit azi, postul
Radio 3 Net Florian Pittiş.
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Cronică literară
Proză

Scrisul Românesc

Nr. 8 (120) ♦ august 2013

13

Geo CONSTANTINESCU

Adrian Marino, Viaţa unui om singur

C

→

u volumul Viaţa unui om singur (Editura
Polirom, Bucureşti, 2010) Adrian Marino,
încă de la început, îşi avertizează cititorii că
„faptul de a fi, în definitiv, autentic nu mă consolează“.
Prin urmare, el nu lasă posterităţii un jurnal în sensul
comun al termenului, un jurnal de notaţie a tuturor
minuţiozităţilor unei vieţi, ci o carte
în care expune punctele sale de vedere
despre lumea în care a vieţuit şi de
care se desparte cu acelaşi gust amar
cu care a trăit. Asta pentru că Adrian
Marino s-a considerat şi a fost un om
liber (deşi a fost închis pentru aceste
convingeri de autoritatea comunistă
introdusă de sovietici după 1947,
timp de 14 ani) a făptuit fără oprelişti
în acea lume adversă o hermeneutică
a literaturii, a fost criticul literar
român cel mai tradus în lume şi
nu s-a lăsat înregimentat nici de
tendinţele de castă ale intelectualilor
occidentali, la rândul lor prea supuşi
unor metode şi unor instrumentare
teoretice specifice de reflectare şi
reprezentare a valorilor literare, unde
hermeneutica nu-şi prea avea locul.
Meritul lui Adrian Marino a fost
acela că nu s-a lăsat descurajat nici de fronda, nici de
aparenta indiferenţă a acestora, când îşi alesese un drum
propriu.
În demersurile sale critice, Adrian Marino a fost
preocupat în permanenţă de „rădăcinile“, „izvorul“
ideilor literare, de valoare paradigmatică. Prin scris
a rămas convins că „se înregistrează memoria, se
perpetuează numele autorului, se asigură comunicarea
în spaţiu şi timp“ (după cum observă C. M. Popa în
lucrarea Adrian Marino, ideocriticul impenitent). În
acest fel autorul Vieţii unui om singur adaugă: „Dacă
refuzam, de pildă, canonul literar românesc, în total sau

în parte, «Lovinescu», «Călinescu» nu vedeam de ce
n-aş fi procedat la fel cu oricare alt canon critic străin,
indiferent de reputaţia sa.“ Prin urmare, în calitate de
critic şi teoretician literar a pledat pentru specializarea
culturii, pentru ideea de „sistem, construcţie, sinteză,
erudiţie, enciclopedism cultural, specializare precisă“.
Astfel au apărut 11 volume de critică
publicate în limbi străine de edituri
din străinătate sau din ţară.
Dar înainte de aceasta a fost nevoit
să se rupă din lumea intelectuală
unde pătrunsese cu mult aplomb
(a fost asistentul lui G. Călinescu
la Universitatea din Bucureşti) şi
timp de 8 ani a fost deţinut politic
„prin nu mai puţin de 11 aresturi şi
închisori“ la care se adaugă încă 6
ani de deportare în satul Lăteşti din
Bărăgan. După aceşti 14 ani de luptă
şi de rezistenţă fizică şi intelectuală la
programul comunist de exterminare
a conştiinţei libertăţii individuale,
omul Adrian Marino, victorios
în lupta cu sine şi cu regimul îl
vizitează pe maestrul său spiritual,
G. Călinescu, care între timp
eşuase lamentabil în colaborarea
cu sistemul. Pus faţă în faţă cu discipolul său sărac şi
demn, marele critic, dar micul om, îi prezintă acestuia,
bunurile achiziţionate ca urmare a josnicei cedări:
„Covorul acesta a costat 30 000 lei, acest Luchian
50 000 lei şi alte asemenea detalii într-o ambianţă de
bric-a-brac şi consignaţie. O demonstraţie frenetică,
în avalanşă a succesului său şi a acumulării parvenite.
Incredibilă, cinică şi pitorească, totuşi, în felul său. În
contrast voit cu ratarea mea definitivă“.
Nici despre privaţiunile închisorilor nu vorbeşte,
pentru că şi acolo a fost preocupat mereu să-şi menţină
vie conştiinţa de om liber deschis tuturor posibilităţilor

de cunoaştere. Un soi de pudoare faţă de ceea ce s-a
publicat în România după 1989 îl face să nu le reproducă
în această carte: „Refuz pur şi simplu punerea în valoare
ostentativă şi impudică, eroizarea, exhibiţionismul
rezistenţei“.
Pe Adrian Marino l-a interesat făptuirea, acţiunea,
obiectivarea fiinţei prin creaţie. Proiectele sale erau
de anvergură, deşi nu se integrase niciunei instituţii a
sistemului. Dar le-a dus la bun sfârşit cu competenţă şi
cerbicie, cultura română moştenind rodul unei activităţi
de teoretician al literaturii de-o viaţă, activitate pe care
el însuşi o consideră adiacentă adevăratei sale vocaţii
pe care o va duce, totuşi, la împlinire, după decembrie
1989: „Preocupat de ideologie de tip liberal şi de critica
de idei, am fost constrâns decenii întregi să devin
doar «critic literar» şi de «idei literare», «teoretician
literar» şi «comparatist»“. Dar în jungla veleitarilor
„democraţi“ postdecembrişti dezamăgirea spiritului
iluminist şi european va fi şi mai mare. Mai ales când
în Transilvania iubită, Transilvania care l-a adoptat prin
căsătoria de-o viaţă cu Lidia Bote, alături de politicieni
români ignoranţi şi veleitari, apar politicieni iredentişti
şi revanşarzi adverşi, gen Laszlo Tokes, foarte bine
caracterizat de autor ca fiind „o fosilă politică ieşită
parcă dintr-o cavernă uitată a istoriei“, semănând peste
tot ură şi discordie.
Din păcate, omul european, atât de deschis colaborării
între popoarele moderne ale continentului-leagăn al
civilizaţiei, Adrian Marino s-a dus în cele veşnice. Ne-a
rămas opera lui imensă, inegalabilă şi exemplul unei
vieţi ce nu s-a lăsat întinată de contingenţa pe care şi-a
dorit-o altfel şi pentru care a avut capacitatea de a-şi
învinge propriile slăbiciuni şi suferinţe. Pentru acea
Europă a lui Adrian Marino avem datoria să acţionăm
în continuare, eliminând impostura şi ipocriziile de tot
felul, mai ales în faţa frustrărilor de decenii ale acelor
„fosile ale istoriei“ care cancerează în permanenţă ideile
de comuniune a marilor valori europene, pentru binele
comun.

Cenaclul şi vremea lui

serviciu. Cum să lipsesc din prima zi? Corect! Mai că
am plâns de necaz.
Apoi a venit bomba prin sfârşitul lui februarie: Adrian
Păunescu a fost numit redactor şef la „Flacăra“. Eu, prin
hazard, eram deja prezent în numărul curent cu o seamă
de interviuri cu „de-ai noştri“ din pop-folk: Nancy
Brandes, Marcela Saftiuc, Dorin Liviu-Zaharia, poze
interviuri, dezmăţ! Mi s-a dat o rubrică, apoi o pagină
de realizat şi condus, dedicată acestui gen, pe care, cum
am mai povestit, am botezat-o salutar „Muzică Tânără“.
La deschiderea cenaclului, în toamnă, eram secretarul
lui muzical: descopeream şi lansam vedete. Într-o zi din
octombrie, am fost chemat la AP în birou. Mi s-a spus că
trebuie să organizăm un cenaclu, să caut un loc central şi
primitor, accesibil din Bucureşti, care să fie eventualul
sediu. Aveam un prieten bun, pe regretatul Costică

Popovici, fostul bibliotecar din Giuleşti Sârbi, care
acum avansase în centru, era directorul casei de cultură a
sectorului 1, din str. Slătineanu, pusă undeva prin spatele
ASE-ului. Ombilicul Capitalei! Când i-am spus despre
ce e vorba, Costel a sărit în sus, „bine dragă, dar eu am
fost coleg de grupă, în anul I, la litere, cu Păunescu şi
Tudoran, apoi eu am trecut la fără frecvenţă“, să vină cu
plăcere, a spus omul care ne-a dat sediul „istoric“ a ceea
ce urma apoi să fie imensul, fenomenalul, monstruosul
aparat de manipulare a tineretului, superbul spectacol,
numit Cenaclul „Flacăra“. Am încercat să cuprind aici
toate marile adjective atribuite manifestării înainte şi
după Revoluţie.
Eram într-un delir cum nu am fost niciodată. Redactor
la „Flacăra“, secţia, „cultură-muzică pop/folk,“ se
cretar de cenaclu!, uauuuu! Aveam nişte entuziasme
fabuloase, voluntarisme, iluzii: ce visam noaptea pentru
revistă făceam a doua zi cu un simplu „Da“ de la AP,
cum îi spunea demult regretatul Eugen Seceleanu; de la
Boss cum începuserăm alţii să-i spună. Toată lumea era
a mea. Păunescu era al meu. De fapt, cu tot sufletul şi
chiar restul, eu eram al lui, dar nu conta. Ba, chestia asta
care n-a contat, m-a costat, când după plecarea de la el
câştigasem un concurs la TVR, şi un politruc imbeciloid
numit „Diţi“ Marinescu mi-a respins dosarul, exclamând
„nu am nevoie de gaşca lui Păunescu, la noi în TVR“.
Auzi, loaza „la noi“, Tevereul era de la mama lui deacasă, moştenire de la daci. Aşa se năşteau feudele,
moşiile roşii, comuniste, baronii-tovarăşi, burghezia
roşie. Cu ăştia se lupta acel Păunescu, nebunul dintr-un
sistem, acela bolnav, falimentar. Cel care a scris, le-a
dedicat pamfletul Analfabeţilor.

Ulterior, i-am destăinuit lui Adrian că tot eu sunt
cel care se aflase în spatele întâlnirii lui, lucru rar, cu
studenţii de la Construcţii civile din vara lui ’72. Ce se
întâmplase? Eu eram student la zi. În anul IV am rămas
repetent din cauza unei materii, „elasticitate“, predată
de doamna Kunst-Ghermănescu, soţia marelui Johnny,
imensul antrenor de handbal. D-na era mare amatoare
de poezie şi muzică. La noi, în Tei la facultate, veniseră
cel puţin două mari nume pentru epoca aceea: Cornel
Chiriac, viitorul D.J. de la Europa Liberă, atunci titular
al unei ultrapopulare, printre tineri, emisiuni radio,
devenită etalon pentru mişcarea rock românească,
„Metronom“; şi poetul Marin Sorescu, cel care m-a
uimit prin timiditatea sa dusă până la neştiinţa, neputinţa
de a citi propriile poeme, de parcă erau scrise de altul.
Scriitor, nu vorbitor dl Sorescu.
Profesoara mea de la cursul de Elasticitatea con
strucţiilor, dna Kunst-Ghermănescu, amatoare de poezie
mi-a spus că ar vrea să-l invite pe Adrian Păunescu la
Facultate la o întâlnire cu studenţii. Nu mai ştiu de unde
am obţinut numărul lui de telefon. A fost de acord, dar
mi-a pus ferm o condiţie: să-şi vândă cărţile studenţilor.
Să i se facă stand, Istoria unei secunde, în principal. Am
transmis asta profesoarei. Culmea ironiei, tocmai eu
care îl admiram, care îi „povesteam“ poemele, făcând
apostolate cu căminiştii, nu am putut să vin la întâlnirea
cu poetul. Eram în prima mea zi de lucru, ca funcţionar
la contabilitate – Griviţa Roşie – unde mă băgase tata,
pe obrazul său. Trecusem la „seral“ şi trebuia să am

George Stanca, Adrian Păunescu, Traian Prosan,
Radu Constantinescu (foto arhiva G. Stanca)
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Noaptea cenuşii
Fragment de roman

P

este cinci minute eram în stradă,
înfofoliţi în mantourile lungi şi
grele, sub cerul întunecat şi ne
îndreptam agale spre apartamentul lui Jill,
unde mă mutasem şi eu de curând. Era la
numai zece minute de mers pe jos de clubul
pe care tocmai îl părăsisem, aşa că nu avea
sens să ne grăbim. La început, Jill nu spuse
niciun cuvânt, apoi începu să-mi explice, ca
un fel de scuză, cât de importantă era pentru
ea ziua de mâine, că trebuia să se odihnească
şi să fie în formă pentru nu ştiu ce inspecţie
sau cam aşa ceva... Oricum eu nu ascultam
nimic, aşa că nu conta ce făcea ea a doua
zi, dacă nu voia să vină, putea spune de la
început.
De când trecusem prima oară împreună
pe lângă clubul cu pricina ne propusesem
să venim într-o seară şi nu ştiu cum se
face, dar abia în seara asta ajunsesem să şi
intrăm. Clubul se afla la parterul unui hotel
de lângă Mariahilfer Strasse, unde stătusem
prima dată când venisem în Viena, cu câţiva
ani mai înainte… Atunci fusesem atât de
agitat şi oarecum speriat de tot ce trăiam,
încât nu intrasem niciodată, mai mult din
timiditate, în clubul care se deschidea
primitor în dreapta scării monumentale pe
care urcam spre camera mea de la etajul
al doilea. Acum păşisem din nou în holul
acestui hotel cu nume de prinţ, cu uşoara
emoţie a recunoaşterii, însă fără nicio
urmă de timiditate şi nu mai urcasem scara
impunătoare, ci o evitasem atras ca un
fluture de lampa aprinsă de muzica din club.
La intrare, ne întâmpină un negru vorbind o
engleză americană cu un uşor accent sudist,
din New Orleans speram eu să fie, şi ne ceru
mantourile cu un zâmbet larg şi bonom,
ceea ce îmi provocă o plăcere difuză. O
invitasem pe Jill tocmai astă-seară în oraş
pentru că aveam ceva de sărbătorit. Cu două
seri înainte reuşisem să scriu primele pagini
din ceea ce avea să fie, probabil, noua mea
carte. Şi cum tocmai primisem încă o tranşă
din bursa de pe urma căreia trăiam aici, am
socotit că nu ar fi chiar rău să încep să o
evaporez în felul acesta. Şi pot susţine chiar
şi acum că nu greşisem deloc.
Dar oricum nu mai conta, frigul reuşise
să îmi alunge orice plăcere, şi cum Jill nu
mai zicea nimic de o bucată bună de vreme,
tăceam şi eu, căutând să desluşesc în mintea
mea acordurile lăsate în urmă. Cum nu prea
reuşeam, încercai să mă gândesc la altceva,
dar nu găsii nimic demn de interesul meu
diminuat în mod dramatic. Totul se încâlcea
şi poate că doar încă un pahar de martini
ar fi putut să clarifice lucrurile, să le dea
contur, să le scoată din penumbra în care se
retrăseseră.
Am ajuns în apartamentul lui Jill şi
m-am trântit pe un fotoliu şi am întrebat
dacă nu cumva mai avea nişte vermut. Mi-a
aruncat celebra ei privire inchizitorială,
gata să flageleze orice viciu şi am început
să zâmbesc şi am pus un CD cu Coltrane şi
mi-am văzut pe mai departe de visarea mea,
care începuse să se articuleze din nou. Ea
a dispărut o clipă în baie, s-a dezbrăcat din
mers şi peste cinci minute trecea prin faţa
mea în neglijeu spre dormitor. Eu aveam
ochii închişi şi capul dat pe spate, dar i-am
simţit parfumul discret hărţuindu-mi nările
şi am început instinctiv să mă dezbrac,
închizând la loc ochii pe care îi deschisesem

pentru o clipă doar ca să mă asigur că era tot
ea, la fel de frumoasă şi de promiţătoare.
O trompetă răsuna în noapte şi eu
începusem să-i mângâi spatele lui Jill, aflată
în faţa oglinzii de lângă pat. Dantela îmi
gâdila mâna şi când buzele mele îi atinseră
puful transparent de pe ceafă, mâna se afla
deja în locul cel mai fierbinte al corpului ei.
– Jim, te rog, ţi-am zis că mă trezesc
devreme... Vocea ei cântată rostise aceste
cuvinte fără niciun regret şi asta mă întrista
şi mai mult şi atunci îmi dorii să nu fi părăsit
niciodată fotoliul stacojiu, să fi rămas acolo
cu orice preţ, ca în cel mai confortabil uter.
Mi-am dat seama imediat că imaginea asta
cu uterul e de cacao, dar nu aveam timp de
consideraţii filologice, aşa că trecui la sânii
lui Jill, care nu se împotrivea mângâierii,
dar nici nu îi dădea curs, era ca şi cum nu ar
fi fost vorba de corpul ei, ca şi când m-aş fi
jucat cu un trup imaginar.
– Hai să facem dragoste, dă-l dracului
de serviciu!
Jill îmi zâmbi, mă sărută rapid, se
ridică şi, fără să ştiu când, era deja în pat,
cu plapuma până sub bărbie, uşor ghemuită
şi mă privea căscând. Nu mai era nicio
speranţă. Totul se terminase, urma să ne
vedem a doua zi dimineaţă...
Mă duc în salon şi mă aşez în fotoliul în
care stăteam şi mai înainte, muzica e aceeaşi
şi curge în continuare fără mine, îmi dau
capul pe spate şi încerc să nu mă gândesc la
nimic, dar asta înseamnă, nu-i aşa, că tot mă
gândesc la ceva, adică la faptul că trebuie
să nu mă mai gândesc la nimic şi asta mă
irită. Nu mai vreau deci să gândesc nimic,
dar îmi vin în minte sute de alte vorbe şi
chipuri şi cuvinte scrise pe foi de doi bani,
de ziar prăfuit sau de carte îngălbenită, de
anticariat. Şi nici măcar nu am ce bea.
Mă ridic să mă conving că nu mai este
chiar nimic de băut şi constat că am dreptate,
ceea ce mă întristează şi mai tare pentru că
eu nu am dreptate decât în ceea ce priveşte
lucrurile nasoale ale vieţii şi asta o ştiu de
mult, de când eram la şcoală. Acum e la fel,
dacă presimt că Jill nu are chef de mine,
atunci e clar că nu are, dar când sper că voi
fi singur cu jazz-ul meu şi cu un martini
limpede, atunci se găseşte cineva să sune la
uşă sau măcar la telefon. Acum, când m-am
reaşezat în fotoliu, exact la asta mă gândesc.
Probabil că cineva o să sune la telefon sau
la uşă, deşi nu pare posibil, este duminică,
este 12 noaptea, dar niciodată nu se ştie, iar
când vine vorba de mine, oho, eu sunt chiar
regele imprevizibilului.
Noaptea pare că a coborât chiar dintr-un
saxofon şi mi s-a lipit de creier şi e atât de
bine, am deschis puţin geamul şi aerul tare
al începutului de iarnă îmi face plăcere. Cu
capul dat pe spate mă gândesc la Eva, iubita
mea de la 15 ani, pe care nu am sărutat-o
niciodată, pe care nu am strâns-o goală
în braţe niciodată, dar care mă bântuie
din când în când, aducându-mi aminte de
vremea când eram totul... N-am mai văzut-o
de mulţi ani şi constat că nu mi-e deloc dor
de ea, de fapt nu simt nimic în ceea ce o
priveşte, e doar o amintire în alb şi negru, ca
filmele care îmi plac atât de mult, dar asta
e deja altă discuţie... În plus, nici nu ştiu
cum a ajuns în mintea mea tocmai acum,
cum s-a amestecat printre senzaţiile date de
muzica asta infernală... ce caută pletele ei

negre în noaptea asta neagră cu muzica asta
neagră (Loius Armstrong îşi ascute în tot
acest timp trompeta). Nu-i iubesc pe negri
decât atunci când cântă jazz, îmi spunea
un prieten, pe care, de asemenea, nu l-am
mai văzut de mult timp şi nici nu mai ştiu
unde este de fapt. Îi spuneam că este rasist,
dar în secret îi dădeam dreptate, jazzul este
Olimpul negru, Orfeul negru nu poate cânta
decât jazz... Poate că noi nu înţelegem nimic
din muzica asta, îi mai spuneam, dar oricum
nu-mi pasă, felul în care mă face să simt
exclude orice înţelegere. Ce poţi pricepe
dintr-un extaz?!
Arcurile fotoliului meu gemură atunci
când am fost smuls din visarea mea dintre
lumi de ţârâitul telefonului ucigaş, pe care
îl presimţisem mai devreme, dar pe care îl
uitasem între timp. Astfel că acum mă aflam
în mijlocul încăperii, confuz, încercând
să-mi dau seama de unde venea zgomotul
strident care nu era nici pe departe saxofonul
înfierbântat de lângă urechea mea. În cele
din urmă am întins o mână spre telefonul de
pe comodă, care a tras tot corpul după ea şi
cu o voce răguşită am răspuns într-o doară.
– Bună, Jim, iartă-mă, e atât de târziu,
dar acum am ajuns în oraş şi nu cunosc pe
nimeni în afară de tine şi voiam să-ţi spun că
sunt aici şi că poate ai avea chef să ne vedem.
Am aflat de mai mult timp că ai venit aici
pentru o perioadă, nu am înţeles prea bine
de ce, ca să scrii romanul despre care îmi
vorbeai în liceu sau cam aşa ceva... oricum,
mă bucur că eşti aici şi mă gândeam că am
putea să ne revedem după atâta timp... dacă
poţi şi ai chef, desigur, nu ştiu, am ezitat să
te sun, dar... în fine, acum că am făcut-o...
Ce mai faci, Jim?!
Încet, încet, glasul mi s-a limpezit în
minte şi mi-a desfăcut sacul cu amintiri pe
care îl dusesem de mult în podul cu ve
chituri. Vocea Evei era inconfundabilă şi
atunci mi-am surprins inima bătând tare
şi inexplicabil. Mă trezisem brusc din
uşoara beţie în care mă aflam şi pe care
nu reuşisem, din lipsă de mijloace, să o
transform într-o beţie zdravănă, aşa că doar
mi-o imaginasem. Ce puteam să răspund?!
Cui, de fapt, trebuia să-i răspund? Nu ştiam
cine se afla dincolo de firul de plastic,
fetiţa de acum peste zece ani, de care mă
îndrăgostisem într-un mod aşa de ciudat, sau
femeia de acum, pe care nu o cunoşteam?!
Vocea părea aceea a fetiţei, dar ceea ce
îmi spusese nu lăsa să se întrevadă niciun
dubiu că era vorba despre femeia peste care
trecuseră anii. Ce puteam să-i spun?! Nu
puteam să mă prefac surprins, deşi eram cu
adevărat şi nu ar fi fost nicio prefăcătorie
în fond, dar nu puteam, mi se părea prea
banal, evident că eşti surprins când te sună
pe nepusă masă o fantomă din urmă cu zece
ani şi exclamaţiile după ora 12 noaptea mi
se păreau indecente dacă nu erau făcute
la adăpostul budoarului. Dincolo dormea
femeia pe care o iubeam şi vecinătatea ei
mi se părea nu numai inconfortabilă, dar
transforma acest telefon într-o experienţă
de-a dreptul revoltătoare. Ce era să fac?!
Aşa că am tăcut şi a tăcut apoi şi Eva şi tot
ea m-a întrebat dacă nu cumva greşise, dacă
era Jim la telefon, iar eu i-am confirmat
atunci parcă dezmeticindu-mă că era chiar
el. Şi ea m-a întrebat din nou ce mai fac, o
altă chestie stupidă pe care o detest, ce dra

Proză
cu era să-i răspund, cum să povestesc ce fă
ceam atunci, când atunci nu făceam nimic,
şi cum să fi făcut referire în două fraze la
cei zece ani de când nu o mai văzusem, era
imposibil. Mi-a trecut prin minte să îi spun
că aşteptam să mă sune, dar ar fi părut că
bravez, astfel că am renunţat. Aşa că i-am
spus că fac bine, ca şi când ne-am fi întâlnit
pe stradă zilnic şi nu era decât o întrebare de
curtoazie, cum probabil că şi era de fapt.
– Mă bucur că ţi-e bine, Jim... Mă bucur
nespus... Ei, ce zici, ştiu că pare ciudat, dar
vei avea timp pentru o veche prietenă?!
Încă eram lovit cu ceva greu în cap,
începuse să-mi crească şi un cucui fantastic
între timp, vocea de la telefon îmi pusese
o nouă întrebare care suna mai degrabă
a invitaţie, dar al cărei sens încă nu îl
desluşeam. În primul rând, când devenisem
noi prieteni şi mai ales vechi?! Şi ce aş fi
putut să îi spun eu în momentul de faţă?!
Aşa că am zis din nou bine. Şi atunci vocea
a început să râdă uşor şi să se scuze din nou
pentru că mă trezise din somn. Nu făcea
nimic, bineînţeles, dimpotrivă, îmi părea
chiar bine că o auzeam, cuvintele politicoase
mi-o luaseră înainte, se articulau singure,
fără să se mai folosească de mine. Poate era
mai bine aşa.
– Deci, când ne vedem?! Ştii… probabil
că n-o să stau prea mult în oraşul ăsta…,
a mai întrebat vocea şi atunci, din toate
cuvintele din memoria mea destul de pro
digioasă, a ieşit la suprafaţă unul extrem de
ciudat, care m-a surprins şi pe mine şi al
cărui stăpân am devenit pe loc:
– Acum.
Ce dracu mai însemna şi asta?! Ce voiam
să spun de fapt?!
– Bine, a mai spus vocea, deloc surprinsă,
eu sunt la Astoria, te aştept în hol să bem
ceva. Te pup! Şi vocea a dispărut în noapte,
aşa cum venise, lăsându-mă cu sunetul mol
com al unui pian care nu mai înceta să-mi
destăinuie toate secretele sale...
Nu puteam pleca de acasă, nu acum, nu
la ora asta, nu aşa... Şi nu era vorba doar
de faptul că Jill ar fi putut să se trezească
oricând, dar oricum nu ar fi fost normal.
Hmmm... ce ciudat... cine şi-ar fi închipuit,
Eva... Mă plimbam prin încăpere şi aş fi
trezit-o pe Jill, dar nu aveam ce să-i spun şi
oricum nu aş fi ştiut ce să fac cu exactitate,
chiar dacă aş fi fost singur... Nu, e clar, nu
pot pleca, trebuie să sun înapoi, să-i spun
că a fost o confuzie, că nu se poate la ora
asta, că mâine, pe lumina zilei, vom mai
vedea, desigur, ne vom întâlni, dar acum e
imposibil, im-po-si-bil...
Telefonul îmi transpirase în mână când
se auzi vocea somnoroasă a hotelierului care
îmi spuse că nu exista nicio domnişoară sau
doamnă Eva cazată în hotelul acela şi că nu
ştie să se fi cazat cineva în ultima oră acolo,
poate mai devreme, mult mai devreme...
Hmmm... nu prea îmi venea să-i mul
ţumesc pentru răspuns, dar am făcut-o totuşi
şi problemele mi s-au dublat. Înţelesesem
eu bine Astoria?! Poate că mi se păruse sau
îmi venise în minte acest răspuns la fel de
inexplicabil ca acel acum. Cine ştie?!... Nu
mai eram sigur de nimic, în afară de faptul
că nu era nimic de băut în casa aceea şi ăsta
chiar era un motiv bun de a ieşi. Ce puteam
să fac?!
Mi-am dat seama în curând că nimic.
Conjunctura mă aruncase în braţele firave
ale aventurii. Am scris în fugă un bilet cu
trei cuvinte: Ies după martini. L-am aşezat
în mijlocul fotoliului şi mi-am luat haina la
repezeală. Nu ştiu exact cum de eram îm
brăcat, dar a fost bine când am descoperit
asta. Nu mai pierdeam niciun pic de timp.
Am ieşit fluierând ultimul acord de pian.
Când am ajuns în stradă, noaptea era tot acolo
unde o lăsasem cu vreo două ore în urmă.
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Potop de cubişti
la Metropolitan Museum!

