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~n genera]ia de azi, a celor ce mânjesc
hârtia [i dizolv\ cuvintele `n mult\ saliv\
sentimental\, originalitatea s-ar dovedi
cam greu. De la cei mai tradi]ionali pân\ la
cei care se complac `n sine[i subt denumire
de moderni, actori banali ai unei sensi-
bilit\]i streine, nulit\]ile abund\. Litera -
tura, stagnant\, e ca o gar\ de marf\ `n care
vagoanele s-au oprit, [i grânele putrede [i
fermentate irump din sacii spar]i, [i `nn\ -
molesc terenul.

Pentru câ]iva scriitori justifica]i de un
talent, de o dib\cie sau pornire, zac sute pe
caldarâmul artei, `ntin[i ca ni[te câini ce-[i
caut\,-n blan\ puricii la soare. Lenea lor se
mi[c\ lent, `ntr-o zi, cu umbra lor culcat\,
din stânga la dreapta. Lumina le r\sare pe
sprâncene, [i pân\ seara le ajunge-n spi na re.
Ace[ti ]igani ai artei viseaz\, se scarpin\,
ofteaz\, sunt amoreza]i [i cânt\…

Scrisul lor e ciut. Fraza lor f\r\ desen,

f\r\ ritm, f\r\ asprimi [i rotunjimi, tân je[te,
se-ntinde, zemoas\, sau se risipe[te ca praful.
Niciodat\ nu s-a scris mai mult [i totodat\
mai pu]in. Povestitorul trece prin povestea
lui c\ru]a: nimic nu se vede, din ce atinge,
c\ s-a strecurat prin mâna lui, care nu [tie
s\ apuce; totul curge ca s\ curg\. Poetul
beteag se târ\[te din stih `n stih pe burt\ [i
ofteaz\ cu nasul `n parfume pe care nu-i `n
stare s\ le evoce. Ei nu cu nosc, bie]ii scri-
itori, o art\ `nn\scut\, `n afar\ de literatur\,
o vigoare ce vine din p\mânt, din aer, din
cer, din sânge. Ei au citit [i citesc, [i dup\
ce citesc se pun s\ scrie [i ei – [i iat\ de ce
sunt scriitori. Scep tici din nevrozie [i orien -
talism, ei nu pot s\ priceap\ via]a, n-au
pen tru ea nici un sentiment, nu se pasio -
nea z\, nu izbucnesc, nu se revolt\, nu ur\sc,
nu iubesc, nu vor, nu v\d, nu [tiu. E o
emasculare profund\, [i de aceea scriitorii
no[tri [i `mb\trânesc atât de iute (…) 1913
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Iat\ cum `l trateaz\ Nicolae Ma no -
lescu pe Nicolae Filimon `n m\rea]a sa
carte plin\ de suflete moarte, unele
`nc\ `n via]\.

~n primul rând c\ nu-i acord\ decât o
pagin\ [i aceea plin\ de m\g\rii [i-apoi
`l amestec\ printre veleitarii [i `n ce p\ -
torii de roman din epoca lui, uneori
preferându-i.

Dar lui N. Manolescu nu-i place s\
ci teasc\ [i cu atât mai pu]in s\ scrie.

Practica `ndelung\ de scriitor s\p t\ -
mânal se face sim]it\. {i prinde câte-un
autor [i-l execut\, uneori, ca pe Fili mon,
c\utând s\-l minimalizeze. Dar totul e
f\r\ criterii.

Maestrul lui de alt\ dat\, Titu Ma io -
rescu, fixa cu promptitudine condi]iile
operei: Condi]ia material\, adic\ stilul
[i Condi]ia spiritual\, adic\ viziunea.

De[i-l trateaz\ amplu pe marele cri tic,
acordându-i 17 pagini (mai mult decât
lui C\rt\rescu - bulgarul neprimind mai
mult de 11 pagini, totu[i dublu decât
Nichita!), Manolescu nu pare `nnebunit
nici s\-i citeze criteriile, nici s\ le co -
men teze, cu atât mai pu]in s\ i le apli ce,
c\ atunci ce s-ar mai face cu stilul lui
discre]ionar? Al lui, al lui N.M. stilul
\sta de vedet\ de cartier sau chiar de
jmecher de d-acolo!

Dar a scris mult despre marele Titu,
poate [i pentru c\ mai scrisese o carte
chiar despre el, a[a c\ avea material
destul. Dar atunci de ce nu face altceva
decât s\-i povesteasc\ principalele arti-
cole, nerelevând esen]ialul? Iar esen ]ia -
 lul era tocmai acesta, cu criteriile, fiind
o metodologie practic\ [i infailibil\ de
judecare a valorilor, dup\ un criteriu
fizic (stilul) [i unul metafizic (viziunea)!

Altfel e arbitrariu, e pofta de sânge
a a[a-zisului critic totalitar.

Apropo de aceasta, mi-aduc aminte
de o pagin\ din Br\tescu-Voine[ti, `n
Din carnetul unui jurat parc\ din „~n
lumea drept\]ii”, unde un jurat vrea s\
condamne un `mpricinat numai fiind -
c\-i din Aninoasa. ~ntrebat de colegi,
judec\torul poveste[te c\ a cump\rat
odat\ din pia]\ o oal\ de unt [i acas\ a
constatat c\ nu era decât un bolovan
`nvelit `n unt. {i omul care i-a vândut
untul era din Aninoasa! Ce s\-i explice
colegii ca tâmpitul s\ nu fac\ o mare
nedreptate? S\-i fi spus c\ omul acela
din Aninoasa n-are de-a face cu `mpri-
cinatul, de[i e tot dinAninoasa? Era de -
geaba! El tot considera c\ to]i oamenii
din Aninoasa sunt ho]i. A[a c\ l-au luat
altfel: dac\ \la din pia]\ min]ise c\-i din
Aninoasa [i nu era din Aninoasa!?
Atunci juratul dobitoc a c\zut pe gân-
duri [i nu l-a mai condamnat  pe bietul
om, pe care-l prinsese-n ghear\, con-
tinuând s\ cread\ `n prostia lui c\ orice
om care e din aceea[i localitate cu un
ho] e [i el ho]!

A[a c\ marele merit al lui Maio res cu
e c\, precum Hammurabi alt\  dat\, a dat
ni[te legi, n-a mai l\sat la bunul plac al
tuturor tâmpi]ilor judecata!

De-aia!
Dar lui Manolescu nu-i convenea

`m p\r]irea puterii. El, dac\ vrea, face
din n\t\r\i oameni stimabili [i condamn\
oameni de geniu la munca for]at\ a
anonimatului sau la pedeapsa de arun-
care `n troaca porcilor.

Filimon, `ns\, domnule Manolescu,
fostule al meu profesor, e un luceaf\r
ap\rut `n negura `n care ni[te nec\ji]i se
zb\teau cu voin]\, dar f\r\ har s\ fac\
s-apar\ romanul românesc, oprindu-se
adesea dup\ primul capitol sau alt\dat\
`nfundându-se `n cine [tie ce uli]e glo -
doase, care nu erau decât ni[te fundace.

Gânde[te-te c\-n orice caz de la 1863
la 1920 când apare „Ion” al lui Re brea nu

nu mai avem romane citibile azi, de[i
Agârbiceanu face o  excep]ie cu „Arhan -
ghelii” parc\ sau cu ce ?

Dar Filimon [i deschide [i o serie a
marelui roman ini]iatic, i-a[ spune eu,
din care nu mai reg\sim la acest nivel
de expresie fundamental\ decât „Craii
de Curtea Veche” al lui Mateiu I.
Caragiale.

Nu cred c\ ne putem permite s\ ne
b\l\c\rim marile valori, pentru c\ lite -
ratura român\ nu `nseamn\ Ion Horea
[i Magda Cârneci, Dana Dimitriu [i
Adriana Bittel, ci Nicolae Filimon [i al]i
autori, `ntre care nu trebuie s\-i uit\m
pe Nicolae Velea (pe care Manolescu-l
uit\, probabil fiindc\ era boem) pe Teodor
Pâc\ (sigur c\ din acela[i motiv) ca [i
pe al]i minuna]i boemi, privi]i cu dis-
pre] de contemporanii `mbuiba]i. M\
gândesc, printre al]ii la Igor Grinevici
[i {tefan Stoian (autori de nuvele
„exemplare” – de[i neincluse ̀ n volume),

poe]i ca Vintil\ Iv\nceanu [i Gheorghe
Azap (expresii de excep]ie cu destine
literare [i de via]\ mai speciale) sau un
autor nou, care ridiculizeaz\ pe velei -
tarii din genera]ia ei cu dezinvoltura [i
farmecul (Claudia Golea) care nu-i
spun nimic acestei l\mpi nem]e[ti care
e N. Manolescu, o figur\ de conspirator
dac\ stai s\-l prive[ti, impunându-se mai
mult prin vechime, decât prin altceva.

{i mi-l `nchipui pe Nicolae Mano -
lescu ajuns la judecata umbrelor [i `n -
tâlnindu-se acolo cu Nicolae Filimon. 

- }i-am citit cartea, adic\ numai ca -
pitolul despre mine, i-ar spune N.F. Dar
un capitol despre mine nici n-ai, numai
m\ diluezi printre ni[te contemporani.
Dar nici m\car de Dinu P\turic\ nu ]i-a
pl\cut?

- Ba da! ar r\spunde repede N.M.
- Ei, nu! ar veni lâng\ ei George Iva[cu,

aflat prin preajm\. Ei, nu! Ei, nu mai
spune! {i nici de Andronache Tuzluc?

Din „GA{CA {I DIAVOLUL.
Istoria bolnav\ a domnului

Manolescu”
Titu Maiorescu, dar f\r\ criterii! Ho]ul e sau nu din

Aninoasa? Iar problema cu Filimon, acum [i la jude-
cata umbrelor!

PU{I DINULESCU

Un popor mai
vechi decât istoria

Mai `n glum\, mai `n serios, generalul
De Gaulle spunea odat\ c\ poporul chi -
nez este mai vechi decât istoria. „Neamul
chinez – conchide aforistic scriitorul Paul
Anghel – este un popor antic, ajuns intact,
printr-un miracol, pân\ la noi”. Dup\ care,
prin compara]ie cu alte popoare temeinice
ale planetei, `ncearc\ o explica]ie, delimi -
tând unicitatea lumii chineze: „Mai exist\
pe lume câteva neamuri str\vechi, [i ne
gândim la evrei, armeni, greci, dar aces-

tea vin spre noi fie f\r\ acela[i spa]iu, fie
f\r\ acela[i stat, fie f\r\ aceea[i limb\.
Chinezii le aduc pe toate acestea, plus
constanta numeric\, fabuloas\ `nc\ de la
`nceputul lumii”. Pentru ca apoi s\ ex cla me:
„Acest popor ar putea da singur sea ma de
istoria omului”. {i totu[i, acest popor a
cunoscut, ca nimeni altul, piscurile `nalte
ale victoriei [i c\derile abisale ale `nfrân-
gerii – sublimul dramei, `n luxurianta ei
componen]\. Dar [i-a p\strat `ntotdeauna
credin]a `n tr\inicia [i noble]ea sa. Mal -
raux, bun cunosc\tor al lumii chineze,
afirm\ `ntr-un interviu: „Lucrul de care
avea absolut\ nevoie China era s\-[i re -
cucereasc\ demnitatea. China era o ]ar\ cu
un regim putred, dar poporul avea o con[ -
ti in]\ foarte puternic\ despre ve chi mea sa.

Vreau s\ spun c\ chinezul cel mai vrednic
de plâns avea sentimentul vechii mari
Chine”. O confirmare pe care avea s-o
aduc\ unul din osta[ii de prim\ linie ai
acestei b\t\lii, Deng Xiaoping: „To]i chi -
nezii au acum sentimentul mândriei c\ sunt
chinezi, indiferent de t\ietura hainelor pe
care le poart\ [i indiferent de pozi]ia pe
care o au”. O pre-zisese ([i) un str\vechi
proverb chinez: „Mai bine o zi om, decât
o mie de ani umbra lui”.

~n ceea ce m\ prive[te, a[ putea evoca
etape importante din aceast\ istorie, cu
date riguroase, vechi de mii de ani [i proas -
pete de ieri. Orice amator serios le poate
descoperi, ̀ ns\, din c\r]i – inten]ia mea fiind
s\ aduc sub privirile cititorului lucruri mai
pu]in cunoscute (unele poate chiar ine di -
te) dar semnificative pentru `n]elegerea
acestei lumi. ~n acest spirit, voi relata as -
t\zi despre ceremonia mesei [i despre una
din mânc\rurile specifice. 

A mânca – `n China – `nseamn\ a ofi-

cia un cult. Un ceremonial abil [i amplu,
subtil [i delicat – oficiat `n onoarea unui
ceas pasager. Ceas care, prin repeti]ie
milenar\, se transform\ `n rit. Pe vremea
când europenii, `n triburile lor din
str\vechime, abia reu[iser\ performan]a
h\lcii de animal fripte `n lumini[uri de
p\dure [i guri de pe[ter\, chinezii st\pâ -
neau deja o autentic\ [tiin]\ gastronomi -
c\, din care nu lipseau orezul, legumele,
feluritele re]ete de mânc\ruri, be]i[oarele.
O descriere mai nou\ o face Sp\tarul Mi -
lescu, acum vreo trei veacuri [i mai bine.
Sigur c\ un astfel de festin, ast\zi, de[i
deloc redus ca ceremonial, cunoa[te o `n -
f\ ]i[are schimbat\, evoluat\. Totul se pe -
trece `n jurul unei mese rotunde – oferind
fiec\rui conviv [anse egale de comuni-
care – `n mijlocul c\reia, u[or etajat\, se
afl\ o plac\ turnant\, pe care se a[eaz\
sumedenie de platouri, tipsii [i boluri cu
mâncare; o simpl\ `nvârtire a pl\cii (ca la
rulet\) [i ai sub nas felul de bucate dorit.

Un drum `n China (II)
ION ANDREI}|
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4 februarie 2010
~n martie 1990, macaragiul Gheorghe Gavrilescu

venea, din proprie ini]iativ\, cu utilajul `n Pia]a
Scânteii [i d\dea jos de pe soclu statuia de [apte metri
din bronz a lui Vladimir Ilici Lenin, apoi a dat jos [i
statuia lui Petru Groza, din fa]a Facult\]ii de
Medicin\ „Carol Davila”. „Macaragiul s-a sinucis
patru ani mai târziu, cele dou\ statui tr\indu-[i, ironia
sor]ii!, o jalnic\ nemurire `n curtea Palatului Mogo -
[oa ia, reu[ind s\ reziste ho]ilor de fier, dar nu [i ne -
voilor simpaticilor câini care…” (Din articolul Tova -
r\ [ului Lenin `i curge nasul, autori Roxana Roseti [i
Vlad Teodorescu). 

Am fost de fa]\ la eveniment, `mpreun\ cu carica-
turistul Matty Aslan. Eram `nso]i]i de Stela. Tustrei,
nevast\-mea, eu [i Matty, priveam cu o bucurie bine
]inut\ `n frâu, mul]imea din jur, clocotind, ca [i noi,
de uimire [i entuziasm. Cu nici o lun\ de zile `n urm\,
nici prin visele cele mai `ndr\zne]e n-am fi cutezat s\
strecur\m ideea unei asemenea `ntâmpl\ri. Prin ur -
mare, `n bucuria noastr\ un rol esen]ial `l juca [i frica.
Prea mult\ pâine pe masa pân\ atunci goal\ ca s\
crezi c\ po]i rupe din ea pe s\turate. Va ]ine, va dura
aceast\ nebunie fericit\? C\lcam descul] prin vatra
ro[ie pe care dansasem la comand\ [i, iat\, nu ne fri-
gea t\lpile, vatra! Ne strângeam mâinile, `nnodând
blestemele `n aburul speran]ei. Lâng\ statuie, corb
pre vestitor al furtunilor cu ceruri sparte, un preot tâ -
n\r, poate un c\lug\r. Dup\ coborârea `n iadul rea-
lit\]ii, a asiaticului Ulianov, care-a despicat cu fluvii
de sânge lumea secolului XX, acel preot sau c\lug\r
corb, ce nu scotea o vorb\ [i ]inea `n c\u[ul palmelor

un snop firav de busuioc, s-a mutat, `n chip de cobe,
pe treptele statuii lui Petru Groza.

~nvins de n\luci, m-am amestecat [i eu `n acest joc
straniu, scriind un articol plin de ironii [chioape la
adresa fostului pre[edinte al primului guvern comu-
nist. Peste câteva zile m-am pomenit, acas\, cu o nor\
a lui, Simona Groza, profesoara fiicei mele, Anita, la
{coala nr. 11, de la {osea. Profund  mâhnit\ de gestul
meu, ea repeta `ntruna: „Petru Groza a câ[tigat Tran -
silvania de la Stalin!” Lucru de care eu nu ]inusem
cont, cu toate c\ [tiam pove[tile fulgurante care cir-
culau prin cercurile intelectuale, pove[ti menite s\-l
p\streze, pe doctorul Petru Groza, cu ]inuta demn\ `n
ochii posterit\]ii. Am f\cut-o pe haiducul r\zbun\tor,
versiune ce nu mi se potrive[te. Ei, [i câ]i asemenea
mie nu s-au blocat `n n\me]ii potrivi]i de-a latul dru-
mului de noii tri[ori ai istoriei! M-am scuturat destul
de repede de toat\ negura, scoas\ cu lopata din fun-
dul Timpului [i azvârlit\ socotit `n ochii lacomi ai
mul]imilor `nsetate mereu de un alt adev\r. Primul
pumn pe care l-am primit `n mutr\ a fost sinuciderea,
la o lun\ dup\ procesul Ceau[e[tilor, a judec\torului
militar Gic\ Popa. Sinuciderea acestuia m-a trezit.
Peste patru ani, când s-a sinucis [i macaragiul Gheor -
ghe Gavrilescu, `n]elesesem de mult c\ istoria nu o
fac masele [i c\ popoarele mici sunt ve[nic destinate
tr\d\rii, ve[nic spoliate, iar ele, ve[nic dispuse s\
beleasc\ din]ii la spectacolul d\râm\rii unei statui de
pe soclu [i la `n\l]area alteia care-a dormit decenii de-a
rândul `n spatele zidului ce desparte livada de curtea
Palatului brâncovenesc de la Mogo[oaia. Depun m\r -
turie autorizat\, ca unul care fumam, stând pe [oldul
ei, c\ statuia lui I.C. Br\tianu  a dormit jum\tate de
veac acolo, `n b\l\rii, [i s-a sculat, spre a fi expus\ `n
coasta Muzeului literaturii, numai când au fost adu[i
s\ doarm\, cu bur]ile golite de ma]e [i pline pân\ la
refuz de `njur\turi, V.I. Lenin [i Petru Groza. „Sta tu -
ile nu râd niciodat\”, sus]ineau scriitorii proletculti[ti.
Nu râd, pentru c\ toate sunt n\lucile unui vis corupt,
pe care-l purt\m cu mâinile noastre, dintr-o epoc\ `n
alt\, doar ca s\ ad\ug\m o nou\ mi[care ornamental\
dansului ce-l `ncerc\m `n zilele [i nop]ile când, apu -
ca]i de nu [tiu ce n\b\d\i, ne bem sângele unii altora,
`n urlete de lupi. 

19 ianuarie 2010
Dintre to]i scriitorii pe care i-am cunoscut, `i port

un sentiment de adânc\ dragoste [i respect lui Petru

Dumitriu. El, cel dintâi ([i apoi Mihu Dragomir) mi-a
fost sprijinul cel mai de seam\ `n tinere]e. De la el
am deprins obiceiul exerci]iilor de admira]ie fa]\ de
c\r]ile care mi-au sedus imagina]ia. ~ntr-o carte bun\
pulseaz\ la nesfâr[it tenta]ia irealit\]ii de a lua fiin]\.
„Deschide por]ile [i las-o s\ te n\v\leasc\”, `mi spu-
nea. Când am fost dat afar\ de la {coala de literatur\
ca „inadaptabil la regulamentul de func]ionare a ins -
titu]iei”, el, care-mi era profesor, el singurul din can-
celarie, mi-a spus: „Te vei `ntoarce [i vei câ[tiga”.
(Pe atunci habar n-aveam unde [i de ce s\ m\ `ntorc). 

Iar la Paris, la prima mea ie[ire `n Occident, când
l-am `ntâlnit [i i-am declarat c\ vreau s\ r\mân, mi-
a t\iat-o scurt: „Acolo [i numai acolo te po]i realiza.
Uit\-te bine la mine: acolo!” „Dar cu dvs ce se `n -
tâmpl\?” „Nu ne prea avem bine noi...” „Care noi?”
„Hai s\ schimb\m vorba pentru c\ [tiu, odat\ ajuns
acas\, n-ai s\-]i ]ii gura [i nu vreau s-o p\]e[ti”.
Ast\zi, se [tie, o p\]ise el cu vârf [i `ndesat. Cei ce i-
au distrus via]a `n Occident au fost românii. Cei trei
români de uria[ prestigiu `n capitala Fran]ei: Eugen
Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade. I-am promis
sub jur\mânt c\ nu voi povesti niciodat\ `n scris
povestea cu franjuri derizorii care l-a dus `n pragul
sinuciderii. (Pentru ce spun acum am primit `nvoire).
„De cel pu]in dou\zeci de ori sm vrut s\ m\ arunc sub
ro]ile metroului. La Paris, la Frankfurt”. Ast\zi cu -
noa[ tem cu to]ii prezentarea lui Mircea Eliade la Ga -
li mard, cuvintele pe care i le-a spus marelui editor [i
r\spunsul acestuia. O tr\dare abject\, pe care Mir cea
Eliade a efectuat-o, f\r\ strângere de inim\, f\r\ du -
rere `n suflet. O tragedie româneasc\. Pus\ la cale de o
muiere nemernic\, Monica Lovinescu, [i de so ]ul ei,
Virgil Ierunca, dou\ nulit\]i absolute, st\pâne peste
psotul Europa Liber\. Chingile de clopo]ei r\s pân dind
ur\ `ntunecat\ cu care au `mpov\rat strea [ina caselor
noastre r\sun\ [i acum; clopo]ei din cheaguri de ve -
nin scuturând blesteme [i z\d\rnicie. Doi rata]i care-
au plantat `n cuiburile fricii s\mân]a distrugerii...

M\ opresc, ninge. Acel adolescent miop, care-a
scris „Nunt\-n cer”, „La ]ig\nci”, „Domni[oara Cris -
tina”, „~n curte la Dionis”, [i atâtea alte minuni, dila-
tate `n noi de verbul lui vr\jit, trece t\cut la dreapta,
spre eternitate, ducând `n spate o cruce a unui p\cat
pe care nu l-a gândit, ci doar l-a f\ptuit. Ninsoarea-l
acoper\ cu exasperarea `nscris\ `n exerci]iile mele de
admira]ie. ~l iubesc a[a cum a fost. ~l iubesc cu o
bucurie trist\. Iar o bucurie trist\ nu doare, viseaz\
durerile...

F|NU{ NEAGU JJuurrnnaall   ccuu
ffaa]]aa  aassccuunnss\\
~nsemn\ri

Am tr\it acest moment, de emo]ie [i fast,
la vestitul restaurant „Ra]a pekinez\”, aflat
`n plin centrul capitalei. De dou\ sute de
ani, unica hran\ ([i delicate]e) oferit\ aici
este ra]a. Banala „ra]\ pe varz\” de acas\,
cu târti]a ei gr\san\, este aici o minune
f\r\ asem\nare. De la aperitive la fripturi,
ciorbe [i supe, ra]a se transform\ `n zeci
de feluri de preparate – care de care mai
ispititoare, mai delicioase. ~n aspicuri,
toc\turi, fripturi, pastrame, tuslamale – `n
alte me[te[ugite [i necunoscute prepar\ri
– ]i se ofer\ spre a te `nfrupta pipote,
fica]i, inimi, zgârciuri, pieli]e, limbi, carne
(propriu-zis\) oase (ciorba de oase aduce
cu ciorba de burt\ de la noi). ~n final, `n
semn de deosebit\ stim\ pentru oaspe]i,
se consum\ capul m\c\nitoarei (cu cioc
cu tot).

Be]i[oarele alearg\ neostenite de la un
platou la altul, `ntr-un dans gra]ios. Ele
sunt o inven]ie din preistorie, existând
documente care atest\ folosirea lor acum

mai bine de trei mii de ani. De regul\, se
fac din: lemn, abanos, padauc (un lemn
ro[u) stejar verde, mesteac\n; din bam-
bus; dar [i din oase de animale: c\mil\,
vac\, elefant, c\prioar\; precum [i din fil -
de[, aur, argint, jad, aram\, cloazoné. Cele
mai ieftine sunt be]i[oarele din stejar verde;
de regul\, lungi de 23-27 cm. (iar pentru
copii, de 19cm.). Recent, cercet\torii au
ajuns la concluzia c\ be]i[oarele au [i
efecte binef\c\toare asupra organismului:
mânuirea lor antreneaz\ ac]iunea a 30 de
articula]ii [i a 50 de mu[chi – de la de -
gete, palme, bra]e, umeri – slujind toto-
dat\ [i ca un bun exerci]iu de stimulare a
creierului.

