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NESFÂR{ITE
CHEM|RI
Zilele acestui februarie, sem\nând a Pa[te flagelat de s\r\cie [i
silabisind cu gura uscat\, alterneaz\, pentru cine are timp s\ le
priveasc\, cu nop]i `n care un arbore umbl\ prin `n\l]imi, purt`nd
`n ramuri fosforescen]ele prim\verii. Sângele p\mântului, topind
`nainte de vreme sitarii de z\pad\, curge fluorescent `n stele, pas\rea furtunilor `nc\ nu s-a n\scut, dar pe podi[ul de Transilvanie
al cerului, `n culcu[ de n\luci,
brodat cu fir de lun\, se zvârcole[te [i st\ s\ cad\ pe margine
de Dun\re, `n ceas descump\nit,
calul nebun pe care-1 viseaz\
fetele ce se vor furate [i duse `n
hotarul f\cut din cu]ite de argint.
Iar jos, pe frunza moart\ a anului pierdut, lemnul de[teapt\ fântâni
verzi, iarba-[i ascult\ inima plin\ de dor, de dropii [i de malul de râu,
preg\tindu-se pentru m\rea `ntâlnire cu vântul care, `n martie, deschide
pe dealuri mori `ntunecate de stoluri de porumbei, altare ale grâului
plutind ve[nic spre imensitatea câmpiei.
Am rupt o nuia de ploaie de aur [i cu ea `n mân\, ca s\ nu-mi simt\
nimeni pa[ii [i s\-mi poleiesc drumul, am intrat, purtând pe mine trifoiul negru al nop]ii, `ntr-o ser\, lâng\ Bucure[ti, [i-am ascultat crescând `n bob de dragoste liliacul cu care vom descânta ochiul femeilor
noastre `n cea dintâi zi a prim\verii. Noaptea-[i trecuse apele spre
r\s\rit, l\sând m\rul norocului ei `n pragul stelei polare – steaua aceea,
sânul iubirii mu[cat cu din]ii! – [i sub geamurile acoperite cu rogojini,
s\ nu str\bat\ frigul, eram ca `ntr-o c\ru]\ cu coviltir, ro]ile mestecând
uleiul de pe buc[\ lunecau `ntr-un spa]iu de ardezie pe lâng\ toate casele,
[i mintea mea, `nnoit\ de atingerea florilor, `nchipuia gr\dini [i pun]i de
ieder\ spre toate col]urile lumii.
Liliacul ]ese dragostea.
O poart\ din lemn vechi, prins\ `n curele, deschiz`ndu-se scâr]âind
`ntre dou\ tufe de liliac – atât, [i februarie, cu dezn\dejdea z\pezilor
nec\zute, se schimb\-n asfin]it de aprilie prin care s-apropie un zeu
sucit, dansând miraculos, `nconjurat de fauni, [i lâng\ el, cu botul pe
umerii lui, calul nebun, plecarea `n hotarul cu]itelor, ceasul de tain\,
clipa ascu]it\ pentru fug\, [i un rege adolescent, ne[tiind s\ dea porunci, prea supus [i plecat, nesfâr[it `n chem\ri.
~ndoit de p\cate [i blestemându-m\ prea târziu pentru tot ce-am
f\cut, gândul r\zvr\tit a rupt o floare; fete nu mai [tiu de mult s\ fur.
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Ilustr\m acest num\r
cu lucr\ri ale maestrului
Valentin T\nase
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~nger ul cu o carte-n mâini
Era mai singur decât Dumnezeu... El n-avea
trup, era un fel de crin cu aerul `n el. Era frumos ca
un `nger [i n-avea chip, numai imagina]ia noastr\
`i recompunea efigia de imperator roman abia
deslu[it\ pe monedele de la `nceputurile Lumii.
Ochiul meu ostenit mi-l readuce a[a cum l-am
v\zut pentru ultima oar\ `n spa]iul de clor al unei
camere de spital.
Cineva `l `mbr\case elegant, `n unicul s\u costum
de gal\, [i, cum st\tea `ntins [i impasibil, mi se p\rea
c\ e un ginere care se odihne[te `naintea ceremoniei mult râvnite. Cineva `l `mbr\case frumos. Fa]a
lui tatuat\ de fulgerele nop]ilor refuzate cu bun\
[tiin]\ somnului avea ceva din solemnitatea z\pezilor dintâi. Un zâmbet secret, fin, dar ironic, m\
apropie de el, lini[tindu-m\. Mi se p\rea c\ `n orice
secund\ urma s\ se ridice zburând „prin aer [i prin
ziduri la fel cum flutur\ un steag `nfrânt”...
Cineva `l `mbr\case frumos [i, deodat\, sim]ind
cum m\ `njunghie stiletul singur\t\]ii, l-am strigat
[optind: NICHITA!
N-a r\spuns, de[i putea s\ vorbeasc\, [i nici nam `ndr\znit s\ m\ apropii s\-i `ntind lujerul florii
ce-mi `nghe]ase `n pumnul strâns.
Nu puteam, sim]eam cum „o ton\ de z\pad\
peste noi se r\stoarn\”.
Floarea mi se p\rea un glon] al singur\t\]ii pândind aerul. O refuz\ zâmbind [i mi se p\ru c\-l aud:
„A mirosi o floare este un fapt de mare ru[ine... E ca
[i cum de propria ta mam\ ]i-ai apropia n\rile...”
Cineva `l `mbr\case frumos ca pe un ginere
preg\tit pentru o tainic\ [i `ndelung râvnit\ ceremonie.
Un zâmbet secret, o sfidare ironic-miloas\ m\ pref\cu `ntr-o sabie de ghea]\. {i
floarea `[i desf\cu brusc bobocul explodând `n spa]iul de
Lui Nichita i-ar fi pl\cut s\
clor al acelei camere neutre
semene cu tân\rul Novalis [i-1
de spital.
fericea pe Rilke c-a murit
„Niciodat\ n-am s\ `nv\]
`n]epându-se `n spinii unui
c\ el a murit”...
trandafir. Avea un fel de sim]ire