A

m mai avut prilejul să vor
besc despre fascinantul
Metropolitan Museum din
New York, cu strălucita sa colecţie de pic
tură şi sculptură din întreaga lume. Ei bine,
de curând muzeul a primit una dintre cele
mai importante donaţii din istorie. Filan
tropul şi faimosul tycoon al industriei cos
metice, Leonard A. Lauder, în vârstă de
optzeci de ani, a promis celebrei instituţii
de artă newyorkeze întreaga sa colecţie
de 78 de piese cubiste, picturi, desene şi
sculpturi! Este vorba de 33 de lucrări de
Picasso, 17 de Braques, 14 de Légers şi 14
de Gris. Colecţia este evaluată la mai mult
de un miliard de dolari. Aceasta îl pune pe
Leonard A. Lauder, care este cunoscut ca
unul dintre cei mai importanţi colecţionari şi
mecenaţi de artă din marele oraş, în aceeaşi
ligă cu cei mai generoşi donatori din istoria
muzeului, precum Michael C. Rockefeller,
Walter Annenberg, Henry Osborne Have
mayer şi Rober Lehman. Specialiştii afirmă
că această colecţie de cubişti este una
dintre cele mai cuprinzătoare din lume, la
fel de bună, dacă nu superioară renumitelor
Museum of Modern Art (MOMA) din
New York, Muzeul Ermitage din Saint-

Picasso – Femeie pe fotoliu

Petersburg şi Centrul Georges Pompidou
din Paris. Colecţia donată de Leonard A.
Lauder ne spune povestea unei mişcări
care a revoluţionat arta modernă şi, în
acelaşi timp, umple un gol semnificativ în
patrimoniul Mentropolitanului newyorkez,
care era îndeobşte cunoscut ca având
foarte puţină artă din perioada timpurie a
secolului XX. Să amintim doar faptul că
primele pânze cubiste de la Met au fost
achiziţionate abia în 1996.
„Dintr-o singură mişcare, această do
naţie pune Metropolitanul în fruntea mu
zeelor care colectează artă de la începutul
secolului trecut, a declarat directorul Muze
ului Metropolitan, Thomas P. Campbell.
Este o colecţie extraordinară, fără pereche,
a adăugat el, visul oricărui director de mu
zeu!“ Discuţii şi pertractări între Lauder şi
Metropolitan Museum începuseră cu ani
în urmă, iniţial cu Philippe de Montebello,

multă vreme directorul instituţiei, care
s-a retras în 2008, şi mult mai recent cu
Thomas A. Campbell. Cu toate că Lauder
a refuzat să indice ce mari aşezăminte de
artă „curtau“ această nepreţuită colecţie,
experţii din lumea muzeelor de artă au
spus că celebra National Gallery of Art sin

Braque – Terasa Hotelului Mistral

Washington se afla cu siguranţă printre ele.
Dar, ca un bun cetăţean al New Yorkului,
şi conştient că îmbogăţeşte în mod radical
una dintre cele mai iubite şi istorice
instituţii, Lauder a văzut în Metropolitan
locul perfect care să-i găzduiască şi să facă
publică această colecţie.
„Ori de câte ori donez ceva unui
muzeu, vreau ca acest act să însemne ceva
transformativ, a explicat marele filantrop.
Nu a fost deloc greu, am bătut la o uşă şi
aceasta mi s-a deschis cu uşurinţă.“ Pe
scena iubitorilor de artă din New York,
atât de populată de colecţionari, Lauder
face oarecum figură singulară. În timp
ce mulţi alţii s-au distins făcând achiziţii
spectaculoase, din toate perioadele artei,
lăsându-se seduşi mai ales de ultimele
orientări contemporane, Lauder, fără să
facă mare vâlvă, a construit cu tenacitate
o colecţie de artă orientată spre un singur
curent: cubismul. Astfel a colectat el, cu
gust şi răbdare, timp de 40 de ani. Donaţia
făcută Metropolitanului nu are niciun fel
de restricţie şi va putea fi expusă după cum
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Din partea
cealaltă

consideră de cuviinţă curatorii celebrului
muzeu. Metul a început, de altfel, deja să
primească lucrări din colecţie şi plănuieşte
să deschidă expoziţia de cubism în toamna
anului 2014.
„Îmi plăcea ceea ce este estetic, măr
turiseşte Lauder. Pe vremuri, când am în
ceput să colecţionez, lucrările de care eram
interesat eu se găseau din belşug, mai ni
meni nu le voia. Erau, de altfel, şi relativ
ieftine, căci la modă erau impresionismul şi
post-impresionismul.“ Leonard A. Lauder
şi fratele său Ronald S. Lauder, nu altul
decât fondatorul minunatei Neue Galerie
de pe Upper East Side împart amândoi
această caracteristică de a colecţiona cu
un anume focus precis. „Nu poţi să pui
laolaltă o colecţie bună dacă nu eşti con
centrat, disciplinat, tenace şi dispus să
plăteşti mai mult decât îţi poţi permite!,
spune Leonard. De ori de câte ori m-am
gândit să cumpăr ceva mi-am pus imediat
întrebarea cum se va potrivi acel ceva cu
restul colecţiei mele, pe care o vedeam ca
pe un veritabil muzeu.“ Nu e, astfel, de
mirare că foarte multe piese provin din cele
mai celebre colecţii de cubişti din întreaga
lume, inclusiv aceea a Gertrudei Stein,
a bancherului elveţian Raoul La Roche
şi a istoricului de artă britanic Douglas
Cooper. Adesea, mărturisea Lauder, i-au
trebuit ani de zile ca să poată găsi ceea ce
dorea să cumpere. A călătorit, în timp, de
la New York în Elveţia de atâtea ori încât
nu-şi poate nici măcar aminti bine numărul
acestor deplasări. Cu ajutorul lui Emily
Braun, o istorică a artei care a lucrat timp
de 26 de ani ca un curator al colecţiei lui,
Lauder a fost în stare să cumpere de pe
piaţa artistică piesele cele mai relevante
şi de valoare. Ca rezultat, multe dintre
lucrările din colecţia sa au o semnificaţie
istorică deosebită. Astfel, două peisaje
provin din faimoasa expoziţie Kahnweiler.
Este vorba de picturile lui Braque Terasa
Hotelului Mistral (1907) şi Copaci la
L’Estaque (1908), considerată una dintre
primele picturi cubiste în absolut, o nouă
formă de spaţiu pictural la care Braque a
ajuns după studiul prelungit şi amănunţit al
peisajelor lui Cézanne.
Unele dintre aceste piese care vor
constitui de acum gloria Metropolitanului
newyorkez sunt veritabile „premiere“ în

New York – Muzeul Metropolitan
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felul lor. Presa de ulei a lui Picasso, din
1909, a fost prima pictură cubistă văzută
vreodată în Italia, cu importante influenţe
asupra futuriştilor italieni. O altă lucrare
a lui Picasso, Independentul, din 1911,
este prima în care artistul experimentează
detaliul tipografic, în acest caz litera gotică.
Farfurie cu fructe şi pahar a lui Braque,
din 1912, constituie primul colaj de hârtie
cubist vreodată creat. Unele dintre picturile
şi sculpturile din colecţia lui Lauder au fost
în mod special considerate radicale pentru
timpul lor, ca de exemplu Femeie pe fotoliu
a lui Picasso (Eva), lucrarea artistului din
1913–1914, imaginea iubitei lui din acea
perioadă, Eva Gouel, în care el traduce
trupul feminin în propriul său limbaj
cubist. Iar sculptura aceluiaşi Picasso Cap
de femeie, din 1909, este considerată a fi
prima sculptură cubistă. Acestea şi multe
altele vor constitui puncte de maxim interes
ale unui muzeu care, când alte aşezăminte

Picasso – Cap de femeie

similare achiziţionau cubism era mai
degrabă preocupat să-şi îmbogăţească
patrimoniul cu lucrări ale lui Picasso din
Perioada albastră şi Perioada roz. Iată
că, prin această fericită donaţie, istoricul
muzeu newyorkez se va putea făli acum şi
cu una dintre cele mai prestigioase colecţii
de cubişti din întreaga lume!
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Scrisori
din
America

Deyan Ranko
Brashich

C

u toate că nu l-am cunoscut per
sonal pe Constantin Brâncuşi,
din 1968 şi până în 1983 am avut
o legătură strânsă cu una dintre lucrările
sale de marcă: Muza – aflată acum în
Muzeul Guggenheim din New York –, o
sculptură în marmură şlefuită dedicată
mitului femeii. Legătura mea a fost una
pur legală în cadrul litigiului pentru a
decide proprietarul de drept al sculpturii,
între Muzeul Guggenheim şi Ileana Bulova
Lindt, născută Ileana Pociovalişteanu în
Târgu Jiu.
Am văzut Muza pentru prima dată
într-o dimineaţă rece de decembrie, în

C. Brâncuşi – Măiastra

1971. Am rămas mut de admiraţie. Decorul
întâlnirii era cu totul nepotrivit. Muza se
afla într-o cutie de lemn, înfăşurată în pufi
de bumbac, aşezată pe trotuarul din faţa
Muzeului Guggenheim. Pentru a verifica
autenticitatea sculpturii în favoarea Ilenei
Bulova, clienta mea şi proprietara operei,
cutia de lemn fusese deschisă forţat de
către şeriful local, executând o hotărâre
judecătorească. Pentru mine Muza a fost
dragoste la prima vedere. Brâncuşi nu a
fost doar părintele sculpturii moderne, cel
mai apreciat sculptor al secolului 20, ci
şi cel care prin opera sa a definit arta în
sine. Operele lui s-au vândut la licitaţii la
preţuri remarcabile: Pasărea Măiastră –
27,4 milioane dolari în 2005, Madame LR
– 36,8 milioane dolari în 2009, Prometeu
– 12,8 milioane dolari în 2012, în contrast
cu preţul de 600 dolari plătit pentru Pasă
rea Măiastră în 1926, ceea ce a generat
controversa de care vorbim. În 1926, C.
Brâncuşi a trimis o serie de sculpturi la o
expoziţie avant-garde în New York, găzduită
de Galeria Brummer, al cărei proprietar,
Joseph Brummer, originar din Ungaria, era
un vestit colecţionar şi negustor de artă în
lumea New York/Paris. La intrarea în Statele
Unite, vameşii au deschis lăzile trimise
şi „au descoperit 20 de ouă misterioase,
obiecte cu forme ciudate sculptate în
lemn, metal sau marmură şlefuită. Unul
dintre ele i-a zăpăcit cu desăvârşire: o
piesă din bronz strălucitor, subţire, cam de
un metru înălţime, cu unul dintre capete
umflat şi puţin înclinat, denumită Pasărea
Măiastră.“ La vremea aceea, Brâncuşi era
deja un artist consacrat, dar şi controversat.
În 1913 expusese la Salonul Independent
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Pasărea măiastră –
„unealtă de bucătărie“

în Paris, precum şi la renumitul Armory
Show în New York. În 1920, la expoziţia
Salonului din Paris, lucrarea sa Prinţesa X,
un falus din bronz strălucitor, a scandalizat
oraşul şi a trebuit să fie retrasă din expoziţie
în febra unei controverse centrată pe
explicaţia lui Brâncuşi cum că lucrarea ar
fi fost interpretarea proprie a „încercărilor
de-o viaţă ale Prinţesei Maria Bonaparte de
a avea un orgasm vaginal“.
Certificatul vamal care însoţea Pasărea
la intrarea în Statele Unite, lista valoarea
sa la 600 dolari, descriind-o ca o „operă
de artă“ exclusă taxelor vamale. Pentru
inspectorii vamali însă, o bucată de bronz
strălucitor nu reprezenta nicidecum artă.
Fiind de loc asemănătoare oricărei păsări
pe care ar fi văzut-o sau imaginat-o vreo
dată, vameşii au decis că Pasărea nu era
câtuşi de puţin un obiect de artă, ci un
obiect metalic ce se poate încadra cel mai
bine în categoria „Ustensile de bucătărie şi
produse pentru spital“; ca atare i s-a aplicat
„tariful standard pentru obiecte fabricate
din metal“: 40 la sută din preţul de vânzare,
adică 240 dolari (cam 2 400 dolari în banii
de azi). Decizia iniţială de catalogare a
Păsării, precum şi a oricărei alte lucrări
a lui Brâncuşi importate în Statele Unite,
drept „Ustensile de bucătărie“, şi, ca
atare, supuse vămii, a fost susţinută de
reprezentatul Curţii Federale de Apel, F.J.H.
Kracke, care a comentat într-un interviu
publicat în „New York Post“ că „un număr
de persoane, înalte cunoscătoare de artă, au
fost consultate pentru a-şi exprima opinia
în privinţa artei lui Brâncuşi... Una dintre
opinii (guvernamentală) a fost: „Dacă asta
este artă, eu sunt zidar“. O altă opinie:
„Puncte şi linii sunt la fel de artistice ca şi
lucrările lui Brâncuşi“.
Vameşii aveau să afle curând că nu este
bine să te joci cu persoane influente. Renu
mitul fotograf Edward Steichen, proprietar
al variantei Păsării Măiastre în discuţie,
s-a aliat cu alţii asemeni lui, ca Doamna

Harry Payne Whitney – fondatoarea Mu
zeului de Artă Americană Whitney, Al
fred Stieglitz – un fotograf, căsătorit cu
Georgia O’Keefe, cu editorul publicaţiei
Camera Work şi cu partenerul acestuia –
proprietari ai Galeriei 291, care a expus
pentru prima dată în Statele Unite lucrări
de Henri Matisse, Auguste Rodin, Paul
Cezanne, Pablo Picasso şi Brâncuşi. Condé
Nast, împreună cu publicaţiile sale Vanity
Fair şi The New Yorker, erau de asemenea
suporteri înflăcăraţi. Disputa între ceea ce
este şi ceea ce nu este artă din punct de
vedere vamal, a fost în final rezolvată prin
verdictul procesului Brâncuşi vs Statele
Unite ale Americii. Obiectul disputei era
clar: era Brâncuşi un sculptor profesionist,
era într-adevăr Pasărea un obiect de artă,
original şi cu un scop practic, având în
vedere părerea guvernului cum că arta nu
are niciun „scop practic“? Cei doi martori
pentru guvern au fost Robert Aiken şi
Thomas Jones – profesor la Universitatea
Columbia, ambii renumiţi la acea vreme,
dar demult uitaţi în ziua de azi. Martorii
apărării au fost Steichen, editorul revistei
„The Arts“, editorul revistei „Vanity Fair“,
directorul Muzeului de Artă Brooklyn,
criticul de artă Henry McBride şi sculptorul
Jacob Epstein. În ton cu conţinutul de
artă modernă a procesului, declaraţiile
martorilor au fost suprarealiste, ca dovadă
înregistrarea ce urmează – fragment din
interacţia între Steichen şi judecătorii Waite
şi Young:
Waite: Cum numeşti asta?
Steichwen: Folosesc acelaşi cuvânt ca
sculptorul, o pasăre.
W.: Ce te face să o numeşti pasăre, tu o
vezi ca pe o pasăre?
S.: Nu arată ca o pasăre, dar o percep
ca o pasăre, a fost descrisă de artist ca o
pasăre.
W.: Aşadar, faptul că artistul a numit-o
pasăre este îndeajuns pentru tine ca să o
vezi ca pe o pasăre?

S.: Da, onorate judecător.
W.: Dacă ai vedea-o pe stradă, nu ţi-ar
da prin minte să o numeşti pasăre, nu-i aşa?
S.: (nu răspunde)
Young: Dacă ai vedea-o într-o pădure,
ai trage cu puşca în ea?
S.: Nu, onorate judecător.
Sculptorul Epstein a fost întrebat dacă
a obţinut vreodată „un certificat atestând în
scris“ faptul că este sculptor şi artist. A fost
întrebat „Cu ce te ocupi acum?“ şi „Ai creat
vreodată ceva asemănător cu acest obiect
(Pasărea)?“ „De ce crezi că acest obiect
este o pasăre?“ În răspunsul său, Epstein a

C. Brâncuşi – Muza

prezentat o sculptură egipteană, veche de
trei mii de ani, reprezentând o bufniţă, şi
a fost întrebat „Aripile şi picioarele nu se
văd, şi totuşi ai impresia că este o bufniţă?“
Întrebarea asta îl întrece pe Lewis Carol
însuşi, în Alice în Ţara Minunilor, şi are
tot atâta sens cât poemul Jabberwocky.
Presa a fost inundată de comentarii ca de
exemplu: „A întreba martorii dacă Pasărea
este într-adevăr o pasăre este mai presus
de ridicol“. Ziarul „The New Yorker“ a
publicat o fotografie a sculpturii, însoţită
de comentariul: „Dacă este o pasăre,
împuşc-o!“
Judecătorii au decis: „Fie că simpatizăm
sau nu aceste idei noi“... „este evident că
s-a dezvoltat o nouă şcoală de artă“. Au
anulat taxa vamală de 240 dolari şi au
acceptat intrarea Păsării în Statele Unite,
cu o valoare curentă de 25 milioane dolari,
menţionând: „Obiectul în discuţie pare a
avea un scop pur ornamental, folosinţa sa
fiind aceeaşi ca şi orice altă piesă de artă
creată de artişti consacraţi. Este frumoasă
şi simetrică, şi, deşi nu este chiar uşor să
o asociezi cu o pasăre, este, fără îndoială,
plăcută la privit şi deosebit de ornamentală.
Noi decidem că este o lucrare originală,
creaţia unui sculptor profesionist, că
este o sculptură, operă de artă, în decizia
autorităţilor mai sus menţionate; aceasta
este decizia noastră, şi îi acordăm lucrării
intrarea scutită de vamă în Statele Unite,
în conformitate cu articolul 1704“. Astfel,
Pasărea Măiastră a încetat să fie o unealtă
de bucătărie, şi a devenit din acel moment,
o operă de artă.
Traducere de Alexandra CARIDES

Proză
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Aer de New York în note răzleţe

T

oată lumea ştie că New Yorkul nu este America. Oriunde ai
ajunge însă în America, ţi se
va spune acelaşi lucru, „Da, dar asta nu-i
America“. Eşti îndemnat să cobori spre
Washington, să vezi monumentalitate albă
pe orizontal, muzee cu intrare liberă, spaţii
deschise, cireşii japonezi înflorind exploziv
primăvara; sau America ar putea fi definită
de Marile Canioane, miracol de dimensiuni
unde Râul Colorado pare să fi conspirat
cu divinitatea într-un spectacol al naturii
fără precedent; ori California, locul unde
raiul îşi găseşte o exemplificare, leagănul
Hollywoodului şi al Universal Studio; să
conduci din Palm Springs, aşezare coche
tă în deşert unde nu plouă niciodată, spre
San Diego, apoi la Los Angeles şi de acolo
pe Coasta Pacificului spre San Francisco,
un drum ca o carte poştală; să colinzi prin
parcuri naţionale cu peisaje dramatice, ca
Yellowstone sau Yosemite, ori să iei dru
mul deşertului la apus spre Las Vegas, ora
şul kitschului grandios nederanjant, fante
zie dusă la extrem; poţi să cauţi America
în Boston, cu aerul lui aristocratic, sau la
Miami care îşi consumă amestecul de art
nouveau cu voluptatea oceanului. Am tra
versat şi eu ţara în lung şi-n lat, alergată de
bănuiala că America ar fi mereu în altă par
te, şi de fiecare dată m-am întors oarecum
melancolică în New York cu sentimentul că
revin acasă.
După ce ajungi să cunoşti cât de puţin
America, începi să lupţi cu şabloanele des
pre lumea „de peste Ocean“ care circulă de
multe ori necontrazise, sfidând, uneori din
neştiinţă, alteori din rea voinţă, realitatea.
Rând pe rând descoperi că prejudecăţi
le ori puseurile de superioritate afişate de
unii europeni nu au nicio legătură cu acest
spaţiu în care „competiţia nu este un acci
dent“, ca să parafrazez o reclamă publici
tară la modă. Din România unii văd aici
doar uniformizare, tendinţe de globalizare
şi dominaţie, înstrăinare, lipsă de cultură
solidă, credulitate, kitsch şi superficialita
te, în concurenţă cu istoria, tradiţia, şcoala
noastră serioasă, medicii şi piloţii noştri cei
mai buni, nivelul nostru de cultură genera
lă, umorul nostru capabil să ne salveze din
orice situaţie…
În diverse împrejurări, testez diverse
clişee. Despre Central Park cel mai adesea
se vorbeşte ca despre locul unde new-yor
kezii vin să facă jogging măsurându-şi pul
sul, să se plimbe cu bicicleta sau cu rolele,
ascultând muzică la căşti. Când am plecat
în America, o vecină, bună cititoare a fap
tului divers de prin ziare, m-a avertizat să
nu îl traversez seara, din pricină de violuri
şi crime. În Central Park se desfăşoară însă
şi evenimente artistice, reprezentaţii teatra
le şi spectacole de operă, de dans, pantomi
mă, marionete, concerte de muzică, lecturi
de poezie. Teatrul Delacorte are aproape
3000 de locuri şi aici se ţine în timpul verii
Festivalul Shakespeare în Parc. Pentru a
mai spulbera şi clişeul că nimic nu ar fi pe
gratis în America, e bine de ştiut că intrarea
este liberă, teatrul arhiplin în fiecare seară,
publicul educat şi răbdător, aşteptând ore în
şir pentru a-şi asigura un loc, iar alţii joacă
zilnic la loteria biletelor pe Internet.
Vara e plină în New York. Spectacole

de muzică şi dans la Lincoln Center, fes
tivaluri de jazz pe Governors Island, filme
sub cerul liber în Bryant Park, în Brooklyn
sau Queens, târguri stradale, concerte în bi
serici, expoziţii la care se stă la coadă fără
ca toţi vizitatorii să fie turişti... În vara asta
filmul românesc Domestic a fost proiec
tat în Parcul de sculpturi Socrate în Long
Isand City. Am fost gazda unei seri de po

ezie multiculturală la Cornelia Street Cafe,
clubul de literatură şi muzică din Village,
am celebrat premiile PEN Clubului ame
rican, unde anul acesta Sean Cotter a luat
premiul de traduceri pentru volumul Nichi
ta Stănescu apărut la Archipelago Books,
am colindat cluburile de jazz, de la Pois
son Rouge unde Sanda Weigel a concertat
melodii de Maria Tănase, în Harlem, unde
Marjorie, o pianistă de culoare de excep
ţional talent îşi deschide casa în fiecare
duminică pentru concerte publice de jazz,
din Chelsea la Brooklyn Academy of Mu
sic unde Andrei Belgrader a montat Master
Builder cu John Turturo în rolul principal,
şi înapoi pe Broadway la Piesă pentru două
personaje, montare superbă a textului lui
Tennesse Williams. Şi vara e încă tânără...
În unul din muzee am asistat la o scenă
impresionantă. Într-o galerie pentru orbi un
bărbat îşi trecea palmele de-a lungul statui
lor, era linişte şi el mângâia marmora încet,
în tăcere, lăsând senzaţia că înţelegea şi ve
dea ceva ce alţii nu vor avea şansa să vadă
vreodată. America se cere şi ea descoperită
altfel, nu ajunge să călătoreşti în interiorul
ei pentru a o înţelege, realitatea te va con
trazice mereu într-o lume în care imaginaţia
tinde să-şi consume aproape toată fantezia.
Există şi un New York subteran. Un
oraş care dublează înălţimile şi repetă re
gulile lumii de deasupra. Am trecut de atâ
tea ori prin staţiile de metrou, prin gările,
tunelurile şi pasajele new-yorkeze şi nu am
bănuit niciodată câtă regie există în spate
le acelor spectacole publice ce păreau pure
improvizaţii sau întâmplări. Muzicanţi, ac
tori şi acrobaţi, expoziţii de pictură, colaje,
postere şi ceramică. În realitate toate sunt
rodul unor organizări minuţioase. Primăria
New Yorkului şi companiile de transporturi
editează reviste de artă special consacrate
prezentării celor care expun în subterane,
există comisii de selecţie, jurii, concursuri,
audiţii, acreditări obţinute în urma unor
examinări şi vizionări ţinute cu toată seri
ozitatea, ca şi cum artiştii ar solicita apari
ţii pe Broadway şi nu un loc pe cimentul
vreunei staţii de metrou. Programul Muzica
New Yorkului subteran este susţinut de de