Cu be]i[oarele po]i s\ prinzi orice de
pe mas\: de la bobul de orez la cea mai
sub]ire alg\, de la frunza de p\trunjel la
petala de lotus ori l\stare [i r\d\cini de
bambus. Da, bambus – planta aceea din
care se fac garduri de cas\, mobil\ de
interior, bastoane [i pr\jini de atletism, iar

mai nou [i hârtie de scris, bambusul din
care se confec]ioneaz\ `nse[i be]i[oarele
cu care mânc\m – se m\nânc\. Noaptea,
dup\ o ploaie de prim\var\, aflându-te
`ntr-o p\dure de bambus, po]i auzi fo[ ne -
tul l\starilor `n cre[tere. ~ntr-o singur\
noap te, un l\star de bambus poate cre[te
cu peste un metru. ~n dou\ luni, fragezii
l\stari devin bambu[i `nal]i de 10-20 de
metri. Ast\zi, bambusul (peste 300 de
spe cii, din cele 1.200 existente `n lume)
ocup\ ̀ n China 33 de milioane de hectare,
ceea ce reprezint\ o p\trime din p\durea
de bambus a planetei. L\starii de bambus
con]in multe substan]e nutritive: fosfor,
fier, calciu, magneziu, potasiu; dar [i pro-
teine, vitamine, amidon [i gr\simi. Ace[ti
l\stari pot fi consuma]i proaspe]i, usca]i
sau conserva]i. Fiind un aliment hr\nitor
[i c\utat, l\starul de bambus se cultiv\
special: de pe un mu (a 15-a parte dintr-un
hectar) se ob]ine o ton\ de l\stari.

Din când `n când, be]i[oarele se odih-

nesc câteva clipe – [i locul lor este luat de
mici ce[ti cu sup\ sau p\h\rele cu licori
tulbur\toare. Supa vine (mai exact spus,
intervine) de câteva ori, `ntre anumite fe -
luri de mâncare, ca s\ despart\, s\ uneas -
c\, s\ provoace, s\ u[ureze procesele
digestiei. Ea are efectul unui medicament
natural – [i o zical\ spune c\ „o sup\ este
mai ieftin\ decât o re]et\ la farmacie”.
Licoarea vine dup\ fiecare fel de mâncare
– [i ea se nume[te, de regul\, vin, cinci-
[ase soiuri, [i, mai nou, bere. Dar licoarea
se mai poate numi [i maotai – [i atunci
chiar c\ trebuie s\-i mul]ume[ti lui
Dumnezeu pentru aceast\ nemaipo me ni -
t\… ̀ mp\rt\[anie. Se serve[te ̀ n p\h\ru]e
mici, cât un degetar – dar la sfâr[itul unei
mese cu 24 de feluri de mâncare, culoarea
roz `n care vezi totul nu este str\in\ de
aceast\ dumnezeiasc\ `ntâlnire.

Dar despre maotai – [i ce se va mai g\si
pe-acolo, pe mas\ – ̀ ntr-o posibil\ ̀ ntâlnire
viitoare, tot `n paginile acestei reviste.



Nu fac parte dintre cei care l-au cu -
noscut de mult [i `ndelungat pe Poet,
de[i citisem cam tot ce se publicase din
poezia lui `n ]ar\, cu mult timp `nainte
de Decembrie 1989. Mi s-a p\rut a fi
un sfânt, [i tocmai de aceea nu am c\u -
tat cu orice pre] s\ m\ strecor `n inima
lui. Cele câteva `ntâlniri `ntâmpl\toare,
„de grup”, m-au convins cu atât mai
mult s\-l iubesc de la distan]\, mai ferit
[i mai trainic, `ntr-o t\inuit\ complicitate
cu opera lui, a[a cum te `nchini unui
sfânt din Calendar, `n singur\tate, cu
sfial\, dup\ ce i-ai cunoscut via]a de
martir.

Dar a venit ([i) clipa fast\, pe care
n-o puteam ocoli – [i, m\rturisesc, nici
n-a[ fi dorit. Grigore Vieru sosise la
Paris, `n prim\vara anului 1999, cu un
grup de scriitori din Basarabia. Trebuie,
mai `ntâi, s\ dau o mic\ explica]ie: M\
aflam la Paris, `n calitate de corespon-
dent (voluntar) al ziarului „România
liber\” (`n redac]ia c\ruia lucram, de
fapt, de aproape 20 de ani) ca `nso]itor
al nevestei mele, Lia-Maria Andrei]\
(doctor `n Drept [i artist plastic) diplo-
mat al Ministerului Afacerilor Externe,
`n post la Ambasada României `n Fran ]a.
~nc\ o explica]ie necesar\: ~mpreu n\
cu un francez, românofil [i românofon,
descoperit `ntâmpl\tor (a c\rui deviz\
este: „România nu-mi apar]ine, dar eu
apar]in României”) Jean-Yves Conrad
(mai târziu, autor al unei c\r]i valoroase:
„România, capitala… Paris”, ap\rut\
[i la noi, la Editura „Junimea” din Ia[i;
devenit doctor Honoris Causa al Uni -
versit\]ii din Suceava) – `mpreun\, deci,
cu acest prieten ad-hoc ([i r\mas pe
via]\) editam, `n condi]ii grafice mo -
des te, publica]ia bimestr\ „Scrisoare din
România” („La lettre de Roumanie”)
`n francez\, `n care cele dou\ pagini
din mijloc erau consacrate fra]ilor de
peste Prut: „La carte postale de Bes sa -
rabie” („Carte po[tal\ din Basarabia”)
[i „Telex de Bucovine”. Pân\ s\-l fi
`ntâlnit, la Paris, pe Grigore Vieru, noi
pusesem drept moto sec]iunii despre
Basarabia celebrul [i `nduio[\torul
citat: „Si l’un de nos reves a été on est
de parvenir jusqu’au Cosmos; j’ai per-
sonellement revé de traverser le Prut”
(„Dac\ visul unora a fost ori este s\
ajung\ `n Cosmos, eu via]a `ntreag\
am visat s\ trec Prutul”) – al\turi de
zicerea lui Eminescu: „Prononcer le
nom Bessarabie este une protestation
contre la domination russe” („A pro-
nun]a numele Basarabia este una cu a
protesta contra domina]iei ruse”). 

…{i a venit clipa. La invita]ia pro-
fesorului (basarabean, de origine) Va -
leriu Rusu, de la Universitatea din
Aix-en-Provence (Departamentul Filo -
logie Romanic\ [i Român\) au sosit `n
Fran]a câ]iva scriitori de la Chi[in\u:
poe]ii Grigore Vieru, Ion Hadârc\, Iu -
lian Filip, Vasile Romanciuc; editorii
Ana [i Alexandru Banto[ – `nso]i]i de
criticul [i istoricul literar, acad. Mihai
Cimpoi, pre[edintele Uniunii Scrii to ri -

lor din Basarabia. A urmat o `ntâlnire `n
Salonul de Aur al Palatului Bèhaque,
al Ambasadei, `n care s-a vorbit numai
române[te. A fost o m\rturisire cu su -
fle tul pentru to]i cei prezen]i, o dovad\
de iubire [i solidaritate – sub Steaua lui
Eminescu (de la a c\rui trecere `n eter-
nitate se `mplineau o sut\ de ani). 

Când dorurile s-au mai molcomit,
continuând a murmura pe un pahar de
vin fran]uzesc, Grigore Vieru se `n -
dreap t\ spre mine, m\ ia de bra] tr\ -
gân du-m\ spre un col] mai lini[tit al
`nc\perii. „Vino, frate Ioane – zice –

vreau s\-]i d\ruiesc ceva”. {i acolo, pe
marginea ferestrei de care se va fi reze-
mat cândva Contesa de Bèhaque, [i-a
rezemat Grigore coatele – [i a scris,
`ntr-o c\rticic\ nu mai mare decât
podul palmei: „Fratelui Ion, cu dragos-
te [i credin]\ `n izbânda Drept\]ii
Române[ti. Hristos a ~nviat! Gr. Vieru.
4 mai 1999. Paris”. Iar pe cealalt\ p\ -
ginu]\ a ad\ugat: „Eminescu a fost [i
r\mâne manualul meu de baz\ de Lim -
b\ [i Istorie Român\, de Credin]\ [i
N\dejde” – semnând. 

De unde s\ m\ fi [tiut? s\-mi fi
aflat numele? – m-am `ntrebat atunci,
m\ `ntreb [i azi. Nu f\cusem, cum se
zice, cuno[tin]\; st\tusem `n „stal”,
prin tre auditori. M\ cuno[tea mai
dinainte numai Mihai Cimpoi, dar `nc\
nu apucasem s\ st\m de vorb\. La el s\
fi fost enigma? Nici ast\zi n-am dezle-
gat-o – [i nici nu doresc s-o dezleg.
A[a cum nu voi „desconspira” nicio-

dat\ cu vintele de fr\]easc\ iubire ce s-au
rostit `ntre noi, `n cele câteva minute
cât am fost unul lâng\ altul.

A doua zi (sau, poate, `n aceea[i
noapte) scriitorii basarabeni au plecat,
cu trenul, spre Proven]a, c\l\izi]i de
profesorul Valeriu Rusu, `mpreun\ cu
so]ia domniei sale. Eu [i amicul Jean-
Yves ne-am `nh\mat la revist\, cu in -
ten]ia de-a le-o oferi la `ntoarcere. Am
relatat – `n acel num\r, mai-iunie, 1999
– despre vizita distin[ilor oaspe]i, pu -
blicând din fiecare versuri [i opinii `n -
chinate lui Eminescu. Am publicat, de
asemenea, un articol al academicianu-
lui Mihai Cimpoi, „Anul Eminescu”.
Lui Grigore Vieru i-am consacrat o ru -
bric\ special\, cu citate din zicerile lui,

dar [i cu o zicere a lui Aureliu Busuioc
despre Poet: „Om cu merite, ca [i noi,
dar mai multe / Om cu p\cate, ca [i
noi, dar mai pu]ine” („Homme méritant,
comme nous, mai bien plus / Home avec
des défauts, comme nous, mais bien
moins”). Am reprodus, bilingv, poezia
„Leg\mânt, lui Mihai Eminescu”, pe
care o transcriu aici numai `n varianta
francez\: „Promesse, àMihai Emi nes cu”:
„Je sais: une fois àminuit / Ou au matin
/ Mes yeux s’éteindront / Tou jours au-
dessus de Son oeuvre // Alors parvien-
drai-je / A peu près en son centre /
Mais ne fermez pas le livre / Comme
mes paupières glacées / Vous le laisse-
rez, ainsi, ouvert / Afin que mon fils ou
ma fille / Découvre plus loin / Ce que
leur père n’a pu accomplir // Et s’ils
n’entendent pas / La musique de l’écri-
ture ancienne / Arrangez-le pour moi
comme coussin / Avec toutes les forets
en tourmente”.  

~n num\rul urm\tor al revistei – iu -
lie-august, 1999 – am relatat despre
vo lumul „Echos poètiques de Bessa ra -
bie (Moldavie)” editat de prof. Valeriu
Rusu la Aix-en-Provence, `n care poe-
ziile celor 32 de autori basarabeni an -
to loga]i sunt traduse `n francez\ de c\ -
tre studen]i ai profesorului Rusu, care
studiaz\ Limba Român\. Din fiecare
am reprodus câte o poezie (`n francez\,
desigur). Cum nu le pot transcrie aici
pe toate, voi men]iona  numele poe]ilor
tradu[i, ̀ n ordine alfabetic\: {tefan Ba[ -
tovei, Lorina B\lteanu, Leo Bordeianu,
Leo Butnaru, Aura Christi, Eugen Cio -
clea, Vsevolod Ciornei, Lidia Codrean ca,
Nicolae Costenco, Nicolae Dabija, Liviu
Damian, Iulian Filip, Emilian Galaicu-
P\un, Mihai Garaz, Vasile Garnet, Ion
Hadârc\, Nina Josu, Leonida Lari, Du -
mitru Matcovschi, Valeriu Matei, Irina
Nechit, Nicolae Popa, Ghenadie Pos to -
lache, Vasile Romanciuc, Nicolae Sp\ -
taru, Arcadie Suceveanu, Efim Tarlapan,
Iano[ }urcan, Ion Vatamanu, Grigore
Vieru, Ion Vieru, Gheorghe Vod\. (~n
parantez\ fie spus, p\strez pentru un
eventual spa]iu memorial Grigore Vieru
toate acele numere de revist\, pe care
le-a[ d\rui bucuros. {i, tot `n paran-
tez\, precizez c\ revista „La lettre de
Roumanie” a ap\rut vreme de doi ani –
(1998) 1999-2000 (plecarea mea din
Paris) – `ntr-un tiraj variind `ntre 500 [i
800 de exemplare, având 100-150 de
abona]i, restul distribuindu-se gratuit
la diverse institu]ii culturale, inclusiv
unor scriitori). 

La revenirea `n Paris din Proven]a,
nu i-am mai `ntâlnit: pe Grigore Vieru
[i colegii s\i; se pare c\ au fost du[i
direct la aeroport.

Mi-a r\mas, `ns\, c\rticica aceea
cât podul palmei (cu titlul „Izb\virea”)
pe care o citesc [i recitesc, `ncercând
s\ m\ izb\vesc de multe. Dar misterul
revine, cu atât mai de nep\truns. {i,
atunci, recitesc poezia „~n limba ta”,
pe care o recit [i `n aceast\ pagin\
omagial\:

„~n aceea[i limb\
Toat\ lumea plânge,
~n aceea[i limb\
Râde un p\mânt.
Ci doar `n limba ta
Durerea po]i s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi `n cânt.

~n limba ta
}i-e dor de mama,
{i vinul e mai vin,
{i prânzul e mai prânz.
{i doar `n limba ta
Po]i râde singur,
{i doar `n limba ta
Te po]i opri din plâns.

Iar când nu po]i
Nici plânge [i nici râde,
Când nu po]i mângâia
{i nici cânta,
Cu-al t\u p\mânt,
Cu cerul t\u `n fa]\,
Tu taci atuncea
Tot `n limba ta”. 

…~n limba ta, ̀ n limba noastr\, d\-mi
voie s\ te `mbr\]i[ez acum, târziu, Gri -
gore Vieru.

Somn lin, Poete, pereche Poetului
nepereche!

ION ANDREI}|

Cu Grigore Vieru, la Paris
(un an de la moartea poetului: 18 ianuarie 2009;
75 de ani de la na[tere: 14 februarie 1935)
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Citite cu consecven]\, textele dlui
Constantin Ab\lu]\ r\mân acelea[i
crea]ii poetice, venite din anii 70, p\ -
trun se de monotonie [i stagnare stilis-
tic\, de o remarcabil\ individualitate [i
unitate de ton. Autorul [i-a descoperit
formula poetic\ foarte devreme – la
`ntâlnirea dintre un proiect avangardist
[i imaginarul tradi]ional - conturând,
consecvent, aceea[i teritorialitate scrip-
tural\. Modelul statornic ar fi restitui-
rea unor tablouri f\r\ valoare plastic\,
dar purt\toare ale unei metafizici a coti -
dianului, ale unei realit\]i hiperreale,
`ntr-o lumin\ obscur\, precum `n tablo -
urile lui De Chirico, ori Salvador Dali.
Deseori, alterneaz\ registrele poetice, dar
continu\ s\ `nnobileze zona identitar\,
schimbând formulele creative, precum
Fernando Pessoa. Poezia nu vrea s\ do -
ve deasc\ prea mult\ sim]ire [i nici nu
propune o cogita]ie exacerbat\, poezia
nu vrea s\ demonstreze nimic.

Constantin Ab\lu]\ (n. 1938), arhitect
de profesie, scrie poezie, proz\, drama-
turgie, debutant `n 1964, publicând, ul -
terior, 25 de volume originale, tradus `n
francez\, spaniol\, olandez\, rus\, pre-
miat `n ]ar\ [i peste hotare, autor `n anul
2000 al unei celebre antologii comentate:
„Poezia român\ dup\ proletcultism - ge -
nera]ia anilor 60-70”, carte devenit\ foar-
te rar\, la scurt timp de la apari]ie. 

Actantul liric emite mereu neutru,
inafectiv, nemuritor [i rece, f\r\ reac]ii
emo]ionale [i filosofare inutil\, insis tând
s\ comunice „necunoscutul comunicant”.
Aristocratul, elitistul poet – sau, cel pu -
]in a[a p\rea acreditat `n via]a literar\ -
face stupefiant de multe autodenun]\ri
plebeene, care nu [tiu dac\ m\resc cota
credibilit\]ii sau `l apropie de cititor.
Ori cum, discursul liric se redimensio-
neaz\ pe o lungime de und\ a comuni -
c\rii directe, f\r\ solemnit\]i [i f\r\ or -
go lii de unicitate [i izolare, restituind un
univers al cotidianului [i derizoriului,
integrat `n via]a uman\ [i `n natur\. Adi -
c\, indirect, se apropie de mesajul ge ne -
ra]iei optzeciste, inclusiv printr-un de ter -
minism de tip behaviorist, de tipul: stimul -
reac]ie, dar r\mâne mai apropiat de im -
portan]ii poe]i blestema]i ai genera]iei
sale: Daniel Turcea [i Virgil Ma zi lescu. 

Nu exist\ triste]e, nu `nflore[te re -
volta, nu clameaz\ disperarea, ci per-
formeaz\ o sublim\ accomodare la
habitudinile rutiniere, la starea iner]ial\
a „omului f\r\ calit\]i” de la `nceputul
mileniului, care, departe de a fi expo-
nen]ial, se insinueaz\ ca unicitate dis-
cursiv\. Imediatitatea [i actualitatea am -
prenteaz\ formula poetic\, dar nu favo-
rizeaz\ prezenteismul [i nu tiranizeaz\
cu legalismul, cât, mai degrab\, propu-
ne sarcastic un proiect social nai excen-
tric, mai provocator pentru c\ amestec\
poezia urban\ `n via]a cotidian\, dup\
ce cotidianul a marcat specificitatea poe -
ziei. De-solemnizarea, demitizarea, de -
mis tificarea sunt aleatoriu [i paradoxal
justificate [i argumentate, f\r\ s\ con-
duc\ la trivializare ori plebeianism.

Cerebralitatea anuleaz\ spontaneita-

tea, cultura ecraneaz\ autenticitatea na -
turii (de[i exist\ ni[te „peisaje” v\zute
pe geam), pentru c\ textele simuleaz\
automatismele omului din noul mile-
niu, mecanizat, robotizat de formele de
via]\ urban\ generalizat\.

Nu exist\ m\car un singur gest de

„eliberare”, de revenire din artificialita-
te, de re`ntoarcere la natur\, cum s-a
mai `ntâmplat `n sistemul cultural al
hippio]ilor din anii 70, de revenire la
natura „natural\” pentru a redescoperi
natura uman\. Acum intervine un fel de
`mp\care mistic\ cu noile forme de via -
]\ virtual\, de[i lipsesc aluziile explici-
te la societatea computerizat\. Nu se mai
poate vorbi de vechea alienare, de con -
[ti in]a scindat\, ci de un fel de rinoceri-
zare, de multiplicare haotic\ a alterit\]ii
`n spa]iul stagnant al camerei de toate
zilele [i toate nop]ile. Discursul liric e
pur confesiv, declarativ, lipsit de mera-
fore, f\r\ podoabe: „Sunt o pat\ mare pe
perete// am ap\rut nimeni nu [tie cum/
f\r\ s\-mi/ pese de nimic eu privesc
cerul/ soarele a disp\rut dup\ biseric\/
[i-o lumin\ argintie/ contureaz\ cupola/
`mi simt marginile vibrând/ mi-e team\
s\ m\ extind dintr-o dat\/ ai casei o s\-l
`nvinuiasc\ pe cel mic/ poate o s\-l ia la
b\taie// dar ce pot face nu-s decât o pat\/
n-am nicio ra]iune de a fi/ [i asta-i de
priceput pentru cei/ obi[nui]i cu lingura
[i furculi]a/ cu metrul [i kilogramul/ cu
m\nu[ile [i ochelarii// sunt doar/ o pat\
pe perete// [i privesc cerul care se-nne-
gre[te `ncet/ pân\ când din odaie nu
mai r\mâne decât/ reflexul apei din
pahar” (O pat\).

Dincolo de inova]iile discursive se
poate descoperi toposul eminescian al
od\ii creatorului, dar [i proiectul avan-
gardist al lumii v\zute pe fereastr\. Nu
sunt motive pur livre[ti, ci spiritul post-
modern al creatorului de a fi permanent
contextualizat [i de a combina, de a
amalgama sursele.

Autenticitatea liric\ r\mâne ne`ndo -
iel nic\, chiar dac\ [i `n textul urm\tor
poate fi descoperit\ o „reluare”, oricât
de `ndep\rtat\, de sorginte blagian\. ~n
camera claustral\, actantul liric (care

nu face efortul s\ disimuleze un discurs
auctorial), fiin]eaz\ simultan `n cele trei
tipuri de vârste: „`n via]a mea/ e alt\ via]\/
o simt ca pe un glon] undeva `n odaie/
din acel loc imprecis/ o durere-ncearc\
s\-[i fac\ loc/ `nspre mine/ ]inta ei si gu -
r\// am 20 de ani/ am 50 de ani/ am 60
de ani/ slalom cu glon]ul printre mobile/
traiectorii lunatice/ pândind s\ devin\
carnale/ `n fereastra od\ii mele prive-
li[tile/ zilnic estompându-se/ ca ni[te
tablouri furate” (Tablouri furate 4).

Chiar [i un fel de „ars poetica” mi -
ni malist\ sugereaz\ o subtil\ referin]\

la „plopul Gic\” al lui Nichita St\ nes cu,
devenit aici o referin]\ sangvinar\. Ce
interesant se metamorfozeaz\ arborele
tremur\tor, de la Eminescu pân\ ast\zi,
(chiar `nainte de Constantin Abalu]\,
reactualizat ca semn liric de Ion Horea:
„Umbra plopilor ciudat\, alunecând,
alu necând...”). Autorul se afl\ tot tim-
pul `ntr-o tradi]ie poetic\ pe care nici
nu o disimuleaz\, nici nu o obscurizea -
z\, pentru c\ personalit\]ile marcante `[i
descoper\ rezolu]ia individualizant\ `n -
tre puncte cardinale ferme. Revin asupra
acestui important text („Cineva umbl\
prin od\i 4”), care poate fi considerat [i
un psalm `n perspectiv\ nou\, postmo-
dern\: „via]a mea prin od\i/ m\nânc scriu
privesc pe fereastr\/ când dorm pot fi
oriunde [i pere]ii/ sunt fluvii vertigino-
ase/ acum m-am sculat mi-e totul egal/
plopul din col] exist\ [i f\r\ mine/ sunt
zile-n care umblu pe str\zi/ cu nesigu-
ran]a celui ce poart\-n buzunar/ câteva
mere [i nu [tie la ce folosesc/ Doamne
care m-ai f\cut netot/ dându-mi ̀ n schimb
inspira]ia/ `ndur\-te de mine/ [i colorea z\
cu sângele meu plopul din col]”. Punc -
tul final `mi apar]ine, pentru c\ tex tul
face parte dintr-un mega- text care este
volumul `ntreg, care nici el nu acoper\
discursul complet al actantului liric.

Dl. Constantin Abalu]\ scrie o poe-
zie de nota]ie, obseva]ie [i combina]ie a
elementelor realului `n diverse cons-
truc]ii mentale, simultan posibile, lipsite
de podoabe stilistice, de imagini, dac\
nu cumva imaginile – ca `n toate crea ]i -
ile hiperrealiste – nu ar fi, `n fond, decât
ni[te decupaje virtuale. O poezie apa-
rent accesibil\, dar substan]ial rezer-
vat\, elaborat\ `ndelung, devine semni-
ficant\ printr-un dublu centru de greu-
tate, cum [i m\rturise[te finalmente: „caut
prin vechi caiete/ [i dup\ ani de zile ro -
tunjesc un poem/ greu ca piatra [i u[or
ca norii/ pietre [i nori care se `ntâlnesc
doar pe vârfuri de mun]i/ `n zori când
oamenii parc\ n-ar exista”. 

Textualizarea confesiv\ s-a simplifi-
cat, dac\ nu chiar ambi]ioneaz\ un fel
de replic\ la „Amintiri din copil\rie”.
Rememor\ri dintr-o copil\rie urban\,
s\rac\, nespectaculoas\, `n care cel mai
bun prieten a fost pisica, iar referin]a de -
p\rt\rii a r\mas centrul tentacular [i
ofer tant. Ora[ul nu e ap\s\tor, ci un spa  -
]iu existen]ial alc\tuit din pere]i [i aco-
peri[uri - iar actantul liric, intrus `n pro-
pria cas\, „cobai supus”, `[i pune `n tre -
b\ri foarte simple – „pân\ unde pot/
afla ce-i via]a mea ?” – dar r\spunsurile
se dovedesc foarte dificile – de unde [i
aparen]a de dificultate `n receptarea
poziei.

AURELIU GOCICRONICA
LITERAR|

CONSTANTIN AB|LU}| ~NTRE
INTIMISM {I AVANGARD|

Cineva care nu m\ cunoa[te umbl\ pe strad\,
Editura „Limes”, Cluj-Napoca, 2008
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Anul trecut, poetul, prozatorul [i me -
morialistul Ion Brad, fost diplomat, fost
director al Teatrului „Constantin Nottara”,
prezen]\ activ\ `n lumea literelor, a `m -
plinit 80 de ani. A publicat, `n anul 2009
aniversar, volumele Poezii religioase (la
Galaxia Gutenberg), Poezii inedite (la edi-
tura Biblioteca Bucure[tilor), ~nt`lniri de
tain\ `n Grecia (la Funda]ia European\ Ti -
tulescu) [i Printre mii de scrisori (la Casa
C\r]ii de {tiin]\). Tot `n 2009 Ion Buza[i a
publicat la editura Buna Vestire volumul
Ion Brad [i Blajul.