MIRCEA MICU

~NC| ~L MAI AUZIM Jucându-se pe sine
Lui Nichita St\nescu

VICTORIA MILESCU
~nc\ `i mai auzim
b\t\ile inimii
`n frunze
`n ou\ de vulturoaic\
`nc\ mai auzim
picurii necuvintelor
pe fruntea `ncoronat\
`nc\ `i mai auzim
b\t\ile inimii mari, tinere `nc\
pulsând un sânge astral
de vocabula rar\
`n fiece zbor t\iat
de pas\rea cast\
pe cerul ca o retin\ albastr\
`nc\ `l mai auzim
`n fiecare z\pad\ c\zând
ani la rând, `mpurpurat\
de strig\tul unui `nger...
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stranie [i gândea uluitor de repede.
~mi venea s\ zic c\, uneori, i-am
auzit gândurile umblând, jucându-se,
rupând crengi din pomul
Rusalimului. Dup\ Caragiale, e
singurul scriitor care-a izbutit s\
scoat\ clipa din timpul Ploie[tilor
ca s-o podeasc\, m\re], cu arginturi netrecute prin alte mâini [i
v\mi. Denigratorii lui postumi
(mul]i i-au ciugulit din palm\) `l
acuz\ de histrionism. E limpede c\
Nichita a fost un actor, numai c\
el se juca pe sine, `n regie proprie
[i pe un text inimitabil `n literatura
român\ modern\. Scrisul 1-a fascinat [i 1-a mistuit, iar via]a a
tr\it-o ca pe un dar atârnând din
ceruri. ~i pl\cea s\ locuiasc\ `n triumfuri (spaima de singur\tate),
dar n\scut fiind s\ nu le poat\
purta mult\ vreme povara, se
schimba `n copil [i le vindea
femeilor iubite pe un surâs, pe un
fulg de z\pad\, pe un cuvânt
nemai`ntâlnit `ntr-o `mperechere
de cuvinte. B\rbat frumos ca un
fir de liliac alb `n noaptea Anului
Nou, el n-a stat niciodat\ `napoia
vitraliilor, ci numai `n prundul lor,
`n râsu-plânsu’ culorilor, aur ro[u,
bronzuri suverane, genuni de
albastru - unde va r\mâne neclintit
o mie de ani.