partamentul artistic al Autorităţii Transpor
turilor Metropolitane şi face parte dintr-un
complex de proiecte pentru artele vizuale conformismului, ale revoluţiilor culturale şi
şi de spectacol menite să ofere călătorilor începuturilor de curente şi mişcări artistice:
bună dispoziţie şi relaxare. Peste 100 de Village ori Lower East Side, Soho, Chel
artişti şi ansambluri prezintă sute de spec sea ori Greenwich. Aici este de căutat New
tacole săptămânal în zeci de staţii publice, Yorkul boem, decadent şi sofisticat, în ga
de la melodii clasice la Cajun, muzică afri lerii, cafenele, biserici unde se ţin lecturi de
cană, sud-americană sau jazz. În fiecare an poezie, concerte ori expoziţii de artă, baruri
un juriu prestigios selectează din zeci de de jazz şi teatre experimentale. Symphony
concurenţi pe cei ce vor avea autorizaţia Space, pe Broadway la strada 96, a început
să-şi asigure existenţa zilnică din asemenea şi el ca un teatru de cabaret politic şi eve
manifestări. Li se împart tricouri, insigne, nimente pentru un cerc restrâns de scriitori
legitimaţii. Artişti liber profesionişti, de la şi artişti, iar în câţiva ani a devenit gazda
foarte tineri la bătrâni, îşi apără dreptul la unor festivaluri de amploare, de la Wall to
supravieţuire în zgomotele şi căldura staţii Wall (12 ore de muzică clasică dedicate
lor de metrou. Sunetele de chitară, percuţie, câte unui compozitor) la Selected Shorts,
trompetă sau flaut, vocile artiştilor se luptă Follies ori Bloomsday. În fiecare an de
cu paşii grăbiţi ai călătorilor pe cimentul 16 iunie, ziua internaţională James Joyce,
încins al pasajelor şi peroanelor. Încurcătu autorul este sărbătorit cu ajutorul joyceni
ră sublimă în care muzica se străduieşte să lor din lumea întreagă, un grup format din
exegeţi, comparatişti, traducători, scriitori,
acopere zgomotul şi nepăsarea.
New Yorkul este poate singurul loc care profesori de literatură, actori, compozitori,
te poate vindeca de nostalgia după Paris. ori fani ai marelui scriitor irlandez care a
Pare o trufie, dar aici Europa a fost recre declanşat o întreagă mişcare de recitire,
ată prin ce are ea mai strălucitor. Şi după decodificare şi interpretare a romanelor
cincisprezece ani, continuu să scriu despre sale inovatoare care au marcat literatura
acest oraş în care tensiunea se joacă la cote secolului XX. Fundaţii, asociaţii, cluburi
maxime, ca şi sentimentul de vinovăţie că care îi poartă numele transformă Bloom
nu poţi fi în aceeaşi seară în mai multe lo sday într-o sărbătoare academică pentru
curi. Taxiurile galbene împânzesc străzile neacademici. Datorită lor, Joyce devine
tăiate perfect perpendicular pe bulevarde, accesibil, mereu viu şi nou, îşi păstrează
alergând din Soho la Lincoln Center, de pe statutul de inventator de limbă, stil şi me
Broadway la Carnegie Hall, din Village în todă. Fundaţia Internaţională James Joyce
Harlem, iar vocea lui Placido Domingo îţi organizează în fiecare an, la Zürich, Roma,
spune să-ţi prinzi centura, viaţa ta e impor Dublin sau New York o extravaganţă lite
tantă, şi la sfârşit să-i ceri şoferului chitan rară sub semnul Bloomsday. Am avut pri
ţa. Cine vorbeşte de lipsă de stil în această vilegiul prieteniei cu directorul artistic al
lume nu are umor, a uitat să se joace şi să teatrului Symphony Space, Isaiah Sheffer,
plecat dintre noi anul trecut, care nu doar
accepte jocul.
New Yorkul nu este însă doar oraşul în se numără printre primii mei traducători
tâmplării continue, ci şi locul în care în fie de poezie, dar m-a inclus de câteva ori în
care zi înveţi câte ceva. De exemplu, cum se Cabaretul Follies, spectacol provocator de
construieşte un succes. Există aici o întrea satiră politică plin de vervă şi umor. Auzin
gă industrie de fabricat celebritate – cum să du-mi textele recitate de actori americani
faci ca un film să încaseze peste un miliard pe scenă am trăit un sentiment puternic de
de dolari, o carte să devină peste noapte apartenenţă la acest oraş care mi s-a lipit de
best-seller, o melodie hit, un necunoscut suflet. Un oraş construit pe surpriză şi su
să ajungă celebru. Oferta este imensă, în prarealism, prin care aluneci firesc, uşor, ca
tr-o lume care musteşte de talente şi perfor pe cojile de banană, cu ochii la zgârie-nori
meri. Aici deviza este „se poate şi mai bine şi la podurile din linii subţiri gata să te ia
şi mai mult“, iar „The big Apple“ are gustul cu ele într-o secundă de neatenţie. O lume
succesului şi monumentalului. Grandoarea care deţine şi secretul supravieţuirii, şi pe
de aici nu are însă nimic de-a face cu cea cel al succesului. Îmi vin în minte cuvin
asiatică ori cu cea stalinistă. Nu striveşte, tele lui Le Corbusier: De sute de ori m-am
nu inspiră frică, nu umileşte. Nu este o de gândit că New Yorkul este o catastrofă... O
monstraţie de forţă, ci un spaţiu de respi splendidă catastrofă.
raţie făcut pentru
tine şi nu împo
triva ta. Eşti parte
din monumental.
În plus, civilizaţia
însăşi e concepută
aici să te serveas
că, nu să timoreze.
O lume directă,
simplă, deschisă
la orice valoare şi
miracol.
Există în New
York cartiere pline
de farmec, de isto
rie şi istorii, acele
Înaintea difuzării filmului Domestic
locuri ale naşterii
Simona Miculescu, Ştefania Magidson, Carmen Firan, Radu Polizu
avangardei şi non
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Femeia şi lupii

A

l doilea set îl câştigă şi mai
repede şi atunci Titus simţi
că ceva nu e în regulă. Fiind
mult mai tânăr şi jucând tenis din copilărie,
Marius îl bătea aproape regulat. Destul de
greu, ce-i drept, după ce-l plimba dintr-un
colţ în altul, cu mingi scurte, apoi lungi,
fără încrâncenare şi şmecherii gratuite.
Avea stofă de luptător cu principii, dar în
după-amiaza aceea nu părea deloc în apele
lui. La un moment dat, alunecând pe zgură
după o minge extremă, se dezechilibră şi
rămăsese întins pe teren ca un om împuşcat
în cap.
– Mă dau bătut! Îi strigă lui Titus.
Apoi se duseseră amândoi la vestiar unde
apa fierbinte a duşului le relaxă treptat
muşchii încordaţi. Priviţi prin aburii care
îi înconjurau, nu ai fi putut spune că între
cei doi bărbaţi erau aproape 20 de ani
diferenţă. Înalţi, drepţi, musculoşi, fără
pic de grăsime pe burţi, oameni care jucau
tenis de cinci ori pe săptămână, până cădea
zăpada, după care îi găseai în Poiană la
schi. Oameni pentru care viaţa mergea
obligatoriu înainte, aşa şchioapă cum era
pe atunci.
– Vezi că-ţi sângerează cotul stâng!
Îi spuse Titus întinzându-i un prosop alb.
Azi n-ai fost deloc în formă, sau te-ai lăsat
bătut... Marius încercă să-şi bandajeze cotul
la care avea o rană destul de mare.
– Ştii că nu mă las bătut niciodată. Sunt
doar într-o formă proastă. N-am închis un
ochi de trei nopţi.
– I-auzi! Dar de ce nu poţi tu să dormi
noaptea? Petreceri, femei?
– Complicat! Cred că ar trebui să-ţi
spun, doar eşti avocat...
– La somn nu mă pricep...
– Vreau să divorţez, Titus! Cred că
am nevoie de tine. Cum bine vezi, sunt la
pământ!
– Aoleu! E mai grav decât credeam. Hai
să mergem la mine să mâncăm ceva. Am
şampanie şi whisky bun.
Marius tăcea depresiv. După ce se
îmbrăcară, se lăsă aproape dus la Titus
acasă. Avocatul avea un Mercedes pe
motorină şi deşi era doar toamnă, o toamnă
destul de blândă, conducea maşina cu
mănuşi speciale, din care ultimele falange
ale degetelor erau lăsate complet libere
în lumea înconjurătoare. Juca tenis cu
alte mănuşi speciale, iar echipamentul lui
părea cel al unui jucător vestic profesionist.
Locuia pe Dealul Cetăţii la etajul unei vile
cu balconul mare îndreptat spre oraşul
medieval, care de prin secolul XIV ruginea
liniştit şi paşnic între munţii din jur. Titus
se născuse şi crescuse aici şi pentru el
vremurile grele de care toţi se plângeau
ca de o molimă fără scăpare, nu însemnau
mai mult decât un pojar care nici nu trebuia
băgat în seamă. Un om pragmatic, sportiv
şi tonic pe care nimeni nu-l văzuse trist
vreodată. Pentru el tristeţea şi melancolia
erau păcate mai mari ca furtul din bunul
obştesc sau chiar personal şi dacă ar fi putut
le-ar fi introdus imediat în codul penal.
Era indiscutabil cel mai faimos avocat al
oraşului, în timp ce Marius urcase şi el
frumos în rangul chirurgilor care operau
la Spitalul Judeţean. Deşi erau doar simple
zvonuri, se spunea că dacă ajungeai la

Tribunal sau la Spital şi nu cunoşteai pe
cine trebuie, erai un om mort.
După ce ajunseseră acasă la Titus,
acesta aprinse lumina, şi puse un disc cu
Vangelis pe care-l ascultase şi în maşină.
În timp ce Marius admira zecile de picturi
care acopereau pereţii şi rafturile cu cărţi
rare, Titus turnă whisky în două pahare de
cristal şi ieşiră pe balconul plin de frunze
uscate şi flori care încă rezistau cu stoicism
în vremea de octombrie. Apoi strigă blând,
dar destul de tare:
– Iubito, am nevoie de tine! O femeie
foarte tânără, elegantă, în halat lung de
casă, scoasă parcă dintr-un film de Fellini,
apăru pe o scară care urca de la parter.
– Marcela dragă, avem la noi un oaspete
rănit. Doctorul Marius are cotul făcut praf.
Apoi i se adresă doctorului:
– Soţia mea a făcut trei ani de medicină.
Las-o să te panseze.
Marcela se întoarse din baie cu o mică
trusă medicală şi se apropie de Marius,
căruia îi zâmbi cald, aşa cum pe vremuri
doar măicuţele de caritate puteau s-o facă.
Altfel, nu arăta deloc ca o călugăriţă. Prin
halatul de casă transparent Marius putea
să-i vadă clar sânii cărnoşi cu sfârcurile în
erecţie, linia perfectă a trupului şi a feselor
fără chiloţi. Altă dată doar mirosul puternic
de Chanel i-ar fi dilatat nările ca unui taur,
dar Marius stătea acum impasiv ca un
om grav bolnav care aştepta facerea unei
minuni. Lui Titus nu-i scăpă impasibilitatea
doctorului, altfel un bărbat vioi, cu reacţii
normale gata oricând să complimenteze
o femeie frumoasă, chiar dacă aceea era
propria lui soţie. Săracul, părea intrat într-o
lume a umbrelor. După ce Marcela termină
cu pansatul plecă zâmbindu-le cald şi se
întoarse cu o tavă plină cu brânzeturi. Când
rămăseseră doar ei doi, Titus îi spuse:
– Doctore dragă, pe tine nu cotul pare
să te doară. Dacă eşti sigur de ce vrei să
faci, te ascult. Doar dacă eşti sigur! Ştii
bine că sunt plin de procese!
– Da, sunt sigur! Mi-au trebuit 9 luni să
ajung aici. Are un iubit de vreo doi ani...
– Ştii bine că în lumea noastră aproape
orice femeie măritată are un iubit. Care
asistentă din spitalul vostru n-are cel puţin
un amant între voi, doctorii?! Tu cu câte
femei măritate te-ai culcat?
– Titus, nu-i vorba de asta!
– Dar despre ce-i vorba?
– Ea îl iubeşte. Mi-a mărturisit-o. Cu
iubirea nu te joci! Am înghiţit-o de dragul
copiilor. Mi-a promis că-l va uita, că va
lucra din greu la chestia asta, şi 9 luni am
aşteptat şi n-am mai deschis subiectul.
Eu nu m-am mai culcat cu altele, nici
când eram de gardă şi dădeau peste mine,
veneam devreme acasă, îi aduceam mulţi
bani. Am deja un nume şi eu. Nu mai
făceam nimic, doar tenis la Dinamo cu tine
şi cu toţi ofiţerii ăia stilaţi care în timp ce
ne păzesc şi ne spionează învaţă reverul tot
mai bine şi află cine e Ferdinand Celline şi
ce cărţi şi filme faimoase mai circulă prin
vest...
– Lasă asta! Sunt şi ei oameni! Suntem
cu toţii nişte golani de lux într-o lume
mai particulară... Mai bine povesteşte-mi
despre ea!
– Alaltăieri am fost de gardă 24 de ore.

Ştii că acolo eşti ca la închisoare. Spre
seară a venit cu copiii, mi-a adus mâncare
şi a fost foarte drăguţă cu mine. Dacă am
fi fost singuri cred s-ar fi culcat cu mine...
De doi ani îmi spune că îi e greu s-o mai
facă... Oricum, mi-a dat clar de înţeles că
toate au reintrat în normal între noi. Apoi a
dus copiii la maică-sa care m-a sunat să-mi
spună că băiatul are febră. Ceva nu mi-a
sunat bine. După miezul nopţii n-am mai
putut răbda viermele îndoielii. Am sărit
în maşină, am trecut dealul Răcădăului şi
m-am trezit ca în transă în faţa blocului.
Lumina stinsă, uşa blocată, iar vocile
lor clare veneau direct din patul nostru
conjugal. Am rupt uşa cu umărul şi când
am ajuns în dormitor el sărea pe fereastră.
Stăm la parter... Oricum a trebuit să mă
întorc imediat la spital. Puteam să-mi pierd
slujba...
– Ajunge, Marius. Am priceput. Chiar
vrei să te desparţi de ea? Marius încuviinţă
hotărât din cap.
– Atunci vă veţi despărţi. Dacă vrei,
va primi chiar mâine în mână intentarea
divorţului. Asta nu-i o problemă. Nu
suntem în America să munceşti toată viaţa
pentru ea, sau în Italia unde eşti legat în
lanţuri de-o femeie. Avocatul Titus făcu o
pauză şi îşi chemă soţia care se uita la un
film american pe video.
– Marcela, iubito! Adu-ne te rog puţin
vin roşu!
– Marius dragă, continuă el, ce nu-mi
place la tine e că abia mai dai în minge şi
ai o privire de sinucigaş. Poţi să încerci
să joci mai mult tenis cu doctorul Nica,
psihiatrul, dar nu cred c-o să-ţi ajute. Da,
mi-o amintesc, de când v-am văzut la mare.
Blondă spălăcită, nu-i aşa? E cumva mai în
vârstă ca tine? Aoleu, bănuiam eu! Nu părea
prea inteligentă şi fără supărare nici prea
potriviţi nu eraţi. Hai, ce naiba, doar nu ţiau dat lacrimile. O iubeşti, n-o iubeşti, tot
numai o femeie rămâne. Suferinţa, băiete, e
permisă numai în prima fază, când nu prea
poţi gândi. Dar tu eşti un om cu scaun la
cap. Eşti un chirurg, ce naiba!
Lui Marius i se adânciră brusc cearcănele
sub ochi şi se gândi că dacă ar sări de pe
balconul acela de la etajul cinci ar termina
repede orice fel de chin. Duse paharul cu
whisky la gură şi amândoi observară că
mâna îi tremura dintr-o dată cumplit.
– Doctore! Hai s-o luăm altfel. Tu ştii
cine eşti tu în oraşul ăsta? Uite, mâine
noapte poate mă apucă o încurcătură de
maţe, Marcela face o apendicită şi venim
la spital să ne descurci. Să ne salvezi viaţa,
pentru că eşti de gardă. Îţi punem toate
maţele noastre în mână, dar tu eşti plecat
să-ţi controlezi nevasta şi când te întorci
uite cum îţi tremură mâna! Merită?
Toată pledoaria nu a avut niciun efect
asupra doctorului. Doamna Marcela, în
tinsă lasciv pe canapea în sufragerie, îi pri
vea curioasă prin fereastră pentru că simţea

că ceea ce se întâmpla pe balcon era mai
interesant decât filmul de doi bani pe care-l
privea. Vedea doar buzele lui Titus care
vorbea şi faţa de ceară a tânărului doctor.
– Bine, doctore! Încearcă să priveşti
lucrurile din alt unghi. În primul rând, ar
trebui să-i mulţumeşti lui că te-a scăpat de
ea. Vorbesc serios. Înţeleg că aţi fost prieteni,
invită-l la un restaurant şi înmânează-i-o
oficial. Urează-i noroc, că nu ştie săracul
cu ce s-a pricopsit. Gelozia, imaginile
care-ţi trec prin cap cum şi-o trag ei când
tu eşti de gardă foloseşte-le constructiv cu
asistentele tale. Ai în faţă tot viitorul. Greu
mai pricepi!. Eu sunt la a treia căsătorie,
am grijă de toţi copiii şi dacă Marcela mă
supără într-o zi o las şi îmi găsesc una cu
treizeci de ani mai tânără. Doamna Marcela
îşi auzi vag numele şi strigă:
– M-ai chemat, iubitule?
– Nu, Marcela dragă! Stai liniştită! Hai,
capul sus băiete. Nu merită să suferi. Madam
ţi-a făcut un mare bine! Ţi-a deschis toate
drumurile, ţi-a redat libertatea, pricepi?
Marius rămăsese la fel de întunecat.
– Nu vrei nici libertate? Tot suferi?
Ce să mai încerc cu tine? Câţi ani zici că
are? Cu patru ani mai mult ca tine? Deci
vreo 37. Aoleu! Ştii ce spunea bunicul meu
despre femei? Zicea că o femeie după 35 de
ani merită dusă şi lăsată singură pe câmp
noaptea, s-o mănânce lupii! Asta spunea
bunicul meu despre femei, mai ales dacă şi
înşeală! Dintr-o dată Titus văzu o lumină în
ochii lui Marius. Până şi doamna Marcela,
care aproape moţăia tolănită în sufragerie,
văzu reflectată în lumina televizorului
surâsul lui Marius. Omul parcă înviase
şi când duse la gură paharul de whisky
constată că dintr-o dată mâna nu-i mai
tremura deloc. Avocatul Titus se opri din
disertaţie şi timp de câteva minute se lăsă
o tăcere atât de adâncă încât toţi trei avură
senzaţia că auziră undeva departe în creierul
Bucegilor urletul unui lup flămând.
Marius plecă acasă pe jos. Picioarele i
se înzdrăveniseră şi mergea săltat de parcă
păşea pe nori. Avea dintr-o dată sufletul
împăcat şi mult mai uşor ca aerul. Intră în
casă pe vârful degetelor, dar unul dintre
copii îl simţi şi îi ceru apă. În noaptea
aceea nu mai deschise uşa dormitorului să
vadă dacă ea venise acasă. Intră în biroul
lui, se întinse pe sofa şi adormi buştean
aşa îmbrăcat cum era. Visă toată noaptea
şi spre dimineaţă mai era încă acolo, cu ea,
pe câmpul acela descoperit plin de zăpada
violet care strălucea în lumina lunii pline.
Ea stătea nemişcată în poziţie de lotus
şi privea calmă în gol, iar el cu o torţă
aprinsă în mână, o apăra de lupi. Auzea în
somn şuieratul focului care ţinea fiarele la
distanţă. Nici nu observă când unul din lupi
se strecură în spatele lui şi apropiindu-se
tiptil de ea, deschise fălcile şi începu s-o
lingă lacom pe faţă.
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Edward HIRSCH

Carla BARICZ

Poeme

Colette
Mama obişnuia să spună, „Stai jos, dragă
şi nu plânge. Cel mai groaznic lucru
pentru o femeie
este primul ei bărbat – cel care te omoară.
După asta căsnicia devine o carieră
lungă.“
Săraca Sido! Nu a avut niciodată altă
carieră
şi a aflat singură cum te ruinează
dragostea.
Seducătorului nu-i pasă de femeia lui,
nici când îi şopteşte vorbe fermecătoare la
ureche.
Nu lăsa pe nimeni să-ţi distrugă spiritul
dinăuntru.
Dintre toate formele de curaj absolut
imprudenţa fetelor tinere e remarcabilă.
Altfel ar fi mult mai puţine nunţi
şi chiar şi mai puţine aventuri care să
copleşească căsniciile.
Uită-te la mine: este incredibil că stau încă
în picioare
după toate prin câte am trecut cu un curaj
ridicol.
Am fost făcut să sufăr, dar nimeni nu mi-a
rupt spiritul.
Orice femeie îşi doreşte ca aventura sa să
fie un ospăţ
cu cireşe coapte şi piersici, smochine de
Marseille,
struguri şi şampanie tremurând în cupe de
cristal.
Fericirea, credem noi, e somptuos etalată.
Dar nefericirea scrie o altfel de piesă.
Hoinarul se holbează la un cristal perfect
albastru
şi vede cireşe stricate şi smochine ofilite.
Crede-mă: singurătatea, la rândul ei, poate
fi un ospăţ.
Delicioasă e ardoarea, dar ţine-ţi camera
ta.
Una din soţiile mele mi-a spus: e
imposibil
să scrii o carte care să nu fie despre
dragoste,
preacurvie, relaţii incestuoase sau
separări?
(Desigur, asta a fost înainte de propria
noastră separare.)
Niciodată nu a înţeles regula naturală a
dragostei,
bolta din posibil în imposibil...
Am elogiat tragedia dormitorului.
Avem nevoie de descrierea exactă a primei
pasiuni,
Aşa că fii atent la tot ce ţi se întâmplă.
Observă tot: dragostea este lacomă şi
neglijentă.
Prin toţi porii aruncă-te nebuneşte în viaţă
(Deşi uneori vei fi aruncat înapoi de viaţă)
Dar nu lăsa experienţa să te facă uituc
şi fii surprins de tot ce ţi se va întâmpla.
Suntem fiinţe creative alimentate de
pasiune.
Ultimul gând despre natura dragostei.

Libertatea ar trebui să fie prima condiţie a
dragostei
Iar munca eliberatoare (un roman de
dragoste
nu poate fi scris în timp ce faci dragoste).
Nu subestima nicicând misterele dragostei.
Demnitatea eminentă de a nu vorbi despre
dragoste.
Pasiunea e rugăciune, rugăciunea e
dragoste.
Savurează ospăţul. Devorează lumea cu
dragoste.

Voi începe să trăiesc ca un mistic
Azi pun pe mine un pulover verde din lână
Şi voi merge prin parc într-o ninsoare
sumbră.
Copacii stau ca douăzeci şi şapte de
profeţi într-un câmp,
Fiecare o stare de pelerinaj – tăcuţi,
gânditori.
Fulgii albaştri de lumină care cad peste
corpurile lor
Sunt încifraţi, oculţi.
Voi cerceta frunzele lor precum paginile
unui text
Şi porumbeii studioşi îmi vor părea
studenţii iernii.
Voi îngenunchea pe drumul veveriţei
dispărute
Şi mă voi uita în lacul gol după chipul
Sofiei.
Voi începe să scrutez cerul după semne
De parcă tot viitorul meu ar fi încifrat
acolo.
Voi merge acasă singur cu singurătatea
adâncă,
Un discipol al umbrelor, lăudând
misterele.

din Manuscrisele Dorinţei
Propoziţia
(Inferno, Canto Cinque)

Noaptea trecută când ai citit Canto Cinque
cu voce tare
În italiana ta cântată, sacadată,
Dulcea mea constrângere, apetitul meu
carnal,
am bănuit că nu vom fi niciodată iertaţi
pentru devorarea corpului şi sufletului
nostru,
şi într-o bună zi Minos, cunoscătorul
păcatului,
va mârâi de două ori în jurul cozii
condamnându-ne pe viaţă la mişcare
perpetuă,
conducându-ne spre rândurile de jos
unde nu ne vom odihni şi nu vom dormi
niciodată
în aerul neliniştit, precum bolnavii
înnăscuţi
îndrăgostiţii care au îmbrăţişat pasiunea în
locul raţiunii,
şi totuşi nu mă pot îndepărta de tine,
desfrânata mea;
raiul nostru va fi mereu iadul, un leşin.
Traducere de Răzvan HOTĂRANU

Carla Baricz s-a născut la Suceava în 1987 şi a emigrat
în America la zece ani. A debutat cu poezie la „Junimea“ din
Iaşi. Este doctorandă la Yale University unde studiază proza
şi teatrul renascentismului englez. Scrie cronica literara la
„Words Without Borders“. Recent a fost invitata serilor de
poezie la „Cornelia Street Cafe“ în Village, din New York.

Apus
În visurile mele
întotdeauna ninge.
Este acelaşi vis,
basmul se topeşte,
picături din el
se preling pe geam,
şiruie din streaşină
într-un apus învineţit
cu cristale de zahăr.
Stăm la masă
închinând pahare
pline de cerneală.
Mâncăm tacticos
cu cuţit şi peniţă.
Din stilouri
ticsite cu tutun
arde subţire, şerpos,
scara înnegrită de fum
a lui Iacov.
Nu se mai vede nimic.
Cada mare, negricioasă,
a nopţii se umple cu aburi.
În jurul casei,
O cunună de îngeri
îşi împletesc
mâinile mici de păpuşă.
Noi le aruncăm
firimituri, în timp
ce bunica-mi şopteşte:
„Nu le mai da, mamă!“

In Memoriam

(pentru John Hollander)

A fost poet
şi prin ziare se spune
că la moartea sa Alexandria
a ars din nou, pergamentele
uscate mistuite-n văpaie,
făclii de versuri şi fum.
A fost poet tânăr de sertar,
de dimineţi aburite
cu găşti şi Central Park background,
cu Allen Ginsberg
pe post de frate mai mare,
cu formă şi rimă şi accent metric
în amintiri de poète maudit,
cu lecţii de lăută şi caiete-n spirală,
veri răcorite cu spumă de mare
în Maine, poezii luminoase,
albite de soare, ca pânzele
pline de vânt ale lui Odiseu.
A fost profesor
şi s-a plimbat prin faţa ferestrei
ani la rând privind cerul
ca o pată gri estompând
depărtări cu aerul rece
de toamnă, atâtea toamne
la masă, înconjurat de feţe
tot mai tinere, vorbind
despre dragoste şi război
despre chipul lui Helen
care a răspândit o mie de corăbii în zări
şi despre păduri obscure pe care
nu le întâlneşti decât
la mijlocul vieţii, când îţi pierzi calea
şi eşti silit să bâjbâi din nou

pe un alt drum. A fost un bărbat
cu vocea răguşită şi moale,
îngăduitor şi sobru ca linia
unui hexametru dactilic,
cu degete lungi şi cuprinzătoare
mângâind clapele pianului
şi taliile multor femei,
asortiment de chei muzicale
pentru care a fost „poetul“.