La finele aceluia[i an, tân\rul Ale xan -
dru Dumitriu a realizat pentru editura Ga -
laxia Gutenberg un volum de convorbiri
cu Ion Brad, purtând titlul Pl\cut sau ne -
pl\cut, adev\rul.

~n cele 300 de pagini de dialog, `n care
vocile se armonizeaz\, iar `ntreb\rile curg
cu naturale]e, fiecare `n logica r\spunsului
anterior, se reg\se[te via]a unui om care a
traversat perioade foarte diferite din istoria
ultimului secol.

Copilul din P\nade, care mergea s\
colinde cu ceilal]i ]ânci, ca pe vremea lui
Co[buc, studentul care c\uta izvoarele `n -
]e  lepciunii `n vremuri furtunoase, diplo-
matul ajuns ambasador `n Grecia, omul de
azi, privind cu `ngândurare schimb\rile

unei lumi isterizate, scriitorul-martor al
vre murilor, legat prin mii de fire de via]a
literar\, cel care a fost nepot [i fiu de ]\rani
[i este unchi al unor oameni cu pozi]ii
`nal te, iat\ câteva, dar nu toate, dintre fe -
]ele celui care, la anii senectu]ii  senine,
retr\ie[te adev\rul [i atmosfera altor de -
cenii, `n compania unui tân\r care [tie ce
[i cum s\ `ntrebe, ca [i cum ar fi un alter-
ego al scriitorului, o voce a con[tiin]ei sale
[i o oglind\ a acesteia.

Amintiri, evoc\ri, reflec]ii [i concluzii
se `mpletesc ref\când nu doar o istorie
personal\ ci [i istoria unui veac, povestea
unor locuri, trecutul ([i prezentul) lumii
literare, cu interferen]e [i via]a Bisericii, a
Politicii, a culturii.

Ion Brad a cunoscut incredibil de mul -
t\ lume, nume mari, nume intrate `n isto-
rie, din mai toate domeniile vie]ii sociale
[i culturale. O memorie prodigioas\, sus ]i -
nut\ [i de faptul c\ a corespondat cu foarte
multe personalit\]i de prim-rang [i din
e[a loanele de frunte ale Literelor române,
`l ajut\ s\ evoce portrete, situa]ii, rela]ii,
atmosfera [i climatul vremurilor pe care
le-a traversat.

Ca oricine altcineva, Ion Brad cel de la
80 de ani nu mai poate gândi [i sim]i la fel
ca persoana care era la 20, 40, 60 de ani

pentru c\ acum prive[te lucrurile din alte
perspective, cu alte informa]ii, cu alt\ ̀ n ]e -
legere. Ca oricare altcineva, a f\cut alegeri
care s-au dovedit unele corecte, altele mai
pu]in fericite, erori fire[ti la tinere]e sau
legate de un climat marcat de pecetea vre-
murilor.

Prin educa]ie [i tradi]ie de familie, a
primit [i a conservat `ns\ valori durabile:
cre din]a `n familie [i patrie, sentimentul
religios, voca]ia prieteniei, c\utarea echili-
brului.

Caracterul deschis c\tre dialog, calmul
[i civilitatea i-au asigurat o frumoas\ amin -
tire printre mul]i dintre oamenii cu care a
colaborat, a fost prieten, a comunicat.

A[a se face c\, la o vârst\ la care `n ca -
sele octogenarilor telefonul r\mâne mut,
de Sf. Ion [i pe 8 noiembrie, când s-a n\s -
cut, `n casa lui Ion Brad telefoanele sun\
ne`ncetat pentru felicit\ri, iar cei care nu
reu[esc s\ treac\ de semnalul “ocupat”
sun\ [i `n zilele urm\toare. Sute de tele-
foane de felicitare, din partea unei familii
numeroase, dar [i a fo[tilor colegi mai ti -
neri, colaboratori, amici, cuno[tin]e [i pri-
e teni arat\ c\ Ion Brad exist\ `n con[tiin]a
a sute de oameni care nu-l uit\.

Confesiunea – convorbire atinge deo -
po triv\ subiecte pitore[ti, din copil\ria [i

tinere]ea scriitorului, subiecte de ordin etic,
religios, politic, fire[te [i, sau mai ales cul-
tural, cu trimiteri la coresponden]a primit\
[i trimis\, la c\r]ile lui Ion Brad [i ale alto-
ra, din aceea[i genera]ie, dar [i din altele,
dinainte sau de mai târziu.

O lume, sau mai curând mai multe
lumi paralele, retr\iesc `n aceste pagini
care sunt deopotriv\ foarte instructive [i
foarte pl\cute la lectur\.

Convorbirile sunt vii, au varietate [i
deschid perspective `n anfilad\ sau radiale
c\tre o multitudine de componente ale
vie]ii publice [i private din ultimii 60 de
ani, dar cu leg\turi `n trecutul familiei [i
societ\]ii din Transilvania.

Am\nunte [i observa]ii inedite despre
[coal\, reviste, teatru, diploma]ie, familie,
sport, credin]\, literatur\, fac din acest vo -
lum, care `[i asum\ adev\rul fie el pl\cut
sau nepl\cut, o carte instructiv\ pentru cei
tineri [i pentru cei din genera]iile mai
vârstnice deopotriv\. {i unii [i al]ii o vor
citi probabil cu pl\cere [i folos, mai ales
c\ este o scriere f\r\ `nver[un\ri, f\r\ re -
sentimente, f\r\ r\ut\]i [i ironii, dimpo -
triv\, o carte lini[tit\, o carte a r\gazului
de dup\ traversarea multor furtuni, drame,
bucurii [i `mpliniri.

V i a ] a  C \ r ] i l o r
SULTANA

CRAIA Confesiunile unui scriitor ardelean

„Scriitorii nu sunt ni[te sol -
d\]ei de plumb, cu care se joa -
c\ copii sau ofi]erii din umbr\.”

Mihai Ungheanu 

Când, `nvingându-[i proverbiala re ]i -
ne re de a vorbi despre sine, Mihai Un -
ghea nu mi-a pomenit câte ceva despre
cartea de interviuri pe care o realiza dim-
preun\ cu jurnalistul Mihai Golescu, nu
b\nuiam c\ aceast\ carte va figura `n bib-
liografia sa la sec]iunea”postume”. Necru -
]\ toare [i nedreapt\, Doamna Neagr\
hot\râse altfel! A[a `ncât, aceast\ cronic\
la volumul lui Mihai Golescu „Recursul la
memorie- convorbiri cu Mihai Ungheanu”
(Editura PARALELA 45) - care apare `n
preajma `mplinirii unui an de la trecerea `n
nefiin]\ a unui om c\ruia cultura noastr\ `i
datoreaz\ cu mult mai mult decât obi[ -
nuim s\ o recunoa[tem-, st\ sub semnul
unei necesare restituiri.

„Postum” este doar un fel de a spune…
~n fapt, ideile lui Mihai Ungheanu, inte li -
gent poten]ate de c\tre inerlocutorul s\u,
sunt de o presant\ actualitate. „Presant\”,
fire[te, pentru cei care vor [i pot s\ (re-)
cunoasc\ adev\rul! Indiscutabil, faptul c\
pentru un dialog pe teme atât de `ncurcate
[i, nu odat\, crunt ( dar nu [i… dezintere-
sat!) denaturate, alegerea s-a oprit la Mihai
Ungheanu nu este `ntâmpl\tor. Mihai
Ungheanu a fost o prezen]\ de prim plan
`n via]a literar\ [i cultural\ a României
ultimelor patru decenii ale veacului XX.
~n acest fel, el cunoa[tea foarte bine de de -
subturile unei perioade extrem de com-
plexe [i de tensionate, `n care protagoni[ti
[i regizori au fost nume grele, de rezo-

nan]\. O perioad\ dramatic `nc\rcat\ [i
ireversibil tarat\ de acute confrunt\ri [i de
meschine jocuri de interese, cu protago-
ni[ti, regizori, c\[tig\tori [i sacrifica]i,
`ntr-u ritual politic ale c\rui tenebre sunt
`nc\ bine z\vorâte sub un lac\t cu greele [i
multe pece]i. De aceea nu cred c\ ne mai
putem permite, pentru mult timp, luxul
p\gubos de a o expedia prin câteva defi-
ni]ii simpliste [i [i vulgarizatoare. {i nici
sub a[a-zise sentin]e de „condamnare a
unui regim politic” etc, etc etc… 

Iar depozi]ia lui Mihai Ungheanu este
una esen]ial\ [i `n acest caz!

Titlul `nsu[i: „Recurs la memorie”, are
un tâlc polemic explicit. De altfel, Mihai
Ungheanu nu [i-a ascuns niciodat\ voca]ia
militant\ [i, dac\ `mi aminesc bine, titlul
primei sale c\r]i era: „Campanii”. A[a
`ncât, dimensiunea polemic\ a acestei c\r]i
este una tran[ant asumat\. Titlul ei, „Re -
curs la memorie”, face dovada acestei vo -
ca]ii a repunerii adev\rului `n drepturile
sale. Câtu[i de pu]in `ntâmpl\tor, pe par-
cursul colocviilor cuprinse ̀ n paginile aces-
tei c\r]i Mihai Ungheanu arunc\ vorbe
grele (dar pe deplin meritate!) asupra a ceea
ce nume[te „istoria literar\ f\cut\ dup\
ure che”. „Fabrica asta de zvonuri, de
bra[oave, de diversiuni - spune r\spicat [i
vizibil iritat criticul- a fost foarte activ\ [i
a profitat de lipsa noastr\ de informa]ie.”
Iar, `n alt\ parte, ideea este reluat\ [i
am\nun]it\: „M\ intereseaz\ ca aceia care
se ocup\ de un scriitor. de via]a lui, via]a
lui ca scriitor, s\ fie legat de opera lui, pen-
tru c\ prima evaluare la un scriitor este
valoarea operei. {i prin asta se judec\ [i
celelate aspecte… Dac\ vin scriitorii [i
publici[tii [i vorbesc a[a, nu m\ intere-

seaz\. Ei pot influen]a opinia public\. Dau
curs unei stupizenii.”

Protagoni[tii acestor dialoguri sunt
chiar personalit\]i proeminente ale acelor
vremi [i care, mai devreme sau mai târziu,
au fost, ele `nsele, `n centrul unor scan-
daluri cu miz\ politic\ nu totdeauna de -
voa lat\. Cine vrea s\ cunoasc\ dedesub-
turile unor `ndelung subiecte incitante [i
teme controvesate, cum ar fi: „spectacolul
nononformist” al lui F\nu[ Neagu, plagia -
tul lui Eugen Barbu, „reabilitarea” mare -
[a lului Ion Antonescu `n romanul „De li -
rul” al lui Marin Preda, jocurile de interese
din Uniunea Scriitorilor sub preziden]ia
lui Zaharia Stancu, cazul revistei „Tribuna
României”, dosarul protocronismului [i, de-
loc `n ultimul rând, profilul real al criticu -
lui [i omului de cultur\ Mihai Ungheanu-
acela va trebui s\ consulte neap\rat ju de -
c\]ile [i probele depuse `n cartea de fa]\..

S-ar putea obiecta c\ demersurile lui
Mihai Ungheanu `i vizeaz\ (doar) un cerc
`nchis de co-militan]i, adic\ pe cei pe care
i-a cunoscut [i i-a avut al\turi ̀ n campanii -
le sale de pres\, la „Ramuri”, la „Lu cea f\ -
rul” sau la „Tribuna României”. Nimic mai
neadev\rat! Stau m\rutrie judec\]ile cri ti -
cului despre valoarea de unicat a operei lui
Petru Dumitriu sau portretul atât de expre-
siv pe care i-l face lui Radu Cosa[u [i „su -
pravie]uirilor” sale. ~n mod cu totul aparte,
se cuvin citite judec\]ile lui Mihai Un -
ghea nu despre Nicolae Labi[ (aceast\ „fi -
gur\ emblematic\” a literaturii noastre) ca
[i genera]iei care a luat numele poetului
„Luptei cu iner]ia”.

Normal [i firesc, `n dialogurile sale cu
jurnalistul Mihai Golescu, Mihai Un ghea -
nu reia [i dezvolt\ teme, idei, despre c\r]i,

evenimente [i personaje care s-au aflat,
constant, `n centrul travaliului s\u critic.
Cartea despre voca]ie [i aspira]ie `n opera
lui Marin Preda este primul titlu care `mi
vine `n minte. Dar fundamentele acestui
demers le avem, ̀ n primul rând, ̀ n cartea sa
de referin]\: „Holocaustul culturii ro mâ ne.
Ipoteze de sociologie literar\. (1944-1989)”,
ap\rut\ cu peste un deceniu `n urm\ [i a
c\rei nou\ edi]ie, rev\zut\, `l preocupa `n
mod special `n ultimii s\i ani de via]\. A[a
dup\ cum era [ocat [i revoltat atunci când
lua cuno[tin]\ de revenirea unor cli[ee ten-
den]ioase [i manipulatoare despre fapte de
cultur\ `n miezul c\rora se aflase [i putea
depune m\rturie `n deplin\ cuno[tiin]\de
cauz\. ~mi aminesc, `ndeosebi, un anumit
episod al s\pt\mânalelor noastre `ntâlniri:
ap\ruse o c\r]ulie, chipurile analitic\!, des -
pre controversatul, dar, mai ales, mult prea
tenden]ios falsificatul, fenomen al proto -
cronismului. St\ruiam s\ `l `mboldesc pe
Mihai, ca fiind unul dintre cei mai `n m\ -
sur\ s\ aduc\ la lumin\ adev\rul ([i) `n
acest atât de `ncurcat [i de `nc\rcat dosar,
s\ dea repica meritat\ unui asemenea de -
mers mistificator. Timpul nu a mai avut,
`ns\, r\bdare! Iat\, totu[i, c\, acest „Re curs
la memorie” aduce câteva binevenite l\ -
mu  riri [i `n acest caz. Nu r\mâne decât s\
sper\m c\ ea va fi citit\ cu bun\ credin]\
[i, de ce nu?, cu competen]\, altminteri ris -
c\m s\ ne `ntoarcem la vobele `n]elep tu lui:
„Dac\ o carte se love[te de un cap [i sun\
a gol, nu este `ntodeanua de vin\ cartea”. 

Cartea de fa]\ – ultima „campanie” a lui
Mihai Ungheanu – este, `n felul ei, un tur-
bur\tor testament spiritual al unui exempar
intelectual – lupt\tor, de care avem atâta
nevoie `ntru desp\r]irea apelor de uscat.

{ERBAN
CIONOFF Ultima campanie a lui Mihai Ungheanu
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V i a ] a  C \ r ] i l o r
Spiritul balcanic neadormit

V i a ] a  C \ r ] i l o r
MARIA

COG|LNICEANU
Ex Oriente lux?

Se spune c\ `n fa]a lui Dumnezeu, `n -
gerii cânt\ muzic\ de Bach. ~naintea noas -
tr\ doar ating strunele cu mâna. Gândindu-
ne la volumul de poezii semnat de Nicolae
Grigore M\r\[anu, am putea ad\uga c\ ei
sunt cânt\re]i din banjouri. Altcineva vo -
ca lizeaz\ cântece p\c\toase, de[ucheate,
ter minate cu un mahalagesc m\i, nene!.
Paradisul e murd\rit prin `nconjurare cu
zaiafet, destr\b\lare, m\sc\ri. {i totu[i
bairamul nu este totul. Asist\m [i la hagia-
lâcuri. Atitudinea poetului manifestat\ prin
ironie [i nostalgie recuperatoare porne[te
dintr-un areal ce concentreaz\ mul]ime de
etnii tipic balcanice.

Poemele desfrânate, dispuse `n patru
cicluri `ncadrate de un Argument, comple-
tat cu un credo (Nu vorbesc `n dodii) [i `n -
cheiate printr-un Epilog, au toate o mi[ -
care centripet\. Elvira, personaj folclori-
co-mitologic br\ilean, este un pol magne-
tic al urbei. E aceea[i [i mereu alta, dup\
cum este desenat chipul ei `n ochii anoni-
mului cânt\re] din port [i din periferie, dar
mai cu seam\ altfel `n viziunea artistului.
Nu e numai curtezana ci [i opusul ei, sufe-
rind din dragoste, când pe talgere r\pus\
st\ pas\rea iubirii. Elvira rimeaz\ cu r\s -
frângeri de vis, amintiri [i melancolie, cu
purit\]i trec\toare; e o siluet\ pierzându-se
`n miresmata vale cu rodii. Ea revine ca
personaj balcanic invocat `n Elvir\ din
Lacul Dulce.

Poetul face elogiul frumuse]ii feminine
`n care s-au amestecat [i s-au topit sânge-
le [i temperamentul focos al etniilor loca-
le. ~ntr-un refren restant, Darclée apare ca
simbol al inaccesibilit\]ii râvnite: Fru moa s\
cum n-a fost vreo alta/ Scorneal\ ciopli t\
din dalt\/Era br\ileanca Darcleea/ Nur lie,
buiac\, femeia!/ Râdea când sorbea din
pahare/ T\cu]i, o râvneam fiecare/ Ca pe-
o preoteas\-n Niceea/Dar nu da nici unuia
cheia.1

Cetatea ̀ ns\[i, cosmopolit\ etnic [i lin-
gvistic, ia `nf\]i[area altei frumoase, cu trup
dar cu mai pu]in suflet. La scar\ redus\,
avea ceva din Old Bazarul Istambulului;
predominând materia peste spirit.

Br\ila apare cu un nume dublu [i o
configurare geografic\ imaginar\: din
centru de la ceas la margine, cu vestitele [i
r\u famatele ei cartiere: B\ligo[i, Como -
ro fca, Br\ili]a [.a. 

Sub v\lul poeziei se ascund siluete din
mahala creionate de Panait Istrati, machia-
te strident `nc\ din baladele dun\rene. La
cunoscutele personaje, Nicolae Grigore
M\r\[anu vine cu cel pu]in unul nou. ~n
locantele unde se bea cu nesa], se ive[te
rapsodul Gheorghe-al-Floarei. Aproxi ma -
tiv nou\ este [i balada `nchinat\ lui Teren -
te, ucis prin tr\darea v\rului s\u.

Br\ila este o lume iubit\, p\r\sit\ [i re -
g\sit\ `n timp concret dar mai ales salvat\
fic]ional. ~ntocmai pictorului Rembrandt
care a zugr\vit Rondul de noapte, fiindc\
noaptea d\ mister diurnului aparent nein-
teresant, Nicolae Grigore M\r\[anu creaz\
o subtil\ poezie nocturn\ de atmosfer\.
Nimic nu este neglijat. De la gestic\, ritua-
luri, mânc\ruri, b\uturi, la vorbe [i expre-
sii. Br\ila, o veritabil\ cadân\ din caravan-
seraiuri, stârne[te doruri, nostalgii [i la -
crimi (Br\il\, lacrim\ deas\). Aici coboar\
`ngerii cântând din banjouri, `n timp ce
poe tul se metamorfozeaz\ `n pas\re cânt\ -
toare. Muzica [i dansul tr\iesc sincretic cu
poezia. Se aud cântece armene[ti, ]ig\ ne[ti,
cântece cazone `n tonuri adecvate, furioso
ori non furioso.

F\r\ a fi blasfemiator, Nicolae Grigore
M\r\[anu `[i consacr\ pana unei omeniri
corupte, lascive, decadente. Dintr-o uma-
nitate care se `ndreapt\ spre sta]ia termi-
nus (Amor, iarb\ omnivor\/Cre[te-n trup
[i ne devor\) r\mâne totu[i dramul de lu -
min\ spiritual\ adic\ pocalul cu poezie din
care se `mbat\ cititorul rafinat. 

Dincolo de gesturi triviale, femei dez -
m\ ]ate (se scot târfe la mezat), ho]i de cai,
chiolhanuri [i vechi n\ravuri bachice, din
z\ri liliachii se `ncheag\ chipul drag al
ma mei a[a cum `n tabloul lui Marc
Chagall (Crearea omului) carnalul se ̀ nve-
cineaz\ cu sfin]enia.

Exist\ `n acest volum tema creatorului,
expus\ ̀ n Argument [i ̀ ntr-un [ir de poeme.
Iat\ ce scrie autorul: Lumea personajelor
acestei c\r]i, divers\ prin `nsumare, uni-

tar\ prin aspira]ii, m\ fascineaz\ demult,
astfel c\ `ntr-o zi mi-am asumat blestemul
dulce [i imprevizibila osând\ de a o expri-
ma `n poeme.2

O performan]\ estetic\ se v\de[te `n
desfrâul imagistic lexical, `n acel amestec
de limbi balcanice:

- Ibrail sau Isarlâk?
- Ibrail, bre,
Geampara
Bairam
La bei Para

Ghiaur {tirbei nu pleca.
Stai pe buci, pe du[umea,
Mânc\m,
Sugem narghilea!

- Hai sictir, m\,
Bleau `ncolo,
C\ n-oi fi tu Marco Polo! 3

Limbajul are tari, crude [i p\stoase arome
(plocon, baft\, feregea, tui, [alvari, tembel
[.a.) ca mirodeniile expuse la vânzare `n
Spice Bazar, vizualiz\ri fulger\toare ca
certurile ]ig\ncilor cu fustele ridicate ca s\
li se vad\ ru[inea, ca `n vorbirea cu accen-
te slave, lipovene[ti, ca `n toate graiurile
orientale [i balcanice. Cunoa[terea etno-
lingvistic\ este admirabil\.

Printre astfel de oameni nimbul poetic
este greu de purtat. {i totu[i aici a desco-
perit Nicolae Grigore M\r\[anu izvorul
poetic nesecat `nc\. Din asemenea surse
au sorbit odinioar\ Anton Pann, Ion Barbu,
Miron Radu Paraschivescu [i mai de
curând, F\nu[ Neagu. S\ ne amintim doar
titlul Pierdut `n Balcania. Lumea de ieri ca
[i cea de azi tr\ie[te sub tirania carnalului,
a sexului f\r\ iubire. {i totu[i La ceas, mai
apare câte un tân\r `ndr\gostit agitând o
floare ca semn c\ La ceas, tanti Elvira,
iubirea nu s-a stins.4

Neadormit este spiritul balcanic iar exal -
tarea lui se face prin cele mai neobi[nuite
modalit\]i. De la concretul palpabil pân\
la domeniul esteticului. Ne putem `ntreba:
Ex Oriente lux? sau volumul antologic
Poeme desfrânate5 este doar o c\l\torie
printre straturile unei culturi din care nu
lipse[te nici prin]ul exilat `n insulele de
dincolo de Marmara? Credem c\ aici, `n

spa]iul românesc de la Dun\re, intersec-
teaz\ Occidentul [i Orientul a[a cum [tim
din opera filosofic\ a unor români celebri
- Mircea Eliade [i Anton Dumitriu - [i cum
se vede din alegerea f\cut\ pentru coperta
`ntâi a volumului. Tabloul lui Salvador
Dali (Apari]ia unei fete [i a unui vas cu
fructe pe plaj\), o metonimie a unui uni-
vers pictural excesiv figurativ din care nu
lipse[te chipul celebrei sale muze Gala,
induce aceast\ idee a melanjului oriental-
occidental.

Poemelor antologate de autor li se aso-
ciaz\ `nc\ unsprezece inedite. Printre cele
n\zdr\vane, ludice [i grote[ti, ce ne amin-
tesc carnavalul [i teatrul popular cu m\[ti
ca `n Dansul g\inii porumbace, descope-
rim o tânguire c\tre F\nu[ Neagu: despre
izolarea artistului [i inaderen]a contempo-
ranilor la poezie.

Scriu,
fârtate Belizarie,
poeme,
pantume,
impare,
dar n-am cui vinde himeneul.
….....
Nu e nici cin’le ceti,
s\-mi dibuie geniul
s\ mi se duc\ buhul,
h\\t,
dincolo de blestemul Br\ilei.6

Vârsta senectu]ii este resim]it\ acut.
Scribul `[i adun\ toate energiile pentru `n -
cle[tarea dur\ cu inexorabila trecere, pen-
tru a ajunge `n lumina cosmic\.

Impreca]ia elibereaz\ [i d\ m\sur\
st\rii de spirit de care este st\pânit poetul:

Curv\ b\trân\,
i-am strigat b\trâne]ii;
tor]\ sufletu-mi voi aprinde
[i te voi orbi,
[i te voi orbi
cum lupul ̀ l orbeam când ̀ mi ie[ea ̀ n cale,
tân\r trupul s\-mi sfâ[ie
tân\r\ fiin]area
[i te voi orbi, 
te voi orbi,
c\, iat\, pe cât alc\tuirea-mi
se stinge,
pe-atât `mi spore[te lumina,
[i te voi orbi,
te voi orbi! 7

Nicolae Grigore M\r\[anu se define[te
printr-un vitalism robust [i vivace. Impune
un univers liric original peste care trec
sonorit\]i baroce [i, arareori, câte o zben-
guial\ de clavecine.