~ngerul f\r\ de somn
Un gând pentru Nichita
Nu l-am v\zut demult. Cu dânsul,
Orice-ntâlnire e un risc.
Când `l apuc\ „Râsul-plânsul”
{i st\ ca vulturele-n pisc,
~nconjurat de raze sfinte,
De voci de prieteni
asaltat.
El peroreaz\ [i se minte
De neatins [i-nsingurat…
Pat\ de sânge ce vorbe[te,
Piatr\ oftând ca un
p\cat,
Solz viu [i sclipitor de
pe[te
Pe ]\rmul m\rii aruncat.
Noaptea, e pas\re [i
zboar\
Pe-un teritoriu interzis.
~i cresc aripi la sub]ioar\
Findc\ s\ zboare i-a fost scris.
{i din nesomnul vie]ii sale
Ce-l spintec\ cumplit pumnal,
Ascult\-nf\[urat `n zale
Galopul stins al unui cal…
Acum, când scriu, surpat `n mine
De dorul lui, proclam z\pezi
Care s\ cad\ `n desime,
Cu fulgii mari, ca ni[te iezi,
S\-i `nc\lzeasc\ insomnia
Precum hlamida unui Domn,
Topindu-se-n melancolia
Acestui `nger f\r\ somn
Care vegheaz\ poezia…

Cartierul select
IOAN MAZILU-CRÂNGA{U

Copiii erau du[i la [coli `n limuzine
Ca [i ai lor p\rin]i, p\reau banali [i fazi
{i cu priviri legate, ca-n trans\, de p\mânt –
Pe-atunci, când locuiam `n cartier select...

Era tihnit\ strada, iar oamenii t\cu]i,
Saluturi `ntre ei schimbau destul de vane,
Intrau, ie[eau din case mecanic [i discre]i – Nu am v\zut un om s\ bat\ strada-ntreag\
Pe-atunci, când locuiam `n cartier select...
Nici arbori nu g\seai pe margini de trotuare
{i n-auzeai pisic\ sau vreun l\trat de câine –
La fiecare poart\ z\cea un mic bolid
Pe-atunci, când locuiam `n cartier select...
{i-n fiecare curte dormea o limuzin\,
Iar fiecare cas\ era misterioas\ –
Pe-atunci, când locuiam `n cartier select... Nici iarb\ [i nici flori nu se z\reau prin cur]i,
Cimentul [i cu fierul, peisaj [i ambian]\,
Ferestrele, `n spate cu groase draperii,
~n care nici o raz\ de soare nu intra –
Nu `[i tr\dau st\pânii, nici chiar cu umbra lor;
Pe-atunci, când locuiam `n cartier select...
Lumina era vag\ [i tainic\, obscur\ –
Pe-atunci, când locuiam `n cartier select...
Nu am v\zut hulubi, nici gure[ele vr\bii,
Din când `n când, nu rar, veneau alte ma[ini Nici, cel pu]in, o cioar\ adus\ de z\pezi,
{i-ntr-un minut sau dou\ din case ap\reau Iar viscolul p\rea c\ e legat la gur\ –
Cu serviete negre, persoane tot `n negru – Pe-atunci, când locuiam `n cartier select...
Pe-atunci, când locuiam `n cartier select...
Se `ntorceau pe sear\, sau noaptea, mai
târziu,
Ma[inile, acelea[i, `i desc\rcau la por]i
Deschise ca Sesam-uri, [i disp\reau subit –
Pe-atunci, când locuiam `n cartier select...

Dar `ntr-o noapte mut\ [i surd\, ca [i
moart\,
M-am ridicat din pat ca apucat de furii
{i burdu[ind valiza cu lucruri alandala
Am evadat, pe via]\, din cartier select!
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ION MURGEANU