Ora de literatură
Începe un nou an,
o nouă geografie a uitării.
Vespucci va numi din nou
America sa şi Newton va chibzui
pentru prima oară teorema,
Pe când Arhimede
se va prăbuşi gâfâind plin
de sudoare în cadă.
Continentele uitării,
mapamondul nepopulat
de idei vor fi
plăzmuite din nou,
din neamintire,
încropite din somn
şi cafele pe şest
în ore fierte,
frecate cu nes,
fără zi, fără noapte.
În fiecare luni şi miercuri
se va umple lumea cu oameni
zămisliţi din acel punct infinit
de plecare – pol şi origine,
singularitate la centrul
creionului, pixului, tastei –
plămădiţi cu cerneală,
din pământ în pământ.
Ca larvele unor fluturi exotici
vor trăi pe cale de dispariţie
din august până-n decembrie.
Pe parcurs mor toţi. Se asfixiază,
se îneacă, sar de la etajul opt
în acest mic oraş de provincie
în ţara aceasta prosperă
şi uitată
în cel mult şaizeci de minute,
plină vârf cu sinucigaşi –
Hamleţi şi Juliete –
cu mere coapte în grădini
părăginite şi femei ce se aruncă
sub tren, bărbaţi care discută
seara târziu pe bănci adormite
întoarcerea lui Dumnezeu,
şi maidanezi care bântuie
singuri pe lume.
Acesta este continentul uitării,
mare ca masa de seminar.
Vraja durează doar o turaţie
a minutarului, timp cât
Cenuşăreasa să-şi înghesuie
degetele în pantoful de sticlă
cu limba subţire şi moale
cu care nu-şi va săruta
niciodată iubitul,
cât Faust să semneze
pactul de sânge cu Mefistofel,
guralivul Voltaire al iadului,
cât catalogul rămâne
spaţiul Euclidian.
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Radu POLIZU

Proză

Călătorind cu FlyingMonk.com

Loteria VALULUI

R

adu Polizu este produ
cător de televiziune, con
sultant în proiectarea de
studiouri şi case de post producţie de film.
Din 1988 s-a stabilit la New York. Prin
firma sa, FlyingMonk Films, a produs peste
50 de filme de călătorie, menţine un blog
profesional asociat cu site-ul firmei, www.
flyingmonk.com, fiind implicat în proiecte
majore de inginerie de televiziune cum ar
fi primul Planetarium de Înaltă Definiţie
din lume de la AMNH în New York, Blue
Men, ABC, NBC Olympics etc.
Dacă ar fi să aleg un loc unde să merg
în călătorie, oriunde în lume, cu siguranţă
că primul lucru care mi-ar veni în minte
ar fi Sud-Vestul Statelor Unite. Cei ce
vin aici din întreaga lume ştiu bine de
ce. Locul este plin de turişti, căţărători,
aventurieri, fotografi sau simpli drumeţi
care bat văile, vârfurile şi canioanele de la
primele raze ale soarelui şi până spre apus.
Lumea spune că „merge la canioane“, dar
de fapt zona este cu mult mai bogată şi
mai spectaculoasă. Pe lângă cunoscutele
canioane sau parcuri cu formaţiuni create
parcă în visul cuiva, strălucind roşietice
la apus, există o colecţie impresionantă
de sate şi locaşuri indiene sacre, oraşe
întregi ascunse de ochiul lumii moderne, o
mărturie a unui trecut impresionant ferecat
în tăcere pentru multă vreme. Merg acolo
de 16 ani în fiecare primăvară, profitând de
o conferinţă care are loc anual în Las Vegas.
Îmi fac de lucru cu conferinţa şi reuniunile
aferente, dar nu stau niciodată mai mult
de trei zile, maximum cât pot suporta
Vegasul, după care iau o maşină şi conduc
prin deşert o săptămână sau două. Şi chit
că fac asta de atâţia ani, mereu găsesc ceva
neexplorat. Chiar dacă s-a întâmplat să
ajung în acelaşi loc de două ori, l-am văzut
cu alţi ochi, ca pe ceva complet nou.
Anul trecut am călătorit prin Vermillion
Cliffs, o zonă de munţi şi canioane a căror
culoare a dat numele monumentului. În
plus, primăvara deşertul este în plină floare
în culori care complementează reflexiile

stâncilor. Am mers pe drumuri neasfaltate,
dirt roads cum se numesc aici, ca să ajung
într-o zonă unde se pot face drumeţii. Multe
drumuri din South-West sunt de pământ,
o combinaţie de frugalitate cu prezervare
care micşorează numărul curioşilor fără
o maşină potrivită. Formată din canioane
slot, foarte înguste, care-şi iau numele de la
locul unde pui o monedă în telefonul public,
sau din formaţiuni fragile de o frumuseţe
specială, partea de vest a Vermillion Cliffs
este poate cea mai interesantă. În mijlocul
acestei superbe zone am aflat că există
însă locuri mai puţin cunoscute şi greu
accesibile, unde nu se poate intra uşor. Aşa
am aflat pentru prima dată de „The Wave“,
Valul, şi de faptul că trebuie să participi
la o loterie ca să ajungi acolo. Nu îmi era
foarte clar cum, şi nici nu aveam timp, aşa
că am plecat punându-mi în minte să-mi
încerc norocul pentru anul următor. Iar în
această primăvară am câştigat loteria...
Ca să escaladezi Valul e nevoie de
un permis. Am sunat la administraţia
parcurilor, şi unul dintre rangers, (paznici
cu atribuţii şi de poliţist), totdeauna foarte
amabili şi cu un joie de vivre cum numai
oamenii care nu trăiesc în birouri pot să
aibă, mi-a zis că trebuie să vin la loterie
cu o zi înainte de a merge în canion. Din
Vegas am condus la Kanab, în Utah, unde
am ajuns seara trăgând la Parry Lodge, un
hotel unde până în anii ’50 stăteau toate
vedetele hollywoodiene filmând din greu
westernuri pe care le vedeam la cinema în
România. Motelul este o încântare, cu un
restaurant plin cu pozele semnate ale tuturor
starurilor de la Bogart la John Wayne, care
au dormit acolo, lăudându-l ca pe cel mai
bun loc de stat la est de California. Am
luat o cameră pe care scria Sammy Davis
Jr., încercând să dibuiesc înăuntru vreo
urmă lăsată de unul din Rat Packs, dar nu
am găsit decât un meniu de la Pizza Hut
şi ştirile cu crime de la CNN. Orăşelele
din America au un farmec aparte. Atât de
diferite de metropolele corporaţiilor, cu un
ritm al lor specific, au o căldură pe care rar
poţi s-o întâlneşti în alte locuri. Fastul şi
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morga hotelurilor impersonale de lux şi a
restaurantelor ţinute de „chefs“ din Vegas
care au emisiuni la televizor este înlocuită
de moteluri cu istorie locală şi restaurante
unde chelneriţele îşi pot povesti toată viaţa
lor în timp ce îţi iau comanda.
A doua zi dimineaţă m-am instalat la
uşa Oficiului din Kanab care a deschis
prompt la 8 şi unde în fiecare dimineaţă se
organizează această foarte dorită loterie.
Aşteptând începerea procedurii, am stat de
vorbă cu câţiva rangeri despre drumurile
din zonă, toate de pământ, cu mai multe
sau mai puţine şanţuri, dar multe cu mult
nisip făcându-le impracticabile pentru
maşini mici. Aşa am aflat că pe lângă acest
permis care este de fapt pentru Coyotte
Butte de Nord, există şi o altă loterie
mai puţin cunoscută care se organizează
pentru Coyotte Butte de Sud şi care are
loc în fiecare zi la ora 10. Cel mai frustrant
este că permisul este valabil doar pentru
o zi, iar zonele sunt extrem de mari, cu
foarte multe locuri de explorat. La 8:30
am început să completăm formularele,
iar numărul celor din sală creştea în mod
deprimant pe măsura ce ne apropiam de 9
când era tragerea. Cei care participaseră
fără succes la loterie în zilele dinainte, şi
erau un număr considerabil – printre ei un
chinez care zicea că stă acolo până câştigă
–, puteau să participe din nou fără să mai
completeze formulare. În total se acordau
10 permise, dar se numărau şi câini care
puteau fi luaţi de stăpânii lor în drumeţie,
iar loteria se făcea pe grupuri, aşa că dacă
cineva avea 3 persoane pe listă şi câştiga,
toate cele trei persoane primeau permis
rămânând numai 7 disponibile. La 9
rangeriţa Kara a închis uşa şi a început să
învârtă roata de loterie. Primul număr care
a ieşit a fost al meu, norocosul număr 4!!!
Am rămas mut de emoţie căci erau foarte
multe cereri şi probabil în total vreo 100
de persoane. Eram atât de şocat, că nici
nu m-am putut bucura. Dar aşa erau toţi
ceilalţi care au câştigat după mine. Era
ca şi cum am fi câştigat lozul cel mare,
care de data asta era doar posibilitatea să
cumpărăm un bilet de intrare în Coyotte
Butte North pentru 7$. În spiritul Americii
democrate, oricâţi bani ai avea nu poţi
să-ţi cumperi intrarea altfel şi nici preţul
biletului nu este scumpit, doar suficient ca
parcul să-şi acopere cheltuielile.
După loterie am rămas în sală doar cei
10 câştigători tăcuţi şi şocaţi de norocul
care ne-a lovit, fără niciun câine printre
noi. Kara ne-a ţinut un instructaj destul de
serios pentru că drumul nu are marcaje şi
mergi singur, fără ghid. Evident că fiind în
mijlocul deşertului şi munţilor nu există
recepţie şi nu poţi folosi telefonul. Ca să
nu se piardă prea mulţi muşterii prin râpele
destul de adânci, Parcul pune la dispoziţie
un pliant cu poze, cu coordonate ca să
recunoşti reperele şi să te poţi orienta.
Instructajul este util chiar pentru cineva
familiar cu muntele, dar în ciuda lui, mulţi
dintre turişti se rătăcesc. După instructaj
fiecare am primit permisele, păstrate apoi
de toţi cu veneraţie şi cu mai mare grijă
decât aveam pentru bani sau credit carduri.

De acolo am plecat direct în Vermillion
Cliffs, în acelaşi loc de unde a doua zi
urma să plec spre „The Wave“, dar de data
asta pentru o altă drumeţie. Drumul de la
Kanab până la intrarea în Vermillion Cliffs
are cam o oră şerpuind prin deşert şi stânci
roşii. Apoi intri pe un drum cu porţiuni
de praf şi nisip care şerpuieşte pe lângă
Buckskin Gulch, un canion spectaculos şi
extrem de îngust. Ca să intri, plăteşti 6$
pe care îi pui într-un plic pe care-l laşi să
cadă într-un tub, scriindu-ţi apoi numele
într-un registru ca la sfârşitul zilei să te
mai şi găsească cineva dacă nu mai apari
la maşină. Deşertul este foarte înşelător şi
nu puţini sunt cei care şi-au pierdut viaţa
prin el.
Intrarea prin canion la Wire Pass este o
călătorie în sine. Un canion îngust unde de
multe ori trebuie să-ţi dai jos rucsacul ca să
poţi trece. Pereţii sunt înalţi de 50–70 metri,
şlefuiţi de apele care-l parcurg în timpul
ploilor şi sezonului de zăpadă. Când stai
în el îţi dai seama că dacă vine o furtună
nu ai nicio şansă să scapi şi vei fi colectat
în câteva fragmente răzleţe la capătul
canionului. Lucrul ăsta s-a întâmplat de
multe ori în câteva canioane slot, drept
pentru care sunt continuu avertismente să
nu intri în canioane dacă apar nori de ploa
ie la orizont. Strecurându-mă şi căţărân
du-mă prin Wire Pass am ajuns după vreo
jumătate de oră să întâlnesc Buckskin
Gulch. Canionul este lung şi are aceeaşi
structură cu pereţii înalţi care nu-ţi oferă
nicio posibilitate de priză, cel puţin pentru
un căţărător începător ca mine. Continuă
pe 11 km până la confluenţa cu Colorado
River ducând apoi până la superbul Lee’s
Landing care se poate vizita cu maşina
în Vermillion Cliffs National Monument.
Câţiva drumeţi porniseră foarte convinşi
să parcurgă tot canionul până seara şi să
doarmă în cort la capătul lui. Partea dinspre
sud, spre Colorado River este extrem de
spectaculoasă, cu aceiaşi pereţi impozanţi.
Din când în când poţi vedea la 20 metri
înălţime, blocat între pereţii canionului,
câte un trunchi de copac, o indicaţie a
nivelului apei la un anumit moment. Pe
reţii au găuri făcute de apele rapide, dan
tele de piatră prin care apa intră şi iese
în viteză. Din când în când apar enorme
nişe în piatra perfect lustruită cu forme
rotunde făcute parcă de un meşter iscusit.
Numărul de călători pe care îi întâlneşti
este de ordinul a câtorva zeci, un număr
considerat mare pentru o zonă în care pe

Proză

Canionul Buckskin Gulch

alocuri poţi merge o zi întreagă fără să
întâlneşti pe nimeni. Mulţi vin cu întreaga
familie, cu copii mari cu rucsac în spate
sau copii mici ţinuţi în rucsac. Dar ca orice
montaniarzi toţi sunt foarte prietenoşi şi
intră în vorbă cu uşurinţă povestindu-ţi ce
ştiu despre zonă.
După vreo două ore de mers am ajuns
în locuri în care canionul se desfăcea.
Pereţii lui erau marcaţi de cercuri perfecte
făcute de vânt şi apa care curgea prin el,
o adevărată încântare oferită de mama
natură. Cum deja orele erau destul de
târzii, după vreo două ore de mers am decis
să mă întorc luând drumul înapoi. Când
mergi însă prin acest tip de peisaj drumul
de întoarcere, este ca un drum pe care
nu l-ai mai făcut niciodată. Este complet
nou, în afară de câteva repere pe care ţi
le aminteşti. O încântare!! La intersecţia
cu Wire Pass am continuat să merg în
Buckskin Gulch către Nord unde pereţii
scad în înălţime făcându-l mai lat şi mai
puţin înalt dar tot la fel de interesant. Încă
o oră de mers şi m-am decis să mă întorc la
Wire Pass şi apoi la parcare unde cei veniţi
mai devreme stăteau în jurul maşinilor
povestind impresiile din drumeţia între
stânci colorate în roşu aprins reflectând
soarele care apunea.
Nu ştiu dacă am visat permisul de
intrare în canionul Valului câştigat la
loterie, dar a doua zi când m-am trezit era
încă întuneric. Un mic dejun scurt, suficient
pentru întreaga zi, după care am luat-o
spre Vermillion Cliffs. Bucuria era atât
de mare, încât şi poliţistul care m-a oprit
pentru viteză, mi s-a părut foarte prietenos,
dacă poate exista aşa ceva. Acelaşi drum
ca în ziua precedentă m-a dus în parcarea
de la Wire Pass unde am lăsat maşina,
mi-am pus numele în registru şi am intrat
repede pe o cărare care avea un semn care
spune că sunt admişi doar posesorii de
permis. Cu permisul agăţat de rucsac am
continuat prin tufe ajungând repede la o
vale şi apoi trecând o strâmtoare de unde se
vedea întreaga coamă portocalie de stânci.
Peisajul este absolut ieşit din comun, cu
butte, formaţiuni înalte ca nişte turnuri
înalte brăzdate de dungi de diverse culori
care prevesteau apropierea locului unde
se află Valul. Văile se deschideau către
canionul de jos, ajungând la început foarte
aproape de Buckskin Gulch, poate prea
aproape pentru cei care pierdeau drumul.
După aproape două ore de mers am
ajuns la un urcuş dificil pe nişte dune de
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nisip, făcute parcă special să
protejeze monumentul naturii. În
ciuda faptului că văzusem câteva
poze din canionul Valului, prima
impresie a fost copleşitoare.
Pereţi curbaţi, parcă desenaţi în
dungi în zeci de nuanţe de orange,
roşu sau alb care se succedau
spre un cer perfect albastru, mă
înconjurau, luminaţi indirect de
un soare plăcut. Am intrat între
ei ca într-o catedrală, cu umilinţa
imposibilului în mine. Imaginile
se schimbau din fiecare punct
nou unde ajungeai. Fiecare pas
îţi deschidea o altă perspectivă
şi altă lumină asupra pereţilor.
Şi totul era curbat, impecabil
curbat, şi perfect lustruit. Parcă
vedeai vântul şi ploaia lucrând
la ei pentru sute de ani. Trecând
printre aceşti pereţi curbaţi intri în
zona principală, care se deschide
ca un amfiteatru, de pe scena
căruia îi vedeai pe toţi ceilalţi
actori deveniţi spectatori care îţi
urmăreau paşii. În faţă erau stânci desenate
în dungi de felurite culori care se profilau
pe albastrul cerului deşertic.
Agitaţia creată în jurul locului nu este
prea veche. Până la începutul anilor ’80
caprele putea să pască liniştite în jurul
Valului, atunci când aveau ce. Prin 1987
frumuseţea locului a atras atenţia şi curând
National Park Service a limitat accesul
printr-un permis, care însă era extrem
de uşor de obţinut, puţină lume ştiind de
acel loc. Însă după o vreme ştirile despre
un canion unic, cu pereţi curbaţi şlefuiţi
perfect în dungi multicolore de mare
frumuseţe a trecut Oceanul şi o echipă
de la televiziunea germană a făcut un
documentar difuzat în întreaga lume.
Explozia s-a produs, iar efectele ei se
văd acum, când zilnic aproximativ 250
de oameni încearcă să obţină un permis
de acces. Loteria, care avea loc doar de
câteva ori pe săptămână, a devenit zilnică,
fiind pomenită în rugăciunile celor care
vin să petreacă noaptea în Kanab, oraşul
sălciilor.
Turiştii privilegiaţi stăteau în contem
plare, unii de la primele raze de soare
pe valurile de piatră ale marelui Val. Ca
nionul este destul de larg, oamenii se
pierd printre formaţiunile din preajmă. Cu
uşurinţă se făceau prietenii, toţi povestind
experienţa de a câştiga permisul ca pe
ceva mistic. Valul era în faţa noastră ca
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ceva din altă lume. Fiecare făcea sute
de poze, imortalizând ceea ce putea fi o
experienţă unică în viaţă. Am început să
urcăm spre coama de deasupra care avea
în vârful ei un mic arc prin care se vedea
cerul albastru. Cărarea, dacă se putea numi
astfel, se profila pe sub coama muntelui
printre formaţiuni cu texturi parcă făcute
de mâna unui uriaş care se jucase cu un
cuţit într-un moment de plictis. Oriunde
te întorceai puteai vedea alte texturi ale
pietrei, regulate, dungi paralele sau curbate
care formau flori de un colorit deosebit. În
vale erau câteva turnuri care meritau să fie
explorate dacă ai fi avut suficient timp să
ajungi la ele. După câteva sute de metri am
ajuns la ceea ce unii numeau micul Val,
sau Al Doilea Val, o denumire nu chiar
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târziu am luat drumul de întoarcere pe altă
cărare, înşelătoare ca toate celelalte. Mergi
de fapt pe stânci pe unde te taie capul, urci
sau cobori, fotografiind sau filmând şi îţi
dai seama doar când te trezeşti atârnat
în locuri din care nu ai cum să mai treci,
că drumul de acces nu este pe acolo. Mi
s-a întâmplat de câteva ori asta până am
reuşit să găsesc, cu regret de fapt, drumul
înapoi care m-a dus pe vârful unor stânci
de unde Valul se vedea din cu totul alt
unghi. De-a latul lui patru băieţi stăteau la
plajă, într-un peisaj suprarealist. Între timp
câţiva dintre călători s-au adunat în vârful
monumentului pentru o ultimă privire
înainte de apus. Lumina era chiar mai
bună pe la orele de după amiază decât cea
de la începutul zilei, în ciuda sfaturilor din

Canionul Valului

inspirată, dar cu siguranţă o formaţiune
spectaculoasă. În continuu flux, ca toată
zona de aici făcută din rocă de nisip, se
vedea cum se sfărâma creând alte forme
poate în timp chiar mai interesante. Am
ajuns în capătul coamei de unde era foarte
greu de coborât şi mers mai departe, mai
ales că aveam în minte cuvintele paznicilor
de a nu sta până se lasă întunericul pentru
a nu-i forţa să vină ei să ne recupereze
cu o echipă de salvamont din vreo râpă.
Am stat o bună bucată de vreme atârnat
de stâncă uitându-mă la valea făcută
din roca de nisip ce avea un design care
parcă fusese făcut pentru un episod de pe
planeta Klingonilor din Star Wars. Într-un

Canionul Valului

cărţi despre fereastra de lumină optimală.
Culorile erau mai accentuate şi parcă mai
vii. Am stat de vorbă cu cei rămaşi, călători
prin Val, prin viaţă şi prin America, care se
mutaseră din Long Island în Wyoming sau
din California în Utah căutând să fie mai
departe de civilizaţie şi mai aproape de
natură. Am rămas ultimul, fotografiind şi
filmând Valul aşa cum era când nu existau
turişti prin acele locuri. În depărtare se
vedea grupul ultimilor prieteni cu care
stătusem de vorbă. Am mai zăbovit să mai
filmez câteva stânci şi tufe uscate, toropite
de căldura deşertului şi am urmat instinctiv
cărarea care trebuia să mă ducă la ieşire. Îi
aveam în faţă pe cei care mă precedaseră
aşa că drumul de întoarcere nu părea să
fie o problemă. Până la un moment dat,
când au dispărut. Călătorind prin lume de
mulţi ani, am un sens bun de orientare, dar
ştiu că muntele şi mai ales deşertul pot fi
înşelătoare. Totuşi, după câteva priviri pe
pamfletul cu poze dat de Kara, rangerul
parcului, am presupus că am găsit poteca
bună. Am mers peste 45 de minute. Nici
urmă de ieşire. Grupul de turişti cu care mă
împrietenisem aveam să aflu că se afla cu
mult în spate. Am ajuns la parcare, unde
şi ei au ajuns într-un final surprinşi să
mă găsească acolo, spunându-mi că s-au
întâlnit cu Kara care venise să inspecteze
zona, şi plecaseră cu toţii în căutarea
mea crezând că m-am pierdut în faldurile
Valului.
Deşertul este într-adevăr hipnotic. Cu
greu m-am decis să-mi iau micul Chevy
Swift şi să mă întorc în Kanab. Noapte
bună, Kara. Şi mulţumesc că ai avut mână
bună la loterie!
New York, iulie 2013
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Eseu
Cronică literară

Maria TRONEA

Gherasim Luca – profeţia sinuciderii

R

eprezentant de marcă al
avangardismului literar,
Gherasim Luca (Salman
Locker), de la a cărui naştere se împlinesc
în 2013 o sută de ani, a avut un sfârşit tragic,
identic cu al altui mare poet de origine
română, Paul Celan. Copleşit de disperare,
convins că lumea nu mai are nevoie de poeţi,
se sinucide, aruncându-se în Sena, în luna
mai a anului 1994. Tabloul sinuciderii sale
poate fi acela descris în Cântul al doilea din
Les Chants de Maldoror (1869) de Isidore
Ducasse, conte de Lautréamont (revendicat
dreapt precursor de către suprarealişti).
Sinuciderea a marcat şi sfârşitul lui
Urmuz, precursorul avangardei literare
româneşti. Ea a fost şi destinul iniţiatorului
primului grup de suprarealişti francezi,
Jacques Vaché, dispărut în 1919. Aceeaşi
soartă tragică a avut şi Crevel, figură
îndrăgită a suprarealismului, ca şi alţi
scriitori avangardişti. În opera lui Gherasim
Luca se simt însă, ca şi la Bacovia,
„chemări de dispariţie“. Se poate vorbi
chiar de o profeţie a sinuciderii, ilustrată
de imaginarul său poetic. S-ar putea
face, în acest sens, o paralelă cu profeţia
unui alt avangardist de origine română,
Victor Brauner, autor al celebrului tablou
L’Etrange cas de Monsieur K (1934). Cel
carte pictase portretul unui bărbat al cărui
ochi drept se scurge pe obraz, îşi va pierde
ochiul într-un accident stupid, transpunând
profeţia într-o realitate terifiantă. În
scrierile lui Gherasim Luca, portretul eului
ameninţat de dispariţie prinde contur încă
din poemul în proză Unde?: „se prăvălesc
cu cascade înăbuşite în glasuri./ Un moment
ţi se pare că dispari./ Te cauţi cu frică prin
buzunarele trupului şi nu găseşti decât
rădăcinile/ tale împietrite în pământul care
a încetat să se mai zvârcolească. Pe el, îl

Mircea POSPAI

L

a foarte puţină vreme după ce a
debutat, tânărul poet craiovean
Constantin Romulus Preda vi
ne în faţa cititorilor cu un nou volum de
poezie. Ca şi în cazul primului volum (Mii
de baionete îmi decorează inima), poetul ne
avertizează încă din titlu (Iubirea noastră
înfloreşte dincolo de stele) că ne invită la
lectura unor poezii de dragoste şi suntem
tentaţi, ştiindu-l la doar puţin peste două
zeci de ani, să-l credem. Este aşa în bună
măsură (asta au şi remarcat comentatorii
primului volum), dar observăm că postadolescentul îndrăgostit evadează adesea
spre alte vârste şi ne propune, cu optimism
şi vădită candoare, viziuni asupra unei lumi
în curgere cu sens unic.
Este cucerit de preaplinul unei speranţe
care poate să-i umple, doar ea, viaţa şi
exclamă: „ce fericire/ să aştepţi roluri
care nu vor veni niciodată“. Constantin
Romulus Preda reuşeşte să vadă, să trăiască
şi să releve o lume altfel: „îmi îmbrac

găseşti plin cu bomboane incolore şi ude –
poate scuipate.“
În anul 1950, Georges Bataille susţinea,
la Cercle ouvert, o conferinţă cu tema
L’Erotisme et la fascination de la mort.
Această alianţă eros/thanatos se regăseşte şi
la Gherasim Luca. Fascinat, ca şi Breton, de
amorul-pasiune caută împlinirea idealului
său existenţial şi creativ prin femeie,
tentativă eşuată ce induce ideea sinuciderii,
ca în poemul Destăinuiri în ud: „Pe treptele
din faţă, băieţii din mine s-au spânzurat de
şira spinării./ Pe tinichelele acoperişului
tău am căzut cu ploaia din glas/ picături,
caravanele au supt apoi frigul/şi lipit cu
capul, eşafod pe zăbrele,/ am prins în dinţi
îmbrăcămintea sifonoforă/ şi-am deschis
nasturii/ precum vinele.“ Portretul feminin
sepulcral din poemul Femeia Domenica
d’Aguistti („În tâmple îmi cântă la pian
o femeie albă, fără sânge“) prefigurează
sinuciderea eului liric: „Creierul îmi stă în
cap ca o frânghie în jurul gâtului/ şi caut
cuiul de care m-am spânzurat/ şi cuiul e în
inimă.“
Ideea sinuciderii este prezentă şi în
poemul Ăia din noapte: „Tăcere, oameni
buni!/ azi-noapte este noaptea nopţilor,/
hoţii şi vagabonzii sunt atârnaţi de grinda
caselor/ şi sinucigaşii din mine sunt pe
stâlpi, sus.“ Eşecul în dragoste, iubirea
neîmpărtăşită, cheamă sinuciderea: „a fost
odată un câine şi câinele iubea o fecioară/
dar fecioara iubea pe toţi birjarii, pe toţi/
fierarii,/ pe toţi oltenii/ şi câinele în fiecare
seară se strângea cu cureaua de gât.“ (Se
caută potcoave de inimă moartă.) Aceeaşi
imagine conotând sinuciderea reapare
în Uneori obişnuiesc să stau în faţa unui
felinar şi să fluier: „cămaşa de noapte era
în jurul gâtului/ bandajul câinelui era în
jurul gâtului/ şi m-a mirat foarte mult când

oamenii au început să râdă cu hohote.“
Ţipătul lui Munch se face auzit şi la
Gherasim Luca. Printre măştile eului liric
figurează şi aceea a omului-câine, care
simbolizează statutul precar al poetului
într-o societate alienantă: „şi niciodată
nu vă veţi putea da seama că în clipa asta
umblu într-adevăr prin mijlocul străzii/ şi
că în realitate poetul şi câinele gherasim
luca urlă în mijlocul străzii/câinele ăsta
e un câine de valoare/ îi vom transmite
felicitările noastre şi îi vom da locul al
3642-lea în literatura română.“ (Câinii ar
putea juca un rol...)
Prin apartenenţa sa la un neam
condamnat la rătăcire, ca şi Celan, Gherasim
Luca este un pelerin. Părăsind spaţiul de
origine, el devine şi un exilat condamnat la
schimbarea limbii, „casa fiinţei“, conform
lui Heidegger. Frecvenţa toposului gării în
scrierile sale este un reflex al instabilităţii
perpetue. Conotaţia este una negativă: gara
„e cea mai murdară gară din lume“, trenul
incită la sinucidere („tren, râzi, te bucuri,
îţi place femeia pe care o simţi în fiecare
noapte sub tine“). Gara este la Gherasim
Luca un loc al despărţirii. „Femeia cu sexul
cel mai mătăsos“, care se coboară din tren,
îi preferă poetului „un îngrijitor de closete“,
„un hamal“, condamnându-l la însingurare
şi moarte : „buzele mele au sărutat pământ,
eram trist, poate bolnav, poate obosit, poate
mort.“(Roman de dragoste cu o pictură de
S. Perahim)
În textul Mineral o! Statuie a dorinţei
revine obsesia sinuciderii: „M-am sinucis?
Nu cred, o dată ce am ales această
sinucidere lentă care e viaţa mea nu înţeleg
de ce aş fi încetat de ieri să exist.“ Delirul
eului suicidar se converteşte în filosofie, ca
şi în Ecoul pictat cu roşu: „Lângă această
femeie mortal de frumoasă, mortal de

iubită, mortal de ireală, lumea apare pentru
întâia oară aşa cum este în realitate, un
cimitir aruncat între naştere şi moarte, între
moarte şi moarte.“
Tabloul sinucigaşului virtual deschide
proza Inventatorul iubirii: „De la o tâmplă
la alta, sângele sinuciderii mele virtuale se
scurge negru, vitriolant şi tăcut... Imaginile
trimit spre tragicul autoportretului lui
Van Gogh, reflectând automutilarea, dar
şi spre macabrul şi cruzimea scrierilor lui
Lautréamont, modelul suprarealiştilor.
Moartea moartă, urmată de cinci
tentative de sinucidere non-œdipiană este
imaginată de autor ca „prima victorie
reală şi virtuală asupra acelui Paralitic
general Absolut care e moartea“. Marcat
de condiţia sa de rătăcitor şi de exilat, de
străin pe „acest pământ rătăcitor“, de malaimé, copleşit de o iremediabilă solitudine,
poetul „cu degetele tremurătoare ca nişte
plopi şi scurte ca/ nişte/ gloanţe“ a ales
sinuciderea profetizată în scrierile sale.