1 M\r\[anu, N., Gr., ~ngeri [i banjouri (Poeme `n desfrânare), Ed. Eminescu, 1998, p. 53.
2 M\r\[anu, N., Gr., Idem, p. 7.
3 M\r\[anu, N., Gr., Idem, p. 88.
4 Idem, Ibidem, p. 55.
5 M\r\[anu, N., Gr., Poeme desfrânate, Antologie de autor, Editura Grai [i Suflet - Cultura Na]ional\, Bucure[ti, 2009.
6 M\r\[anu, N., Gr., Poeme desfrânate, Antologie de autor, Editura Grai [i Suflet - Cultura Na]ional\, Bucure[ti, 2009, p. 127-128.
7 M\r\[anu, N., Gr., Poeme desfrânate, Antologie de autor, Editura Grai [i Suflet - Cultura Na]ional\, Bucure[ti, 2009, p. 133-134.

La 27 ianuarie 2010 a plecat, cum spu -
nem despre deceda]i, scriitorul

Jerome David Salinger ( semna prenu-
mele doar cu ini]iale), la vârsta de 91 de
ani, `mplini]i la 1 ianuarie a acestui an.
N\s cut la New York , unde a publicat `n
principalul cotidian al metropolei, el a
debutat `n 1948, destul de matur, cu pove-
stirea”O zi perfect\ a pe[telui-banan\”.

Critica `l remarc\, iar `n 1951 scrie ro -
manul vie]ii sale, cu multe elemente auto-
biografice (a participat la r\zboi, a urmat
cursurile Academiei Militare din Penn syl -
 vania) „De veghe `n lanul de secar\”, ap\ -

rut la noi, `n dou\ traduceri, prima a Ca -
tin c\i Ralea [i Lucian Bratu, a doua, ̀ n 2005,
sub semn\tura lui Cristian Ionescu, se pare,
apreciat\ mai mult (v. IDEI ~N DIALOG,
februarie 2006, Radu Paraschivescu). ~n
1951, cartea s-a vândut `ntr-un tiraj de
250.000 de exemplare, talentul autorului de
a reda fr\mânt\rile [i reac]ia unui adoles-
cent fa]\ de „accidentele” vie]ii, r\zboi etc.

fiind ie[it din comun. A mai scris povestiri,
apoi dou\ romane, pe care nu le-a publicat,
dar a scris despre ele `n coresponden]a cu
numero[i prieteni, find publicat\, f\r\ acor -
dul s\u o carte cu a aceste scrisori, `n An -
glia. A avut loc un proces, J.D. Salinger l-a
câ[tigat, dar cartea a ap\rut. Scriitorul s-a
ferit toat\ via]a de celebritate, a preferat, cum
spunea el, „semi-obscuritatea”. ~n 1998,

fiica [i o prieten\ a sa au publicat „Me -
morii”. De[i era militar, prin studiile ur -
mate, a fost un adversar al r\zboiului, a pu -
blicat o povestire „Pentru Esme – cu dra -
gos te [i abjec]ie”. Poate fi comparat, ore-
cum cu Heinrich Boell, ca manier\ de scris,
dar, desigur, americanismele din text `l dis -
tan]eaz\ de marele romancier european.
Tat\l s\u era evreu, mama catolic\, irlan-
dez\, pentru scriitor originea etnic\ nu avea
nici o importan]\. ~n aceea[i lun\ cu el, a
murit un alt scriitor de succes, Erich Segal,
cel cu „Love Story”. Acolo unde sunt, `[i
vor `mp\rt\[i experien]a de via]\, fie-le
amintirea binecuvântat\.

BORIS MARIAN Un mare scriitor a p\r\sit planeta P\mânt

J.D. Salinger
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Cine-a mai r\mas
`n Bucuresti

Zugravul. Are o ]igar\ ̀ n col]ul gurii [i chef de munc\
`n col]ul `ndep\rtat al vie]ii. Tricoul rupt de pe el nu-]i
d\ nici o idee despre onorariul pe care `l va cere la
cap\tul unei zile de spoit `n lene, pe un perete care nu
se poate opune sau fugi. Ideile lui sunt alea din recla-
ma de la bere. Nevoile sunt cele naturale, [i `n multe
dintre ele apare [i un copac, exact ca `n cazul câinilor.
Via]a lui e [i ea o reclam\: la societatea modern\, care
a reu[it cumva s\ elimine selec]ia natural\. Acum 30
de mii de ani, zugravul ar fi fost ucis pe loc, dup\
primul cerb desenat strâmb `n pe[ter\, la Lascaux.

Baba urban\. Spre deosebire de sora ei de la sat,
baba urban\ a v\zut multe [i [tie tot. ~[i ur\[te, `n or di  ne,
nora, vecina, vecinul, administratorul, cartierul, ora[ul.
Paradoxal, `[i iube[te, `ns\, ]ara, chiar dac\ nu-i poate
g\si alte calit\]i decât acelea cu care a r\mas din cartea
de român\, 1955. Baba urban\ b\nuie[te c\ totul `n jurul
ei e f\cut s-o fure: administra]ia blocului, compania de
gaze, str\inul care tocmai a intrat `n hol [i se uit\ sus-
pect la cutiile de scrisori. Fire[te, baba are dreptate, `ns\
asta nu-i face `n nici un fel via]a mai bun\. Destinul
babei e s\ moar\, iar ea accept\ asta [i nu se mai ocup\
cu absolut nimic. La noi lipsesc cu des\vâr[ire babele
din America, alea care se duc voluntare la ONG-uri, sau
alea din Fran]a, care merg la mitinguri, când nu citesc
literatur\ de stânga. Babele noastre doar voteaz\.

{oferul manelist. E rapid, pentru c\ nu poate fi nimic
altceva, `n afar\ de negustor de droguri sau combinator
de terenuri. Cel mai bun lucru din via]a lui e motorul,
f\cut de un neam] cu mult mai de[tept, `ns\ [oferul
nostru nu pare s\ sesizeze ironia. ~i place s\ `mpart\:
pumni, muzic\, opinii. {tie despre tine c\ e[ti prost. {tie
c\ el e de[tept, iar via]a, ̀ n felul \sta, devine foarte simpl\.
De-aia [oferul manelist e cel mai relaxat dintre românii
care au r\mas `n ]ar\. Când te `ntrebi de ce Maz\re
(pri marul mun. Constantza) a pus palmieri la Constan]a,
r\spunsul e limpede pe [osea: pentru c\ maimu]ele
erau deja acolo. {i nici n-aveau du[mani naturali.

Inginerul. A lucrat cândva `n cercetare. Revolu]ia l-a
prins la plan[et\, desenând cl\diri urâte, cu speran]a c\
`ntr-o bun\ zi va fi l\sat s\ fie genial. Când a fost l\sat,
a continuat s\ fie el `nsu[i, cu program clar. Diminea]a
la 8 la serviciu, la 5 acas\, la 8 la a doua sticl\ de vin.
~n\untrul lui sunt o mul]ime de bagaje desf\cute [i
l\sate a[a, `n lips\ de o nou\ destina]ie: literatur\ SF,
poe]i optzeci[ti, dou\-trei iubiri, neap\rat consumate la
Costine[ti, cu Radiovacan]a undeva ̀ n surdin\. Se mi[c\
greu printre ele [i de-aia e deprimat. Sper\ s\ vin\ vre-
muri mai bune, chiar [i când apar la orizont, el sper\ c\
o s\-i bat\ la u[\, s\-l ia de mân\ pân\ `n Germania,
unde sigur cineva [tie de lucrarea lui de diplom\, o
revolu]ie la vremea ei.

Bogatul. ~n ciuda previziunilor optimiste ale teleno -
velelor, boga]ii nu plâng. Nu au de ce, nu au când, nu
le-a adus aminte secretara. Cei mai mul]i nu [tiu c\ sunt
boga]i - pentru c\ nu se mai m\soar\ `n raport cu tine,
ci `n raport cu al]i boga]i. Chestia asta aduce cu sine o
situa]ie pe care nici psihologul pl\tit cu 200 ora n-o
poate rezolva: sunt boga]i cu Mercedes care sufer\ c\
n-au Bugatti. Bogatul român are [i o alt\ problem\: nu
e bogat decât aici. Când iese din ]ar\, e doar ostentativ.

B\iatul de club. El e `n general fiul celui de mai sus.
Ziua lui de munc\ e noaptea, spaima lui e moartea de
plictiseal\. Exemplarele cele mai robuste rezist\ f\r\
mâncare o s\pt\mân\ [i pân\ la dou\ zile f\r\ papa -
razzi. Ideile lui sunt simple: mo[ule, du-te tu la [coal\,
dac\ n-ai bani de distrac]ie! Zilele lui sunt num\rate: le
num\r\ presa de scandal [i poporul odat\ cu ea, când
scoate din frigider brânza, la o salat\ de ro[ii t\iate
repede, pân\ nu `ncepe Magda la OTV.

To]i \[tia au r\mas `n ]ar\. Restul au plecat, [i nu `n
concediu. Or mai fi [i al]ii, nu [tiu, e treaba institutelor
s\ ne zic\. Ce vreau eu s\ v\ spun e altceva: uita]i-v\
la ei [i `ncerca]i apoi s\ v\ `nchipui]i c\, din marfa asta,
trebuie s\ facem o na]iune.

Kog\lnicene, m\, Carole, b\i intelectualilor, ce
naiba, nu se bag\ nimeni?

LUCIAN M~NDRU}|

Mo[ Neculai nu mai avea r\b -
dare, se `nvârtea `n b\t\tur\ `nc\
de diminea]\. ~l a[tepta pe nepo-
tu-su, Nelu]u, s\ vin\ s\-i cu lea g\
vi[inele. Din vârf, c\ pe cele de la
poale le culesese el cu o sear\
dinainte.

- Drac de copil, `[i zicea el cu
ciud\, doar s-a jurat pe to]i sfin]ii
c\ vine, [i acum...

Mergea când la vi[in, când la
poart\, de unde se uita `n lungul
uli]ei s\-l vad\ venind. Vi[inul era
mare, frumos, iar vi[inele str\ lu -
ceau `n soare ca ni[te globuri sân-
gerii.

- O frumuse]e de vi[ine, se gân -
dea mo[ul, cu gândul la pia]\, unde
trebuia s\ se duc\ s\ le vând\.

Vorbise cu Marin s\-l ia [i pe
el cu ma[ina, mâine când se du -
cea la ora[. ~i promisese c\-i d\ [i
lui, pentru vi[inat\.

- Dar din vi[inat\ `mi dai [i
mie, se târguise el.

- ~]i dau bre, c\ fac mult\,
depinde de câte vi[ine `mi dai.

Avea de unde s\-i dea, vi[inul
era plin, numai s\ vin\ nepotu-su,
Nelu[, s\-l culeag\. Lui nu-i pro -
misese nimic, dar avea de gând
s\-i dea ni[te bani s\-[i cumpere
sucuri d-alea, americane. Dar uite
c\ nu mai venea!

Pân\ la urm\ se hot\r` [i aduse
scara din grajd, o rezem\ de trunchi
[i se sui `n pom. Nu prea sus c\
nu putea, nu avea t\rie `n pi cioa re,

[i nici de sprijinit nu prea avea
unde. Lua vi[inele una câte una [i
le a[eza cu grij\ `n co[, s\ nu se
loveasc\ [i s\ se p\teze.

- Mânca-le-ar tata, se trezi el
vorbind, cu gândul la banii pe care
avea s\-i câ[tige [i la vi[i nata lui
Marin.

A[a `l g\si Nelu]u, când, `n
sfâr[it, ajunse [i el.

- Ce faci tataie? `l `ntreb\ el.
- Ce s\ fac? Fac ce trebuia tu

s\ faci, cum mi-ai promis.
- }i-am promis, da’ dup\ exa-

men, ai uitat?
Mo[ Neculai `[i f\cu gura pun -

g\, strivind o vi[in\ `ntre gingii,
c\ din]i nu mai avea decât vreo
doi, scuip\ sâmburele departe [i
`ncepu s\ coboare u[or treptele
sc\rii. ~[i amintise c\ a[a-i spusese
copilul, dar el uitase, de b\trâne]e
uita mult.

„Vi[in”IULIAN
NEAC{U

Stan Chinezu fusese `nv\]\tor
pân\ de curând. Adic\ avea aproa -
pe [aizeci [i cinci de ani, când,
dup\ o ceart\ aprins\ cu primarul,
ie[i la pensie, degeaba l-au rugat
to]i s\ mai r\mân\, m\car pân\ `i
vor g\si un `nlocuitor, el nu [i nu.
A[a c\ micu]ii lui elevi au luat
vacan]\ cu o lun\ mai devreme
decât ar fi trebuit, ceea ce nu i-a
`ntristat prea tare de altfel, `ntr-un
sat singuratec [i pric\jit de munte
nici nu se cunoscu...

- S\ predea Vasile ̀ n locul meu,
zicea Stan ne`nduplecat...

Vasile era primarul, `i fusese
[i el elev mai demult... 

- Hai, domnu’ Chinezu, mai las\
[i de la dumneata, a[a fac oa me nii
de[tep]i cu carte, `l rug\ Ilie, un
vecin care avea fat\ `n clasa a
doua... 

Nimic, parc\ era chinez, [i nu
numai dup\ nume... Numele i se
tr\gea de la un mo[ al lui, care
ajunsese `n China, când cu r\z bo -
iul... acesta, când se `ntorsese,
de[i era un om `nalt [i voinic, cu
o fa]\ lat\ [i ochi rotunzi, al -

ba[tri, fusese poreclit „Chinezu”
[i a[a `i r\mase [i numele, Chi -
nezu. Avusese mul]i copii, nepo]i
[i str\nepo]i [i to]i [i-au purtat cu
mândrie porecla, chiar dac\ neam
din neamul lor n-a mai c\lcat `n
China. A[a era obiceiul... 

- Domn' `nv\]\tor, `l rugase
primarul `ntr-o diminea]\, `n fa]a
por]ii, ce-ar fi s\ ne vorbi]i d-voa s -
tr\ `ntr-o sear\, la c\min, despre
agricultur\, a[a, mai `n termeni...
mai [tiin]ific, vreau s\ zic... 

~nv\]\torul se ̀ nvoi ̀ ntr-o cli p\,
`i pl\cea s\ vorbeasc\, a[a c\ au
aranjat totul chiar atunci... ~n sea ra
aceea lumea se adunase, oamenii
a[teptau cumin]i s\ `nceap\ con-
ferin]a [i pe urm\ filmul. Stan
Chi nezu fusese pus pe scen\, lân -
g\ primar, acesta `i d\du repede
cuvântul, dup\ ce se l\ud\ pu]in
cu ce f\cea el pentru ]ar\... Când
i se d\du cuvântul, `nv\]\torul se
ridic\ vioi, scoase din buzunar o
c\rticic\ veche, cu coper]i roase,
c\r\mizii [i `ncepu s\ citeasc\
din ea, rar [i ap\sat: 

- „Marea reform\ a `mpropie -

t\ririi ]\ranilor a dat na[tere la
probleme noi. Din cauza st\rii ge -
nerale economice a lumii, aceste
probleme, `n momentul de fa]\,
sunt mai grele [i `ngrijor\toare.
Dar sunt convins c\, luând anu-
mite m\suri, vom putea ajunge la
rezultate nesperat de bune. Prima
m\sur\, pe care o recomand [i pe
care am experimentat-o personal,
este aceea a asocia]iilor de agri -
cultori... Am `ncercat s\ fac pe
]\rani s\ priceap\ c\, pentru o ex -
ploatare mai ra]ional\ a p\mân -
tului lor, ei trebuie s\ se adune la
un loc, s\ formeze o asocia]ie, prin
intermediul c\reia ei vor putea
s\-[i procure ma[ini [i vor putea
s\-[i mijloceasc\ [i mai bine vân-
zarea produselor lor...”. Regele
Carol a spus asta la Academia
Agricol\, la 3 noemvrie 1931 [i
eu sunt de acord cu el...

S-a a[ezat `ncet pe scaun, as -
cultând cu satisfac]ie murmurul ne -
lini[tit al oamenilor, pân\ când pri -
marul Vasile a s\rit ca ars [i... atunci
s-a certat cu el, `n fa]a tuturor, iar
dup\ aceea s-a pensionat.

Un ]\ran trece stradaIULIAN
NEAC{U
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Solitudine `n sepia
Nu-mi plac oamenii care nu `nchid
u[a dup\ ei
`n ceasurile t`rzii de toamn\
c`nd te fur\ aleanul p`n\ la
s\rb\toarea crizantemelor,
o coal\ alb\ de Michinokuni
un penel sub]ire care parc\ nici nu
las\ urme
c`t\ vreme slujesc orgoliul gestului meu
poate c\ la cap\tul dimine]ii voi sur`de
semn c\ nu mai [tiu cine s`nt, de ce
m\ aflu aici
mai ales c\ portocalii `mi amintesc de
privighetori
iar despre ele c`te n-a[ spune
c`nd iei drumul inimii `ntr-un exil
f\r\ speran]\
pe care-l auzi cum cioc\ne u[urel,
umbl`nd
`n c`te-un ungher `ntunecat
a[a c\ n-am unde s\ fug de voca]ia
singur\t\]ii
`ntind doar m`na spre umbra mea
`n]eleapt\
oric`t\ luciditate amar\ a[ `nt`lni acolo
prefer s-aud buzele din ap\ cum strig\
de parc\ asta mi-ar fi singura datorie
mai durabil\ dec`t adev\rul,
s\ nu tai ierburile m\rii !!!

Sublim de Samara
Labirinturi absurde
p`n\ la sacrificiul unei fugi `n trecut
ochiul meu strivit melancolic
`ngerul c-o singur\ arip\ `ntr-o zi de
sabat
c`nd te-apas\ plictisul [i g\se[ti
scrisorile celui drag
dup\ asfin]it `ntr-o art\ perfect\,
p\m`ntul
solemn viscolit de c`ntecul sirenelor
undeva `n apropiere-
`n locul `n care zbur\t\cesc de-a
valma licuricii
amesteca]i de suferin]a propriilor fan-
tome
striga]i cu m`na p`lnie
`n torentul neobosit al realit\]ii,
raiul, drumul cor\biilor,
o cas\ frumoas\ cu gr\dina ars\ p`n\
la lacrimi
dup\ r\ceala m`inilor to]i [tiau
c\ se f\cuse noapte `n odaia l\uzei
de culoarea florii palide de prun
darul cocorilor
C`t de frumo[i eram dinspre Toamn\,
`nc\peam am`ndoi sub aripile unui
fluture!

Lectio divina
~mi ascult `nc\ pa[ii `n t`mplele tale
de[i credeam c\ m\ vei g\si `n
plumbul Senei
ca Shiva de la Ellora `ntr-o fragil\
`ncercare
p`ndind vorbe goale `n ochiul p\durii
r\ul acela de care `mi aduc aminte
mereu la trecerea unei p\p\dii mari
c`t un templu `n straie albe prin cartea
lui Milan Ryzl
numai fantomelor tale l\untrice
le s`nt de ajuns zilele g`ndului ilicit
`n care r`deam perceptiv, `nfrunzind
`n noi
iedera crispat\ pe cump\na unui
panou diptic
din care cre[teau pietre [i aripi b\tute
`n cuie
semnale de alarm\ strivite f\r\ motiv
sub flecurile pantofilor de antilop\
autohtoni desigur altor timpuri
`nchid ochii
a[a de frig `mi e c`teodat\
prin orele mor]ii

V\mile inimii
Am c`teodat\ gustul amar al toamnei
r\t\cit prin sertare goale
ca [i cum a[ fi propria mea fantom\
lipsit\ de puterea de-a m`ng`ia sune-
tul valurilor
`n aceast\ tr\dare de sine
din care n-a mai r\mas dec`t un
num\r nesfir[it
de priviri cobor`nd prin v\mile inimii
timpul c`nd universul se f\cea om
os`ndit s\-[i atirne amintirile departe
de lutul falezei
dac\ am trece prin el ar fi minunat
cum s-ar umple `ndat\ urma fiec\rui pas
cu prigorii `nainte de prima [oapt\
ultimul zbor
oriunde m\ `ntorc lucrurile din jur
`mi vorbesc de tine
[i `ncep s\ m\ doar\ dac\ le ating...

~ntrebare in situ
Plutesc, prin dimine]ile inimii tale
din perspectiva statuilor care-[i dorm
`nc\, singur\tatea atins\ de cer
`n mod esen]ial
acolo unde totul r\m`ne ve[nic,
`n ciuda eforturilor de-a z`mbi osten-
tativ
numai la g`ndul c\ e[ti
rodul unei st\ri, de la cel\lalt cap\t
al vernisurilor

`nc`t ui]i cu des\v`r[ire c\ dragostea
m\ face o femeie frumoas\
cu piele de levantin,
dup\ Praxitele piese care m\
emo]ioneaz\
profund, `n sf`r[it `mp\cat\ cu toate
cu durerile, cu zeii [i cu m`inile mele,
ca o dovad\, neaditivat\
de c\in]\,
`n lucrurile cele mai dragi...
Nu vezi cum iau forma g`ndurilor tale?

Passage
Am `nv\]at din civiliza]ia trecerii
`n dimine]i de iarn\, oglinda apei
`nghe]ate
apoi s\ citesc de pe buze
crucificarea [i b\t\ile inimii
acest ceva compus din cuvinte
nepotrivite
[i c\ uneori, desi nu recunoa[tem,
avem nevoie
de reazem `n fa]a pr\bu[irii
exact atunci c`nd ]i se `nt`mpl\ ceva
[i niciodat\ nu [tii, ce anume
]i se `ntimpl\,
s\ te na[ti din nou
s\ te mu]i `n alt\ lume
f\r\ automatisme dob`ndite de-a
valma [i la `nt`mplare,
te speli pe m`ini
`mbraci haine curate [i reci]i, cucernic
p\r]i din Sutra Lotusului, cartea a
[asea
mai departe dec`t moartea
cum ar lumina luna
muntele Cyllene, prin darul cerului
la un pas de enthousiasmos...

Culori ginga[e
str`nse `ntr-o
`mpletitur\
~mi cre[te o toamn\, amar\,
sub pleoape,
ca un semn de `ntrebare r\zvr\tit, de
ce toate acestea?
doar s`nt oameni care cuteaz\ chiar
mai mult
dec`t s`nt `n stare s\ suporte,
credeam c\ existen]a e la m`na mea

negasem chiar [i moartea,
acum am ajuns s\ locuiesc `n ea
vinovat\ de mine `ns\mi,
de[i... cel mai greu `mi e s\ nu uit
cine s`nt
[i ce este `n mine statornic
precum ajunul acestei zile,
nem\surat\ `nc\ de b\tr`nii ar]ari
`n fo[netul c\rora exist\, desigur,
un farmec f\r\ seam\, chiar dac\ r`d
ca o nebun\
[i-mi bat joc de r\t\cirile mele,
v`ntul `mi va [terge urmele, nimic
mai firesc,
`ns\ niciodat\ setea de m`inile tale,
c`nd `mi ating sufletul, pe malul din-
spre via]\...

Un cer pe care-l
port `n mine
Culorile ]ip\toare se poart\ mult
dar mie-mi plac totu[i c\m\[ile albe
[i t\cerea ta cald\ lipit\ de mine
`n cele nou\ p\r]i ale Sutrei Toiegelor
cum curge apa pe marmura f`nt`nilor
vechi
f\r\ s\ lase nici o urm\,
iat\ o sacralitate care nu poate fi
`n]eleas\
cu ajutorul g`ndurilor
pentru c\ dragostea ofer\ `nc\ ra]iunii
solu]ia ie[irii din impas iar timpul nu
e nimic
`nainte de-a deveni memorie,
cel pu]in aceste adev\ruri le [tiu sigur
din toate ungherele,
pot s\ jur c\-mi amintesc totul
`nainte de-a pleca
`nclusiv gustul merelor din care
mu[cam
t\lm\cirea fidel\ a unei iubiri
asem\n\toare ferestrelor ce se deschid
`ntr-o diminea]\ cu soare...

Cuvinte care n-au
f\cut cuno[tin]\
Nimicul nop]ii [i ceasul care tic\ie
s`nt doar un pretext pentru insomniile
mele
b`ntuite c`teodat\ de `nfr`ngeri, pitulici
[i muscari,
`ntr-un fel anume, nu pentru ce v\d acum
ci pentru ceea ce suspend\ brusc, v\zul
la cump\na apelor
[i dintr-odat\-]i sim]i m`inile goale,
marcate cu creta pe ruinele ora[ului
umbr\
prin care a trecut [i moartea mea
cum nu exist\ desigur nici ultima clip\,
clipele continu\ mereu la nesf`r[it
sub alte [i alte forme,
cum ar fi st`njeneii din luna a cincea
r\ma[i peste iarn\, palizi [i ve[tezi
dac\-i strive[ti,
`mpr\[tie `n aer miresme de anul trecut
doar un alt fel de-a spune, „mi-e dor!”
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~n seara unei zile cu totul [i cu totul
obi[nuite a lunii decembrie 1982, `ntr-un
anume sat tropical din Columbia se r\s -
pân dise vestea despre un eveniment ie[it
din comun, cel pu]in pentru locurile din
acel cap\t de lume.

La orele acelea oamenii din Araca ta ca
st\teau `n hamacele lor [i se `nc\lzeau la
soarele care apunea ca o portocal\ `n apa
râului Magdalena. Vestea? Una neobi[ nu -
it\, dup\ cum am mai spus: scriitorul Ga -
briel Garcia Marquez, laureat al Premiului
Nobel pentru literatur\, cons\tean cu cei
din Aracataca, urma s\ treac\ pe la casa
p\rinteasc\… O veste colosal\, nu?