Vasile Pârvan
— Etica Magna

Marele istoric Vasile Pârvan a fost gustat deopotriv\ ca scriitor: eseist [i filosof al
culturii, dar esen]ial poet, de o gravitate
unic\, [i de o solemnitate aulic\, `n reverbera]iile antice ale frazei lui muzicale. A
fost un Carlyle român, pentru cultul eroilor, `ntre]inut ca nimeni altul, dar el venea
dintr-o tradi]ie autohton\ bine marcat\, de
istorici-scriitori, `ncepând cu Nicolae B\lcescu, cel care descriind }ara Ardealului,
`n Românii subt Mihai Voievod Viteazul,
`ncorda imnic lira sa inspirat\ de muza Clio.
La fel Vasile Pârvan, care venea `n continuarea lui N. Iorga [i-n complementarietate
cu acesta. De altfel, G. C\linescu, ucenic al
maestrului la {coala Român\ de la Roma,
[i-n taberele arheologului, `l va plasa pe
Vasile Pârvan `n „Istoria literaturii române
de la origini pân\ `n prezent”, `n deschiderea
capitolului Noua Genera]ie/ Momentul 1933,
sub semnul Filozofii - Mituri, al\turi, fire[te,
de N. Iorga, `ns\ delimitând net cele dou\
„mituri”: N. Iorga venind `n continuarea
unui autohtonism „antilatinist, care evoc\
cu mai mare pl\cere pe Zamolxe decât pe
divul Traian”, ...„pe urmele lui Ha[deu”;
pe când „Pârvan e primul care s\ fi vorbit
tinerilor despre spiritualitate, despre nelini[te (ecou poate incon[tient al kirkegardienei Angst) [i a-i fi `ndemnat s\ sar\

]ar\, `n 1909, `i apare volumul M. Aurelius
Verus Caesar [i L. Aurelius Comodus, cuprinzând considera]ii la filosofia stoic\ a lui
Marcus Aurelius, idei ce-i vor marca [i lucr\rile ulterioare, dar [i ]inuta general\ a omului [i profesorului, „stoicismul” fiind un atribut definitoriu `n caracterizarea sa general\.
Din acela[i an 1909 va func]iona ca profesor de istorie antic\ la Univ. Bucure[ti
(titularizat 1913), Director al Muzeului Na]ional de Antichit\]i `n 1910; Membru activ
al Academiei Române din 1913, al c\rui
vicepre[edinte va fi / 1920-1923, [i secretar
general din 1923. De numele s\u e legat
[antierul arheologic de la Histria `n Dobrocea, cu „decopertarea” anticei cet\]i, la
1914. ~n 1919 public\ studiul Ideile fundamentale ale culturii sociale contemporane,
[i tot `n acela[i an roste[te la Cluj prelegerea inaugural\ Datoria vie]ii noastre, pledând pentru noble]e moral\ [i „spirituali-

peste b\ncile [colii”. {i totu[i, Vasile Pârvan
nu poate fi inclus „filosofiei nelini[tii” [i a
„aventurii” [i nici cel pu]in mult discutatei,
`n ultima vreme, „genera]ii treizeci” din veacul trecut, pe simplul motiv c\ via]a marelui om, profesor [i director de con[tiin]\,
de la catedra sa de istoria antic\ a Universit\]ii Bucure[ti, se curm\ brusc, `nainte
chiar de 1930.
Vasile Pârvan s-a n\scut la 28 septembrie 1882, `n Perchiu-comuna Huruie[ti,
jude]ul Bac\u, [i moare la 26 iunie 1927, la
Bucure[ti, `n mod aproape stupid, din cauza
unei apendicite prost tratate. Avea abia 45
de ani. Trecerea lui Vasile Pârvan prin cultura român\ n-a fost `n schimb „meteoric\”,
ci adânc [i profund `ncrustat\ `n fibra ei.
Fiul `nv\]\torului Andrei Pârvan [i al Aristi]ei (n\scut\ Chiriac), dup\ ce urmase sec]ia clasic\ a Liceului „Ro[ca Codreanu” din
Bârlad, absolvi `n 1904 sec]ia de istorie a
Facult\]ii de Litere [i Filosofie a Universit\]ii Bucure[ti, aflându-se ulterior cu o burs\
`n Germania ( 1904-1909) la Iena [i Berlin,
dar sus]indu-[i doctoratul la Breslau (1908).
Debutase `n publicistic\ `nc\ din anul 1900
`n Noua revist\ român\, iar la `ntoarcerea `n