Un poet al iubirii
şi nu numai
hainele pe dos“/.../, „cărţile mi le scriu de la
sfârşit/ să-mi fie mai uşor să le încep“/.../,
„mă rog la dumnezeu doar atunci când

sunt fericit“. Pentru toate astea (şi pentru
altele asemenea) poetul se consideră un
păcătos, dar nu aşteaptă nicicum izbăvirea,
pentru că, oricum, mărturiseşte: „n-am nici
moarte, n-am nici viaţă“. Poetul poate fi
invidiat deopotrivă pentru că „mai iubesc
câteodată miresele zeilor“ sau „de când mă
ştiu mi-am cucerit morţile/ le-am dezbrăcat
de întuneric/ şi le-am purtat frumuseţea
la rever“. Se poate contopi aşadar cu un
univers unde posibilităţile OMULUI nu
cunosc limite, din moment ce el, omul,
poate iubi miresele zeilor şi poate dezbrăca
morţile de întuneric. Poetul ne spune că
omul este egalul zeilor, ba chiar mai mult,
poate intra uneori, pe furiş, în cămara unde
aceştia îşi ţin comorile. Apoi se retrage,
doar cu bucuria iubirii unei zeiţe-mireasă.
Acest al doilea volum validează
un poet al iubirii, o iubire care devine
atotstăpânitoare, care macină, mistuie,
devorează, din apropiata rouă a dimineţii
până dincolo de stele, din freamătul

fibrelor de trupuri nededate logodnelor cu
dragostea până în necunoscute ideologii
ale frumuseţii. Versurile din poezia care dă
titlul volumului, „trupul tău tremurând în
roua dimineţii/ proclamă o nouă ideologie a
frumuseţii“ conturează o statuie a eternului
feminin proiectată pe strălucirea boabelor
de rouă care o risipesc apoi în oglinzile fără
de margini ale aburilor universului.
Poezia lui Constantin Romulus Preda
este una care incită plăcerea lecturii. Fără
a fi ermetică, este o poezie uşor solicitantă,
antrenându-ne complice. Chiar şi atunci
când poetul ne ademeneşte cu versuri în
rimă clasică, făcându-ne să credem că
ne putem delecta cu o poezie de vacanţă,
desfătarea se pierde repede în hăţişul
metaforelor purtătoare de sensuri multiple.
Se cuvine salutată ancorarea de către
poet a unui al doilea pilon în arena poeziei
româneşti, unde, după acest început, pare
a-şi găsi locul pentru o construcţie solidă
şi durabilă.

Eseu
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Sorana GEORGESCU GORJAN

Amenajarea peisagistică
a Ansamblului monumental brâncuşian

Î

n prezent se elaborează un im
portant dosar, menit să argumen
teze necesitatea includerii Ansam
blului monumental brâncuşian în Patri
moniul UNESCO. Pentru documentarea în
legătură cu punctul de vedere al sculptorului
referitor la mediul ambiant al lucrărilor
care constituie Ansamblul de la TârguJiu, se pot consulta o serie de materiale

semnate de persoane care l-au cunoscut
pe artist în momentul realizării operelor.
Din mărturiile inginerului Coloanei, Ştefan
Georgescu-Gorjan, sunt relevante urmă
toarele fragmente din articolul Biografia şi
perspectivele Coloanei infinite, publicat în
1964 în revista „Ramuri“, nr. 5, pp. 8-9:
„Încă de pe vremea când cioplea primele
replici în lemn ale Coloanei, Brâncuşi
o vedea reprodusă monumental într-un
spaţiu larg care să-i ofere de jur împrejur
perspectivă.“ […]
„Aşa a vrut Brâncuşi Coloana: în cen
trul unei pieţe mari, din care să se înalţe
profilându-se pe cer, astfel ca să poată fi
văzută de oriunde.“ […]
„În concepţia lui Brâncuşi, Coloana
trebuia să răsară ca o tulpină, din iarbă, şi
să se înalţe zveltă spre cerul vast. Alegerea
amplasamentului, în 1937, a fost călăuzită
de această idee a spaţiului liber.“ […] „un
întins maidan, mărginit de puţine case şi,
mai departe, de pâlcuri de arbori nu prea
înalţi, care lăsau să se vadă din toate părţile
cerul înalt – cum îi plăcea artistului.“
„Cum era coloana în primii ani? Ea se
înălţa singuratică, în centrul pieţei mari,
degajate, pe ale cărei spaţii verzi creştea
numai iarbă. Perspectiva de jur împrejur
era cu totul liberă – ca şi azi – în aşa fel
încât Coloana putea fi văzută de oriunde,
de la distanţe apreciabile, cu excepţia axei
principale (strada Eroilor) în care biserica o
maschează dinspre parc. Nicio îngrăditură
în jurul Coloanei. Nici un stâlp de conducte
de iluminat, care să strice armonia siluetei
verticale ondulate a Coloanei aurii.“
În acelaşi articol, inginerul preciza:
„Spaţiul din jurul Coloanei trebuie ame
najat în felul cum l-a dorit Brâncuşi: Ni
mic altceva decât iarbă în spaţiile verzi,
eliminarea gardului, a stâlpilor şi liniilor
aeriene de electricitate şi înlocuirea lor
prin cabluri subterane, iluminarea pieţei
şi a Coloanei făcându-se cu reflectoare

aşezate la sol. De asemenea, respectând
principiul largii perspective, în planul de
sistematizare a oraşului Târgu-Jiu este
de dorit să nu se prevadă, în apropierea
Coloanei, construcţii care să dăuneze pu
nerii în valoare a monumentului.“
Este interesantă şi aserţiunea din
interviul luat de Paul Anghel doamnei
Sanda Tătărescu-Negropontes şi publicat în
volumul Convorbiri culturale (Eminescu,
1972, p. 32): „Printre altele, cred că [pe
Brâncuşi] l-a sedus câmpul pe care urma
sa fie amplasată coloana. Când l-a văzut,
s-a decis, dar a avertizat-o pe mama: „Să
nu-mi faci parc în jur!“
Un document important este şi desenul
realizat de Brâncuşi în august 1937 pe
fotografia amplasamentului, aflat în arhiva
familiei Gorjan şi mult reprodus: silueta
coloanei în mijlocul unui rond înconjurat
de o alee circulară din care se ramifică alte
alei, cu siluete de plopi vag schiţate.
În arhiva Brâncuşi de la Paris s-a păstrat
un plan al amenajărilor din jurul Coloanei
de la Târgu-Jiu – format 26,2 x 25,4 cm
–, desen realizat de un autor necunoscut.
Materialul, comunicat inginerului Gorjan
de către doamna Marielle Tabart, a fost
descris de acesta în articolul Un proiect
intermediar de Coloană, publicat în revista
„Ramuri“, nr. 9(183), din 15 septembrie
1979, p. 16. Textul este citat şi la pp. 177178 din volumul Am lucrat cu Brâncuşi
(Editura Universalia, 2004).
„La mijloc un rond de verdeaţă, cu
diametrul de 20 metri, protejează Coloana.
Rondul este mărginit de un trotuar de 2,50
m lăţime. O alee circulară, lată de 20 m,
înconjură rondul de verdeaţă. Din această
alee circulară se ramifică patru alei de
câte 10 m lăţime, amplasate pe două axe
perpendiculare. Aleea orizontală (de pe
desen) se îndreaptă la stânga, spre Calea
Eroilor, care ajunge la Grădina publică,
unde se găsesc Poarta sărutului, Masa
tăcerii şi Scaunele. Spre dreapta, aceeaşi
alee ajunge la şoseaua naţională care leagă
Târgu-Jiul cu Râmnicu-Vâlcea. Fiecare
alee este mărginită de ambele părţi de
trotuare de 2,50 m lăţime.“
Ioan Alexandrescu, cel care a lucrat

în 1938 la operele din piatră, scria în
Mărturiile unui cioplitor, publicate în
„Ramuri“, nr 3(8), p. 12, 1965: „Plecând de
la masă către Portal, unde se găseşte aleea
întretăiată în formă de cruce, care duce în
dreapta şi stânga prin parc (executată în
una din zile după una din ideile maestrului
Brâncuşi), am aşezat patru scaune în cele
patru colţuri ale aleilor acestea […]. Urma
ca mai târziu să aşezăm băncile în spatele
Portalului, la 5 m, una la dreapta, alta la
stânga. La indicaţiile maestrului, s-a făcut
un rond de flori în faţa portalului, cu două
alei ce l-au înconjurat, ca apoi să se unească
într-una singură, pe direcţia coloanei.“
În volumul Omagiu 100 Brâncuşi,
publicat la Târgu-Jiu în 1976, în articolul
lui Ioan Alexandrescu, Cu Brâncuşi la
Târgu-Jiu, la pagina 13 stă scris: „S-a

iarbă. La primăria din Târgu Jiu trebuie să
mai existe şi azi procese-verbale în care se
notează ce mai solicitase «domnul inginer
Brâncuşi».“
În articolul lui Micu Marcu, Brâncuşi la
Târgu-Jiu, la p. 70 din Omagiu 100 Brâncuşi
citim: „În timp ce se lucra la Coloană, s-a
procedat simultan şi la amenajarea unui
parc în jurul ei. S-a afectat în acest scop
toată suprafaţa cuprinsă în triunghiul
format de străzile T. Vladimirescu, Calea
Bucureşti şi strada Craiova.
Dintre proiectele elaborate în vederea
amenajării acestui parc, s-a ales acela
întocmit de arh. peisagist Fr. Rebhuhn,
care poate fi consultat, că se găseşte şi azi
în arhivele oraşului nostru.
La început au fost trasate trei alei: una
principală care prelungeşte Calea Eroilor,

discutat apoi ca pe Aleea eroilor să se
planteze cam din 10-15 m distanţă şi aleea
să fie pardosită cu plăci neregulate de la
Masă până la Coloană, iar în jurul Coloanei
un cerc mare cu arbuşti; plantarea pomilor
s-a făcut dar nu s-a respectat.“
Tot Ioan Alexandrescu i-a povestit lui
Romulus Rusan, în cadrul unui interviu
publicat în Discuţii la Masa Tăcerii (Edi
tura Eminescu, 1977, p. 192): „Mai voia
[Brâncuşi] ca aleea de la Masă la Coloană
sa fie pavată cu piatră neregulată, la distanţă
de doi centimetri, iar între lespezi să se pună

pe care este amplasată Coloana, şi alte
două laterale, paralele cu prima şi pe care
se plantaseră plopi, conform proiectului.
[…] Cât despre rondul din jurul Coloanei,
el a fost la aceleaşi dimensiuni ca şi astăzi,
prevăzut cu o bordură de dale de ciment,
semănat cu iarbă şi flori, iar nu pavat cu
piatră şi în niciun caz prevăzut cu figuri
zodiacale […]
Fotografia făcută de subsemnatul în
primăvara anului 1938, la 11 aprilie, poate
servi drept un document incontestabil.“
Un document important este şi foto
grafia realizată în toamna lui 1938 de Micu
Marcu, în care Brâncuşi este surprins în
momentul când fotografia Coloana. În
fototeca artistului există negativul pe placă
de sticlă, inventariat ca Ph. 575.
Se pot consulta din fototeca Brâncuşi de
la MNAM fotografiile Coloanei realizate
în 1938 de artist, în special vederile de
ansamblu (fotogramele Ph 558–562, foto
grafiile Ph 563–571) sau imaginile de la sol
ale părţii inferioare (Ph. 572, 573, 576).
Deosebit de semnificative sunt imagi
nile filmate de Brâncuşi însuşi în 1937–’38
la Târgu-Jiu. Filmele, păstrate în DVDul Brancusi filme, realizat de Centrul
Pompidou în 2011, oferă o mărturie
importantă privind felul în care a văzut
artistul locul care avea să-i adăpostească
lucrările.
Nenumăratele imagini ale Coloanei, ca
şi cele cu Poarta şi Masa, sunt preţioase
dovezi ale interesului acordat de Brâncuşi
capodoperei sale
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Gabriel Hasmaţuchi, Puncte de fugă
Scrisul Românesc Fundaţia– Editura, 2013

Î

nchinată părinţilor săi spirituali
Ragnhild şi Ole Jan Semb, această
carte subţire cât lama de cuţit este o
„iniţiere“ într-un spaţiu poetic existenţial:
„Eu stau pe marginea unei ferestre/ de fapt
e intrarea în labirintul păzit/ întotdeauna de
Înţeleptul/ care-mi interzice să caut centrul./
Dar în noaptea aceasta el a plecat undeva/
Aşa că intru, ştiind preţul pe care-l voi
plăti:/ până în centru voi pierde jumătate de
viaţă,/ de acolo, înapoi, cealaltă jumătate
…“ (Iniţiere).
Poeziile lui Gabriel Hasmaţuchi sunt
de fapt un labirint în care Poetul caută firul
Ariadnei, adevărul despre lume, adevăr
plătit întotdeauna cu viaţa. Trebuie să
recunoaştem, intrarea în poezie se plăteşte
scump, angoasele, neliniştile, singurătatea
sunt doar câteva dintre monezile acestei
plăţi, poeţii sunt nişte căutători de aur, care
îndură o mie de pedepse pentru găsirea
unei pepite aşteptate o viaţă. De cele mai
multe ori, ei nu găsesc aurul visat, rămân
doar căutători şi atât, cred că şi asta ajunge,
e mai important să cauţi, nu să găseşti, doar
ne-a spus-o limpede Paul de Coubertin.
Înţeleptul din labirint se lasă târziu
descoperit, dar cu ce preţ: „Prima zi nici
n-am ştiut că a trecut./ A doua zi am rămas
fără mâncare şi fără apă./ În a treia zi
am ajuns în centru:/ eram sleit, aproape
de descompunere,/ şi m-am prăbuşit la
picioarele Înţeleptului.“ (Iniţiere)
Când nu este simplă paradă de metafore:
„În coroana toamnei rămân cuiburi goale//
Pe cer păsările/ sunt secunde înţepenite//

Un elan priveşte fix pădurea/ ce se învârte-n
jurul lui./ Şi deodată din piept/ îi cad toate
frunzele de sânge“, poezia autorului nostru
este cuprinsă de o febră transfiguratoare,
ca în acest frumos Ex-libris: „N-ai nume./
Îţi arăţi nuditatea/ cum câinele mârâind
dinţii.“
Obsesia timpului care curge neştiut
e prezentă în Şi moartea, o poezie scurtă
(care îi iese de minune poetului): „Utilă ca
explicaţia unui cuvânt/ găsită în dicţionar/
e până la urmă şi moartea.// De la o zi la
alta/ se răsfrânge tot mai mult/ pe fundul
unei ceşti negre/ din care îmi bea ziua.“
Uneori, poemele sunt salvate de câteva
stihuri emblematice care ele însele pot trăi
fără proza care urmează: „În miezul unei
nopţi de iarnă/ Piaţa Mare/ era trena unei
rochii de mireasă/ intrată în biserica din
apropiere/ să se cunune.“ (În miezul unei
nopţi de iarnă). Autorul are acel dramatism
care dacă lipseşte, compromite o poezie:
„Voi ajunge până la urmă/ chiar şi mutilat/
acolo unde nu se pune preţ/ pe-nfăţişare“
(Voi ajunge).
În versurile sale coboară o emoţie
autentică ce dă vibraţie cuvintelor şi astfel
le salvează de banal, le face să trăiască:
„Când căldura va rămâne o amintire/ o
palmă îţi va fi o foaie albă/ Iar în cealaltă
palmă/ îţi va sta cenuşa cuvintelor/ pe care
o vei pune/ într-o pasăre de lut.“
Cartea lui Gabriel Hasmaţuchi este o
mărturie sensibilă a unui scriitor talentat
pe care îl aşteptăm în continuare în marea
vitrină cu poezii.

Ion Sabin Cerna, În curgerea timpului
S.C. D&A COM SRL Turnu-Severin, 2012
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n poet cuminte, epatând prin sim
plitate şi prin nostalgiile anotim
purilor, este Ion Sabin Cerna, care îşi leagă
numele de apa Cernei: „Călătorule... din
orice timp vei veni, apleacă-te cu blândeţe
şi răbdare asupra versurilor mele, spală-te
de apa sfântă a Cernei“.
Versurile sale, adunate acum în această
carte botezată În curgerea timpului sunt
nişte cantilene, uşor de reţinut, care aduc
linişte şi pace în suflet: „Plânge amurgul
pe ramul înfrunzit/ Însângerat mi-a fost
chipul/ Atunci când te-am sărutat/ Înserează
şi frunzele foşnesc/ La vuietul vântului
ceresc./ Lângă mine frunzele s-au strâns/ Şi
plâng pentru amurgul care s-a stins.“
Poetul îşi iese din fire uneori şi adoptă
un anume modernism: „Roşu,/ Oranj,/
Galben,/ Verde,/ Albastru,/ Indigo,/ Violet,/
Şapte cuvinte în minte,/ Pe şapte lungimi
de undă finite/ Şapte litere într-un cuvânt/
Rogvaiv îmi este veşmânt.“
Foarte multe poezii de dragoste în cartea
de care vorbim: „Femeie făr’ de venin,/
Mai adu-mi o cană cu vin!/ Pune licoarea-n
pahar/ Să uit de-al meu amar!/ Mai rămâi
lângă mine/ Să mai bem şi poimâine...“
Se întâmplă ca unele versuri să aibă
un aer de baladă: „Din iarba tăcerii/ Pe
drumul durerii,/ Caut cuvinte/ Înmugurite/
În primăvara vieţii...“
Alteori, poetul glosează inspirat de

măreţia poeziei: „Poemele mele din lungi
cărări,/ De pe şesuri de cuvinte născute-n
zori,/ Încotro alergaţi şi tihnă nu-mi daţi?/
În ce ape şi-n ce mări vă scăldaţi// Am
râvnit pe potecile voastre,/ Dragi poeme
de sub tălpile noastre,/ Voi îmi luminaţi
cărarea/ Şi-mi alinaţi în timp durerea...“
Pastelurile îi ies de minune poetului:
„O frunză, cuprinsă de adâncul somn/ Al
toamnei târzii, s-a rătăcit în zbor/ Venită pe
unda adierii de vânt,/ Mă rog să nu cazi pe
pământ./ Galbenă frunză a versului meu,/
Ce efemeră eşti în zborul tău!“
Ion Sabin Cerna e îndrăgostit de paradox:
„Ce cald, palpitant, emoţionant, straniu!
Şi plin de umanitate eşti tu, paradox!/
Tu eşti fratele vitreg al adevărului,/
Logodnic al singularităţii,/ Prieten intim al
contradicţiilor./ Cine mizează pe paradox/
Acela a pornit pe calea aventurii./ E un
arlechin meditând“.
Eminescizând, poetul reuşeşte versuri
pline de căldură: „Şi ceruri şi pământ/
Se-adună-n cuvânt/ Neînţeles rămâne/
Pe-ale sale ape/ Murmurul de izvoare/ Pe
albii rătăcitoare/ A mai trecut un ceas/ Şi
cuvântul mai face un pas/ Spre nemurirea
lui...“
Ion Sabin Cerna este un meditativ
delicat, în genul lui Traian Demetrescu,
poezia sa este un cântec de dragoste
fascinant.

Î

ndemnul oricărui părinte către
copilul său de a nu vorbi cu străinii
este unul sănătos din toate punctele de
vedere. Nu îţi poţi permite să „dai din casă“
unei persoane pe care nu o cunoşti îndeajuns
de bine şi căreia nu-i cunoşti intenţiile. Ce te
faci, însă, că atunci când nu mai eşti copil,
eşti practic obligat să vorbeşti cu străinii,
să abordezi cu problemele tale persoane
pe care nu le cunoşti neapărat personal şi,
eventual, să te şi laşi pe mâna sau vorba lor
pentru a rezolva probleme cruciale pentru
tine.

„Vorba e vorbă, dom’ne! Ce om eşti tu
dacă nu te ţii de cuvânt?“, ar întreba orice
om corect până în măduva oaselor, chiar
dacă şi el ştie că prea des a fost contrazis.
Ce poţi să faci? Într‑o societate ca cea de
astăzi, a te baza exclusiv pe forţele proprii
se termină la ieşirea din locuinţa personală.
De vreun deceniu încoace, însă, străinii
încep să ne intre în propriile locuinţe,
camuflaţi în spatele monitoarelor şi chaturilor personale care ne dau falsa senzaţie
că suntem în control şi că nimic nu ni se
poate întâmpla, aici, pe scaunul moale şi
confortabil pe care soţia sau soţul ni l-a
făcut cadou pentru a avea grijă de spatele
nostru.
Fundamentul noii cărţi a Cleopatrei
Lorinţiu, Pălăria de pai, publicată la Edi
tura „Eikon“ este această trunchiere a per
sonalităţii în mediul virtual şi efectele prie
teniilor exclusiv online. Emigrarea spre o
viaţă mai bună, spre stabilitate, este şi ea
un laitmotiv contrastant cu esenţa acestor
prietenii, şi anume insecuritatea. Xenofobia,
preconcepţiile, deziluziile şi mândria os
tentativă sunt şi ele insule ale poveştii, ce
întregesc un continent spiritual poate dez
nădăjduitor dar cu siguranţă realist.
Autoarea Cleopatra Lorinţiu are o
carieră complexă. Născută pe 26 septembrie
1957, la Năsăud, absolvă Facultatea de
Cibernetică, ASE din Bucureşti. Scriitoare
cu peste 20 de volume de poezie, proză,
eseuri, memorialistică, cronici, interviuri
şi literatură pentru copii; scenaristă, re
alizatoare de televiziune, autoare de fil
me documentare, editor de reviste cul
turale, diplomat, şi comentatoare de geo
politică pentru reviste internaţionale, cu
prestigioase premii internaţionale, cul

minând cu Premiul Internaţional „Naji
Naaman“ pentru întreaga activitate.
Povestea romanului este despre cum
o familie ce locuieşte în România postcomunistă caută să emigreze în Corsica,
sub toate garanţiile unui corsican getbeget la care, ca de altfel la toţi corsicanii,
spune soţia fără nume ce ne va povesti la
persoana I toată întâmplarea, „vorba e
vorbă“. Nopţile petrecute pe chat de către
soţul ei, Bertrand, de origine franceză, cu
Ange, corsicanul care de vreo doi ani era
în concediu medical, leagă o prietenie pe
cât de virtuală pe atât de reală şi palpabilă.
Ange, al cărui nume se va dovedi în final
într-adevăr ironic, transformă o relaţie de
afaceri într-una personală, propunându-le
să vină să locuiască în Corsica, măcar în
vacanţă, şi asigurându-i pe cei doi soţi că
totul va fi aranjat de el la venirea acestora.
Onoarea de neîntinat pe care povestitoarea
o remarcă despre corsicani este întărită
de dorinţa unei emigrări de succes ce
se translata într-o viaţă mai bună, deşi
recunoaşte că nu a avut niciodată înclinarea
sau pregătirea sufletească de a pleca din
ţară.
Caracterul de jurnalist obiectiv al au
toarei iese la iveală prin diferitele păreri
despre societate, cum ar fi acţiunile caritabile
sau voluntariatul, inocenţa admiraţiei fiind
puternic zguduită de evenimentele prin
care trec odată ajunşi pe insula cu „peisaje
albastre, cu plaje întine şi păduri de pini,
cu palmieri şi mai ales, cu arbuşti coloraţi“.
Impresii din călătoriile autoarei în Franţa
sunt, de asemenea, prezente în carte, cum
ar fi notorietatea pe care o câştigase biserica
Eglise Saint Suplice după ce o scenă din
filmul lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci,
se petrecuse acolo iar acum din ce în ce mai
mulţi turişti recreau scena analizând atent
toate detaliile marelui gnomon.
O scurtă istorie a Corsicăi, cu oamenii şi
convingerile lor, cu dorinţa de independenţă
şi viaţa trăită sub nişte principii neîntâlnite
în această formă în altă parte, ne este uşor
dezvăluită, cu o candoare şi o lejeritate a
limbii care te face să nu te desparţi de carte.
Aventura corsicană este una într-adevăr
neaşteptată, poate chiar pe dos, dacă nu
divulg prea mult, iar deziluzia bunăvoinţei
tronează peste tot şi peste spiritul soţilor
care, din fericire, termină aventura lor cu
happy end.
Romanul este scris cu o uşurinţă ce
oferă cititorului o experienţă reconfortantă,
deşi acţiunea trece printr-o paletă de emoţii
cum ar fi nădejde, spaimă, revoltă sau
nesiguranţă. Am terminat romanul şi am
oftat adânc, bucuros că naivitatea celor
doi nu i-a băgat într-un bucluc mai mare,
reconfirmându-mi a nu ştiu câta oară că
realitatea şi oamenii din spaţiul virtual
sunt, de multe ori, un miraj. Candoarea nu
îşi are locul acolo, iar un om pe care nu
îl poţi privi în ochi este un om care poate
încălca orice promisiune.
Pălăria de pai este un roman ce ar
trebui citit nu numai pentru calitatea
prozei, ci şi ca o lecţie de viaţă a secolului
XXI, secol în care globalizarea ne obligă
să fim vulnerabili, deschişi şi cooperanţi cu
din ce în ce mai mulţi oameni, însă care nu
ne interzice să fim rezervaţi, pentru că, nu-i
aşa, trăim într-o societate capitalistă unde
totul se plăteşte.
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iniţiativă lăudabilă a fost aceea
a monitorizării unor posturi
de televiziune şi radio, sub
aspectul utilizării limbii române. Nar fi
fost rău ca acest gen de monitorizare să se
fi extins şi la presa scrisă, inclusiv la cea
online. Greşelile identificate de membrii
unui colectiv coordonat de Rodica Zafiu
(Blanca Croitor, Adina Dragomirescu, Ana
Maria Iorga Mihail, Carmen Mîrzea Vasile,
Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae,
Irina Nicula) sunt grupate în funcţie de
nivelurile limbii: grafie, punctuaţie, pro
nunţare, morfologie, sintaxă, lexic, se
mantică, stilistică. Autorii rapoartelor de
monitorizare corectează greşelile, uneori
explicând în ce constă abaterea de la nor
mele limbii române literare.
Între greşelile de tehnoredactare sem
nalate, pe primul loc, se situează absenţa
semnelor diacritice. Generalizarea scrierii
fără semne diacritice e un fenomen în
deobşte trecut cu vederea. E aparent
comic, dar profund îngrijorător. Obişnuinţa
multora de a înţelege şi de a scrie texte
în care nu apare niciun astfel de semn
poate naşte, mai întâi, o variantă grafică
a românei, iar cu timpul, poate, o altă
română. Am auzit, de câteva ori, „lectura
chinuită“ a unor astfel de scrieri, făcută
cu dificultatea neidentificării cuvintelor
scrise astfel şi, pe cale de consecinţă, a
neînţelegerii mesajului: Fata de fata fara
de care nu poti sa traiesti ..., Pana sambata
no sa va intrebe ce faceti ..., Ma intelegeti
daca va intreb asa? Sunt foarte multe
persoane deprinse să scrie în două feluri
diferite: de mână, utilizând corect semnele
diacritice, şi cu ajutorul noilor „maşini
de scris“, în emailuri, smsuri, postări
pe Facebook, Internet etc., frecvent fără
semne diacritice. Cum scrisul de mână e pe
cale de dispariţie după terminarea şcolii, iar