Din seara aceea de decembrie toate s-au
schimbat la Aracataca. Pe un perete de di -
mensiuni mari, vopsit ̀ n alb, au ap\rut f\r\
s\ [tie cine le scrisese, urm\toarele cu vin te:
„Lui Gabriel Marquez: tu e[ti, Araca ta ca,
leag\nul care ai dat lumii un geniu!”

Pe un alt perete, la fel de mare [i tot
vopsit `n alb, un alt text: „Ast\zi r\sun\
to  bele `n planta]iile de banane `n cinstea
ta, laureatule al Premiului Nobel!”

~n fine, pe un `ntreg oblon lateral al
unui camion se putea citi: „Aracataca, ca -
pitala mondial\ a literaturii”

Sentimentul de mândrie nu i-a fost
str\in nici guvernatoarei provinciei Mag -
dalena, Sara Valencia Abdel, care scria
astfel `n telegrama adresat\ lui Marquez:
„Ne-ai ar\tat cine suntem `ntre popoarele
lumii iar noi – `n cinstea ta – vom aduce la
Aracataca lumin\, telefon [i alte minuni”.

~nv\]\torul Rafael Dario Jimenez i-a
`nchinat un poem, iar proprietarul celui
mai vestit coco[-lupt\tor din Aracataca
[i-a botezat celebrul `naripat cu numele
lui Gabriel.

Din clipa `n care scriitorului i-a fost
atribuit Premiul Nobel pentru literatur\,
muncitorii de pe planta]iile de banane
din provincia Magdalena spun tot mai
adesea „la noi `n Macondo”.

Macondo este ast\zi numele pe care ̀ l
poart\ un num\r impresionant de hote luri,
restaurante, str\zi. Macondo este [i numele
unui pepene de dimensiuni neobi[nuite
cultivat `n regiune [i al unei agen]ii de
publicitate.

Cea mai bun\ echip\ columbian\ de
polo pe ap\ se nume[te tot Macondo…

Numele acesta magic nu este, a[a cum
s-ar putea crede, rodul fanteziei lui Mar -
quez. Macondo este denumirea pe care
negrii africani au dat-o unui copac care
cre[te `n Sierra [i care are o coroan\ ase -
m\n\toare unei p\l\rii imense. Macondo
mai este [i denumirea unui joc vechi la
care pot lua parte doisprezece juc\tori,
precum [i numele unei vechi [i cunos-
cute planta]ii de bumbac. 

Anul trecut, `n prim\var\, oamenii so -
si]i la Aracataca s-au trezit striga]i de b\r -
ba]i cu glasuri aspre: „Gabito! Gabito!
Bine a]i venit! Vre]i s\ vede]i casa lui
Gabito?”

Sâmb\t\. Din popic\rie se auzea un
zgomot de „pietre” pentru domino, `n
vreme ce `n târg pe[tele degaja arome
ame]itoare [i vânt de mare. Sticlele de
bere sclipeau `n soare, iar `ntregul sat
f\cea ce f\cea `n fiecare sâmb\t\ de la o
bun\ vreme: bea.

Toastul s-a schimbat. E unul singur
acum: „Tr\iasc\ Gabriel Garcia Marquez!”

~n jurul meselor puteau fi v\zu]i doc-
torul veterinar care profeseaz\ f\r\ a
avea diplom\, poli]aiul satului `n c\ma[\
sport [i slip pentru baie… Era de fa]\ [i
cel mai dihai b\utor din sat, care o are la
o mas\ pe frumoasa Juana, botezat\
„Pesc\ru[ul”, a c\rei menire era de a-i
atrage pe bog\ta[i [i pe turi[ti. Cânt\ cu
to]ii un cântec devenit [lag\r iar când
ajung la refren bat cu degetele `n ce
apuc\ [i strig\ `n ritm:”

„UN VEAC DE SINGUR|TATE”

O cas\ [i o curte: casa `n care s-a n\s -
cut Gabito. O suprafa]\ de ciment unde
[i-a f\cut Aureliano Buendia experien -
]ele sale alchimiste. ~n spate o gr\din\
mare inundat\ de soare, unde cre[te ceva
ce nu le este ar\tat str\inilor. De fapt,
sunt cele dou\ culturi care au marcat
m\rirea [i dec\derea a[ez\rii; bananele [i
marijuana…

Cucerirea acestor locuri a `nceput `n
urm\ cu o sut\ de ani. Aidoma fregatelor
spaniole sau a vaselor-pirat ale lui Fran cis

Drake, expedi]ia lui United Fruit Com pa ny
din Boston s-a `ndreptat spre ]\rmurile
acestea „pe o mare nesfâr[it\, cu spume
cenu[ii”, dup\ cum spunea `nsu[i Mar -
quez. United Fruit Company a `nceput s\
cumpere ferme [i s\ racoleze muncitori,
iar `n scurt\ vreme Macondo a devenit
un boom al bananelor, a[a cum `n Ame -
rica latina unele ]\ri sau zone au devenit
centre ale cafelei, trestiei de zah\r sau
arborelui de cauciuc.

Se p\rea c\ El Dorado fusese cucerit
f\r\ v\rsare de sânge…

~n timp ce United Fruit Company `i

exploata la sânge pe cei care trudeau pe
planta]ii, doamnele se strângeau la ceaiul
de la ora cinci, se parfumau abundent [i
dansau `n saloane acompaniate de piane
adesea nepermis de dezacordate.

~n timp ce fetele dansau cumbia ele
nu ]ineau `n mâini lumân\ri aprinse – a[a
cum se obi[nuia prin p\r]ile locului – ci
bacnote de dolari aprinse…

Totul trebuia s\ fie dup\ modelul eu -
ropean.

De la Paris au fost aduse aici fete u[u -
ratice, de la Vene]ia oglinzi, din Ger ma -
nia acordeoane, iar din Belgia dantele.

OAMENII DIN MACONDO
NICOLAE NICOAR|

Isaac Asimov
— 90

Isaac Asi mov a murit de
SIDA, la 6 aprilie 1992. A con-
tractat boala prin transfuzie de
sânge, `n timpul unei opera]ii
pe cord, `n 1983. Nu a [tiut, nu
i s-a spus, dar de la el ne-a r\ -
mas o fraz\ demn\ de un scrii -
tor care se respect\ – „Dac\ mi
s-ar spune c\ mai am de tr\it
[ase minute, m-a[ gr\bi s\ scriu
cât mai mult [i mai repede”. S-a
n\scut `n anul 1920, la 2 ianua -
rie, `n apropiere de Smolensk
(Rusia). Dup\ trei ani, familia
emigreaz\ ̀ n SUA, unde ̀ [i face
studiile, devenind dup\ r\zboi
cercet\tor [i profesor la Univer-
sitatea din Boston. A fost doc-
tor `n [tiin]e biologice, dar pa -
siunea pentru scris i-a acaparat
toate resursele. Este autorul a
circa 500 de c\r]i, corespon-

den]a sa, de[i era aparent un
singuratic , totalizeaz\ 90.000
de scrisori, era un interlocutor
fermec\tor, a fost c\s\torit de
dou\ ori, a avut copii din am -
bele c\snicii. Al\turi de Robert
Heinlein, Arthur Clarke face
parte din Marele Trio al SF-u -
lui de limb\ englez\. Prieten cu
Vonnegut, cu Gene Rodden burry,
creatorul lui STAR TRECK,
Asimov era mai mult preocu-
pat de aspectele [tiin]ifice ale
evolu]iei umanit\]ii, decât de
beletristic\. Nu respingea reli-
gia, dar evita misticismul, ipo -
te zele neverificabile, ca [i su -
biectele amoroase, care fac gus-
tul publicului f\r\ preten]ii prea
mari. Nici extratere[trii nu-i
erau „pe plac”, dup\ ce a avut
un e[ec cu o povestire având
personaje din alte sisteme so -
lare. Nu-i pl\cea avionul, pre -
fera vaporul, trenul, nu `nota,
nu mergea pe biciclet\, avea o
oarecare agorafobie, prefera

spa]iile restrânse, o mas\ de lu -
cru `i era de ajuns. {tia s\ ghi -
ceasc\ ora exact\, se l\uda cu
acest dar, nu era pesimist `n
pri vin]a viitorului omenirii,
`ns\ nu excludea eventualitatea
unei catastrofe cosmice. ~n 1946
a participat la unele teste nu -
cleare, a fost un adversar al r\z -
boiului, a criticat dur politica
SUA ̀ n Vietnam. A fost membru
al Asocia]iei Uma nis te Ame -
ricane, al clubului MENSA,
de[i nu agrea agresivitatea unor
intelectuali. Un asteroid poart\
numele s\u. Scrierile sale sunt
grupate `n Seria Funda]ia, Se ria
Robo]ilor, Imperiul Galac tic,
alte scrieri pe serii mai scur te,.I
s-au tradus o mare parte dintre
c\r]i, `n numeroase limbi, este
o celebritate [i ast\zi, la aproa -
pe dou\ decenii de la plecarea
`ntr-un cosmos care l-a primit
ca pe o veche cuno[tin]\.

B.M.
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Un amestec teribil de praf de pu[c\ [i
arome de parfum, de carnaval [i colonia -
lism.

„~n timpul nop]ii intrau `n rol pis-
toalele iar locuitorii din Macondo se du -
ceau repede la culcare”, dup\ cum scria
`n anul 1924 ziarul „El Pais”.

United Fruit Company `nghi]ea hec-
tar dup\ hectar, ferm\ dup\ ferm\.

~n scurt\ vreme a ajuns a ajuns s\
st\pâneasc\ jum\tate din Macondo. Acela
dintre autohtoni care avea de unde s\-i
`mprumute. „Trebuia `ns\ s\-[i amane te -
ze casa [i gospod\ria”, dup\ cum ne in -
formeaz\ acela[i ziar.

Columbienii au numit acest acord de
tip sclavagist „Carta de esclavitud”…

Revolta bananelor – act absolut firesc
[i legitim – a izbucnit `n toamna anului
1926. Era prima grev\ de mas\ din isto-
ria Columbiei. Prima m\sur\: grevi[tii
au barat c\ile ferate.

~n ziua de 5 decembrie aproximativ
20 000 de muncitori de planta]ii au orga-
nizat un mar[ spre gara din ora[ul Cie -
naga. Acolo `ns\ au fost `ntâmpina]i de
mitralierele armatei columbiene.

~n diminea]a zilei urm\toare, la Cie -
na ga domnea o lini[te de mormânt. Sol -
da]ii `i `ngropaser\ `ntr-o groap\ comun\
pe cei uci[i `nc\ `n timpul nop]ii. Nici
pân\ ast\zi nu se cunoa[te num\rul exact
al celor uci[i atunci.

Dup\ cum spunea `nsu[i Marquez, `n
America Latin\ se pot da uit\rii [i trei mii
de oameni dac\ a[a porunce[te legea…

Masacrul de atunci a fost acoperit de
uitare. El a fost re`nviat abia `n romanul
„Un veac de singur\tate” unde este des -
cris prin prisma amintirilor lui Buendia.

United Fruit Company a p\r\sit Ma -
condo iar acesta a r\mas `n ruine. C\ r\ -
rile din câmpurile de banane au fost in -
va date de arbu[ti, vagoanele de lemn au
luat foc sub ar[i]a soarelui tropical. ~n
felul acesta, Macondo a ajuns ruin\ pe
parcursul unei singure genera]ii.

Tropice triste…
Veacul de aur mai amintesc ast\zi pavi-

lionul din marmur\ alb\ din pia]a ora [u -
lui Cienaga, simbol al cuceririi coloniale. 

Aici au mai r\mas rame aurite mân-
cate de sarea m\rii, precum [i sc\rile din
marmur\ galben\ din interiorul cur]ii
unde, pe vremuri, se beau cele mai bune
coctailuri [i lichioruri.

Tot aici se mai g\sesc scaune [i fotolii
Ludpvic al XVI-lea, lustre, hamacuri iar
pe pere]i fotografii ale unor femei pe
care lucr\torii de pe planta]ii nu-[i
amintesc s\ le fi v\zut vreodat\…

Din „Noua Vene]ie” – cum era bo te -
zat\ Macondo – a plecat [i dasc\lul pen-
tru c\ leafa i se pl\tea neregulat, sau nu i
se pl\tea. Biserica a fost abandonat\, iar
`n jurul capului Fecioarei Maria liliecii
[i-au creat un imperiu al lor…

~ntr-o cas\ veche din Aracataca tr\ ie[ -
te `ns\ o madam\ uitat\ de vreme. Tim -
purile de glorie ale Elvirei Rosa Erray au
apus de mult. ~n timpul grevei era fru-
moas\ [i avea un iubit. Cu dolari mul]i.
Dar asta nu l-a putut face nemuritor…

Odat\ cu plecarea lui United Fruit
company coloniali[tii au luat cu ei [i se -
cretul cultiv\rii bananelor iar columbienii
n-au avut altceva de f\cut decât s\-nve]e
s\ lupte pentru a putea supravie]ui.

Elvira Rosa a ̀ nceput – din acest mo tiv
– s\-[i `nchirieze casa cu ora. Drept hotel.

~ntr-o bun\ zi `ns\, locuitorii din Ara -
cataca [i-au adus aminte c\ Elvira Rosa
reprezint\ lumea [i epoca banilor mul]i [i
nemunci]i, a luxului exorbitant. E-ade -
v\rat, toate astea disp\ruser\ de mult, dar
Elvira Rosa r\m\sese ca un simbol al lor.
Iar acesta nu putea fi uitat.

Cotidiana vân\toare a vr\jitoarei du -
reaz\ la Aracataca de o jum\tate bun\ de
secol. Când copiii ies de la [coal\, ei fug
spre casa „vr\jitoarei” arunc\ cu pietre
pe acoperi[ul de tabl\, rup parii de la
gard iar b\trâna se poate ap\ra numai cu
mare greutate.

Are acum optzeci de ani [i ar fi fost
desigur moart\ de mult dac\ vecinii nu i-ar
fi adus zilnic câte o farfurie cu banane
fierte, amestecate cu ceap\ [i ro[ii…

„Sat mic, infern mare”, spune un pro -
verb columbian.

Din anul marelui masacru nu s-a
schimbat nimic la Macondo. Locuitorii
miraculo[i [i prorocii se plimb\ `n voie
de colo-colo prin sate, precum odinioar\
]iganul Melquiades. ~n târgul din Cie -
naga se afl\ un oarecare Pedro, comer-
ciant ambulant de lucruri vechi care aduc
fericirea.

El umbl\din târg `n târg cu cuf\rul [i
vinde obiectele vechi pe care nu cu mult
timp `n urm\ le cump\rase [i el de prin
magazine. Mai ales figurine vopsite `n

lac negru, fabricate pe band\ rulant\.
Ele reprezint\ „doctorul invizibil”.

Credin]a `n acest doctor este aici mai
veche de cincizeci de ani. El exist\ [i `n
cartea lui Marquez. La un moment dat,
Buendia `l implor\ s\-l vindece.

~n multe case figurina este atârnat\ de
perete, dar ea nu lipse[te din casa nici
unui bolnav. Figurina simbolizeaz\ spiri -
tul chirurgului Jose Gregorio Hernandez,
mort `n anul 1920 `ntr-un accident de
ma[in\, [i care, cred cei din Macondo, `i
poate vindeca de toate bolile.

Omaira Marriago, o fat\ de prin
partea locului, afirm\ c\ l-a implorat pe
Gregorio s\ o lecuiasc\ de tumora de sân
de care suferea, lucru petrecut `ntr-o
noapte pe când ea dormea…

La rândul lui, hangiul Antonio Cast o
sus]ine sus [i tare c\ doctorul Gregorio i-
a f\cut noaptea o injec]ie miraculoas\,
lecuindu-l pentru totdeauna de boala de
intestine de acer suferea…

11 decembrie 1982

Locuitorii provinciei Magdalena `l
s\rb\toresc pe laureatul Premiului Nobel
printr-un mar[ triumfal al b\trânului tren
al bananelor. Se aude din nou [uieratul
locomotivei sfârtecând lini[tea satelor tro -
picale, `[i face `nc\ o dat\ apari]ia trenul
„care a adus la Macondo atâtea promi -

siuni [i atâta nefericire”, dup\ cum m\r -
turisea Marquez.

Cinci mii de oameni se gr\besc prin
sat dintr-o parte `n cealalt\, ca [i când s-ar
duce la o ceremonie `n onoarea zeilor.
H\lci de carne se distribuie gratuit. Oa -
menii danseaz\ pe uli]i, iar gâtlejurile lor
inundate de praf se aude des „Viva Ga -
bito!” Cons\teanul lor laureat al Pre miu -
lui Nobel, adic\.

Pentru locuitorii din Aracataca este ziua
marilor iluzii. Mul]imea strig\ „Ga bito!”
a[a cum argentinienii strigau „Evita!” (nu -
mele fostului pre[edinte Juan Domingo
Peron, care se bucura de o popularitate
ex cep]ional\) sau cum, tot ei, strig\
ast\zi „Maradona!”

Aracataca, a[ezarea de pe tropice,
localitatea oamenilor f\r\ loc de munc\,
se retrage pentru o zi `n lini[tea fructelor
sale blestemate, `n lini[tea provinciei `n
care `nainte era st\pân\ armata iar ast\zi
marijuana.

Nimeni nu se simte, `n aceast\ zi, alt-
fel decât ruda lui Buendia.

~n aceast\ zi nimeni nu tr\ie[te `n re -
plica bananelor, `n ]ara fructelor pe care
se aplic\ simplu eticheta „Chi qui ta”. ~n
aceast\ zi ei sunt cu to]ii locuitorii ai sta -
tu lui literar Macondo…

„Iluziile nu se pot mânca – spunea
Marquez – cu toate acestea ele hr\nesc”.

Wittgenstein —
Evreul din Linz

Apari]ia la Ed. Humanitas a c\r]ii
ese istului britanic A.C.Grayling, „Witt -
genstein” [i a celei semnate de Kim ber -
ley Cornisch, „Evreul din Linz”, la Ed.
Nemira au dat posibilitatea cititorului
din România s\ cunoasc\ personalitatea
unuia dintre filosofii de frunte ai seco -
lului XX, despre care filosoful român
Anton Dumitriu a scris c\ era un geniu
spontan, comparabil cu William Ockham,
din secolul XIV.

N\scut la Viena , `n 1889, coleg de
[coal\ cu viitorul c\l\u. Adolf Hitler
(care, se spune, ar fi nutrit o ur\ anti-
semit\ fa]\ de str\lucitul Wittgenstein),
la Linz, unde a copil\rit, a murit `n
1951, la Cambridge. In timpul r\z bo -
iului a fost unul dintre „oamenii grei” ai
contraspionajului britanic, `n chestiuni
legate de codific\ri, decod\ri. Familia
sa era convertit\, dar originea evreiasc\
nu a fost un secret pentru nimeni, sa -

vantul `nsu[i nu [i-a ascuns ascenden]a.
A studiat mecanica la Berlin, apoi la
Manchester, era specialist `n construc]ii
de avioane [i elicoptere, dar , `n paralel
s-a preg\tit cu asiduitate `n domeniul
logicii matematice, al filosofiei `n ge -
nere. In 1913, s-a retras numai `n acest
scop, la o caban\ din Norvegia, unde [i-
a scris o parte din opera filosofic\. In
1929 ob]ine titlul de doctor `n filosofie,
la Cambridge. La noi, un discipol al lui
Wittgenstein este filosoful Sorin Vieru,
care a ad\ugat la cele [ase grupaje
aforistice ale maestrului, un al [aptele,
numit „ Convocarea t\cerii”. Sunt cele-
bre aforismele lui Wittgenstein – „Când
nu se poate vorbi despre ceva, este bine
s\ se tac\”, „Nimic nu este atât de greu
decât a nu te `n[ela pe tine `nsu]i”, „Lu -
mea este totalitatea faptelor, nu a obiec -
telor”, „Etica este inexprimabil\, ea nu
se impune prin for]\”, „Logica trebuie
s\ aib\ grij\ de ea `ns\[i”. Prea pu]in
interesat de politic\, Wittgenstein a dat
argumente dintre cele mai solide com-
baterii totalitarismului de orice culoare.

Opera sa a fost tradus\ `n român\, ast-
fel, „Tratatul logico-filosofic” (2001),
„Insemn\ri postume” ( 2005, reeditare),
„Caietul albastru” (2005, reeditare), „Des-
pre certitudine” (2005), [.a. De ope ra
filosofului s-a ocupat Mircea Flonta
care a colaborat cu editura Huma ni tas.
Care au fost autorii frecventa]i de Witt -
genstein, unii chiar comenta]i? O diver-
sitate – Dostoievski, Tagore, Bertrand
Russel, cel care l-a sus]inut de la `nce -
putul carierei, clasicii Goethe, Schiller,
Kant, a iubit muzica, `n special Mozart,
o cultur\ vast\ `n domeniul matematicii,
logicii, filosofiei. Datorit\ averii mo[ te -
nite de la tat\l s\u, un mare industria[ `n
metalurgia, filosoful i-a sus]unt material
pe tineri de valoare, precum Trakl, Rilke,
[.a. Mereu surprinz\tor prin paradoxuri,
aforisme, Wiigenstein a [tiu s\ capteze
aten]ia [i admira]ia unor genera]ii de in -
telecuali. El spunea – „Certitudinile
noastre de baz\ se arat\ a fi atitudini”.
Im pactul aforismeleor sale se aseam\n\
cu acela al psihanalizei lui Freud, cu
care a avut rela]ii apropiate., de[i era

mult mai tân\r. Totu[i,.marile sale pasi-
uni au fost filosofia [i matematica, f\r\
de care, spunea, nu se poate p\trunde `n
interiorul nici unei [tiin]e. Fra]ii, surori -
le lui Wittgenstein au sc\pat de depor -
tare [i exterminare, prin depunerea unor
mari sume de bani. La finalul r\zbo iu -
lui, o bomb\ lansat\ de un avion ameri-
can a distrus palatul industria[ului, tat\l
filosofului. Despre familia sa se [tie
prea pu]in , opera sa antum\ este redus\
la Tratatul amintit, dar ecoul cea]iei sale
este de neignorat. In anul 2008, Mircea
Flonta a publicat la Humanitas o carte
de circa 400 de pagini, dedocat\ lui
Witt genstein, „Gânditorul singuratic”.
Sorin Lavric `l nedrept\]e[te scriind un
comentariu, „Gânditorul f\r\ urma[i”.
Suspectat de a fi lucrat pentru sovietici,
cunoscut ca homosexual, evreu conver-
tit la protestantism, Ludwig Johannes
Wittgenstein r\mâne ca o personalitate
fascinant\ datorit\ marii sale puteri de
sintez\ [i de crea]ie., indiferent de câ]i
denigratori ar avea.

B.M.
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De mult Eminescu este sfântul meu
de fiecare zi. {i acum toat\ lumea dis-
cut\ dac\ trebuie sau nu canonizat. Dac\
ar fi scris numai Rug\ciune, o poezie pe
care o recit\ to]i credincio[ii României
[i ar fi trebuit canonizat. Rug\ciunea lui
Eminescu este spus\ de ]\ranii din Bu -
co vina la fiecare slujb\, mul]i ne[tiind
c\ este scris\ de Eminescu, a devenit un
fel de rug\ciune popular\, de moa[te, de
comoar\ anonim\, ca marile opere ale
neamului [i ale umanit\]ii. A[a cum este
[i celebra icoan\ a lui Nicolae Gri go -
rescu Hristos Judec\tor, aflat\ `n toate
casele cre[tinilor, `n toate chiliile c\lu -
g\ rilor, f\r\ ca mul]i s\ [tie c\ este pic-
tat\ de Grigorescu. Rug\ciunea lui Emi -
nes cu [i Hristos Judec\tor al lui Grigo -
rescu sunt inspirate direct de Dumne zeu,
asemenea Miori]ei [i marilor crea]ii
ano nime, f\când cei mai mul]i prozeli]i
`n rândul BOR. To]i preo]ii români la un
loc nu au f\cut pentru ortodoxie cât Ru -
g\  ciunea lui Eminescu. {i vine acum
conducerea BOR, care o d\ cotit\. Care
`ncepe s\ cânt\reasc\ credin]a lui Emi -
nescu cu troparul [i acatistul! {i trimite
Liga Scriitorilor, care a f\cut propune-
rea canoniz\rii, s\ urmeze toate etapele
bi rocratice, s\ depun\ `ntâi cererea la
Mitropolia de care apar]ine. {i tot a[a. E
limpede c\ aceast\ canonoizare nu o
vom apuca vreodat\. 