zarea vie]ii marelui organism politic [i cultural-creator care e na]iunea”. Al\turi de
al]i intelectuali de frunte ai vremii sosise `n
Transilvania, dup\ Marea Unire, s\ dea
via]\ unui ideal na]ional major, al „confraterniz\rii universitare”, implicându-se [i ca
fondator al Institutruklui de Antichit\]i din
Cluj [i al Editurii Cultura Na]ional\, 1920.
Tot atunci devine Director al {colii Române
de la Roma, ini]iind dou\ anuare: Ephemeris
Dacoromana [i Diplomatarium Italicum.
~n 1923 se va afla ca secretar al PENClubului român.
Memorabile r\mân prezentarea `n cadrul Univ. Bucure[ti a dialogului platonic
Anaxandros din 1920 [i a prelegerii
Ritmul istoric. Nu numai cursuri de istorie
antic\ va preda, dar [i o nou\ disciplin\,
despre istoria religiilor: Doctrinele salv\rii;
apoi [i prelegerile despre Originea dramei
antice, Istoria gândului liric `n lumea mediteranean\, 1922. Astfel se configureaz\ o
Oper\ major\: Etica Magna i-am spune,
incluzând `n aceast\ sintagm\ de lucru, ce
ne apar]ine, volumele Idei [i forme istorice
din 1920 [i Memoriale din 1923, acestea din
urm\ cuprinzând urm\toarele p\r]i: I. Laus

vitae; II. Dies Violaris III. In memoriam;
IV. Rosalia; V. Parentalia; VI. Laus Daedali.
~n 1926 apare monumentala protoistorie a Daciei intitulat\ Getica. Membru al
Institutului Arheologic German din 1914,
`n 1920 va deveni delegat permanent [i secretar al Uniunii Academice Interna]ionale,
iar din 1926 profeseur agrege la Sorbona [i
membru al Comitetului Interna]ional al {tiin]elor Istorice, Membru `n Academia dei
Lincei, 1927. Cuno[tin]ei cu Martha Bibescu,
din 1921, `i dator\m un epistolier scris `n
stilul Memorialelor, drept care ilustra românc\ european\ [i universal\, de la Paris,
`i va supranumi Seigneur de la Cite mort...
Prezen]a lui Vasile Pârvan `n primul
sfert al veacului XX – „veacul cunoa[terii”,
dincolo de toate atrocit\]ile ce l-au marcat
ulterior - mai ales dup\ moartea autorului
„Geticii”, va fi un reper inextricabil; tinerii
`l vor frecventa [i alege ca pe un simbol
moral, `n primul rând, memorabil fiind
portretul schi]at primului s\u maestru, de
G. C\linescu , `n Istoria literaturii: „Dac\
geniul lui N. Iorga era viforos sau [\galnic,
acela al lui V. Pârvan era muzical [i solemn.
Când, dup\ câteva clipe de a[teptare, studen]ii priveau spre u[a ce se deschidea,
ap\rea `n fa]a lor Brand. Pastorul Brand al
lui Ibsen, cu haina neagr\ `ncheiat\ auster
pân\ sus, c\lcând ca pe un ghe]ar. ~ns\
v\zut de aproape pastorul n-avea `n ochii
s\i p\trunz\tori durit\]i nordice, iar triste]ea `ncruntat\ `ntr-o ironie grav\ `i d\dea
`nf\]i[area unui actor tragic. V. Pârvan `[i
potrivea foile `n mân\ – c\ci avea s\ citeasc\ – cu acea `ncruntare vis\tor-ironic\
a fe]ei, apoi a[tepta. {i `n vreme ce sgomotele se potoleau unul câte unul, privea pe
fereastrr\ pe cerul `ndep\rtat sf\râmarea
ideal\ a norilor. Apoi cânta: «Se l\sa seara.
E[ind din teatru, Anaxandros cheam\ pe
Teoxenos [i Callicrates la o parte: ~n noaptea aceasta se `mplinesc doisprezece ani,
de când am compus Apollon, ocrotitorul
cet\]ii, Paianul biruin]elor noastre `mpotriva Scythilor. Veni]i pe turnul lui Aristagoras, `ndat\ ce luna va p\trunde s\ st\pâneasc\ noaptea.»” Urm\rind, astfel, fraza
muzical\ a evocatorului, G. C\linescu putea s\ a[eze mai departe r`ndurile ei sub
form\ de poem:
„Era lini[te pe câmp.
Ciocanele b\teau surd `n d\l]i
iar marmora rupt\
r\suna ca argintul.
Eram obosit [i trist.
{i `n t\cerea `ntinselor câmpuri
mi-am tras lini[tea gândului
senin [i st\pântor.
T\cerea e centrul lumii.
Spre t\cere se adun\ toate,
ca apa spre pr\pastia neagr\.
Se `ndeas\ to]i `mprejurul lini[tei
spre a-i g\si `n]elesul
[i to]i se lini[tesc `mprejurul ei
[i asupra tuturor se a[ternne
st\pânitoare
T\cerea.”
Pârvan `nsu[i, i se m\rturisea poetului
Emanuel Bucu]a. „Visez la o via]\ `n care
faptele ar fi p\trunse de muzic\. Fiecare
fapt\ este o cheie muzical\.” Memorialele
sale, va observa unul din comentatorii s\i
cei mai aviza]i, Ion Vartic, „au un dublu
registru: solar-lunar, nocturn-diurn”. Se