U

nii dintre semnatarii primelor
consideraţii despre Panait Istrati
au dat frâu liber elanului analitic şi au stabilit
puncte de reper spre care sau putut orienta
exegeţii operei istratiene, alţii, maliţioşi,
sau mulţumit să surprindă profilul moral
al scriitorului pornind dinspre operă spre
viaţă sau (şi mai rău), confundând, pur
şi simplu, viaţa cu opera. Astfel, Cezar
Petrescu vede în Panait Istrati „un scriitor
de rasă“ ce aduce în artă aerul proaspăt al
vieţii. G. Ibrăileanu îşi pune întrebarea ce
sar fi întâmplat cu Panait Istrati dacă ar fi
fost un literat ce ar fi scris de la vârsta de
20 de ani. Criticul crede că „ar fi fost mai
artist, dar mai puţin veridic“. De pe poziţiile
scriitorului tradiţionalist, Mihail Sadoveanu
se arată încântat de intrarea în lumea literară
franceză a unui „fecior al acestui pământ“
şi îi ia apărarea în faţa celor care au încercat
săl discrediteze, pentru că a zugrăvit în
cărţile sale o lume imorală, dar frumoasă
prin „tot ce e ţărănesc“. De altfel, Pompiliu
Constantinescu lar fi considerat alături de
Mihail Sadoveanu, dacă ar fi scris în plin
sămănătorism, unul dintre reprezentanţii
acestei mişcări tradiţionaliste, prin ceea ce
el numeşte „roca primitivă a povestirilor“
şi se miră că N. Iorga nu a văzut în el
scriitorul pe care ar fi trebuit sal vadă.
Pompiliu Constantinescu îl consideră pe
Panait Istrati, prin atitudine şi procedeele

Cecilia
CĂPĂŢÎNĂ
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Limba română
în mass-media (I)

celălalt tip de redactare câştigă tot mai mult
teren, ne putem aştepta, în viitorul nu prea
îndepărtat, la oficializarea unei variante
grafice a românei fără semne diacritice.
Admiţând ca reală influenţa grafiei asupra
rostirii (v. Flora Şuteu, Influenţa ortografiei
asupra pronunţării literare româneşti),
perspectiva apariţiei unei variante de
pronunţare „în ton cu“ noua grafie nu poate
fi total eliminată. Nu acestei influenţe i se
datorează raportul de identitate literăsunet,
realizat la cuvintele: este, eşti, eram, erai,
era ...?
Potrivit ultimului raport de monitoriza
re, este îmbucurător faptul că nu se mai
înregistrează, la posturile tv monitorizate,
încălcări ale normei ortografice privitoare
la scrierea cu â şi î (litere care reprezintă
acelaşi sunet, redat grafic astfel, din cuvinte
ca în, fân, bineînţeles, a coborî etc.). În
majoritatea cotidienelor, hebdomadarelor
şi cărţilor publicate la edituri importante
însă, această normă nu este respectată. În
călcarea ei se înscrie perfect în principiul
de bază al românilor: Merge şi aşa! „Gra
ţie“ acestui principiu, unii specialişti dau
soluţii greşite, mulţi dintre cei care scriu
legile sunt diletanţi, mulţi dintre cei care
trebuie să le aplice le încalcă şi ... tot aşa
mai departe! Dictonul Undei lege, nui
tocmeală! a devenit caduc.
Neglijenţele de tehnoredactare identifi
cate în titrări şi crawluri, explicabile prin
ritmul alert al emisiunilor de ştiri, cel mai
adesea, nu şi scuzabile însă, ocupă un loc
fruntaş în ierarhia greşelilor de grafie:
azi nopate, dolodora de bani, femieie,
asistenele, câtigă 5000 de euro ş.a.
Din raportul monitorizării, aflăm că
scrierea incorectă la finală de cuvânt sau
în interiorul cuvântului (cu i, ii sau iii)
e o greşeală gravă, elementară, de gra
fie. Această grafie incorectă reflectă ne

cunoaşterea normelor gramaticale, deci re
prezintă o greşeală gramaticală. Un absol
vent de gimnaziu trebuie să ştie că una dintre
desinenţele de plural ale substantivelor şi
adjectivelor este i şi că aceasta se ataşează,
în cazurile avute în vedere, unui radical
terminat în i. Astfel, la finala substantivelor
şi adjectivelor respective apar doi i la
plural, unul din finala radicalului, al doilea
– desinenţă de plural: copii, geamgii, ma
caragii, farmacii, felii, cutii, exerciţii, foto
lii; pustii, grijulii, zglobii, străvezii etc.
Pluralul masculinelor articulate hotărât are
trei i la finală: primul i – finalul radicalului,
al doilea i – desinenţa de plural şi al treilea
i – articolul hotărât: copiii, tinichigiii;
zglobiii, grijuliii. Pluralul femininelor
articulate hotărât se termină cu secvenţa
iile, compusă din doi i: primul i – finalul
radicalului, al doilea i – desinenţa de plural
şi le, articol hotărât: farmaciile, feliile,
cutiile, exerciţiile; zglobiile, grijuliile. Tot
astfel, absolventul de gimnaziu va trebui
să ştie că sufixul de infinitiv al unei clase
de verbe este i: a veni, a ieşi, a înveseli
(cu câteva excepţii: a prii, a înmii, a
pustii, a albii, a se sfii). Nici forma crează
nu trebuie considerată doar o greşeală de
grafie, ci una gramaticală. Absolventul de
gimnaziu ştie că ează
ează reprezintă sufixul de
indicativ prezent şi desinenţa de persoana
a 3a singular şi plural ale unor verbe şi că
această secvenţă se ataşează şi unui radical
terminat în e (cum este cre), deci scrierea
corectă este creează.
Scrierea cu cratimă a unor compuse
(substantive, adverbe, adjective) şi a for
melor de plural sau articulate hotărât ale
unor împrumuturi recente pune mereu
probleme. În rapoartele de monitorizare
sunt exemplificate greşelile de scriere ale
substantivelor compuse cu şef sau cu prim:
comisar şef, asistentă şefă, prim ministru

Catina-Monica PREDA

Panait Istrati, azi
expresive, „esenţial romantic“.
După moartea sa, reacţiile şi analizele
au fost răzleţe, dar polii receptării au rămas
aceiaşi, amânând reconcilierea punctelor
de vedere, lucru care a făcut ca imaginea
scriitorului Panait Istrati să rămână ne
schimbată. Din păcate, regimul comunist
la trecut pe autorul Domniţei din Snagov în
rândul scriitorilor interzişi, fiind considerat
unul dintre opozanţii puterii conturate după
cel deal doilea război mondial la Răsărit.
Ni se pare că Tudorel Urian vede mai
echilibrat receptarea operei istratiene, când
analizează cartea lui Micea Iorgulescu,
Celălalt Istrati, publicată în 2004. El
compară opera scriitorului românofrancez
cu un „montagne russe“: „Ridicată pe culmi
şi apoi prăvălită la vale, redescoperită şi
recontestată, în funcţie de interesele politice
ale momentului, adesea ignorată de critica
literară, dar bucurânduse de un imens
succes de public“, o operă, cu alte cuvinte,
ce se stinge discret şi apoi se încăpăţânează
să revină în atenţia cititorilor şi a criticii
literare, provocând neîncetat şi refuzând
interpretarea exhaustivă.

Faptul se poate datora şi „biografiei
hollywoodiene a scriitorului“ (colaborarea
cu publicaţiile de stânga, ca la finele vieţii să
ajungă să publice în Cruciada românismului,
călătoriile în U.R.S.S. şi în Grecia, întoarcerea
în România, unde îşi petrece ultimii ani ai
vieţii etc.), demnă de un scenariu de film
care să suscite interes şi indignare. Cum
observaseră exegeţii săi, de la Al. Oprea şi
până la Mircea Iorgulescu, Panait Istrati nu
sa putut situa decât la extreme, opera sa fiind
demnă de a împărţi lumea literară în două:
adulatori şi contestatari.
Receptarea operei sale a fost adesea
lacunară. Trebuia un efort convergent
care să reunească piesele dintrun puzzle,
iar el se va face abia după o jumătate de
deceniu de la moartea celui ce scrisese
„spovedania celui învins“. Imediat după
moartea scriitorului, pluteşte nedumerirea
şi mâhnirea, mulţi nuşi pot explica
manevrele de ultim moment, iar altora le
dă ocazia săşi arate nemăsuratul dispreţ.
Un scriitor ca Panait Istrati avea nevoie
de o analiză venită dinspre studiile solide
care să pătrundă sistematic în opera sa.

comisar şef, asistentăşefă, prim
(în loc de comisar
ministru). Dacă regula scrierii cu cratimă
a compuselor ar fi fermă şi nar lăsa loc
interpretării fiecăruia dintre noi asupra
raportului dintre termenii compusului
(angloamerican sau angloamerican?,
agroalimentar
sau
agroalimentar?)
şi asupra flexiunii (la primul termen:
AneiMaria sau al doilea: AnaMariei?),
asemenea greşeli nar apărea. Destul de
multe greşeli apar la scrierea formei de
plural şi a celei articulate hotărât ale unor
substantive împrumutate recent. Aceste
greşeli se datorează unei reguli complicate
pentru cei mai mulţi, regulă care ţine seama
de „caracterul românesc“ al literei finale,
respectiv al sunetului corespunzător acesteia
(sprayul / corect: sprayul; supermarket
uri / corect: supermarketuri, dar cabernetul
/ corect: cabernetul; showul / corect:
showul;
ul; weekend
weekendul / corect: weekendul).
weekendul
Preferabilă ar fi păstrarea grafiei din limba
sursă a substantivului respectiv, desinenţa
de plural şi articolul hotărât adăugânduse
după cratimă.
Cele mai frecvente greşeli de limbă din
massmedia sunt săvârşite de majoritatea
românilor. Interesul pentru calitatea limbii
române ar trebui să se reflecte întro
politică lingvistică. Neam păstrat şi ne
vom putea păstra identitatea prin limba
română. Ne integrăm mai bine în societate,
prin stăpânirea corectă a acesteia. Iată
câteva motive serioase pentru a trage un
semnal de alarmă în legătură cu numărul
insuficient de ore de limba română din
programele şcolare. Sporind numărul lor
şi schimbând optica autorilor de manuale
de română, care contează mult prea mult
pe bagajul lingvistic ereditar al elevului,
mărgininduse la o descriere superficială a
limbii, se poate asigura o învăţare temeinică
a normelor limbii române literare.
Reabilitarea greoaie a scriitorului se dato
rează în primul rând contextului politic, în
perioada de dezgheţ, regimul permiţând
aducerea la lumină a unor nume, însă cu un
anumit preţ. Un prim studiu la întreprins
Al. Oprea, în Panait Istrati (1964), ca după
doisprezece ani să vină cu o completare
la el, Panait Istrati. Dosar al vieţii şi al
operei. Cititorul de azi trebuie, din păcate,
să distingă punctele de vedere ale autorului
(multe dintre ele fiind valoroase) de
zgomotul de fond al ideologiei.
De o altă însemnătate se arăta mono
grafia lui Mircea Iorgulescu, Spre alt Istrati
(1986). În 2004 va publica volumul Celălalt
Istrati. M. Iorgulescu avea să fie criticul de
care autorul lui Moş Anghel avea nevoie.
El a căutat să înlăture zgura ideologică a
receptării din perioada comunistă şi să
surprindă un Panait Istrati apropiat de
realitate. Mai nou, sa creat un adevărat
pol al cercetării vieţii şi operei lui Panait
Istrati la Brăila, prin contribuţia Mariei
Cogâlniceanu sau Zamfir Bălan, ca să nu
mai spunem de analizele venite din spaţiul
francez din partea unor cercetători de primă
importanţă, operei istratiene i se caută noi
afilieri care depăşesc eticheta comună de
scriitor românofrancez. Peste tot în lume
se organizează conferinţe şi întâlniri care
au în centru numele său, semn că Autorul
sa întors.
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ea de-a XI-a ediţie a Festivalului Comediei
Româneşti a fost dominată de prezenţa trupelor
din Capitală şi, în special, de la Teatrul Naţional
din Bucureşti, cel care a fost premiat şi de Senatul UNITER
pentru valorosul proiect dedicat reconsiderării operei
lui I. L. Caragiale din perspectiva aşteptărilor publicului
de astăzi. Cu puţine motive de interes, ivite de pildă din
partea Naţionalului craiovean, prin O scrisoare pierdută,
în regia lui Mircea Cornişteanu, şi a Teatrului Naţional
din Iaşi, cu un text nou (rara avis în stagiunea trecută),
Hollywood mirage, semnat şi pus în scenă de Ion Sapdaru,
sau printr-o lectură personală după Gaiţele, de Kiriţescu, în
regia lui Lucian Iancu, în care argumentele individualităţii
regiei erau estompate însă la nivelul evoluţiilor actoriceşti,
provincia s-a dovedit mult mai săracă în fapte capabile să
se identifice drept performanţe şi să intre în competiţie
cu unele montări de referinţă pentru calităţile comediei
neaoşe.
În schimb, ultima ediţie FESTCO a confirmat infuzia
de tinereţe şi de vitalitate a unor producţii independente,
oferite de „Teatrul nu e o clădire“ (spectacolul cu O piesă
deşănţată, de Lia Bugnar), Teatrul „Arca“ (Iubirea e un
lucru foarte mare, după Ion Băieşu), Teatrul „Maşina de
vise“ (Taxi blues, de Ana Maria Bamberger) şi Rencontres,
de Violeta şi Dragoş Huluba, reprezentând Compania
Passe-partout Dan Puric, ultimele două spectacole
prezentat hors-concours, dar şi ciclul de reprezentaţii în
aer liber ale Teatrului „Masca“, ce tind să devină o „pată
de culoare“ mereu întâmpinată cu manifestă simpatie de
spectatorii bucureşteni din Centrul vechi al Capitalei.
Printre spectacolele care s-au bucurat de un
neîndoielnic succes, deşi nu au urcat pe podium, în Gala
premiilor, s-au aflat acelea cu Capra cu trei iezi, după
Ion Creangă, de la Teatrul „Act“, în regia lui Alexandru
Dabija, D’ale noastre, o excelentă adaptare non-verbală,
în regia lui Gigi Căciuleanu, datorată Teatrului Naţional
din Bucureşti, care a prilejuit, totuşi, un premiu pentru
costume, obţinut de Corina Grămoşteanu, Zăpezile
de altădată, după Dumitru Solomon, în regia lui Mircea
Cornişteanu, Crize, de Mihai Ignat, în viziunea tânărului
director de scenă Vlad Cristache, şi Moştenitoarea, de
Lucia Verona, în interpretarea Mihaelei Teleoacă, toate trei
reprezentaţiile aparţinând gazdelor, Teatrului de Comedie,
dar şi unele producţii ale studenţilor de la UNATC, de
la Universităţile „Hyperion“ şi „Spiru Haret“, la care aş
adăuga şi spectacolul promiţător cu Aleea soarelui, de
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Teatru

Scrisul Românesc

Laureaţi de prestigiu la FESTCO
Gabriel Pintilei, câştigător al Marelui premiu la Festivalul
de liceeni „Jos pălăria!“, din acest an, găzduite în afara
concursului.
Potrivit aprecierilor juriului alcătuit din regizoareaprofesor Sanda Manu, scenografa Lia Manţoc şi criticul
Marina Constantinescu, premiile de interpretare au revenit
actriţei Tania Popa, de la Naţionalul bucureştean, pentru
Fata din Curcubeu, text scris şi vegheat regizoral de
Lia Bugnar, şi lui Virgil Ogăşanu, pentru rolul Zaharia
Trahanache din O scrisoare pierdută, în regia lui Horaţiu
Mălăele, pe scena aceluiaşi Teatru Naţional „I. L. Caragiale“
din Bucureşti, în vreme ce Premiul pentru scenografie a
fost cucerit de Helmuth Sturmer, autorul admirabilului
decor de la Două loturi, după I. L. Caragiale, în regia de
un remarcabil spirit novator semnată de Alexandru Dabija,
spectacol aparţinând şi el proiectului premiat de Senatul
UNITER pentru altitudinea profesională pilduitoare a
punerii în valoare a operei lui I. L. Caragiale.
Performera memorabilă a ediţiei a XI-a, emblematică
pentru ţelurile programatice ale Festivalului Comediei
Româneşti, a fost noua versiune după Conu’ Leonida faţă cu
reacţiunea, concepută de Silviu Purcărete, în decorul şi el
inventiv, dar cam „buclucaş“, gândit de Dragoş Buhagiar,
şi muzica lui Vasile Şirli, spectacol produs de Teatrul

Victor Rebengiuc şi Mariana Mihuţ

Naţional din Bucureşti în parteneriat cu Teatrul „Ariel“
din Râmnicu Vâlcea. El a obţinut Premiul pentru cel mai
valoros spectacol, premiul de regie şi Marele Premiu al
juriului oferit minunaţilor interpreţi Mariana Mihuţ şi
Victor Rebengiuc, cei care au întrupat, pe rând, ambele
roluri celebre, Leonida şi Efimiţa. Acestora li se adaugă în
spectacol, alternativ, Florentina Ţilea şi Cătălina Sima, în

rolul Saftei, şi pianistul Mihai Murariu. Fidel preocupărilor
afirmate de la o ediţie la alta şi interesului manifestat în
această direcţie de George Mihăiţă, cel investit cu acel
prilej cu titlul onorific de „Primarul comediei româneşti“,
în acest an FESTCO a cuprins şi un atelier de creaţie
dramaturgică, conceput de tinerii dramaturgi Vera Ion
(regizor) şi Sorin Poamă (actor), alături de Concursul de
dramaturgie, aflat deja la a VIII-a ediţie, unde prin vrerea
juriului format din Adrian Lustig, Gabriela Dumitru şi Vlad
Cristache, câştig de cauză au avut piesele Visul domnului
Mio, de Georgiana Capuerde (locul I), Infractorii, de Ana
Maria Bamberger (locul II), şi Ultimul dans al libelulei, de
Cornel Mihai Ungureanu (locul III).
Din iniţiativa organizatorilor, fapt menit să confere şi el
strălucire acestui eveniment, sărbătoarea comediei româneşti
a cuprins şi un moment întâmpinat cu unanimă bucurie şi
fierbinte emoţie de public, când directorul teatrului şi al
festivalului, George Mihăiţă, a anunţat conferirea Premiilor
de excelenţă doamnei Sanda Manu şi domnului Valeriu
Moisescu pentru contribuţia lor excepţională la dezvoltarea
artei spectacolului şi a învăţământului artistic românesc.
În cadrul festivalului, fapt pe cale de a deveni o frumoasă
tradiţie, au fost lansate noile volume de teatru intitulate
Rătăciri, de Horaţiu Mălăele (Editura „All“), Tamara
Buciuceanu – o viaţă închinată scenei, de Bogdana Darie
(Editura „Litera“), O poveste cu Horaţiu, de Doina Papp
(Editura „All“) şi Între acte, de Radu Beligan (Editura
„All“). Gala premiilor ne-a oferit o plăcută surpriză, prin
prezentarea plină de umor, de spontaneitate şi de vervă,
susţinută de Dragoş Huluba împreună cu actorul britanic
Jeremy Stockwell, autorul unui „one man show“ aplaudat
în repetate rânduri, pe tot parcursul său, de sala arhiplină a
Teatrului de Comedie.
Pentru continua şi distincta prezenţă a festivalului acesta,
an de an, pe firmamentul evenimentelor din Casa Thaliei,
se cuvine a menţiona eforturile generoase şi competenţa
unei echipe omogene de organizatori, în frunte cu George
Mihăiţă, directorul FESTCO, Traian Petrescu, director
executiv, Corina Constantinescu, comunicare şi PR, Doina
Iliescu, contabil şef, dar şi ale întregului colectiv artistic şi
tehnic al teatrului gazdă. Organizat împreună cu Primăria
Municipiului Bucureşti şi cu Ministerul Culturii, festivalul
tinde să devină un punct de interes şi de atracţie bine
integrat în peisajul urbanistic şi cultural din Centrul vechi al
Capitalei, dar şi în viaţa artistică a ţării, conferindu-i încă un
dram de surâs şi de tonică afectivitate la început de vară.