Pe Patriarhul Daniel `l [tiu drept un
om cultivat, el l-a reabilitat pe diaconul
Ion Creang\, pentru gre[elile f\cute de

biseric\ fa]\ de acest ales scriitor. Am
discutat cu mul]i pro]i ai bisericii noas-
tre, care sunt departe de a `n]elege cre-
din]a lui Eminescu sau Blaga. Ei o
m\soar\ cu crucile pe care le face un
om. P\i atunci s\-i canonizeze pe ]igani,
pe bi[ni]ari, care fac cele mai multe
cruci. Au ghiuluri de o sut\ de grame pe
degete [i se `nchin\ de mama focului
când v\d o turl\. Desigur, Eminescu sau
Blaga nu se `nchinau. Nu erau oameni
„evlavio[i” `n sensul canonanele BOR,
credin]a lor era una l\untric\, spiritual\.
Un Eminescu nu a fost de acord nicio-
dat\ cu organizarea bisericii, pe care o
considera „strâmb\”, `ns\ nu s-a `ndoit
niciodat\ de Dumnezeu. Când am f\cut
filmul Dumnezeirea la Eminescu, am
c\utat toate urmele poetului legate de
concep]ia sa religioas\ [i le-am restrâns
la concep]ia sa fa]\ de Dumnezeu. Nu
vreau s\ intru `n am\nunte (pe doritori `i
trimit la volumul meu Sfânta Treime a
poeziei române[ti), fiindc\ vreau s\ m\
refer aici la comunicatul BOR, la felul
stupefiant cum pune problema `n acest
caz, adic\ extrem de meschin, de func -
]io n\re[te. Dac\ [i Eminescu mai are
nevoie de probe, de treceri prin sinaxar
etc. , atunci ce s\ mai vorbim de ceilal]i
sfin]i, canoniza]i deja. Comunicatul
spune c\ din 1955 [i pân\ azi, sinodul
BOR a uns peste o sut\ de sfin]i români!
O sut\, auzi]i?! Dar cine sunt ei? E cum -
va Eminescu mai prejos decât unul din-
tre ei?! {i care ar fi oare mai presus de -

cât el?! E vreo unul f\r\ p\cate? {tefan
cel Mare, cumva? Cine nu are p\cate?
Poate Teofil, c\lug\rul orb de la Sâm -
b\ta de Sus, de la M\n\stirea „Brân co -
veanu”. Pe el când `l canonioza]i? Dar
câ]i tr\itori prin chiliile române[ti nu
merit\ canoniza]i? Eminescu i-a/ne-a
canonizat pe to]i `n [i prin opera sa. El ar
fi primul care ar râde de o asemenea
propunere, dac\ s-ar produce vreo cano-
nizare formal\. Ca s\ fie canonizat
Eminescu, e grabnic\ nevoie o reform\
profund\ `n BOR, ca s\ poat\ s\ acorde
[i o canonizare spiritual\. Fiindc\ Emi -
nes cu nu a dus o via]\ de sfânt. A fost un
mare p\c\tos. Numai un Sinod f\r\ p\ -
cate ar putea trece cu vederea invective-
le sale, chiar [i adnot\rile scatologice din
unele manuscrise. P\catele lui Emi nes cu
fac parte din cultura na]ional\, sunt un
bun de pre] al ei. Tocmai pentru p\catele
lui el ar trebui canonoizat. Pentru c\ a
fost un om evlavios pân\ `n m\duva oa -
selor, adic\ un om vertical, de caracter,
un bun român, un justi]ar f\r\ pereche,
un glas de temut. Cine i-a scuturat mai
tare pe preo]i pentru p\catele lor? Nu
Emi nescu? Exist\ vreo alt\ autoritate
moral\ [i artistic\ `n cultura român\ care
s\ aib\ dreptul s\ fac\ acest lucru, evi-
dent, cu voie de la Dumnezeu? Evident
c\ Eminescu este alesul lui Dumnezeu.
Evident c\ Dumnezeu a lucrat prin Emi -
nescu pentru poporul român, pentru a-[i
impune divinitatea cereasc\ [i normele
morale [i spirituale. România nu cunoa[ -

te un reprezentant mai de seam\ al lui
Dumnezeu, prin care Dumnezeu s\ fi
lucrat mai bine la sfin]irea [i canoniza-
rea poporului român. 

Dar Comisia de canonizare a BOR
spune c\ „trecerea `n rândul sfin]ilor se
realizeaz\ `n urma unui proces `ndelun-
gat, care impune o cercetare am\nun]it\
[i respectarea unor criterii riguroase (cre -
din]\ ortodox\ m\rturisit\ public, sfin ]e -
nia vie]ii [i evlavia popular\ etc.). ~n ve -
de rea canoniz\rii sfin]ilor este nevoie de
studii temeinice de ordin istoric, liturgic
[i canonic, precum [i de proiecte de tro-
par, condac [i sinaxar, iar apoi de slujbe-
le de la vecernie [i utrenie [i acatist”. {i
mai departe: „~nainte de a canoniza noi
sfin]i, este necesar\ o consolidare a cul-
tului celor deja canoniza]i, `ntrucât gra ba
[i superficialitatea `n canonizarea sfin ]i -
lor, f\r\ o preg\tire suficient\, pot fi p\ -
gu bitoare din punct de vedere spiritual”.
Ce „preg\tire suficient\” mai e nevoie
pentru Eminescu când poetul are opera
r\stip\rit\ [i i se cunosc faptele ca pe sfin -
tele moa[te? Ce nevoie mai e de „conso-
lidarea” cultului s\u? E suficient ca aceas -
t\ comisie s\ ia edi]ia Perpessicius a ope -
relor lui Eminescu [i s\ vad\ dac\ Emi -
nescu corespunde „studiilor temeinice
de ordin istoric, liturgic [i canonic”. Din
p\cate, eu cred c\ aceast\ Comisie a BOR
nu este preg\tit\ s\ `n]eleag\ spiritul `nalt
[i dumnezeiesc al lui Eminescu, care a
schimbat din temelii `nse[i `n]elegerea
Bibliei [i a canonanelor sfinte. El a adu-
nat `ntreaga cultur\ [i istorie a umani t\ -
]ii [i a aplicat-o la condi]iile speciale ale
istoriei poporului român. Eminescu este
un reper al Ortodoxiei, a[a cum ea ar
tre bui s\ fie [i pentru sinaxarii ei.

Sfântul EminescuGRID
MODORCEA

Cu mult `nainte de a pleca la New
York, pe la sfâr[itul lui noiembrie 2009,
m-am preg\tit pentru a fi de folos celor
care, acolo, departe, peste ocean, `l vor
s\r b\tori `n anul ce vine, 2010, pe Emi -
nes cu, simbolul românilor, când se vor
`mplini 160 de ani de la na[terea sa. Mi-am
pus de o parte c\r]ile scrise despre el, Magul
c\l\tor, Masca lui Eminescu, Dic]io na rul
cinematografic al literaturii romane, cu
un amplu capitol dedicat poetului, plus
cele dou\ volume Shakespeare [i Emi nes cu.
Apoi am facut o serie de copii dup\ fil-
mele Dumnezeirea la Eminescu, o docu-
drama cu actori, privind concep]ia lui Emi -
nescu despre Dumnezeu, [i Obâr[ia lui
Eminescu, un documentar despre r\d\ ci -
na f\g\r\[an\ a poetului, ipotez\ accep-
tat\ [i de Dimitrie Vatamaniuc. ~narmat
cu astfel de mijloace, mi-am zis c\ sigur
evenimentul va fi marcat [i de contri-
bu]ia mea, cel pu]in filmele vor constitui
un bun suport pentru cei care vor s\-l tr\ -
iasc\ pe Eminescu [i pe calea imaginilor
`n mi[care, pe urmele vie]ii poetului. 

~n primul rând m\ gândeam c\ focarul
evenmentului va fi la Institutul Cultural
Român. Dar nespus de dureroas\ a fost
surpriza când am aflat c\ ICR New York
n-a preg\tit nimic pentru s\rb\torirea poe -
tului, ca [i anul trecut, când aceasta sar-
cin\ a l\sat-o pe mâna românilor de aici,
care l-au s\rb\torit la Consulat. {i `n vo -
lumul I’m Sorry, America am ar\tat ce a
putut ie[i din mintea unor veleitari! Dar
tot a fost ceva. M\car patriotismul lor a
contat. Anul acesta `ns\ m\ a[teptam ca
evenmentul s\ fie mult mai amplu [i mai

aplicat. Dar a fost un fel de „repetir”, adi -
c\ s-a transformat `n ceea ce era de a[ tep -
tat, `ntr-o bisericu]\ la propriu, adic\ `n
bisericu]a unui preot de mahala. ~n fond,
fiecare român poate s\-l omagieze pe
Eminescu la el acas\. {i chiar ̀ n fiecare zi.
Dac\ a[a stau lucrurile, atunci de ce mai
exist\ ICR [i alte institu]ii pl\tite de stat?
S\ fie desfiin]ate! Dac\ fiecare face ce vrea,
cum `l taie capul, se ajunge lesne la o `n -
curc\tura de borcane, a[a cum s-a `n tâm -
plat [i aici, la New York, când s-a `ncer-
cat ca Eminescu s\ fie s\rb\torit `m pre -
u n\ cu Grigore Vieru, la insisten]a unor ba -
sarabeni. ~n parte, borcanele s-au `ncurcat.
{i-au atârnat de coad\ [i o sibianc\ r\ t\ -
cit\ pe acolo, f\r\ nici o leg\tur\ cu Emi -
nescu. Eu m\ a[teptam ca evenimentul
„Eminescu – 160” s\ se petreac\ `n jurul
statuii poetului, trmis\ la New York din
]ar\, dar am aflat c\ „ea e dosit\ bine la
biserica Sf. Maria”, p\storit\ acum de pr.
Adrian Fetea, care nu a vrut s\-mi arate
statuia, spunând c\ o voi vedea atunci
când se va amplasa `ntr-un parc [i se va
planta `n jurul ei 39 de mesteceni, câ]i
ani a tr\it poetul. Minunat! Am s\ vin de
oriunde m-a[ afla s\ v\d odat\ aceast\
fapt\ botezat\! Numai c\ pr. Fetea m-a
min]it, cum mi-a spus confratele din Queens,
Alexandru Go]ea. Cic\ statuia se afl\
chiar la intrarea `n biseric\ [i Eminescu
seam\n\ cu originalul a[a cum sem\n eu
sau tu, cititorule, de oriunde vei fi. 

Evident, punerea la lumin\ a statuii ar
trebui s\ nu fie l\sat\ `n seama unor „oa -
meni de bine”, precum cei de la Socie ta -
tea „Dorul”, o adevarat\ durere, ci s\ fie ̀ n

aten]ia ambasadei României, a Consula -
tu lui, dar `n primul rând a ICR. ~ns\ cum
s\ se petreac\ acest miracol când dirijo-
rul acestei institu]ii este un antiromân,
pentru care Eminescu este „cadavrul nos-
tru din debara, de care trebuie s\ ne de -
baras\m”?! Dovad\ c\ el a dat dispozi -
]ie ca Eminescu s\ nu fie s\rb\torit ni c\ -
ieri `n lume! Sunt curios dac\ Mihaiu de
la Lisabona sau alt director al unuia din
cele peste 20 de ICR-uri din lume s-a `n -
cu metat s\-l sfideze pe [eful lui [i s\-l
s\rb\toreasc\ pe adev\ratul lui [ef spiri-
tual, Eminescu! Fiindc\ a[a [i este el pen -
tru to]i romanii. Ba aflu c\ Liga scriitori -
lor l-a propus `ntru canonizare. Indiscu -
ta bil, când zici Eminescu, zici România.
Ro mânia profund\. Numai c\ pre[e din -
tele kahulic, care a fost reales desigur [i
de mul]i dintre cei care `l iubesc pe Emi -
nescu, nu are nici o putere asupra lui Pa -
ta hârbici, c\ruia i-a prelungit mandatul,
sfidându-i pe cei peste 200 de intelectuali
din ]ar\ [i diaspora, care au `ntocmit un
memoriu `mpotriva trogloditului, cerând
`nlocuirea lui. Dar pre[edintele i-a sfidat
[i l-a renumit pe hârb, care acum taie [i
spânzur\, c\ci urmeaz\ s\-i instaleze `n
func]iile cele mari ale ICR pe slugile de
la PDL, care l-au sus]inut `n campanie pe
pre[edinte. E posibil s\ ne alegem [i cu
câ]iva ungura[i aici, fiindc\ tot a ajuns
cultura limbii române s\ fie ocupat\ de ei.
Urmeaz\ deci plata clientelei, pe spinarea
tot mai s\r\citului [i jignitului popor român! 

Iat\ de ce ne `ndoim c\ a existat vreun
director ICR care a ie[it din front, c\ruia
s\ nu-i pese c\ Patahârbici se preg\te[te

de scoaterea la un „concurs aranjat” a pos -
turilor ICR, de[i unii mi-au spus c\ nu vor
s\ r\mân\ `n istorie, `n locuri pe unde au
trecut Blaga sau Eliade, ca slujitori ai
unui individ care `n ziua alegerilor dez -
v\luie unui ziar str\in c\ un candidat la
pre[edin]ie, desigur, adversarul [efului
lui, e surprins f\când fela]ie, ca apoi s\
se dovedeasc\ faptul c\ era vorba despre
un alt Mircea [i nu de o fela]ie, ci de o dare
de mit\! Halal reprezentant al culturii
române! De ce pre[edintele nu l-a demis
pe acest degenerat pentru mizeriile lui, im -
plicând deturnarea alegerilor?! {i de ce
alde Ple[u, Liiceanu sau Manolescu, ce se
cred busola culturii române, nu se revolt\,
nu spun nimic, acceptâtnd alaturarea de
un maimu]oi, dup\ ce au primit o palm\
zdrav\n\ de la Herta Müller!? {i or s\
mai primeasc\. Inclusiv acest Patahâr bi ci,
exact a[a cum a prevestit un Mihail Se -
bas tian. Speran]a mea este ̀ n intelctualii ro -
mâni de soi de la Londra sau Stockholm.
Fiindc\ cei de aici, din America, se com -
port\ ca ni[te ho]i. M\ refer la cei pe care
`i cunosc eu. Inclusiv, de la un ziar `n lim -
ba român\, condus de o cocot\. Dar vom
afla cum au stat lucrurile. Surpriza pl\ cu t\
vine de la Centro Hispano-Rumano din
Alcalá de Henares, care a celebrat eve-
nimentul [i m-a invitat s\-l onorez. Ceea ce
nu s-a `ntâmplat aici, la New York, unde
lucruile stau prost pentru români, pentru
România, o ]ar\ care nici nu exist\, iar pen -
tru cei care exist\, exist\ ca un semn de mi -
rare, fiindc\ despre România se spune aici
c\ e cea mai bogat\ ]ar\ din lume. De ce?
Pentru c\ de dou\ mii de ani se tot fur\
din ea [i ̀ nc\ mai e de furat! Cred c\ Emi -
nescu, pe aceasta tema, sigur ar fi com-
pus o Satir\. Dac\ nu a [i compus-o! 

Ianuarie, New York

Eminescu la New York
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Am fost fericitul student – (c\ a[a eram
numi]i) – din prima promo]ie, deci din edi -
]ia princeps a „{colii de literatur\ [i critic\
literar\ Mihai Eminescu”. Eram student `n
anul II la filologie, `n Cluj [i am primit
sarcin\, pe linie de UTM, s\ m\ preg\tesc
de plecare. Urma s\ plec\m peste o s\p t\ -
mân\. Am cerut sfaturi. Primul, lui Emil
Isac cu care m\ `ntâlnisem `n prima zi de
dup\ povestire. El m-a `ndemnat s\ merg
negre[it [i s\ nu m\ iau dup\ defeti[ti.

C\ [i el primise, `n tinere]e, o burs\
pen tru Germania, dat\ de sociali[ti dar l-a
ame]it de cap episcopul Sibiului, prin
taic\-s\u (tat\l lui Emil Isac era pop\) [i a
pierdut bursa.

Apoi, dup\ ce l-a `njurat pe r\posatul
episcop de dumnezei [i mam\, a repetat cu
patos: du-te! Peste o zi a b\tut la u[a bi ro -
u lui lui Lucian Blaga, de pe str. Miko, la
Institutul de Istorie al Academiei, `mpre-
un\ cu nepotul s\u, farmacistul Licinic\.
Dup\ ce i-am spus c\ voi trimis la o {coal\
din Bucure[ti, maestrul a f\cut ochii mari,
a t\cut o vreme apoi mi-a r\spuns cu tact:

- Nici o [coal\ din lume nu e rea, - de -
pinde numai ce alegi din programul ei. Eu
zic s\ te duci dar s\-]i continui studiile uni-
versitare. C\ci [colile pasagere sunt ca
„Aca demia de biliard” din Ploie[ti care d\
diplome caragiale[ti, hilare.

Mi-am anun]at, desigur p\rin]ii. ~ngri-
jorat, tata a sosit tocmai `n ziua plec\rii. M-a
g\sit `mbr\cat `ntr-un costum nou-nou],
cum p\rat din onorariile `ncasate de la zia -
rul „Lupta Ardealului” pe o poezie dedi-
cat\ lui Oleg Co[evoi [i câteva recenzii la
filme sovietice [i chineze.

- Ce-i cu costumul acesta pe tine?
- L-am cump\rat pe banii `ncasa]i din

colabor\ri.
- Las\ prostiile! S\ nu te fi apucat de

afaceri murdare c\ te omor cu zile. M\i, tu
vinzi penicilin\ la negru…

M-am jurat. M-a crezut numai pe ju m\ -
tate. A r\mas foarte trist c\ `mi `ntrerup
studiile. – a[a om simplu cum era. Dar spu -
nân du-i c\ era vorba numai de un an, dup\
care m\ voi `ntoarce la studii, s-a mai
lini[tit  `ntrucâtva. 

S\rmanul tat\, avea tot dreptul s\ se ̀ ngri -
joreze; nu m-am `ntors la studii niciodat\!...

Din Cluj plecaser\m mul]i: un hectar
`ntreg de candida]i la gloria literar\, cei
mai mul]i studen]i sau (ca Dumitru Mircea
[i Victor Felea) cu studii universitare `n -
che iate. }in minte c\ `n tren, `ntr-un vagon
de clasa a II-a supraaglomerat, m-am ni -
me rit cu un cet\]ean naiv, sociabil, tipic in -
telectual [i care, cu ochii m\ri]i de dioptrii -
le ochelarilor, sorbea o negustoreas\ cor-
po lent\, a[ezat\ cu solemnitate pe sacii ei
cu marf\ clandestin\. Dup\ ce ne-am pre -
zentat, am aflat c\ era scriitorul Petru Vin -
ti l\, cu care am r\mas, `nc\ de pe atunci,
bun prieten [i bun colaborator `n idilele
sentimentale.

Ajun[i la Sediul {colii de pe Kisselef
10, `n vecin\tatea Ambasadei Sovietice [i
peste drum de casa Anei Pauker,- am fost
primi]i ca la o recep]ie de ambasad\: dis-
cursuri, mâncare, b\uturi, efuziuni senti-
mentale. Am constat ̀ ns\ imediat c\ diferen]a
de vârst\ a studen]ilor b\tea la ochi: cel

mai tân\r, Ilie Purcaru fiind elev, minor (de
vreo 16 ani, `mi pare) iar cei vârstnici b\ -
teau bine spre 50 de ani. Aceea[i larg\ sc\ -
ri]are `n privin]a nivelului studiilor: un stu-
dent, Petre Milotin, venea proasp\t alfabeti -
zat din armat\, al]ii câ]iva erau asisten]i uni -
versitari. De altfel, Petre Milotin, `nv\]ând pe
de rost texte dificile (din Belinski, Cernâ [e v -
ski [i Dobroliubov, - din Marx [i Engels),
a `nceput s\ dea dovad\ de `nclin\ri men-
tale; plasat dup\ absolvire, ̀ n presa cotidia -
n\, supus unor eforturi intelectuale istovi-
toare, omul [i-a pierdut min]ile [i a murit,
uitat de to]i, `ntr-o cas\ de aliena]i mintali.
A fost o victim\ involuntar\ a unei expe-
rien]e pedagogice literare cu multe neajun-
suri dar [i cu unele foloase reale, sepre care
voi vorbi ceva mai jos.

Pentru a aduce, cât de cât, la un munci-
tor comun studen]ii f\r\ prea mult\ [coal\,
câ]iva dintre noi, printre care [i eu, am fost
`ns\rcina]i s\ pred\m `n orele literare lec]ii
de gramatic\. ~n grupa mea se afla [i un
om `n vârst\, pa[nic `nalt, cam boln\vicios
(suferea de pl\mâni), Patrichie Milo[ din
Hunedoara. {i cum la seminarii, pe lâng\
discutarea lec]iilor, erau `nscrise obligato-
riu [i discutarea operelor personale o poezie,
din care primul vers era deja definitivat:

Re[i]a [i Hunedoara vars\ tone de metal.
Din p\cate, autorul poeziei, aidoma ero -

ului din romanul lui Camus, urma s\ r\ mâ -
n\ o via]\ `ntreag\ autorul unui `nceput de
oper\. Poezia sa nu a putut `nainta dincolo
de primul ei vers, iar autorul a ajuns ad mi -
nis tratorul unui spital, func]ie `n care a mu rit
la o vârst\ `naintat\, printr-o atent\ tratare
a bolii. L-am `ntrebat totu[i cum de a ajuns
la {coala de literatur\ [i mi-a r\spuns c\ a
fost recomandat `n urma unor epigrame
scrise la Gazeta de perete a `ntreprinderii.
Povestindu-[i `n seminar, odiseea c\tre
{coala de literatur\, directorul [colii, Mi -
hai Novicov, s-a entuziasmat, v\zând `n fi -
brele ei un act revolu]ionar: tot a[a, spunea
el – un mare prozator sovietic pornise de la
un articol publicat la gazeta de perete, `n
care se plângea c\ la cantina uzinei nu sunt
furculi]e [i cu]ite suficiente. Am zâmbit,
ascultându-l, dar am aflat apoi c\ e perfect
adev\rat. ~n fond, Jack London, Gorki,
Hamsun, panait Istrati, [i mul]i al]ii, nu au
fost scriitori autodidac]i?

{coala era celebr\ [i prin [edin]ele
lungi, interminabile. Ele se f\ceau separat,
pe seminarii, a[a c\ studen]ii unui seminar
se bucurau când ceilal]i erau ]inu]i, pân\
noaptea târziu, `n [edin]\. Printre cei ce su -
fereau cel mai cumplit de lungimea [edin -
]e lor, era studentul Dumitru Micu, fire stu-
dioas\, neparticipând la petrecerile noastre
bachice [i cu un orar foarte riguros alc\tuit.
Când, o dat\, seminarul din care f\cea par te
suferise o [edin]\ `ntins\ pân\-n spre mie -
zul nop]ii, l-am g\sit pe Dumitru Micu `n
sala de seminar singur [i extenuat. (De re -
mar cat c\ eu veneam de la un [pri] de la se -
mi narul 5, cum era poreclit restaurantul
Kiseleff din vecin\tate, - ca o completare a
celor 4 seminarii din [coal\).

- Ce-i cu tine Micule, de ar\]i a[a de prost?
- M-a prostit [edin]a! {ase ore de [e -

din ]\! (pe ton ridicat)
- {i ce-a]i discutat voi, vreme de [ase

ore, vericule?
- Am ridicat probleme! A ripostat Micu,

urlând, [i `ncercând s\ ridice masa grea pe
care-[i avea caietele. O ridica cu for]\, ca
un halterofil, ca eu s\ v\d plastic povara
problemelor ridicate.

Tot atunci mi-a venit pe limb\ epigra-
ma, ce urma s\ circule prin [coal\, dedi-
cat\ junelui critic literar Dumitru Micu, pe
numele s\u adev\rat Dumitru Chi[:

Dac\ ast\zi Vitner sau Moraru
Sunt mai mult decât Dumitru Chi[, -
M-oi sui, `n critic\, cu caru;
{i-am s\ strig, din goan\,
Je m’en fiche.
Era, desigur, o parodie la strofa celebr\

a lui Mihai Beniuc.
~n {coal\ veneau `ns\ s\ predea [i per-

sonalit\]i de prima m\rime. ~n afar\ de dis-
cursul lui Mihai Sadoveanu [i de o fin\
prelegere a romancierului Konstatin Fedin,
venit `n vizit\ `n România, la orele  de curs
propriu-zise, s-au rostit frumos [i folositor
Tudor Vianu, Zoe Dumitrescu Bu[ulenga,
Mihai beniuc. Re]in o frumoas\ demon-
stra]ie `n arta traducerilor de poezie, f\cut\
pe tabl\, cu exemple, de Mihu dragomir.
}in minte tot a[a o lec]ie de filozofie a lite -
raturii predat\ de, pe atunci tân\rul, Ni co -
lae Tertulian. Tot a[a, Galina Maevski [i
Mi hai Novicov ne familiarizau cu dimen-
siunile [i originalitatea literaturii ruse: de
la Pu[kin la Tolstoi [i cu capodopere ale
literaturii sovietice ({olohov, Leonov).

Erau [i lec]ii de-o candid\ nevinov\]ie,
cu umor involuntar. S\ d\m deoparte fap-
tul c\ multe dintre lec]iile de literatur\ rus\
[i sovietic\ `ncepeau cu: „Vom vorbi ast\zi
despre cel mai mare scriitor rus (sau sovi-
etic)”, de nu mai [tiam care-i cel mai mare:
Pu[kin? Scedrin? Lermontov? Cehov?