contureaz\ astfel, `n Dies Violaris, o obsesiv\ nostalgie dup\ o lume mediteranean\,
pentru plenitudinea uman\ pe care aceasta
o produce. Exist\ la Pârvan o vibrant\ moral\ a vie]ii, o presim]ire a vie]ii intensificate `n cadrele unei viziuni de mit mediteranean. Pentru Mircea Eliade, Pârvan a
fost „momentul aplolinic” al culturii noastre. ~n tragismul lui Tudor Vianu „descoperea un `ndemn c\tre o intensificare extrem\
a vie]ii, pus\ `n fond sub nobilul semn al
mitului lui Ahile”: „~mi pl\cea s\ g\sesc `n
paginile de moralist ale lui Pârvan `ndemnul `ntr-o existen]\ eroic\, mândr\ [i nobil\. Chiar tragismul lui Pârvan mângâia nu
[tiu ce vivacitate ascuns\ a tân\rului care
prefera calea grea [i plin\ de lupte solu]iei
de via]\ confortabil\ [i la[\”.
O mare problem\ a fost recitirea marelui istoric imnograf `n comunism. „Idealismul” s\u bine marcat, „religiosul”, dar mai
ales „misticul” Pârvan. Elevii [i discipolii
s\i, deveni]i ei `n[i[i istorici notorii, dar sub
tirabia noii viziuni materialiste „marxiste”
despre via]\, au c\utat s\ explice cât s-a
putut „ra]ionalitatea” scrierilor pârvaniene,
s\-i strecoare discursul greu de substan]\
transcendent\, `ntre Scylla [i Caribda ale
noii dogme. „Dup\ cum au subliniat exege]i
competen]i ca Em. Condurachi sau Radu
Vulpe, va scrie noul editor al Memorialelor, Ion Vartic, autorul Geticei, situându-se
pe o pozi]ie idealist\, nu a `n]eles marxismul (de[i nu se poate afirma c\ l-ar fi ignorat) [i `n ciuda faptului c\ a dovedit o mare
dragoste [i compasiune fa]\ de masele
populare, `n special pentru ]\r\nime, el le
considera un amalgam inert, amorf, incapabil s\ aib\ un rol central `n istorie, incapabil s\ schimbe cursul acesteia”.
Aeast\ ipocrizie de serviciu, din comunism, fu spulberat\, la un moment dat, de
preluarea lui Pârvan `n simpatia, dac\ nu
chiar `n adora]ia poe]ilor [i scriitorilor
[aizeci[ti mai `ntâi, cu Nichita St\nescu [i
Marin Sorescu `n frunte. „11 elegii” ale lui
Nichita St\nescu, se deschid cu dou\ dedica]ii edificatoare: „Eegia `ntâia/ ~nchinat\
lui Dedal, `ntemeietorul vestitului neam de
arti[ti, al dedalizilor”. Iar Elegia a doua,
„Getica/ lui Vasile Pârvan”. Aflat, de altfel, la Bârlad, [i vizitând vestitul colegiul
„Ro[ca Codreanu”, unde `nv\]ase cândva
[i Pârvan, când cineva i.-a amintit poetului
acest fapt, Nichita St\nescu, `ngenunchind
pe treptele b\trânului liceu, exclamase:
„Placa]i-l `n aur!”
Fire[te c\ ar merita. Dar mai ales recursul
la Etica Magna a nemuritoarei lui Opere, a
Memorialelor sale, `n noul Ritm istoric, imposibil de calificat [i clasificat, din punct
de vedere moral. „Cânta]i, eroi re`ntor[i din
moarte, imnul eroilor care au biruit prin
moarte. Cânta]i biruin]a speran]ei noastre...
Am biruit `n toate `ntrecerile, am biruit `n
toate suferin]ele, (...)”. (Rosalia).
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„Mitocanul interna]ional [i-a dat mâna
cu mitocanul na]ional”
Dan Puric, „Marele Mut” (a[a l-au numit chinezii) a c\rui expresivitate uluitoare `nnobileaz\ str\vechea art\ a pantomimei, este un vorbitor extrem de
nuan]at, pe suportul unei gândiri surprinz\toare [i
complexe. De aceea, mai mult decât orice considera]ie din afar\, pe Dan Puric `l definesc cel mai bine
propriile fapte [i propriile vorbe.