Am văzut spectatori fericiţi...

aptul s-a petrecut la Râmnicu Vâlcea, în
Ariel Interfest, ediţia a III-a, când în studioul
din Zăvoi, la sala mare din Ostroveni, ori în
spaţii neconvenţionale, publicul aparţinând diferitelor
vârste şi preferinţe şi-a aflat nu puţine motive de bucurie
şi entuziasm, exprimate adeseori zgomotos, cu o căldură
ce te ajuta parcă să uiţi de temperatura acelor zile fierbinţi
de iulie. Dacă dimineţile au fost rezervate unui provocator
workshop, condus de eminentul om de teatru Silviu
Purcărete, dar şi unor ateliere destinate şi ele tinerilor
interpreţi, sub conducerea actorului-profesor Mihai
Mălaimare, directorul Teatrului „Masca“, şi a regizorului
Aurel Palade, cele zece zile au găzduit câte două sau trei
reprezentaţii de teatru de o binevenită varietate repertorială
şi înfăţişare scenică, în care nota dominantă a constituit-o
tinereţea de spirit a montărilor, sincretismul unor discursuri
scenice, grăbite să declanşeze interogaţii fertile cu privire
la condiţia omului şi, nu mai puţin, la condiţia de astăzi a
artei spectacolului. Iar dacă ne gândim că acest maraton
teatral a cuprins spectacolul-eveniment cu Conu’ Leonida
faţă cu reacţiunea (Premiul pentru cel mai bun spectacol
în Festivalul comediei româneşti), realizat de Teatrul
Naţional din Bucureşti în parteneriat cu Teatrul „Ariel“ din

Râmnicu Vâlcea, în regia lui Silviu Purcărete, scenografia
lui Dragoş Buhagiar şi muzica lui Vasile Şirli, cu strălucitele
întrupări ale celor două personaje, oferite de Mariana
Mihuţ şi Victor Rebengiuc, şi trei spectacole înfăţişate în
premieră, două ale teatrului-gazdă, iar cealaltă, de fapt,
o avanpremieră a Teatrului „Bulandra“ cu Pescăruşul,

Scenă din Pescăruşul (foto Vlad Dumitrescu Petrică)

de A. P. Cehov, în regia Antoanetei Cojocaru, cu o trupă
de valoroşi actori tineri afirmaţi pe scenele bucureştene,

vom înţelege de ce festivalul vâlcean poate fi perceput cu
deplin temei ca un eveniment pentru întreaga noastră viaţă
teatrală, la cumpăna dintre o stagiune recent încheiată şi
alta care bate la uşă.
Reprezentaţia Teatrului „Masca“ intitulată Actorul, pe
scenariul şi în regia Ancăi Florea, cu Mihai Mălaimare şi
pianistul Mircea Tiberian într-un subtil dialog cu lumini
şi umbre din culisele scenei şi din viaţa protagoniştilor
ei, izvorât din textul lui Mircea Dinescu, cele optzeci de
minute de umor contagios, punctate de cascadele de râs ale
sălii, datorate spectacolului cu Interpretul, oferit de Teatrul
Mic, după Tristan Bernard, în traducerea lui Radu Beligan,
cu Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Anca Sigartău şi
Georgeta Ciocârlan în distribuţie, sunt şi ele câteva dintre
punctele „fierbinţi“ de legătură afectivă dintre festivalul
vâlcean şi publicul său. Aprecierile pozitive ale acestuia
au vizat şi întâlnirea emoţionantă cu cei patru tineri
interpreţi scoţieni, îndrumaţi de regizorul Scott Johnson,
prieten mai vechi al teatrului românesc, prin spectacolul
Aşteptând cu nerăbdare, după Sarah Kane, virtuozitatea
acelui one woman show prezentat de Tania Popa cu Fata
din Curcubeu, pe textul şi în regia Liei Bugnar (Premiu
pentru interpretare în FESTCO), reîntâlnirea cu actriţa

Teatru
Ioana Crăciunescu, în O femeie singură, după Dario Fo
şi Franca Rame, producţie a Teatrului Naţional „Radu
Stanca“ din Sibiu, dar şi reprezentaţiile din zona teatrului
de studio oferite de trupe independente la sala din Zăvoi
sau la Ostroveni, ca Noi 4 (Teatrul nu e o clădire), Căutând
semne de inteligenţă în univers (Teatrul pentru puţini),
Nishte doamne, după Dumitru Solomon (Gestual art),
Valsul hazardului, de Victor Haim (Underground Comedy
Studio şi Teatrul bucureştean Montage), O mie de motive să
te omor (Teatrul Artemotion din Oradea), la care aş adăuga
amuzantul spectacol Copilăria lui Vivaldi, datorat Teatrului

Scenă din Groparii (foto Vlad Dumitrescu Petrică)

„Odeon“ din Bucureşti, toate acestea reuşind să îşi apropie
şi ele dreptul de a stărui în memoria spectatorilor.
Nu mică a fost satisfacţia publicului de a constata
că, în ciuda dificultăţilor de ordin financiar prin care
trece astăzi viaţa noastră cultural-artistică, eforturile
lăudabile ale Primăriei şi ale Teatrului Ariel, în frunte
cu directoarea Doina Migleczi şi directoarea executivă
Aura Popescu, au făcut ca maratonul artistic vâlcean să
găzduiască şi producţii pline de culoare din străinătate.
Mă refer, de pildă, la Teatrul „Eugène Ionesco“ din
Chişinău, cu spectacolele Fotografii şi clovni invizibili şi
Ultima noapte la Madrid, Teatrul Catalyst din Florenţa,
cu spectacolele Marea poveste a teatrului şi N-aş vrea să
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vorbesc despre iubire, Teatrul S’arza din Sardinia, prin Să
visăm, într-adevăr, şi reprezentaţia pentru copii Clovnii
povestesc, Teatrul francez L’Enfumeraie, prin spectacolul
pentru copii Marceline în căutarea timpului pierdut,
Teatrul Municipal de păpuşi „Guguţă“ din Chişinău, prin
ingeniosul spectacol cu Hârzobul şi acela cu Puişorul Cucu-liţă, Teatrul „Satyricon“ din republica Moldova, prin
reprezentaţia de un umor coroziv cu Made in Moldova ş.a.
În acest context internaţional, n-au fost uitaţi nici iubitorii
muzicii şi ai poeziei, invitaţi la un recital sub genericul
Cafe Millenovecentotrenta, în interpretarea realizată de
violonista Liliana-Olimpia Ştefănescu Scagno, pianista
Renata Seranella, din Torino, şi Cristian Alexandrescu,
actor la Teatrul „Anton Pann“.
Dar, aşa cum spuneam, un loc distinct în inimile şi
în memoria vâlcenilor l-au ocupat acele trei spectacole
prezentate în premieră, fapt mai rar în configuraţia
festivalurilor obişnuite din ţară. Unul dintre ele a fost
Groparii, pe un scenariu şi în regia tânărului Vlad Popescu,
absolvent al şcolii de teatru clujene, un ambiţios decupaj
inspirat din Hamlet, cu delicate şi sugestive trimiteri la
antologicul spectacol realizat de regretatul Vlad Mugur la
Teatrul Naţional din Cluj. El a beneficiat de interpretarea
nuanţată şi plină de ardoare datorată actorilor Gabriel
Popescu şi Andreea Roxana Filip, chemaţi să întrupeze
celebre personaje şi imagini din trista poveste a prinţului
Danemarcei. Poate uşor deconcertantă, mai ales pentru
cei nefamiliarizaţi cu textul shakespearian, propunerea
talentatului regizor ne-a oferit nu puţine momente de
autentică tensiune emoţională care, în cazul necunoaşterii
capodoperei, nădăjduiesc să reprezinte un îndemn
convingător către spectatorii respectivi, privind confruntarea
acestei „poveşti“ alcătuite din secvenţe laconice, spusă
de cei doi gropari, cu piesa aflată la originea ei. Cea de-a
doua premieră, în ordinea cronologică a programului, a
fost o continuare a surprizelor plăcute, prin spectacolul
gazdelor cu Noaptea trece chiar şi prin piatră, după Leonid
Andreev, discurs artistic cu o structură amplă şi eterogenă,
cu numeroase interstiţii comice sau parodice şi cu un final
de anticlimax dramatic, spectacol în care întâlnim imagini
expresive din zona teatrului non verbal, dar şi elemente
coregrafice ori scamatorii din zona circului.
Uşor de recunoscut au fost acele trimiteri, ca un teatru
în teatru, către spectacolele memorabile ale lui Silviu
Purcărete, cu Titus Andronicus şi cu Fedra, chiar dacă
insistenţa regizorului în această direcţie risca să devină
mai puţin productivă. Reuşita spectacolului dă seama
atât de potenţialul inimoasei trupe vâlcene, cât şi de
calitatea colaborării sale cu regizorul-scenograf Horaţiu
Mihaiu, cu coregrafa Mălina Andrei şi cu muzicianul
Virgil Mihaiu. Tulburătoarea reprezentaţie care a încheiat
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festivalul ne-a făcut cunoştinţă cu o foarte tânără şi
valoroasă trupă închegată în „Laboratorul“ de la Teatrul
„Bulandra“, din iniţiativa Antoanetei Cojocaru, aceea care
semnează şi adaptarea după Pescăruşul şi regia acestui
spectacol ce va fi prezentat în premieră bucureşteană în
luna octombrie. Circumscrisă secţiunii din festival numită
„work in progress“, ca şi spectacolul vâlcean cu Groparii,
reprezentaţia a impresionat prin sinceritatea jocului, prin
profunzimea şi dramatismul interogaţiilor prilejuite de
confruntarea dintre lumi şi generaţii, dintre vârstele omului

Scenă din Noaptea trece chiar şi prin piatră (foto Vlad Popescu)

şi crizele teatrului. Este un ţipăt de pescăruş peste valurile
unei mări de singurătate, ce se iveşte ca un lait motiv
dureros, vorbindu-ne despre iluzii spulberate şi mai ales
despre boli fără de leac din viaţa societăţii şi a teatrului
nostru cel de toate zilele. E un spectacol al clarobscurului
şi al ambiguităţilor născute aproape paradoxal dintr-o
uriaşă nevoie de comprehensiune şi de certitudine. Nici nu
se putea ivi un final mai potrivit pentru festival şi pentru
cel implorat de Prospero „Ariel, adu-ne prinos de spirit!“
Festivalul nu şi-a dezminţit nici preocuparea pentru
stimularea interesului faţă de cartea de teatru şi omagierea
marilor valori ale artei spectacolului, fapt împlinit printr-un
bogat şi permanent stand de carte, realizat în foaierul sălii
de la Ostroveni, cu colaborarea Fundaţiei culturale „Camil
Petrescu“ şi revista „Teatrul azi“. În acest cadru, a fost
lansată cartea despre viaţa şi creaţia Marianei Mihuţ, sub
semnătura criticului Mircea Morariu, şi volumul intitulat
De la cortina de fier la teatrul fără perdea, de Doina
Papp. Succesul acestei ediţii de festival, vădind destinul
lui ascendent, înscrie cu majuscule cheltuirea energică
de pasiune şi iscusinţă din partea directoarelor Doina
Migleczi şi Aura Popescu, a întregului colectiv artistic şi
tehnic, a entuziaştilor lor colaboratori şi, nu mai puţin, a
unor voluntari care, după modelul festivalului sibian, îşi
dovedesc şi ei nobila contribuţie la creşterea prestigiului
acestei manifestări.

Calendar august
1 aug. 1949 – s-a născut Dan Lupescu, în com.
Sărbătoarea, jud. Dolj;
3 aug. 1943 – s-a născut Nicolae Petre Vrânceanu, în
oraşul Slobozia, jud. Ialomiţa;
4 aug. 1923 – s-a născut Alexandru Olaru, în Craiova,
m. 3 martie, 2003, în Craiova;
5 aug. 1961 – s-a născut Ion Munteanu, în com.
Goieşti, jud. Dolj;
6 aug. 1938 – s-a născut Ştefan Cucu, în com.
Tismana, jud. Gorj;
6 aug. 1953 – s-a născut Constantin Pădureanu, în
com. Podari, jud. Dolj;
7 aug. 1890 – a murit Nicolae T. Orăşanu, în Negreni,
jud. Olt, n. 1833, în Craiova;
7 aug. 1907 – s-a născut Ion Zamfirescu, în Craiova,
m. 31 decembrie 2001, în Bucureşti;
8 aug. 1912 – s-a născut Liviu Bratoloveanu, în
Drobeta Turnu-Severin, m. iulie 1983, în Bucureşti;
9 aug. 1934 – s-a născut Romulus Cojocaru, în com.
Punghina, jud. Mehedinţi, m. 31 mart. 2007;
9 aug. 1937 – s-a născut Florin Mihăilescu, în Slatina,
jud. Olt;
9 aug. 1947 – s-a născut Marcel Runcanu, în com.

Prisaca, jud. Olt, m. 13 apr. 1987, în Cluj-Napoca;
12 aug. 1902 – s-a născut Savin Constant, în Craiova,
m. 25 oct. 1928, în Recea;

19 aug. 1982 – a murit Ion Schinteie, în Craiova, n. 27
decembrie 1911, în com. Peştişani, jud. Gorj;
20 aug. 1964 – s-a născut Radu G. Sorescu, în Craiova;

12 aug. 1913 – a murit Nicolae Ch. Quintescu, în
Bucureşti, n. la 21 febr. 1841, în Craiova;

21 aug. 1992 – a murit Constantin D. Papastate, în
Craiova, n. 26 febr. 1907, în Piteşti;

13 aug. 1925 – s-a născut Dumitru Nicolcioiu, în satul
Valea Ursului, com. Tâmna, jud. Mehedinţi;

21 aug. 1990 – a murit Al. Cerna Rădulescu, în
Bucureşti, n. 10 ian, 1930, în com. Stăneşti, jud. Vâlcea;

14 aug. 1905 – s-a născut Barbu Theodorescu, în
Craiova, m. 18 ian. 1979, în Bucureşti;

22 aug. 1993 – a murit Lucian Zatti, în Craiova, n. 6
febr. 1927, în com. Brezoi, jud. Vâlcea.

15 aug. 1869 – s-a născut N. Burlănescu-Alin, în
Târgu-Jiu, m. 20 sept. 1912, în Bisericani, jud. Neamţ;

24 aug. 1828 – s-a născut Gheorghe Chiţu, în com.
Oboga, jud. Olt, m. 28 oct. 1897, în Mirila, jud. Olt;

15 aug. 1927 – s-a născut Ion Dianu, în com. Poiana
Mare, jud. Dolj;

25 aug. 1933 – s-a născut Adina Enăchescu, în
Râmnicu Vâlcea;

15 aug. 1956 – a murit Victor Papilian, în Cluj, n. 17
iunie 1888;

25 aug. 1927 – s-a născut Marin Niţescu, în com.
Perieţi, jud. Olt, m. 24 aprilie 1989, în com. Perieţi;

16 aug. 1920 – s-a născut Virgil Ierunca, în com.
Lădeşti, jud. Vâlcea, m. 28 sept. 2006, la Paris;

27 aug. 1942 – s-a născut Ovidiu Ghidirmic, în satul
Greceşti, com. Valea Stanciului, jud. Dolj;

16 aug. 1903 – s-a născut Pan M. Vizirescu, în satul
Braneţ, jud. Olt, m. 27 ian. 2000, în Slatina, jud. Olt;

28 aug. 1944 – s-a născut Marin Mincu, în Slatina,
jud. Olt, m. 4 dec. 2009, în Bucureşti;

17 aug. 1958 – s-a născut Horia Dulvac, în com.
Gighera, jud. Dolj;

30 aug. 1936 – s-a născut Dumitru Matală, în Drobeta
Turnu-Severin;

19 aug. 1935 – s-a născut Dumitru Radu Popescu, în
satul Păuşa, jud. Bihor;

31 aug. 1880 – s-a născut Ştefan Braborescu, în
Caracal, m. 4 ian. 1971, în Bucureşti.
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Corespondenţă din Paris

Un ansamblu de sculptură
închinat lui Brâncuşi la Paris

T

răiesc la Paris de 13 ani, în arrondissmentul
XV „Vaugirard“, cartierul lui C. Brâncuşi, că
sătorindu-mă în aceeaşi aulă a Primăriei, în
care sculptorul român şi filosoful rus Leon Şestov i-au
fost naşi poetului Benjamin Fundoianu. Nu ascund că o
nostalgie neştearsă şi bucurie mă încearcă des, când trec
prin zona celebrelor ateliere ale lui C. Brâncuşi şi constat
că numeroase, esenţiale detalii şi imagini ale Parisului
veacului trecut nu se mai cunosc, intră în uitare. Iată unul
din ele: L’Impasse Ronssin, numerele 8-11, o pitorească,
înverzită „stradelă“ a artiştilor, pierzându-se în grădini
private, ori parcuri de instituţii: Liceul „Braille“ şi „Le
Dome des invalides“.
Aici, pe această ramură a bulevardului Vaugirard au
fost cele trei ateliere ale faimosului sculptor, vecine cu
ale altor artişti veniţi mai târziu: germanul Max Ernst,
francezii Jean Tinguely. Niki Saint Phal, La Casse, italianul
Del Debio, românii Al. Istrati, Natalia Dumitrescu,
sculptorul George Teodorescu, pictorul Bassarab etc.
Aceste construcţii rămăseseră de la Expoziţia Universală
din 1889. După moartea lui Brâncuşi, sculpturile fiind
donate de artist statului francez, unele au fost găzduite, o
vreme, de Palais de Tokio, lângă Trocadero. În 1972 au
început demolările „cartierului artiştilor“, spre a se extinde
spitalul Necker; iar V. G. Paleolog, aflându-se la Paris,
într-o călătorie privată, a fotografiat „pustiul“ ce făcuse
o „tabula rasa“ din amintirea acelor locuri; şi a dus la
Craiova enormele grinzi dezafectate, ca pe nişte moaşte
sacre, unde au fost structurate, în formă conică-verticală,
ca un adevărat „monument“, în curtea „Şcolii de arte şi
meserii“ ce poartă astăzi numele artistului.
În cumplita imagine surprinsă de Paleolog, imediat
după demolări, se vede şi un afiş metalic, fixat pe un
ţăruş, efemer, lângă un arbore: „A ce endroit a VECU
et TRAVAILLE BRANCUSI-SCULPTEUR“; şi cu litere
extrem de mici: SS. „Ces amis franqaises“ („Prietenii săi
francezi“)!
Vizitatorul de azi vizualizează o altă lume. Aici s-a
înălţat arhitectura din beton, nichel şi sticlă – Facultatea
de Medicină „Neker“ şi toate compartimentele ei: cantine,
biblioteci, secţii, cabinete, săli de curs, chiar şi o morgă şi
săli de disecţii, majoritatea la mezanin ori subsol – însă
cel ce contemplă este brusc, oprit, în faţa unor ornamente
de fier forjat, proteguitoare; şi a unui portar mut, ca În
faţa Legii, parabola lui Kafka; acela, în cele din urmă,
insistând, te lasă să intri. În acea poartă s-a sfârşit, din
păcate şi filmarea-reportaj a unei televiziuni româneşti,
numită „Moştenirea lui Brâncuşi“, din 19 mai 2013, seara,
care punea în discuţie aducerea sepulcrelor sculptorului în
România...
Aici, din trotuarul B-dului „Vaugirard“, la numerele
154-156-158-160, intri într-un gang al Edificiului-spital,
de 10 etaje, spre o curte interioară, amestecându-te cu
studenţii, ajungând într-o piaţetă, în care se iese în pauze, se
poartă discuţii, se bea o cafea... În această agora, deasupra
compartimentelor de la subsol, printre arbuşti ornamentali
mediteraneeni, întâlnim, pe chiar „locurile“ filmate de
Paleolog – un ansamblu sculptural (post)modern, structurat
din două ovoedre monumentale, folosind pământul, ca
soclu, fixate vertical, ca în legendara poziţie mitică a...
„oului lui Columb“; şi, imediat alăturat, alte două ovoedre,
odihnind pe gazon şi printre alei, secţionate, însă, încât
să se întrevadă ghiocile (pojghiţa) deschise: embrionul,
puiul...
Acelaşi embrion îl bănuim în „golul“ sculpturilor
realizate vertical-columnar: simbolul „vidului“, introdus
în plastica universală, prin opera brâncuşiană „Himera“,
din 1913; apoi „Socrate“, „Regele Regilor“ etc., toate
în stejar, sugerându-ne că golul (vidul „tainic“) vine din
civilizaţia carpatică a lemnului. Unul din ovoedre, cel

implantat, vertical, în „agora“, care ocupă un centru, a
fost nu cioplit, ci construit din cofraje (dintr-un amestec de
ciment alb, cu mozaic gri, de Bretania). Celălalt Ovoedru,
II, e fixat, aliniat trotuarului b-dului Vaugirard şi e structurat
din beton fin, gri, în melanj cu bucăţi de mozaic rozaliu,
de Rhon-Alps. Liniile, „tăieturile“, curburile ovoedrelor
sunt non-euclidiene: din orice direcţie ai filma ansamblul
sculptural, orice unghi, obţii imagini cu caracter „infinit“
şi chiar „alura de vis“ a oului, proaspăt ivit, sau dormitând
încă, în pântec, în cuib – „palat de nuntă şi cavou“, cum l-a
metaforizat, unic, poetul român, Ion Barbu. Pe două alei,
diametral ordonate, în miezul „agorei“ aceleia studenţeşti,
vizitatorul întâlneşte 44 de scaune, nu clepsidrice, precum
sunt cele 30 de la Tg. Jiu, ci cubice (cuburi mari), pe care
te poţi odihni, învăţa, scrie, citi, conversa.
Fascinant între toate e oul alb, culcat, întins, în ţărânamozaic şi divizat în trei segmente, iar privitorul simte
ispita, ori de a-l pipăi-mângâia, ori de a-l ocoli şi de a nu-l
trezi!... El vede o... naştere, ivire, deschidere a găoacei

Ovoedru II

– apariţia puiului! Trece în vârful picioarelor – vede un
„miracol“.
Constantin Brâncuşi a creat numeroase variante de
sculpturi ovoidale, numite: „Începutul lumii“ (azi con
servat la Stockholm), „Noul născut“ şi „Primul ţipăt“
(aflate în SUA), „Miracolul“; apoi „Sculptură pentru
orbi“, „Primul pas“, păstrate şi conservate, azi, în Ate
lierele sale-Muzeu, de la Centre Nationale „Pompidou“
Paris. Concepţia aceasta, numită „serială“ a fost atât de
profundă, încât Jean Cocteau, întrebat ce mai face Brâncuşi
(mai ales după călătoria sculptorului împreună cu scriitorul
Raymond Radiguet, în Corsica), le răspundea prietenilor,
sarcastic-ironic: „Face un ou!“
Printre aceste sculpturi pur geometrice, poziţionate,
plastic, printre arbori pitici şi amfore cu floră mediteranea
nă, poreclită „piaţa semiramidică“, fiindcă la subsol sunt
biblioteci şi laboratoare, săli de disecţii, curs etc. intră
studenţii în secretariatul de sticlă şi nichel al Facultăţii de
Medicină Necker, întârziindu-le privirea pe elementele
acelui ansamblu de artă a sculpturii, ţâşnind, asemenea
unor plante din ţărână, nicidecum dintr-un soclu clasic,
simboluri transparente, viabile, fiindcă poţi convieţui cu
ele, le poţi examina de aproape şi mângâia, te poţi odihni
lângă ele; stai, contempli, te confesezi, meditezi, în epifania
„pietrelor“, a magicelor forme.

Acest ansamblu sculptural nu este semnat. „Prietenii
săi francezi“ (cum a tradus V.G. Paleolog, tăinuiau, poate,
o asociaţie – precum aceea care i-a plătit lui Rodin statuia
Balzac); (sau, spre ilustrare: „Prietenii lui Panait Istrati“;
„Les amis de Fondane“ etc.); şi, orice s-ar spune, rămâne
un lucru încă tăinuit şi straniu. Trei artişti-sculptori (nu
istorici, ori critici de artă!): Henry Moore, Berto Lardera
şi Ermilio Giglioli, toţi trecuţi, în tinereţe, prin atelierele
sculptorului român, au spus, începând cu 1938, că opera
revoluţionară brâncuşiană se înălţa din „ambivalenţaambiguitatea ou-ovoedru (şi romb-romboedru)“, iar
Brâncuşi a fost numit de Moore: „martirul unei singure
forme – Oul“.
Nici în Arhivele Necker nu există amintit, undeva,
acest ansamblu sculptural, nesemnat, părând chiar o
operă anonimă, ori colectivă. Dar obsesia (permanenţa)
oului brâncuşian, ca şi postarea sculpturilor pe „locul“
atelierelor sale, din Paris, nu mai lasă (nicio) umbră de
îndoială.
Dincolo, în prelungirea curţii interioare, unde au
fost studiourile vecinilor săi: Max Ernst, Jean Tingely,
Niki Saint Fall, sunt două mici parcuri „pour les infants
malades“, cu jucării multicolore, din plastic gonflat, ce
pot fi structurate, mutate, demontate, restructurate etc.;
aruncăm priviri pioase, în faţa locurilor, vieţii şi operei
unor artişti ai avangardei, ce au trăit şi creat, la Paris, vecini
cu sculptorul român, poreclit „le saint du Montparnasse“,
locatar în Vaugirard, din 1916.
Un detaliu de neocolit e că acest ansamblu de sculpturi
ovoidale nu pare creat de un singur om, ci de mai mulţi;
că e proiectat, construit, în cofraje, arhitectural-ingineresc;
pământul fiind folosit drept soclu (postament), iar golul
din sculpturi – trimiţându-ne, tranşant, spre originalitatea
şi caracterul inovator al întregii opere a lui C. Brâncuşi.
Mai există un singur element, care, graţie scurgerii
timpului, va fi aproape imposibil de cercetat: Brâncuşi şi
societăţile secrete (în speţă Francmasoneria – „Marele
Orient al Franţei“). În 1930, Marcel Mihalovici a
primit, în dar, de la Brâncuşi, întreaga colecţie (îngrijită,
cartonată), a revistei „La Cartulaire“ (ce cultiva o tradiţie
ocultă, ilustră, de la Rochefoucauld, la Sar Peladan, André
Masson şi... Erik Satie, care semnase, des, articole, acolo;
iar C. Brâncuşi chiar îi făcuse o serie de desene, pentru
opera sa muzicală „Liturghia săracilor“. Această colecţie
i-a fost confiscată, în întregime, compozitorului Mihalovici
de către Gestapo, în vara lui 1943, când str. Du Dragon
a fost purecată, casă cu casă, compozitorul, încă cetăţean
român, etnic evreu, şi familia sa rămânând cu viaţă.
*
P.S. La căsătoria noastră civilă, din 23 sept. 2012,
primarul arrondismentului XV, dl. Philippe Goujon,
onorându-ne cu prezenţa sa, după ce inaugurase, în faţa
Primăriei o expoziţie agricolă, care să resusciteze tradiţiile
fermierilor francezi, vorbindu-i noi despre taina acestor
sculpturi, ne-a spus: „Întocmiţi o documentaţie! Prezentaţine-o!... Ştiam de acel «cartier al artiştilor», înglobat de
extinderea instituţiilor Spitalului Necker!... Uniunea
Europeană ne-a sugerat, ea însăşi, montarea unor plăci
memoriale, privind viaţa şi creaţia unor oameni iluştri; şi
consideră că va fi în favoarea turismului formativ-educativ
şi a unităţii noastre continentale“.
Ne-am simţit încurajaţi să continuăm şi să descoperim
autorul (sau autorii) acelui ansamblu sculptural, ovoedricmitic şi, iată, încă anonim, închinat locului în care a trăit
şi a creat Constantin Brâncuşi, la Paris, în acest cel mai
populat (şi popular) cartier, din partea stângă a Senei,
purtând numele celui mai întins bulevard, pornind din
piaţa Sorbonei, şi sfârşindu-se la Porte de Versailles –
Arrondissmentul XV – „Vaugirard“.
Paris, mai 2013

Cronică litrară
Poezie
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Rodica GRIGORE

Semne şi presimţiri

Î

n 1952, Yasunari Kawabata publică, în acelaşi
volum, două romane, Sunetul muntelui şi O mie
de cocori, cartea fiind premiată, în acelaşi an, de
Academia Japoneză. Unii critici au considerat că abia acum
scriitorul ajunge la deplina maturitate artistică, despre
Sunetul muntelui Yamamoto Kenkichi afirmând că este
„nu doar capodopera kawabatiană, ci reprezintă apogeul
întregii literaturi japoneze postbelice“. În
fapt, scriitorul lucra de mai multă vreme
la aceste cărţi, încă din 1949 apărând, în
reviste, fragmente din O mie de cocori.
Acest roman este unul dintre cele mai
închegate ale autorului în discuţie, cartea
fiind legată de ceremonia ceaiului, cha
no yu, tot ceea ce ţine de aceasta fiind
concretizat în simboluri şi într-un sistem
de semnificaţii ce se cer, din nou, descifrate
cu grijă.
Tot din 1949 datează începutul pu
blicării, în foileton, a romanului Sunetul
muntelui, reprezentativ pentru maturitatea
artistică a autorului său, considerat adesea
„baroc“, şi devenit, aproape peste noapte,
un mare succes de librărie în Japonia, mai
cu seamă pentru protestul etic îndreptat
împotriva modului de viaţă adoptat în
această ţară după cel de-al Doilea Război Mondial, cu
scopul declarat al afirmării idealurilor morale ale unei
Japonii tradiţionale. Cartea înfăţişează, într-o serie de
episoade înlănţuite, criza prin care trece familia Ogata,
precum şi trăirile personajului principal, Shingo, în vârstă
de şaizeci şi unu de ani, tipul japonezului „de modă veche“,
interesat de natură şi de relaţiile interumane. Într-o oarecare
măsură, se poate spune chiar că Sunetul muntelui este un
roman despre moarte şi despre presimţirea ei, semnele
prevestitoare devenind, treptat, chiar mai înspăimântătoare
decât inevitabilul sfârşit. E ca şi cum vidul, golul despre
care s-a discutat atât de mult în legătură cu creaţia lui
Kawabata, ar domina textul, acompaniat de o abia insi
nuată culoare albă care, în Japonia are (şi) semnificaţii
funerare. Privit din acest punct de vedere, romanul de faţă
se dovedeşte a fi mai mult un extraordinar poem în proză
decât o veritabilă construcţie narativă, căci imaginile
pe care autorul le accentuează la tot pasul au darul de a