O lec]ie special\ a ]inut [i Toma Geor ge
Maiorescu, venit de la {coala analog\ din
Moscova. Era `narmat cu o superb\ geant\
din pilele, de culoarea ciocului de ra]\, - din
care scotea (din geant\, nu din ciocul de
ra]\) foi scrise frumos [i ne vorbea despre
rolul omului ( cu „o” mare `n literatura an -
ga jat\, având alura unui hagiu venit de la
locuri sfinte. Inteligent, de[i repeta dogme,
omul nu gafa, doar numai rareori când
simula c\ un cuvânt mai dificil (o no]iune
de teorie literar\, de pild\) nu-[i are exact
sensul `n limba român\, - [i `l pronun]a ru -
se[te, `ncercând s\-i dezlege ad-hoc `n]e le -
sul, cu am\nun]ire. Morala lec]iei a fost: s\
scriem despre om, - la care Nicu]\ T\nase a
ripostat cu umor: „atunci nu mai trebuie s\
scriem fabule, deoarece ele sunt despre ani -
male”. Dar, repet, dincolo de cli[ee, avea tact
[i voia, `n fapt, s\ arate c\ nu a studiat de -
gea ba `n str\in\tate [i c\ e [i el cineva. Deh!

O lec]ie mai de umor a ]inut-o `ns\ un
conferen]iar din afar\, invidios pe aplau ze -

le cucerite de profesorii salaria]i sau adu[i
din afara {colii [i voia cu tot dinadinsul s\
cucereasc\ [i el aplauze. Cât mai furtu -
noase posibil. Ne-a vorbit despre „Imperia -
lismul, stadiul cel mai `naintat [i totodat\,
de descompunere al capitalismului”, deci
pe tema celebr\ a lui Lenin. Timpul trecea
`ns\ [i aplauzele studen]ilor nu se auzeau.
Atunci `n finalul lec]iei, conferen]iarul a
for]at nota [i fiind sigur de aplauze, a con-
chis: „~n imperiali[ti s\ nu crede]i, tova -
r\[i, nici când ei e mor]i [i nu mai mi[c\!”

{i numaidecât aplauzele s-au rev\rsat
ca un potop ropotitor.

Iat\, abia `ncins pe ideea sugerat\ de
prietenul meu Mircea Micu de a scrie câte-
va reflec]ii despre {coala de literatur\, spa -
]iul pe care m-am lungit [i alungit ca Vod\
prin lobod\, m\ oblig\ s\ `nchei. F\r\ a
pomeni m\car despre ideile din {coal\,
despre minunile scrise [i discutate `n semi -
nar cum ar fi poemul „O mie milioane de
dolari, r\splat\ pentru cei mai buni tâlhari”
de un coleg drag mie sau „Punctele mele-s
c\pi]e de fân” de o coleg\, a[ zice drag\
dac\ nu mi-ar fi fric\ de nevast\-mea. Dar
[i de poeme frumoase pentru epoca aceea
uscat dogmatic\, - una dintre ele exemplar
date de mezinul [colii, Ilie Purcaru. Re]in
[i azi o strof\, cred c\, totu[i, aproximativ. 

B\trânul meu frumos [i blând
B\trânul meu cu piept de zimbru, 
Cu ochii dud\, p\rul cimbru
{i inima: vibrând, vibrând.
Fire[te c\ azi poemul nu spune multe

fa]\ de ceea ce scrie poetul [i publicistul
Ilie Purcaru, modern [i cultivat. Dar `n
epoca aceea [i `n exemplific\rile stereotipe
de la [coal\, impresiona [i deschidea fere-
stre spre firesc [i ardere.

Oricum, {coala, dincolo de anecdotica [i
caducitatea ei, a informat `n unele domenii
literare pe atunci `nc\ recunoscute tinerimii
creatoare, - a creat o artilerie existent\ [i
azi [i a dirijat spre pres\ tineri capabili de
a se forma [i dezvolta. O statistic\ real\ va
dovedi c\, dac\ mul]i au disp\rut `n anoni-
mat, au r\mas destui `n prezent [i chiar,
uneori, `n reputa]ie. Fire[te nu numai prin
{coal\. Dar [i prin ea. C\ci nerepartiza]i `n
presa cotidian\ [i cultural\, nesprijini]i de
oficialit\]i, `n acea epoc\ sever-dogmatic\,
parte din ei s-ar fi pierdut pe drum [i ar fi
renun]at la lupta crâncen\ pentru crista li -
zarea f rumosului transfigurat. Or, numai
acest rezultat par]ial s\-l fi avut mult glosa-
ta {coal\ de literatur\, [i tot ar fi deajuns.

Privind fotografia luat\ la finele anului,
pe care mi-a dat-o colegul Haralambie Zinc\,
re]in figuri azi arhicunoscute, am nostalgia
unui experiment revolut [i mi-e dor de aceia
pe care destinul, amestecându-i, nu mi-a mai
`ng\duit s\-i citesc [i vai! Nici s\-i mai rev\d
vreodat\…

Când o rudenie l-a `ntrebat pe Nicu]\
T\nase cam ce fel de [coal\ este {coala
de literatur\ el a r\spuns cu binecunos-
cutul umor: „E un fel de [coal\ de moa[e”.
{i nu gre[ea deloc. Nu e vorba de ma ie -
u tica lui Socrate, desigur, c\ci era un fel

de a fi mo[i]i `n a se na[te din nou, `n
chip de scriitori, cu toate c\ Mihail Sa -
doveanu, `n discursul s\u de deschidere,
`n fa]a primei promo]ii a {colii, a spus
r\spicat: „Din [coala aceasta iese scrii -
tor doar cel ce intr\ scriitor”, - `n fin\
contradic]ie cu A. Toma care visa c\ or
s\ ias\ din {coal\, `n zbor spre pereni-
tate, cârduri de scriitori sublimi, a[a
cum poate numai `ngerii `n nu mai ]in
minte care zi a Genezei.

{I EU AM FOST ELEV LA {COALA DE LITERATUR|…
ALEXANDRU
ANDRI}OIU



„(…) Arta sonetului cultivat de Radu
Cârneci vine dinspre italieni [i spa-
nioli, expurgat\ `ns\ de excesele ma -
nierismului [i ale barocului. Scriitura
lui u[or vetust\ este c\utat\ ca de un
arheolog al spiritului, punând `n lumi -
n\ diagrama unei poezii rafinate, des-
tinat\ s\ exploreze pân\ la neputin]\
acela[i leit-motiv: erosul. (…) Aproa -
pe aforistic, enun]ul poetului privitor
la c\utarea perechii, la regenerarea lui
animus prin identificarea cu anima ([i
invers!), ni se pare edificator pentru
gân direa sa poetic\. (…) Sonetele [i
ron dosonetele lui Radu Cârneci arat\ o
virtuozitate remarcabil\. Pentru el,
„poetul e lumina din lumin\“, `ntors
spre sine [i „limpezit de jale“. (…) Neo -
romantismul s\u evident este supus
astfel unei cenzuri de tip aristotelic.“

Romul MUNTEANU,
Virtuozitatea `n sonet,

„Flac\ra“, nr. 10, 6 martie 1987

„(…) Tensiunea liricii sale izvor\[te
din capacitatea de a `ntrupa principiile
fundamentale ale universului, de a re -
g\si pierduta unitate primordial\ cu cos -
mosul, pornind nu de la datele biogra-
fice imediate, de la tr\irile momentu-
lui, ci de la atitudinile intelectuale `n fa]a
lumii. Poezia lui Radu Cârneci nu este,
`n punctul ei de pornire, nici senzorial\,
nici sentimental\, ci livresc\. (…)“

Roxana SORESCU,
Sufletul mitic,

„România literar\”, nr. 7,
11 februarie 1988

„(…) Heraldica iubirii este cartea de
referin]\ a lui Radu Cârneci [i, `n ace -
la[i timp, un volum reprezentativ pen-
tru una din direc]iile fundamentale de
dezvoltare a liricii noastre contempo-
rane, care reg\se[te virtu]iile versului
clasic `n cea mai deplin\ modernitate

(…) Radu Cârneci exploreaz\ un mod
de exprimare „tradi]ional“ `n perspec-
tiva deschis\ de ceea ce am numit neo -
romantismul literaturii noastre actuale
(…)“

Ioan HOLBAN,
Eu cea]a-n devenirea lui a fi,

„Cronica“, nr. 8, 19 febr. 1988

„(…) Radu Cârneci, opera sa amestec
rafinat de sensibilitate [i inteligen]\
artistic\, de virtuozitate, de orfevru [i
de inspira]ie tumultoas\, precum [i de
`ncredere ilimitat\ `n puterea Cuvân tu -
lui [i a frumosului va d\inui. Pentru c\
aceast\ apologie a iubirii preveste[te
viitorul. Cel pu]in [ansa noastr\ cea bun\.
Deoarece, `n acest veac de hipertrofie
a inteligen]ei, a gândirii calculatoare, a
lucidit\]ii adesea dezabuzate, trebuie
s\ re`nv\]\m s\ iubim, s\ nu mai com-
prim\m puterile afective ale sufletului
uman, pasiunile sale generoase. Iar aceas -
t\ sever selectat\ antologie reprezint\
un popas `nalt pe drumul indispensabi-
lei [coli a dragostei autentice.”

Radu Enescu,
Din Prefa]a la antologia Clipa etern\,

Editura „Eminescu”, 1998

„(…) Con[tientizarea actului aristocta-
tic [i plebeian, elitist [i proletar, `n
acela[i timp, propune ([i presupune) o
iubire absolut\ pentru poezie [i o for m\
de devotament care seam\n\ cu crea]ia
`ns\[i. Ca s\ parafrazez un exeget al
poe tului, afirm c\ opera lui Radu Câr -
neci `nseamn\ mai mult decât „poezia
erosului cosmogonic” [i anume „poe-
zia actului demiurgic de zidire a lumii
prin cuvânt”.

Aureliu GOCI,
„La aniversare“, ECART

(supliment de cultur\ al
cotidianului „Economistul”),

nr. 214, 13 februarie 2003

„…De[i activitatea sa nu se limiteaz\
la poezie, Radu Cârneci este, `n primul
rând, poet: un poet important cu o re -
toric\ inconfundabil\. (…) Ne`ndoiel -
nic, `n lirica erotic\ e un maestru, un
nume de referin]\. Ce `l face distinct?
~ntâi, faptul c\ [i-a construit o religie a
iubirii, pe care a modelat-o cu fiecare
nou volum [i i-a multiplicat semnifi-
ca]iile. Ideea sa e c\ iubirea-i axa lumii,
o for]\ „atotst\pânitoare“, pe cât de
evident\, pe atât de tainic\. Tempe ra -
ment panic, viguros, impulsiv, el a evo -
luat de la amorul senzual la cel ideal,
platonic, la „iubirea de iubire”. A schim -
bat ipostaza de „centaur” frenetic cu una
de sacerdot [i de adorator dezinteresat.
~n acela[i timp, a inovat formele de ex -
primare a sentimentelor. Drumul s\u
estetic e drumul spre cea mai rafinat\
caligrafie. Un virtuoz deplin, atingând
faza „operelor rotunde“, definitive.“

Constantin C|LIN,
Marginalii la edi]ia definitiv\,

„Ziarul de Bac\u”, 9 decembrie 2005

„…Radu Cârneci este un mare poet al
dansului, c\ruia, deocamdat\, n-am
reu[it s\-i g\sim echivalent `n literatura
român\. Niciunde propor]ia de mi[care,
`n sensul cel mai pur eminescian, nu se
cristalizeaz\ mai plenar decât `n poe-
mele dansului. Radu Cârneci scap\,
acolo, `n modul cel mai natural, de pri-
mejdia `ncremenirii `n forme moarte.

Iar el trebuie s\ descopere dansul for-
melor oriunde, inclusiv `n piatr\, echi-
valentul estetic al acestora fiind poe-
mele `n form\ fix\, pe care le cultiv\
cu prec\dere, ca maestru al lor. {i e cu
atât mai dificil, cu cât nu o face ca poet
dionisiac, ci apolinic. (…)”

Theodor CODREANU,
O poetic\ a dansului,

Revista „Arge[”, martie 2006

„…Virtuoz al versului [i construc]iei
poetice, inventiv `n ceea ce prive[te
metafora, neobosit c\ut\tor al imaginii
rare, Radu Cârneci ne ofer\ prin aceast\
carte (Dorador) – nu numai crezul
poetic ce l-a c\l\uzit o via]\, ci [i o
esen]\ a liricii sale, o indubitabil\ efi-
gie a crea]iei [i a creatorului la maturi-
tate, când esen]ele s-au decantat, când
experien]ele s-au consumat. Da, [i `n
lumina limpede a soarelui se v\d gra-
nule ale aurului pur, aidoma petalelor
deschise de florile câmpului, `n zori,
`ntru bucuria zilei care `ncepe.“

Florentin POPESCU,
Radu Cârneci, un poet cu voca]ia

prieteniei,
Din volumul„Fotoliul de onoare“,

Editura Rafet, 2006
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Radu Cârneci —
Sumar Bibliografic

� Poet, eseist, traduc\tor, jurnalist
literar, editor.

� N\scut la 14 februarie 1928, `n
satul Valea lui Lal – comuna Pardo[i,
jud. R`mnicu S\rat (azi, Buz\u).

� Licen]iat al Facult\]ii de Sil vi cul -
tur\ din Bra[ov (1954).

� A `nfiin]at, `n 1964, la Bac\u, re -
vista de cultur\ Ateneu (serie nou\). A
fost secretar al Uniunii Scriitorilor
(1972–1976), apoi [ef al sec]iei de lite-
ratur\ [i art\ la revista Contemporanul
(1976–1990). Actualmente, director al
Editurii Orion (din 1991) [i director
exe cutiv al Funda]iei Na]ionale „Iz voa -
re” pentru protec]ia Naturii [i Artelor `n
România (`ncepând cu 1997).

� Din bogata-i oper\ subliniem: Org\
[i iarb\ – 1966; Umbra femeii (sonete)
– 1968; Centaur `ndr\gostit – 1969; Gr\ -
dina `n form\ de vis noi sonete de iubire)

– 1970; Cântând dintr-un arbore – 1971;
Oracol deschis – 1971; Cântarea cân t\ -
rilor (parafraz\ modern\ la celebrul text
omonim, din Vechiul Testament, atri-
buit regelui Solomon) – 1973; Ban che -
tul – 1973; Temerile lui Orfeu – 1978;
Un spa]iu de dor (col. „cele mai fru-
moase poezii“) – 1980; Sonete (de iubi-
re [i moarte) – 1983; Clipa etern\ (col.
„poe]i români contemporani“) –1988;
Scri sorile c\tre Dorador (text român-
francez) – 1997; Heraldica iubirii (col.
„biblioteca pentru to]i“) – 1999; Scrieri
(edi]ie `n trei volume, `ngrijit\ de autor,
selec]ie din `ntreaga-i oper\: I – Ar bo -
rele memoriei; II – Heraldica iubirii; III
– Clipa etern\) – 2004. Din traduceri,
not\m (numai pe cele editate `n volu-
me): Léopold Sédar Senghor (Senegal):
Jertfe negre – 1969; Sre ko Kosovel
(Slovenia): Extazul mor]ii – 1975;
Kahlil Gibran (Liban): Profetul – 1983;
Charles Baudelaire (Fran]a): Florile
r\ului „Les fleurs du mal“ (prima inte-
gral\ liric\ Baudelaire `n limba român\,
`nf\ptuit\ de un singur traduc\tor) –

1991; Jacques Chessex (Elve]ia): Ele giile
lui Yorik – 1995; Mousse Bou langer
(Elve]ia): Inim\ de aur – 1998; Delmira
Agustini (Uruguai): Dulci elegii – 2002.

� Radu Cârneci este [i autorul unor
mari antologii literare, astfel: Sonete –
Shakespeare – Voiculescu – 1996; Ar -
bo rele neuit\rii (cuprinzând poe]i de
limb\ român\ din Israel) – 1997; Mio -
ri]a – `n [apte limbi (român\, francez\,
spa niol\, italian\, englez\, german\,
rus\) – 1997; Poezia P\durii române
(pa tru volume; I – poezie popular\ de
inspira]ie silvestr\; II – clasicii; III –
mo dernii; IV – contemporanii) – 2001;
Cinegetica (trei volume de texte din
literatura universal\ [i român\) – 2003;
Antologia Cântarea Cânt\rilor (cuprin-
zând 16 variante `n limba român\, de la
cea din Biblia lui {erban –1688 [i pân\
`n 2008) – 2009; Antologia Sonetului
Românesc (trei volume) – 2009.

� Premii ale Academiei Române [i
Uniunii Scriitorilor, Doctor Honoris Causa
al Universit\]ii „Vasile Alec san dri” –
Bac\u.
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CITATE CRITICE DESPRE RADU CÂRNECI
…Ca [i pentru Ovidiu (odinioar\!), pentru Radu
Cârneci rostirea iubirii — care ]ine de divinitate, de adân-
curile fiin]ei — este echivalent\ cu rostirea Adev\rului.
Ea este realitatea suprem\, ce atinge Absolutul…„ „

Mihai Cimpoi – Din: Radu Cârneci – Eros, Logos, Ontos
(prefa]\ la Antologia „Pas\rea–fântân\“, 

Ed. Biodova – col. Scriitori Români Contemporani, Buc., 2001)



Nu mai sunt anotimpuri, se amestec\
unul `n altul. Nu mai exist\ nici trufandale,
poame de savurat iarna, vara, prim\vara,
toamna. Toate se g\sesc de-a valma, fie var\,
fie iarn\, congelate sau ba, aduse din ]\ri
cât mai exotice sau nu. Ora se schimb\, se
d\ peste cap, se d\ ̀ nainte [i ̀ napoi, Timpul
pare flasc, neted, la `ndemâna tuturor tre -
nurilor [i orarelor de gr\dini]\. Familia nu
mai exist\ nici ea, femeia lucreaz\ mai
mul te ore decât b\rbatul, mai mult, acesta
poate sta acas\ cu odraslele chiar doi ani,
ca d\dac\, `[i poate `ntrerupe serviciul, ac -
ti vitatea `n locul femeii, care nu mai este
gos podin\, nici nu mai e nevoie de ea la
bu c\t\rie, toate produsele se pun la mi cro -
unde sau la aburi (mai s\n\tos, ce-i drept!)
[i nici la cur\]enie, cu ultimul produs ar\tat
la reclama de dinainte de filmul de sear\
faci lun\ apartamentul. Femeia nu mai e
femeie, este un actor social, o func]ie `n ca -
drul societ\]ii, s-a dat liber la c\s\torii `ntre
persoane de acela[i sex. Duminica nu mai
exist\ nici dumneaei, masa p\rinteasc\ de
la prânz, biserica [i primeneala de dimi -
nea]\, plimbarea prin parc, statul pe banc\.
Duminica toate magazinele sunt deschise,
toate farmaciile, muzeele, cinematografele,
nu [i bibliotecile, na ! Asta pentru cre[tini,
dar nici sâmb\ta, de[i este prima zi de
week-end, toate alea sunt la fel de deschise
[i `[i a[teapt\ mu[terii. Evreii habotnici nu
mi[cau un ac, nu aprindeau lampa `n pr\ -
v\ lie, nu puneau mâna pe nimic. Maho me -
danii au vinerea de s\rb\torit, aiurea, e lu -
cr\toare [i asta! Sigur, nu po]i face o s\p t\ -
mân\ de munc\ din trei zile sau hai, m\
rog, patru, [i un repaus l\b\r]at de alte trei,
dar te po]i gândi cum e mai bine. {i de ce
oare sunt toate deschise? Ca s\ se cumpere,

s\ se ̀ ndoape lumea cu produse. Pe vremuri,
mamele [i ta]ii no[tri puneau mur\turi, f\ -
ceau zacusc\, fr\mântau cozonaci, afumau
c\rnuri, aveau c\mar\ dichisit\. Acum, nu
ai nevoie de nimic, cobori la butic\ sau la
supermar[eu. Civiliza]ie de supermar[eu,
nu de artizani, de virtuozi, de me[teri, de
consumatori [i de etalagii! 

~n momentele care conteaz\ m\ dau cu
spray, sun\ o reclam\, cu extract de orez,
extract de ca[mir! De ce nu [i cu extract de
spanac? Uritescu, un actor de doi lei, a ajuns
vedet\, la fel ca [i cuplul de cupleti[ti de
varieteu Ar[inel-Stela Popescu! De fapt, e
un amestec de vedete [i de adjective nese-
rioase [i f\r\ acoperire mai ceva decât, am
impresia, `n anii ’50. Mierlapte, lapte [i
miere sau miere [i lapte, la fel de ridicol\
reclam\ ca vestitul Gin Covasna, de pe vre-
muri, din nu mai pu]in cretina reclam\ „s\
bem gin, s\ bem gin = s\ bem ginul
Cova…!”. Excelent, stima]i telespectatori !
Alt\ pozn\, echipa lui Aurescu, foarte fru-
mos, e executat dan]ul, cadrilul ce se pre -
g\ tea `nc\ de vremurile lui nea Nicu. Ar fi
bine ca [i din lumea asta ignobil\ de advo-
ca]i f\cu]i pe puncte [i pe nimic s\ ias\
oarece. Dar ne `ndoim, acolo au cump\nit
mai degrab\, de altfel cum s-a [i v\zut, en -
teresele evropene[ti `n disputa cu Ucraina.
Ba[ca terenul deja arondat canadienilor !
Nu vede]i cum ne `ntoarcem la matc\ !?
Sa teli]i ai nem]ilor, apoi ai ru[ilor, acum ne
put [i \[tia [i trecem cu arme, dar mai ales
cu bagaje `n ograda americanilor. Care au
nevoie s\ ias\ la Marea cea Neagr\ a arg-
onau]ilor [i s\ ating\ petrolul caspic! „Fuel”,
cum se traducea pe videocasetele-pirat din
anii ’90, cred c\ de c\tre aceea[i Nis to -
reas\, de se d\ acu[ica de critic filmografic!
Un distins [i regretat profesor, care o f\cea
[i pe istoricul de art\ mi-a dest\inuit odat\
c\ nea Nicu nu ascunsese atâtea pânze de
Grigorescu câte au ie[it la iveal\ `n ulti -
mele decenii. „Nichi drag\, `mi spunea dân -
sul, numai eu [tiu doi in[i capabili s\ colo -
reze oricând un car cu boi !”. 

Sfâr[itul Istoriei [i clivajul civiliza]iilor
sunt dou\ sloganuri mediatice de ambalat

psihoza de final de secol, dou\ idei de gu -
mi lastic c\rora le-au cazut prad\ sferto -
doc]ii Dâmbovi]ei, m\ rog, dâmbovi]eii. 

Citesc o carte excelent\, „L’Âge des
ex tremes”, de Eric Hobsbawm, observa]ii
im parabile, corecte, dure, adev\rate despre
secolul XX, scurt, petrecut `ntre `nceputul
r\zbelului mondial cu num\rul unu [i sfâr -
[itul r\zbelului rece. America asta s-a ardi-
cat mai ales dup\ 1947 [i s-a `n]eles cu
URSS, cealalt\ `nving\toare [i superputere
ie[it\ din marele abator s\ gestioneze lu -
mea. A preluat apoi ceea ce a r\mas din
m\ rile [i din coloniile britanice [i s-a sub-
stituit imperiului. Am un prieten proameri-
canoid care `mi spune permanent c\ `n
chestiunile problematice americanii nu se
descurc\ [i-i cheam\ pe englezi, mai con-
tonden]i, veritabili serial killers-i, care-i
scot din impas. Nu cred asta, fire[te c\
ame ricanii sunt ni[te naivi, ni[te copii mari,
o na]iune f\cut\ din petice, fricoas\ – toate
invaziile lor sunt aeriene, agresiunile voit
aseptice, de la distan]\ [i din nori - , dar nu
cred s\ aib\ nevoie de britanici. Oricum,
America pare o ]ar\ f\r\ istorie, f\r\ trecut,
un conglomerat multina]ional dar aranjat
dup\ principiul vechilor imperii, un nucleu
dur, wasp, puritan [i conservator coordo -
nând o mare de popoare (m\ rog, popula]ii
reprezentând diverse etnii!) prin limb\ [i
va lori oarecum liberale. Cam toat\ propa-
ganda lor a fost un fel de gargar\ radiofon-
ic\ [i de cocktail propagandistic, filmat [i
pus `n conserve la Hollywood. Romanii [i-
au `ntre]inut lumea cu pâine [i circ, ameri-
canii cu „ciung\” [i cu spectacolul oscari -
zabil. Ce cretin\tate guma aia de mestecat,
ce inven]ie pueril\ [i d\un\toare, mai ales
stomacului ! Sigur c\ reduc mult, dar `n
linii mari cred c\ am dreptate. 

Zice foarte bine alde Malraux, cum c\
`n afar\ de memorii nu merit\ s\ scrii nimic
altceva. {i alt\ observa]ie de bun sim], nu
mai [tiu cui apar]ine, dar am citit-o `n
d’Ormesson: a economisi e ridicol pentru
cineva care nu are nimic sau posed\ foarte
pu]in. Am, posed, cum zicea Traiante ! 

M\ trezesc dis-de-diminea]\ cu pisicul

al\turi. Toarce a pl\cere. {i pentru el di mi -
nea]a este o fericire, `ncepe o nou\ zi [i se
revars\ la via]\ `mpreun\ cu mine. Bine -
`n]eles c\ sar din pat [i-i dau micul lui de -
jun pisicesc. Apoi m\ gândesc la p\rul de
pisic [i intru `n panic\. Dac\ `mi p\trunde
pe oriunde, prin toate orificiile, nas, gât [i
urechi ? Ce m\ fac ? M\ trezesc de-a bine-
lea [i `ncep s\ orbec\i prin cas\. Aprind
luminile peste tot, `n buc\t\rie, sufragerie,
birou, baie. Oare cum m\ voi fi v\zând din
strad\ ? Ce-or zice vecinii ? Cred c\ dorm
bu[ tean, de[i Sorin se treze[te devreme [i-
[i plimb\ ditai dul\ii (are un ciob\nesc
carpatin [i un husky), la fel cum face [i
Florin, cu pechinezul lui dup\ care umbl\
cu lop\]ica. 