„Capitalismul de grot\ nu are nevoie de cultur\”
Un interviu cu Dan Puric, dac\ e[ti acordat pe frecven]a lui
de emisie, devine, `n mod fatal [i fericit, o tulbur\toare maieutic\ despre adev\rurile fundamentale ale lumii `n care tr\im,
v\zute de pe scândura scenei pe care trude[te. „Când faci un
bine pentru ]ar\ - spune el - nimeni nu-l recunoa[te. Este ca
`ntr-o caricatur\ dintr-un ziar fran]uzesc: o mam\ scap\ copilul
din bra]e `ntr-un râu. Un tân\r, care se afla pe acolo, `[i risc\
via]a, sare `n râu [i salveaz\ copilul. Vine mama copilului [i,
`n loc s\-i mul]umeasc\ salvatorului, `l `ntreab\: «Dar basca
unde este?». Ei bine, asta mi se `ntâmpl\ mie de 20 de ani, cu
autorit\]ile din România: m\ `ntreab\ de basc\. {i-mi dau diurna dup\ ce m\ `ntorc din str\in\tate. Ba `mi mai [i scot ochii
c\ mi-au f\cut o favoare, l\sându-m\ s\ plec, s\ joc la Teatrul
Regal din Anglia”.

- V-a]i raportat vreodat\ la dimensiunea economic\ a actului de crea]ie artistic\ pe care `l comite]i?
- ~nainte de toate, trebuie f\cut\ o trecere `n revist\ a
schimb\rii de context istoric. Este evident c\, dup\ 1989, teatrul, arta `n general, a func]ionat conform statutului impus de
ghetoul neocomunist: ca o institu]ie de supravie]uire.. Elementul de via]\ era nul. ~n acest sens, trebuie s\ ne gândim la dou\
etape: pân\ `n 1989 [i dup\ 1989. Pân\ `n 1989, destinul profesionalismului [i al valorii era cel al monopolului ideologic.
Puterea politic\ fiind monocefal\, confisca valorile, pentru a
se legitima prin ele, le instrumenta `n scopuri ideologice, propagandistice, pe ideea de na]ionalism comunist sau de comunism pur [i simplu.
- Na]ionalismul comunist nu e cumva o abera]ie, o stru]oc\mil\? C\ci, se [tie, comunismul este `n esen]\ cosmopolit,
interna]ionalist, iar na]ionalismul ]ine mai mult de doctrinele
de dreapta...
- Cei care au inventat comunismul l-au f\cut ini]ial interna]ionalist. Pe parcurs li s-a stricat juc\ria [i s-a ajuns la na]ionalismul de tip comunist, care este diferit de na]ionalismul
cre[tin-ortodox sau cel de tip masonic.
- Adic\ la un na]ionalism „de partid [i de stat”...
- Exact. Aici, condi]ia artistului era una de lag\r. El era folosit pentru a pream\ri, pentru a l\uda. Doar zona de divertisment
era ceva mai liber\, dar [i aceea era cenzurat\. Asta nu `nseamn\
c\, `n aceste condi]ii, nu s-au produs opere de art\, chiar `n zonele de cenzur\. ~n clipa `n care, `n 1989, s-a spart zidul [i am
intrat `n neocomunism, iar „e[alonul doi” a devenit mafie, for]\
economic\, n-a mai fost nevoie de propagand\ prin sectorul
artistic. Valoarea a fost l\sat\ de izbeli[te, nu mai prezenta nici un
interes, c\ci capitalismul de grot\ nu are nevoie de cultur\.