Ion HAINEŞ

Poeme
Scriu

Scriu şi acesta-i un semn că exist
că mai cred că mai sper că mai pot
să mai fiu fericit când sunt trist
şi că n-am să mor chiar de tot.
scriu şi cerneala fierbinte zvâcneşte
fiindcă cerneala e chiar sângele meu
fiecare literă povesteşte
cine-am fost cine sunt şi ce vreu
e de-ajuns să citeşti în cuvinte
e de-ajuns să citeşti în tăceri
textul scris niciodată nu minte
el îţi dă certitudini puteri
poţi citi printre rânduri ascuns
gând secret în adâncuri de mină
cu răbdare la el ai ajuns
şi l-ai scos înţelept la lumină
scriu cu patos încăperile toate
sunt deschise spre inima mea
cine crede cine speră mai poate
să-mi trimită un semn dacă vrea.

configura un univers al simbolurilor ce se suprapun ori se
întretaie cu scopul de a realiza tabloul global al unei lumi
tradiţionale ce pare a-şi trăi, cu demnitate şi seninătate,
cele din urmă clipe.
Desigur, din punctul de vedere al subiectului, ca şi în
alte romane ale lui Kawabata, nu avem de-a face cu vreun
edificiu spectaculos, ci, dimpotrivă, mai mult cu simboluri
menite a fi descifrate cu grijă de cititor –
un cititor care, fără îndoială, trebuie să fie
mereu atent la nuanţe şi la detalii şi, mai
cu seamă, să nu se grăbească a ajunge la
deznodământ, ci să-şi ofere răgazul de a
medita asupra semnificaţiilor imaginilor
predilecte ale prozei scriitorului nipon.
Pe scurt, o familie pare a fi pe punctul
de a se destrăma: Shingo simte acut
că îmbătrâneşte, fiul său, Shuichi îşi
neglijează şi îşi înşeală soţia care, aflând
că este însărcinată cam în aceeaşi periodă
cu amanta soţului său renunţă la copil,
Fusako, fiica lui Shingo revine acasă
despărţindu-se de soţul său. Autorul pare
să atribuie situaţia prezentă din această
familie destinului, la fel cum făcuse,
subtextual, şi în O mie de cocori, aici
însă totul pornind de la dragostea pe care
o simţise în tinereţe Shingo pentru sora soţiei sale, care
murise, din păcate, la scurt timp, de foarte tânără. În prezent,
situaţia pare a se complica o dată în plus, datorită afecţiunii
reciproce dintre Shingo şi nora sa, Kikuko. Conştient sau
nu, el caută în ea imaginea frumuseţii care îl cucerise
odinioară la sora soţiei sale, iar dragostea lui pentru tânără,
de care devine conştient prin intermediul viselor, precum
şi devotamentul nurorii pentru el sunt exprimate cu o
căldură rar întâlnită în creaţia kawabatiană. Pentru aceasta,
autorul foloseşte numeroase simboluri: cei doi pini pe care
protagonistul îi redescoperă la un moment dat seamănă
cu două fiinţe care se atrag reciproc, asemenea situaţiei în
care se găsesc el şi Kikuko, înflorirea neaşteptată a unui
arbore de gingko coincide cu afecţiunea crescândă a lui
Shingo pentru nora sa, episodul în care se evocă seminţele
de nenufari care au încolţit după două milenii reprezintă
viaţa care nu vrea să cedeze terenul în faţa inevitabilului
sfârşit, iar exemplele de acest fel ar putea continua. Pe de

altă parte, visele erotice sau pline de imagini thanatice pe
care le are Shingo, ca şi obsesiile lui de peste zi traduc
o anxietate latentă, prezentă în fiecare pagină. Mai ales
vuietul repetat al muntelui pe care îl aude Shingo devine o
adevărată chemare către lumea de dincolo.
De asemenea, apare încă o temă, frecvent abordată în
literatura japoneză, şi anume sinuciderea din dragoste,
care, deşi prezentă şi în Occident, dacă e să ne gândim
doar la Romeo şi Julieta, nu are, acolo, nici pe departe
frecvenţa înregistrată în Ţara Soarelui Răsare. În Japonia,
sinuciderea era considerată o opţiune onorabilă atunci când
cineva se confrunta cu o situaţie dezonorantă, pe când în
Vest, suicidul e de neacceptat, mai cu seamă pentru că este
considerat un păcat capital de către Biserică. Mesajul de
ansamblu al cărţii rămâne, în primul rând, acela că este
important pentru orice om să ştie să aprecieze viaţa şi să
se bucure de fiecare clipă care îi este dăruită, căci orice
moment e preţios, mai ales când ele încep să fie numărate.
Shingo este cu adevărat impresionant ca personaj literar
în acest sens, el fiind mereu plin de interes în faţa micilor
bucurii pe care existenţa i le oferă, în ciuda tuturor
problemelor cu care familia sa este confruntată.
Cartea aceasta este, apoi, citită la un anumit nivel, nu
doar un roman despre sentimentele umane, ci, în egală
măsură, şi unul despre necesitatea stabilirii unui acord
profund între existenţa umană şi ritmurile naturii, exprimat
mai cu seamă prin adecvarea trăirilor personajelor la
curgerea anotimpurilor şi la sărbătorile tradiţionale.
Tocmai de aceea nu trebuie să ne surprindă că un om
precum Shingo va petrece ore în şir contemplând motive
florale sau privind, în depărtare, Muntele Fuji. Frumuseţea,
pare a spune la tot pasul Kawabata, poate că nu va reuşi să
salveze lumea, dar cu siguranţă va fi capabilă, cel puţin în
anumite momente, să aline, chiar dacă nu până la capăt,
sentimentele oamenilor. Nu întâmplător, în discursul de
acceptare a Premiului Nobel, scriitorul afirmase: „Atunci
când contemplăm miracolul zăpezii ori al lunii pline, atunci
când privim cireşii în floare, ne dăm seama de importanţa
frumuseţii anotimpurilor şi a lumii şi ajungem să ne
gândim mai profund la cei care ne sunt dragi şi alături de
care ne-am dori să fim în astfel de momente, chiar dacă nu
îi avem aproape.“
Yasunari Kwabata, Sunetul muntelui.
Traducere de George Sipos, Ed. Humanitas, 2011

Memoria lucrurilor

Semne de punctuaţie:
puncte de suspensie

Şi lucrurile au memorie,
biroul la care scriu, scaunul, fotoliul,
noptiera plină cu cărţi, veioza cu
lumina ei blândă, prietenoasă,
cana personalizată de cafea
făcută cadou de tine într-o zi
de sărbătoare, ochelarii, verigheta,
pixul, fularul moale, călduros,
ceasul de la mână elveţian
şi, nu în ultimul rând, patul,
martorul discret al atâtor
nopţi de dragoste, de pasiune,
toate vorbesc în tăcere, în complicitate,
despre relaţia lor personală cu mine,
despre o intimitate profundă,
unică, inconfundabilă,
în toate mă regăsesc cu plăcere,
pentru că poartă amprenta de fond
a identităţii mele, a unei convieţuiri
stabilite în timp, cu o confidenţialitate
reciprocă, într-o comunicare tacită.
Sunt legat de lucruri,
nu le pot înstrăina
pentru că m-aş înstrăina
de mine însumi,
sunt legat sufleteşte de lucruri,
de paşnica lor afectivitate,
care-mi acompaniază existenţa
ca un acord muzical.

Îmi scrii clar, negru pe alb,
că de mâine încolo nu mă mai cunoşti
ca şi când m-ai fi cunoscut vreodată
şi îţi faci bagajele, liniştită,
fără să te uiţi înapoi,
lăsându-mă suspendat
între cer şi pământ
agăţându-mă disperat
de razele Lunii
sub care de-atâtea ori ne-am jurat
dragoste veşnică
ai luat cu tine bibelouri, fotografii,
scrisori, tot felul de obiecte
care odinioară însemnau ceva
şi care acum sunt goale de sens
îmi scrii clar, cu o anume vehemenţă,
ca o ameninţare, ca şi când
ai trage o linie de demarcaţie
între prezent şi trecut
între mine şi tine
şi apoi, puncte de suspensie,
lăsându-mă să înţeleg orice
ca într-o poezie din care lipseşte
strofa esenţială
sau strofa care încă
nu a fost scrisă...
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Poezie
Viorel FORŢAN

Poeme
Acum
Acum poţi să vii, Iubito
au înflorit liliecii
în inima mea
trandafirii au îmbobocit
şi ei odată cu magnoliile
ce stau să pleznească
de bucurie că vii
iarba te aşteaptă
să o calci desculţă
sub roua sclipind
să te vadă zâmbind
iar eu mi-aştern
tot sufletul în calea ta
covor de tăceri şi de dor
că n-ai să-ntârzii
ca să vii negreşit
în primăvara aceasta
ce, iată, a-nflorit
în inima mea
unde te-aştept ca să vii
şi să rămâi în ea
atât cât vei vrea ...

Azi noapte
Azi noapte
mi-am pus în gând
să iau asupra mea
toate grijile lumii
toate angoasele ei
măcar pentru o clipă
să o las să respire
să văd ce-o să facă
s-o-nvăţ ca să tacă
în strigătul meu
de demon şi zeu
să se odihnească şi ea
măcar o clipă
s-o văd ce o să facă
fără griji şi angoase ...
Dar brusc m-am trezit
năduşit şi îngrozit
că totul n-a fost
decât vis început
dar atât de frumos
şi-atât de urât...

Certitudine
Da, ştiu, Olimpul
pentru toţi s-a-nălţat
pentru cei ce mai sunt
şi cei ce-au fost uitaţi
mai aproape de soare
şi zei ca să fim
Elada cu toţi s-o slăvim
Dar vai, ajunşi la înălţime
uităm de ce e rău şi bine
de cei ce nu pot să-ndrăznească
spre cer şi zei să privească
de teamă ca să nu-i trezească
Războiul Troiei
e o altă poveste
chiar dacă şi acum
calul troian mai trăieşte
şi zeii Olimpului mai clevetesc
pe creste celeste
jelind Elada care
demult nu mai este

De-aceea, eu de aici,
din infernul terestru
strig către toţi zeii
prea mult veneraţi
treziţi-vă odată
nu mai agonizaţi
căci de moartea Eladei
suntem toţi vinovaţi

Nostalgii
Cum aş putea uita
trilul privighetorii unduind
sub luna pădurii adormită
şipotul ploii prin teii
îmbătaţi de miresme
cerul picurând de stele
prin roua nopţilor senine
când mut de mirare
simt cum totul renaşte
şi curge prin mine
în nesfârşirea aceasta
ce mă dilată şi doare ...
Dă-mi Doamne, putere
să-ţi pun la picioare
această celestă mirare
ce mă-nfioară şi doare …

Aş vrea
Aş vrea să fac secundele să fie ani
şi tot ce n-am făcut să fac acum
ca drumul dăruirii
să-mi dăinuie-n târziu
Aş vrea să fiu
tot ce n-am putut să fiu
Aş vrea ca Dumnezeu
să nu mai tacă-n veşnicii
să umble printre noi
nestingherit ca frate
să facem împreună
nimicul să triumfe
şi clipele să nu ne mai încape
Aş vrea să pot să fac
ca adevărul să triumfe
în raiul unui dumnezeu
atât de trist şi de opac

Mi-ajunge
Eu nu mă mai nasc
M-am născut destul
cu trupul şi sufletul
surpat în stele
dincolo de Mine
şi de Anateme
Am încercat să zbor
dincolo de nori
dincolo de stele
dar m-am strivit
de gândurile mele ...
şi ca şi Icar
am căzut în Mare
dincoace de ele
Nu mai vreau, nu mai vreau
să mă nasc înc-odată
mi-ajunge o strivire
mi-ajunge atâta trăire
mi-ajunge... mi-ajunge
.... mi-ajunge ...

nucul
îmbătrânit

dar verde
falnic
agasat de circulaţia rutieră
ciomăgit de copii
tracasat de udul câinilor
nucul din marginea satului
s-a hotărât să plece
şi nu departe
până în marginea râului
dar nu a reuşit
l-au opri plopii
de ce credeţi
nu avea paşaport de salcie plângătoare

semn de întrebare
semn de exclamare
la stonehange
ce contează
mai mult
cercul
sau
pietrele
ce contează
ce contează

apropo de albă ca zăpada
se pare că în grădina ei erau nouă pitici
cei şapte deja ştiuţi
plus doi fraţi gemeni
negru ca tăciunele
şi
alb ca zmoala
dar din motive rasiale
aceştia au fost înlăturaţi din basm

arbitrii
ca scop
vrând-nevrând
toţi suntem arbitrii
prin dat
între telescop
şi microscop
corolar la-ndemână
denumirea corectă a telescopului
macroscop
de-aici şi cinica aserţiune
(macro)scopul scuză mijloacele

acuzaţie
îndoiala
şarpele din grădina Raiului

semn de întrebare

Toma
între apostoli

semn de exclamare

cine i-a trimis

basm neterminat
priveam la tv
un meci de fotbal
transmisiune directă
din trinidad-tobago
un arhipelag din marea caraibelor
când cameramanul făcea o panoramare
cu un plan general
pe deasupra stadionului
în locul
construcţiilor vizibile
în alte transmisii similare
se vedeau palmieri
nu ştiu de ce
dar aşteptam ca de după palmieri
să apară un covor zburător
pe care să se afle un muc cel mic

sau
preferabil
un muc cel mare
un zdrahon
cu muşchi pe el ca pe luptătorii de K1
şi care muc cel mare
pe covorul lui fermecat
să planeze deasupra stadionului
să se-apropie de arbitru
să-l ia de moţ
şi
să-l ducă unde vrea el
în peştera lui aladin
în grădina lui albă ca zăpada
etc
unde vrea el

neîncrederea
frica de păcat
îndoiala
suspiciunea
toate din noi
cine ni le-a insuflat
Cel după chipul şi asemănarea
cui suntem făcuţi

sindromul Cain şi Abel
DEFINIŢIE
sindromul Cain şi Abel
se manifestă prin invidie şi concurenţă
între fraţi
care poate merge până la acte ucigaşe
în principal
cauza primară fiind lupta pentru o hrană
mai bună
dar
prin extindere
cuprinde şi alte bunuri materiale
şi sentimente
ÎNTREBARE
dar conflictele violente
şi războaiele
suprapuse exact pe toată
istoria omenirii
ce cauze au avut
CONCLUZIE
sindromul Cain şi Abel

Evenimente
culturale
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Georgiana OPRESCU

Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu“

U

n sfârşit de săptămână „cel
care marchează şi data de
20 iulie la care tatăl meu,
poetul Adrian Păunescu, ar fi împlinit 70
de ani, va găzdui, cu emoţie şi generozitate
prima ediţie a Festivalului Internaţional
„Adrian Păunescu“, la Craiova, oraşul
în care şi-a luminat, copil fiind, albastrul

Cetatea Băniei de care îl leagă o istorie
spirituală bogată pe marele poet.
Vineri, 19 iulie, sala de şedinţe
a primăriei a fost locul deschiderii
Festivalului, manifestarea fiind prezidată de
Victor Crăciun, preşedintele Ligii Culturale
pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni
în prezenţa a aproape 100 de participanţi şi

din opera poetului susţinut de către actorii
Dorel Vişan şi Emil Boroghină, dar şi de
către alţi invitaţi din Republica Moldova.
În ultima zi au avut loc două momente
emoţionante prin care organizatorii au
dorit să marcheze legătura poetului Adrian
Păunescu cu Cetatea Băniei. O stradă
poartă de acum numele poetului, iar pe
Aleea Personalităţilor din parcul Teatrului
Naţional „Marin Sorescu“ s-a dezvelit
bustul acestuia, fiind donat de familie, pe
care însuşi Adrian Păunescu considera că-l
reprezintă, fapt pentru care l-a şi păstrat
mult timp în biroul senatorial de la Craiova.
Bustul este aşezat lângă cel al lui Marin
Sorescu, cei doi fiind şi colegi de generaţie.
Chiar dacă nu s-a născut în Craiova, a
studiat la Liceul „Fraţii Buzeşti“ şi este
autorul unuia dintre cele mai frumoase
imnuri ale unei echipe de fotbal, Cântec
pentru Oltenia (Oltenia, eterna Terra
Nova), un cântec care şi astăzi este cântat
de fanii Craiovei Maxima.
Festivalul s-a încheiat în Piaţa „Mihai
Viteazul“ cu un spectacol de poezie şi

muzică folk pe versuri de Adrian Păunescu
sub denumirea Craiova, my love unde au
participat reputaţi membrii ai Cenaclului
„Flacăra“: Nicu Alifantis, Mădălina Amon,
Octavian Bud, Cristian Buică, Raul Cârstea,
Emeric Imre, Vasile Mardare, Valentin
Moldovan, Mihai Napu, George Nicolescu,
Magda Puşkaş, Evandro Rossetti, Victor
Socaciu, Vasile Şeicaru, Mircea Vintilă
şi nu în ultimul rând Andrei Păunescu şi
trupa Totuşi care a moderat şi acompaniat
întregul spectacol. Într-un maraton folk
de cinci ore, noile generaţii în blugi, dar şi
cei contemporani cu Cenaclul, i-au putut
asculta pe cei mai mari folkişti, membrii ai
Cenaclului „Flacăra“ şi prieteni ai poetului,
cântând pe versurile sale, pentru prima dată
având în dreapta lor o masă goală: Dacă
sufletul tău înţelege/ De la rock pân-la
imnuri şi rugi/ Te salut tineret în adidaşi/ Te
salut generaţie-n blugi...
Au fost trei zile în care craiovenii şi
nu numai au avut prilejul de a se întâlni
cu poezia şi muzica omagiindu-l astfel pe
poetul Adrian Păunescu.

mişcă în literatura română contemporană şi
în spaţiul editorial românesc.
Revista Cultura (nr. 29 (433)/2013)
publică unele articole importante, între
care „Scandalul“ convertirii de la iudaism
la creştinism al lui Nicolae Steinhardt de
Adrian Mureşan care, la începutul ar
ticolului său, menţionează: „Ceea ce părea

special după 1990, când ascensiunea alterego-ului său monahal şi cariera europeană
a unui manuscris intitulat Jurnalul fericirii,
cotat adesea ca una dintre marile cărţi ale
Estului şi confiscat în repetate rânduri de
Securitate, l-au adus pe N. Steinhardt atât
în prim-planul vieţii culturale româneşti,
cât şi în manualele şcolare“. De asemenea
reţine atenţia interviul luat de poetul
Nicolae Coande în 2003 lui Cezar Ivă
nescu, interviu ce trebuia să apară în
volumul Celălalt capăt de Nicolae Coan
de şi care nu a mai apărut din diverse
motive, fiind restituit astăzi sub formă de
document de istorie literară. Cei obişnuiţi
cu agresivitatea aproape structurală a lui
Cezar Ivănescu nu vor fi uimiţi nici de
limbajul, nici de poziţionările acestuia – de
care revista se şi delimitează, prudent, încă
de la început. Totuşi, este necesar, cred, să
vedem maniera în care unul dintre poeţii
importanţi ai literaturii române postbelice
se raportează la diferite subiecte sensibile,
de la mişcarea legionară şi până la noua
generaţie de poeţi, judecată cel puţin cu
intransigenţă.
Cu interes pot fi citite şi articolele
Scrisorile marelui singuratic, de Constantin
Coroiu privitoare la corespondenţa dintre
Marin Preda şi Aurora Cornu, Diferenţiale
maioresciene, de Tudor Cătineanu, Istoria
literara în schimbare, de Adriana Stan, Un
ideal tot mai stânjenitor: democraţia, de
Alex Cistelecan etc.		
Red.

Emil Boroghină – recital din poezia lui Adrian Păunescu

ochilor şi profunzimea ideilor. Nu am fi
găsit, probabil, un loc care să ţină piept mai
bine amintirilor decât această frumoasă
reşedinţă de judeţ şi de lume, decât această
Craiovă, campioana unei mari iubiri şi,
iată, anul acesta, şi domiciliu al unui mare
act de poezie, muzică şi conştiinţă“, spunea
Ana-Maria Păunescu în deschiderea
Festivalului... ce s-a desfăşurat în perioada
19–21 iulie a.c.
Iniţial, festivalul trebuia să se desfăşoare
în fiecare an într-un alt oraş pe unde a
trecut poetul Adrian Păunescu, însă familia
a acceptat ca acesta să aibă loc numai în

invitaţi. Aceasta a fost urmată de concursul
de Poezie „Adrian Păunescu“ – lecturi şi
comentarii la care s-au înscris un număr
neaşteptat de participanţi.
În cea de-a doua zi a avut loc dezvelirea
bustului lui Adrian Păunescu în faţa Casei
de Cultură din localitatea Bârca şi vizita
la casa părintească. Tot vineri, în foaierul
Teatrului Naţional „Marin Sorescu“ din
Craiova, au fost lansate volumele Maluri
de Prut, De la Bârca la Viena şi înapoi
şi Album omagial Adrian Păunescu. Au
fost anunţaţi apoi câştigătorii concursului
de poezie după care a avut loc un recital

keanos
Numărul din august (8/2013) al
revistei timişorene Orizont este dedicat
profesorului şi criticului Cornel Ungureanu,
cu ocazia împlinirii a şapte decenii de
viaţă. Pe lângă un amplu interviu luat de
Robert Şerban profesorului, mai putem
citi diferite contribuţii ale colaboratorilor
şi prietenilor la această distinsă celebrare:
Graţiela Benga (Despre unele întâmplări
miraculoase), Ion Pop (Când provincia
devine capitala), Nicolae Prelipceanu
(Un personaj scormonitor), Marcel PopCorniş (Portret al criticului la maturitate),
Dorian Branea (Bulevardul Ungureanu),
dar şi Cristian Pătrăşconiu, Brânduşa
Armanca, Simona-Grazia Dima, Daciana
Branea, Eugen Bunaru, Paul Aretzu,
Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş, Octavian
Doclin etc. Se desprinde un portret amplu,
complex şi extrem de interesant al uneia
dintre figurile emblematice ale literelor
timişorene. Îi urăm şi noi cu această ocazie
domnului Cornel Ungureanu viaţă lungă şi
sănătate!
Numărul dublu (3-4/2013) al revistei
ardelene Steaua ne oferă, şi el, subiecte
multiple şi de o agreabilă diversitate.
Pe lângă articolele-editorial semnate de

Adrian Popescu (Echilibrul judecăţilor
morale) şi Ruxandra Cesereanu (Sindromul
derapajelor lingvistice), este continuată
discuţia despre „fenomenul facebook“,
la care participă Bogdan Suceavă, Liviu
Antonesei, Mihaela Ursa, Cosmin Borza,
Alexandru Matei, Vasile Baghiu, Andrei
Doboş etc. Nicoleta Marinescu scrie despre
poezia lui Andrei Codrescu, articol asezonat
cu câteva poeme ale scriitorului american
de origine română, publicat consecvent de
„Scrisul Românesc“, iar Andreea Heller
Ivancenko despre romanele prozatorului
Chuck Palahniuk. De citit şi eseul Irinei
Petraş despre proza lui Alexandru Ecovoiu
sau cel semnat de profesorul Ion Pop despre
poezia Gretei Tartler. O importantă parte
a revistei o ocupă cronicile şi recenziile,
semnate de Alex Goldiş, Ovidiu Pecican,
Ioan Pop-Curşeu, Marius Conkan, Felix
Nicolau, Ştefan Baghiu ş.a. La capitolul
poezie, întâlnim un autor foarte interesant,
în traducerea (prin intermediul limbii
engleze) lui Andrei Doboş: Ryokan Taigu
(călugăr budist şi autor japonez din sec.
XIX). După cum mai semnalam şi altădată,
revista „Steaua“ a devenit o lectură
necesară pentru cei ce vor să ştie ce mai

explicabil pentru adversarii săi, în condiţiile
disperării de a supravieţui în «maţurile
subpământene» de la Jilava, începea, odată
cu ieşirea din închisoare şi mai cu seamă
în sânul intelectualităţii evreieşti stângiste,
să provoace reacţii ironice, persiflări şi
expedieri rapide, sau chiar să deranjeze, în
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Atelier de artist
Florin ROGNEANU

Sculptorul Dan Nica
şi construcţiile sale spirituale

S

e consideră că realitatea artiştilor, odată
cu actul de creaţie, atacă totdeauna
realitatea societăţii, dintro multitudine
de unghiuri inedite. Aşa este firea artistului. El ar
vrea să ia în stăpânire sau chiar ia în stăpânire, sub o
formă sau alta, întregul univers fizic şi îl transformă
prin actul de creaţie întrun univers sensibil.

pentru un tânăr artist ce încearcă săşi alcătuiască un
univers ideatic şi expresiv care săl definească.
Am descoperit în aceste expoziţii predispoziţiile
sculptorului pentru anumite mişcări ale sufletului, în
spaţiul mirific al poveştilor, care provin parcă din o
mie şi una de nopţi, toate trăite întro atmosferă uşor
orientală şi expresivă, o atmosferă care parcă reface
drumul lui Adam şi al Evei, de la izgonirea din rai şi

Sculptorul Dan Nica nea convins prin ultimele
două expoziţii personale (deschise în anul 2013
în holul Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu“
din Craiova şi mai apoi la Galeria Arta a UAP din
România, Filiala Craiova) că este un artist de real
talent, extrem de serios care îşi construieşte opera
cu migală, fără „a arde“ anumite etape obligatorii

până astăzi. Este parcă o poveste de dragoste gravată
în metal, ce lasă impresia unei carapace a timpului ce
stă sub semnelesimbol ale stelelor şi constelaţiilor.
„Astăzi“ înseamnă pentru sculptor momentul
descoperirii câtorva „chei“ care pot să desfacă
încuietorile ce închid straşnic cărţile cunoaşterii.
Pentru a ajunge însă aici, la acest moment, este
nevoie de un timp îndelungat, de un parcurs iniţiatic
în timpul căruia să descoperi literă cu literă un alfabet
al cunoaşterii, pentru ca mai apoi să poţi să duci în
spate, precum melcul casa sa, adevărurile descoperite.
Şi dintro dată ne trezim că ne aflăm întrun spaţiu
inteligibil, întrucât porneşte din intelect, formele şi
desenele gravate ne sunt cunoscute şi devin familiare,
în felul acesta ele transformânduse în forme
meditative. Pasul următor este cel al privitorului,
căruia i se propune o receptare tainică a semnelor şi
formelor meditative, gândite ca un întreg ansamblu
copleşit de frumuseţe. Numele artistului, parcă este
predestinat: NI/CA – învingătorul. Parafa aceasta ne
poate determina să reevaluăm parte dintre lucrările
sale executate în metal gravat şi prezentate pe panouri
mari de lemn, asemănândule cu nişte icoane păgâne
ce vorbesc despre credinţa întru frumos şi iubire.
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