Memorii inutile, scria Carlo Gozzi, dra-
maturg [i scrietor vene]ian de secol op ti[ -
pe, autorele [i tutorele celebrului Turandot,
pes\ baroc\, roccoco, ciudat\, exotic\, a[a
dup\ cum trebuie s\ par\ toate `ns\il\rile
astea, `ns\il\ri sau `nseil\ri, [\galnice [i
inutile, nici nu mai po]i pune baz\ [i ordine
`n [i printre cuvinte, se schimb\ [i astea
pre cum c\m\[ile, precum ciorapii, de fapt
lenjeria de acest tip se poart\ o singur\
dat\, [i asta este scoas\ la iveal\ [i dat\
publicit\]ii, câte perechi de chilo]i, pardon
de expresie, [i-a cump\rat ]âganoiaica sau
z\voranca, dup\ nume astea se vede de
unde vin [i provin, de la coada vacii, când
te cheam\ Z\vorianu sau }âganu nu mai ai
`ncotro! Despre una dintre ele spunea o
camerist\ c\ `[i arunca desuurile dup\ ce le
purta o singur\ dat\, gest de neam prost, de
parvenit, a dat de bani [i `i e lene s\ le
spele, chestie pe care nu a f\cut-o nicio-
dat\, v\ da]i seama? Ni[te zgomote ale na -
turii, ni[te eructa]ii [i flatula]ii umane, fri -
gul Nimicului ne `nghea]\ oasele [i su fle -
tele, se a[terne peste tot, peste rela]iile din-
tre noi, peste tinere]ea [i peste amintirile
noastre. Ce mai, peste via]a noastr\ `ns\[i !
O lume inversat\ dramatic, cu viscerele
afa r\, o lume dezarticulat\, o lume gri zgâ -
riind violent trecutul [i P\mântul tot.
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Privighetoarea
[i Trandafirul
la o re-`ntâlnire cu Oscar Wilde –

~ndr\gostit\ Privighetoarea cânta
iar Trandafirul alb o s\ruta:
ghimpele-i o p\trundea cu dulcea]\
[i era-n zori, spre diminea]\
când steaua deasupra ofta, ofta
[i-ndr\gostit\ Privighetoarea cânta

(„…trebuie s\ m\ s\ru]i pân\ departe
psalmodia, p\trunde-mi a cerului parte
iat\-mi sângele te `nflore[te-n culoare
dulce-i ghimpele t\u, dulce m\ doare
ah, `mi e[ti `n a destinului carte
iubire, s\rut\-m\ pân\ la moarte…”

[i noaptea se topea `n ce]oasele stingeri
– uimit\, `n aer, o ceat\ de `ngeri
iar Trandafirul pân\ `n inim\ o p\trundea,
o p\trundea
[i floarea-i `n ro[u se-mpodobea, se-mpo-
dobea!
„Regina mea, sfânta mea, dar tu sângeri…!”
[i zorii piereau `n [oaptele-i plângeri…)
…………………………………………
…{i se f\cu ziu\ `n a lumii gr\din\
[i Trandafirul ro[u, se rotea `n lumin\
la frumuse]ea-i, cerul se uimea !
iar `n ]\rân\ Privighetoarea t\cea, t\cea
ucis\ de iubirea-i vergin\ –
{i era prim\var\ [i mult\ lumin\ !
Foarte mult\ lumin\…

(Sili[tea Snagov, mai 2008)

„Doamna de istorii”
– «bunicului» Mihail Sadoveanu –

…la Casa Vinului de vi]\ rar\
ajung din când `n când, a[a spre sar\:
m\-ntâmpin\-n surâs acea femeie
cu vocea-n flori, `n strai de curcubee
cu vechi averi `n inima-i c\mar\
la Casa Vinului de vi]\ rar\…

„…boieri [i domni [i c\pitani-eroi
negu]\tori [i gr\m\tici de soi
suntem ai t\i cu to]i pe totdeauna:
mai toarn\ vin pân\ se-apleac\ luna;
te vom iubi `n vise mari [i moi
boieri [i domni [i c\pitani-eroi

Ancu]\ mândr\, Doamn\ de istorii
ne-ademene[ti ca flac\ra comorii –
arat\-]i chipul, ne-nfrumuse]eaz\
descânt\-ne-n cenu[a vetrei treaz\
[i trece-ne-n hrisoavele de glorii
Ancu]\ mândr\, Doamn\ de istorii!…”

(Sili[tea Snagov, toamna 2005)

„Sâmb\ta mor]ilor”
…stau `n p\mânturi mor]ii sub z\pezi:
credin]\ veche-n ceea ce mai crezi
`nchipuiri-`mbr\]i[\ri sub cruci
te duce gândul unde-ai s\ te duci
spre-a te-ntâlni cu ceea ce nu vezi –
dorm `n p\mânturi mor]ii sub z\pezi…

(…trei sinucideri m-au voit prin vreme
trei palo[e ivindu-mi-se-n steme
trei lungi s\ruturi rotunjind averea

[i steaua str\juind la `nvierea
`n sângiuiri pornirilor blesteme
trei palo[e m-ademenind `n steme…)

…pâine [i vin pentru acei ce nu-s
decât p\reri: c\delni]\ri-apus
[i lacrimi seci topindu-m\-n ]\rân\
ivind fântâni la Moartea-n har st\pân\
spre-a re-zidi iubirea `n Iisus –
pâine [i vin pentru acei ce nu-s…
(Bucure[ti, 25 februarie 2006 – „Sâmb\ta mor]ilor”)

Gândind la Homer
…ochi pentru ce!? `n `ntuneric raz\
care-n t\ria tainelor cuteaz\
adânc de dor [i p\trunzând adâncul
`n care se zide[te fraged pruncul
ce va aduce lumii sfânt\ paz\
el din t\ria tainelor cuteaz\…

(…ce zeu sublim, Homer!… precum se [tie
f\r\ de ochi privea `n ve[nicie
gândind minuni [i `ntâmpl\ri fantaste
la Troia [i pe-ntinsul m\rii-vaste
el se zidea-n legenda pururi vie
f\r\ de ochi privind `n ve[nicie…)

…ochi pentru ce?… nev\z\torii sânt
adânci de duh spre Duhul cutezând
[i dând sfielii `ndr\zneala pur\
[i vocii a sfin]eniei arsur\ –

pleoapele-mi `nchid [i intru-n gând
adânc de duh spre Duhul cutezând…

(Bucure[ti, 12 martie 2006)

Vân\tor `n toamn\…
…ce vân\tor am fost! [i ce minuni
purtam `n ta[ca bravilor nebuni
ce se-avântau `n codri, ca la nunt\
ecou de corn `n zarea lor c\runt\
[i câini l\trând [i fiare! cum s-aduni
din amintiri asemenea minuni!…

(…cerboaic\ jun\! blând\ `nfruntare
te-am urm\rit pe-a cerului c\rare
mireasma ta m\ `mb\ta cu pre]
iar sângele, ca lupul, `ndr\zne]
arc se f\cea, s\geat\ arz\toare
cerboaic\ mândr\ peste mun]i c\lare!…)

…voi fi vânat [i eu – c\ci vreme vine –
ca trântorul din casa de-albine
când, c\tre-nalt, regina m\ va cere:
ce zbor sublim e zborul ce te piere
ce arme dulci, p\trunderi, sfinte crime:
voi fi vânat [i eu, cum se cuvine!…

(Bucure[ti, 14 oct. 2006)

POEZII DE RADU CÂRNECI

NICOLAE ILIESCU

ABISUL DE
PLASTILIN|
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Mul]umim dlui George Constantin P\unescu pentru sprijinul acordat

{edin]a nr. 3
Prima [edin]\ din noul an, 2010, al Ce -

na clului LITERATORUL, condus de scrii-
torul Mircea Micu, a avut loc joi, 14 ianua-
rie, la Biblioteca Metropolitan\ „M. Sa do -
veanu”, [i s-a deschis cu un omagiu adus
poe tului na]ional Mihai Eminescu. Actorul
Eusebiu {tef\nescu, cu binecunoscuta-i
ver v\ recitativ\ bazat\ nu numai pe o me -
mo rie fabuloas\ ci [i pe un ata[ament pro-
fund fa]\ de poezie [i fa]\ de poe]i, unii din-
tre ei fiindu-i chiar prieteni, a prezentat un
fragment dintr-un spectacol evocându-l pe
Eminescu, dar nu „sl\vindu-l”, dup\ cum ar
fi spus Nichita St\nescu. Intercalând versuri
cu amintiri [i comentarii de text, actorul Eu -
sebiu {tef\nescu a prezentat un recital ine-
dit f\când o paralel\ `ntre Eminescu [i Ni -
chi ta ilustrând consonan]a poeziei lor pe câ -
te va mari teme: iubire, timp, somn. A fost o
adev\rat\ lec]ie practic\ de literatur\ despre
via]a [i opera a doi mari poe]i pe care tim-
pul, paradoxal, `i apropie. „Nichita m-a f\ -
cut s\-l v\d pe Eminescu” spune Eusebiu
{te f\nescu povestind o `ntâmplare cu Ni -
chi ta St\nescu, `n ultimul ianuarie din via]a
poetului, când l-a dus la casa lui Slavici din
Bucure[ti, acolo unde Eminescu a scris „Ka -
madeva”, `ntrebându-l: „}ii cu mine Kama -
deva?” Au recitat `mpreun\ poemul, dup\
care Nichita a spus: „L-ai v\zut pe Mi[u pe
prisp\?”. „L-am v\zut pe Eminescu o clip\.
Ni chita mi-a inoculat o vedenie”, m\rtu ri -
se[ te actorul pentru c\ marii poe]i se `ntâl-
nesc pe acelea[i mari viziuni. Cu o alt\ alt\
amintire vine Mircea Micu istorisind cum
`ntr-o diminea]\, la ora 4, s-a trezit acas\ cu
Nichita având cu el un pachet pe care l-a
desf\cut transfigurat. Era masca mortuar\ a
lui Eminescu, o reproducere f\cut\ de Foa -
mete, pe care apoi a dus-o la Uniunea Scri -
itorilor (sub pre[edin]ia lui Zaharia Stancu),
a[ezând-o pe biroul lui Ion Hobana, pe atunci
secretar de partid, unde a r\mas mult timp.
Iulian Neac[u explic\ de ce-i spunea Ni -
chita lui Eminescu Mi[u: „Din iubire, a[a
cum Nini, cum ̀ i spunea mama lui, era sem-
nul iubirii. Un mare poet a iubit un alt mare
poet”. Trecând la un alt mare poet, Tudor
Arghezi, acela[i Iulian Neac[u cite[te un
articol scris de Arghezi `n anul 1913, despre
scriitori, valabil [i acum, vorbind, `ntre alte-
le, despre abunden]a nulit\]ilor, „Niciodat\
nu s-a scris mai mult [i cu atât mai pu]in”.
Dar „Ce e val ca valul trece”. Din crea]ia
pro prie cite[te poetul Petre Solonaru, lectu-
ra fiind urmat\ de comentarii. Cu un zâmbet
mucalit, Mircea Micu spune: „Pe dl. Solo -
naru l-am descoperit `n Luceaf\rul, este din
Basarabia, un poet autentic, ins ciudat, scrie
o poezie de sintez\, ̀ ntr-o form\ cristalizat\.
~l mai [tiu ca un vajnic cultivator de miere
de albine”. Iulian Neac[u: „Este o poezie
`n cifrat\, dificil de ascultat, el practic\ o lin-
gvistic\ pentru satisfac]ia proprie, cu sen-
suri ob]inute prin alipirea unor cuvinte cu
sensuri opuse. Nu e o poezie de cenaclu, de
recitat, ci de citit. I-a[ recomanda s\ scoat\
excesele de supraabilitate, de supraintelec-
tualitate pe care [i le creeaz\ singur; unele
sunt indescifrabile.” Scriitorul pledeaz\
pentru o receptare critic\ sever\, la obiect:
„Modelul trebuie s\ fie Junimea. Eminescu
nu se bucura ̀ ntotdeauna de primiri fastuoa-
se. Cenaclul trebuie s\ fie ceva viu, care s\-l
ajute pe poet s\ fie viu”. Florin Costinescu:
„Poeziile sunt lucrate, gândite, mie `mi place
acest tip de poezie”. George Corbu: „Este o
atmosfer\ de cenaclu minunat\ `n care cei
care citesc sunt afirma]i, ̀ n deplin\tatea vâr-
stei creatoare. Mi s-a p\rut extrem de inte-
resant\ paralela pe care a f\cut-o Eusebiu
{tef\nescu `ntre Eminescu [i Nichita, un
adev\rat excerci]iu critic, reu[ind s\ g\ -
seasc\ locul geometric al poeziei cu nepoe-
zia. Poeziile citite mi s-au p\rut de profun-

zime, mai ales sonetele [i, cu aceast\ oca-
zie, salut apari]ia unei lucr\ri de mare va -
loa re, `n trei volume, Antologia sonetului
ro mânesc, alc\tuit\ de maestrul Radu Câr -
neci, o lucrare de referin]\, elegant\, o rea-
lizare deosebit\.” Theodor R\pan: „Ideea de
cenaclu e superb\. Iat\ c\ dup\ 20 de ani
vin la un cenaclu de profesioni[ti autentici.
E o bucurie s\ fiu aici, cu dumneavoastr\;
mi-e dor de vremea de la Luceaf\rul”, poe-
tul referindu-se la revista Luceaf\rul din vre -
mea anilor ’80 dar [i de cenaclul Numele
poetului, condus de Cezar Iv\nescu, ale c\ -
rui [edin]e se desf\[urau `n redac]ia revistei
Luceaf\rul. Multora poate le este dor de vre -
mea când exista literatur\ de bun\ calitate, cu
scriitori de calibru [i cititori fideli, de vre-
mea când cultura era sus]inut\, c\ci, dup\ cum
spunea Mircea Micu, contracarând unele
aser]iuni negativiste [i p\guboase, „Româ nia
nu a fost un de[ert cultural, România a fost
pe locul `ntâi `n lume ca num\r de cititori [i
speciali[ti”. Literatur\ bun\ se scrie `nc\, r\ -
mâne doar ca cititorii de azi s\ o descopere,
inclusiv prin intermediul unui cenaclu. 

{edin]a nr. 4
{edin]a din 27 ianuarie a Cenaclului

LITERATORUL a fost una ceva mai deose-
bit\, fiindc\, `n final, [eful cenaclului, dl
Mircea Micu, a avut parte de o surpriz\ la
care au „complotat” cu discre]ie [i distinc]ie
doamna Mihaela Sfârlea de la Biblioteca
Metropolitan\, gazda `ntâlnirilor noastre, [i
câ]iva cenacli[ti. Cei care au participat la a -
ceast\ nou\ `ntâlnire au fost: Iulian Neac[u,
Nicolae Grigore M\r\[anu, Florentin Popes -
cu, Ion Coja, Nae Georgescu, Doina Rizea,
Paula Romanescu, Victoria Milescu, Victo -
ri ]a Du]u, Monica Mure[an, Valentina Pitu],
Mihai Gr\mescu, Gabriela Z\v\la[, Ovidiu
Nu[felean etc. ~n deschidere, dl Mircea Micu
`i prezint\ pe cei `nscri[i s\ citeasc\: Florica
Ceapoiu [i Constantin Kapitza. Prima au -
toa re cite[te sonete [i rondeluri, prilej de a
ne reaminti de buna tradi]ie a sonetului, des-
pre care cunoscutul eminescolog, dl Nae Geor -
gescu, vorbe[te pe larg, explicând principii,
tehnici etc. Al doilea autor reitereaz\ discu -
]ia asupra materialelor, dac\ ele trebuie s\
fie inedite sau publicate, citind poeziile ap\ -
rute `n „Literatorul”, care, pentru cei care nu
v\zuser\ `nc\ noul num\r al revistei, puteau
fi inedite. Ambii sunt primi]i cu bun\voin]\,
textele lor suscitând diverse opinii `n plan
teoretic dar [i la obiect, discu]iile axându-se
`n special pe formele fixe versus formele
libere. Nicolae Grigore M\r\[anu: „Poeta
Florica Ceapoiu face o impresie frumoas\,
respect\ [i se `nscrie `n legea sonetului,
fiind inclus\ [i ̀ n Antologia sonetului româ-
nesc alc\tuit\ de Radu Cârneci. A[ fi a[ tep -
tat s\ se fi conturat mai bine ideea de sonet,
s\ se accentueze ultimul vers care e `ncoro-
narea, purt\torul de rani]\. Eu nu sunt de
acord, din punct de vedere al valorii, c\
sonetul e restrictiv. Sonetele autoarei pro-
duc la un moment dat o anume sa]ietate. A[
fi vrut s\-i cunosc valoarea poetic\ integra -
l\. A venit mai târziu `n poezie (aici autoa-
rea protesteaz\ ), dar cu rezultate foarte bune”.

Nae Georgescu: „Sonetul e pentametric,
doamna a citit dou\ sonete `n hexametru.
Pentametrul e de obicei trist, e piciorul poe-
ziei tragice `n toate culturile. La doamna,
sunt nepotriviri. Pe un suport al triste]ii se
contureaz\ bucurii, se planteaz\ frumuse]i.
E o regul\ dinaintea noastr\ [i trebuie s\ o
respect\m. Sonetul are ceva magic, `nvie,
cheam\. Stilul elegiac se preteaz\ foarte bine
la hexametru pentru c\ hexametrul e foarte
larg. A[ sugera o mai strict\ controlare a
formelor. Ritmul trebuie `mbun\t\]it eufo-
nic, el trebuie p\strat cu `ndârjire, cu o bun\
emisie. Sonetul nu e o chestie de form\ care
cere abac. Nu e o glum\, el trebuie muncit
mult. Victor Eftimiu nu are sonete, sunt
mim\ri, dar [i mimarea e o art\. Eu a[ r\ -
mâne la Petrarca, Eminescu. Rondelul, ca
poe zie, e o stare poetic\ pl\cut\, o poezie
ele giac\ de toat\ frumuse]ea”. Paula Roma -
nescu: „Din punctul meu de vedere, sonetul
ar trebui s\ aib\ un suflu, cum este, de
exem plu, la Voiculescu, o str\fulgerare. So -
netul trebuie s\ te `nfioare de frumuse]e. Ce
am ascultat a fost o poezie foarte cuminte.
Muzicalitatea e bun\, dar unde te poart\?
Este o poezie frumoas\, dar vibra]ia n-am
g\sit-o”. Mihai Gr\mescu: „Azi exist\ ten-
din]a de a reface, de a readuce manierismul
`n literatur\. Primejdia manierismului e aca-
demismul. ~n literatura noastr\, sonetele,
ba ladele sufer\ de excesul de cratim\. ~n ca -
zul doamnei Ceapoiu, forma e cizelat\, dar
con]inutul neimportant. Uneori apare con-
torsionarea, `ncercarea de a ]ine textul `n
corset, ap\rând astfel contrageri, licen]e.
Orice contorsionare e un cusur. Are `ns\ [i
sonete [i rondeluri remarcabile”. Iulian
Neac[u: „Când poezia se ascult\, se face o
critic\ impresionist\. Autorul trebuie s\ dea
asisten]ei cópiii pentru c\ o alt\ impresie
face poezia citit\. Altfel se face critic\ au -
zist\...”. Ion Coja: „Urechist\...”. M. Gr\ -
mescu: „Apropo de poezia cu form\ fix\ de
la noi, F. Ceapoiu se apropie de marile
noastre poete care scriu `n form\ fix\, ca
Ana Blandiana”. Mircea Micu: „Ana Blan -
diana nu a scris sonete”. M. Gr\mescu: „{i
haikuul este o construc]ie cu form\ fix\, din
trei semne, ceea ce `n literatura român\ nu
are echivalen]e”. P. Romanescu: „V-a]i oprit
doar la form\, care aici trebuie s\ r\spund\
la unde, când, cum”. M. Micu: „Haikuul este
de o sugestie absolut\”. P. Romanescu: „Iat\
un exemplu de haikuu, pe care l-am scris:
pe cer catarge/ `n crânguri desfrunzite/ [i
vân\t vântul”. M. Micu: „E o poezie care se
gust\ numai de japonezi. La noi a existat o
mod\ a haikuului. Eu l-am descoperit pe
Aurel Albu care scrie ni[te haikuuri cum
pu]ine s-au mai scris. E maestru ̀ n materie”.
Victori]a Du]u: „Sunt impresion°at\ de co -
mentarii. Eu nu m\ simt atras\ nici de sonet,
nici de haiku. Mi se par prea complicat de
realizat”. Monica Mure[an: „de[i e mate-
matician\”. V. Du]u: „pentru mine, literatura
[i arta constituie o evadare. Pe mine m\
atrage ideea, ea m\ provoac\”. I. Neac[u:
„Poezia urm\re[te emo]ia. Apoi urmeaz\
metafora”. I. Coja: „}in foarte mult la elo-
giul t\cerii pe care l-am cunoscut `n aceste

versuri. ~n serialul chinezesc pe care l-am
urm\rit la tv. se tace foarte mult”. M. Micu:
„Filmul japonez se distinge prin t\cere,
concentrându-se pe imagine, pe tr\ire. Cred
c\ la un cenaclu e important dac\ ceea ce se
ofer\ e sau nu literatur\. Sunt bucuros c\ `n
ceea ce am ascultat se sim]ea poezie. Mi-a
r\mas ̀ n minte versul poetul, copil de [atr\”.
I. Neac[u: „Eu cred c\ `n literatur\ se `n -
tâmpl\, ca [i `n pictur\ [i muzic\, o dicoto-
mie `ntre cei ce sus]in formele fixe [i cei ce
sus]in versul liber. Cei ce se `ndreapt\ spre
formele fixe trebuie s\ le cunoasc\ bine,
chiar dac\ sun\ frumos [i par u[or de reali-
zat. Un maestru al sonetului era Ahoe care
a [i scris o carte dedicat\ sonetului. Poezia
doamnei e frumoas\ dar, dup\ p\rerea mea,
e lene[\. Uneori se apropie de poezia mis-
tic\, cea care se scria `n `nchisori, iar acum
se face `n public”. Florentin Popescu: „~n
fa]a sonetului sunt deconectat când `i citesc
pe M\r\[anu, pe A.M. Buricea etc. Pornesc
de la prejudecata c\ e prizonierul formei
fixe [i nu se poate dezvolta. E greu s\ revo-
lu]ionezi genul. Important este ce mesaj
transmite. Sonetul doamnei Ceapoiu curge
monoton. Nu tot ce sun\ bine e [i sonet de
mare calitate. ~i sugerez s\ `ncerce [i alte
modalit\]i de a scrie”. I. Coja: „Ascultându-l
pe dl Constantin Kapitza, `l `ntreb dac\ zile
savante e o sintagm\ autentic\ sau e cerut\
de rim\. Pariul poetului nu ̀ nseamn\ o poezie
cu form\ fix\ care s\ `ncap\ `ntr-un num\r
de silabe. Un poet adev\rat spune `n pu]ine
cuvinte ce are de spus”. Ion Nistor: „La lec-
tur\, unei poezii, nu-i po]i releva toate as -
pec tele. Autorii nu-[i pot pune `n eviden]\
textele. E bine ca cei din cenaclu s\ aib\
aceste texte ceva mai devreme; cenaclul e o
[coal\ de idei, p\reri, ce trebuie s\-i `ncura-
jeze pe tinerii creatori dar [i pe cei consa-
cra]i. Poezia `n form\ fix\ presupune mult\
st\ruin]\. Exist\ acum o reac]ie a tinerilor la
modelele clasice. Ca editor, lucrând pe texte
de poezie contemporan\, am observat f\ -
râme de protest interior fa]\ de acestea. De
asemenea, am constatat lipsa din presa lite-
rar\ a unei critici de `ntâmpinare, de forma-
re, de sus]inere, cum era acea rubric\ a lui
Ulici Prima verba”. F\r\ prea multe vorbe,
dl Iulian Neac[u d\ semnalul `nceperii unei
mici s\rb\toriri a dlui Mircea Micu, antici-
pând ziua sa de na[tere de pe 31 ianuarie,
citind o mostr\ de poezie excelent\ din vo -
lu mul Poeme pentru mama, ca un omagiu
adus autorului acestor inegalabile poeme.
Dna Paula Romanescu cite[te o poezie pe
care i-a dedicat-o dlui Mircea Micu, `n ro -
mâ n\ [i `n francez\. Vizibil emo]ionat, luat
sau nu prin surprindere, dl Mircea Micu `[i
tempereaz\ admiratorii dând curs surprizei
cenacli[tilor, `n holul bibliotecii, unde ini-
moasa dn\ Mihaela Sfârlea `i ofer\ un bu -
chet de trandafiri albi ca z\pada de afar\. A
fost o sear\ frumoas\, ̀ n finalul c\reia discu -
]iile ̀ ncinse au fost stinse cu un pahar de vin
ro[u, al\turi de cele mai bune ur\ri adresate
maestrului Mircea Micu, care m\rturise[te
c\ `ntotdeuna a trecut cu discre]ie peste ziua
sa de na[tere.

V. Milescu
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