„Haimanalele politice n-au avut nevoie de
legitimarea prin art\”
- S-a `ntâmplat atunci un contrafenomen
care ]ine de antropologia cultural\: tot ce a
fost pseudo-cultur\ `nainte de 1989, tot
ce a fost de proast\ calitate („Cântarea României” de exemplu, dar nu
`n totalitatea ei, c\ci s-au petrecut acolo [i lucruri bune), a
ie[it la vedere, s-a cristalizat [i a creat o pia]\. O
pia]\ fals\, o pia]\ a
nonvalorii.
- A amatorismului?
- Nu, nu a
amatorismului, pe care nu e
bine s\-l jignim, c\ci el reprezint\ o faz\ a dezvolt\rii artistice. {i eu vin din zona aceea.
Aici e vorba de o pia]\ a nonculturii.
- Caracteriza]i `n câteva cuvinte noncultura.
- Promiscuitate, pornografie, kitsch.
- Ce s-a `ntâmplat cu valorile culturale? Cum au supravie]uit?

Aceast\ formidabil\ locomotiv\ de imagine a
României n-are probleme cu atingerea performan]ei,
ci cu ob]inerea diurnei. Din fericire pentru noi - [i
din nefericire pentru trep\du[ii pseudoculturii - Dan
Puric este (`nc\) tân\r, puternic [i extraordinar de
motivat `n ceea ce face. Lupt\ singur pentru promovarea „brandului România”, de[i nu e luat `n considerare de proiectele MCC.
- Cum spuneam, oamenii no[tri politici – haimanalele politice, de fapt – n-au mai avut nevoie de legitimarea prin art\.
~n aceste condi]ii, marii arti[ti, dezam\gi]i [i deprima]i, s-au
retras `n institu]ii bugetare, cu economii de tip primitiv, `n care
toat\ lumea este egal\. ~n zona de subzisten]\ economic\, mai
exact. Iar `n zonele performante, de televiziune s\ zicem, au ap\rut oameni de calitate `ndoielnic\ din toate punctele de vadere.
- România e vinovat\ `n totalitate de ce i se `ntâmpl\ pe
acest spa]iu al culturii?
- Nu putem s\ arunc\m aceast\ vin\ numai pe spatele României, pentru c\ procesul de mitoc\nizare e interna]ional.
„Familia Bundy”, sitcomurile, toate cultiv\ instinctele gregare.
Mitocanul interna]ional [i-a dat mâna cu mitocanul na]ional.
Mai exist\ [i o problem\ de antropologie cultural\: nivelul cultural al unei ]\ri are leg\tur\ cu gusturile conduc\torilor politici
[i ale liderilor economici. Ei bine, ace[ti lideri, cei din ’90 `ncoace, vor manele, de fapt cultur\ de tip manea. S\ nu se `n]eleag\ c\ a[ avea ceva cu maneli[tii, c\ci nu existen]a acestui
tip de noncultur\ este problema, ci frecven]a [i `ntinderea apari]iei lor la televizor, `n zona divertismentului de proast\ calitate, a b\[c\liei, care a luat locul umorului.

„Dup\ 20 ani de imbecilizare, calitatea este respins\”
- Care este, de fapt, diferen]a dintre
b\[c\lie [i umor?
- ~nainte de ’89, un Toma
Caragiu sau un Amza Pellea
practicau umorul, care este o
valoare a inteligen]ei.. Ca
orice act artistic - vorba lui
Heidegger - umorul te treze[te din rutin\. La noi el
a fost o arm\ de ap\rare [i
de rezisten]\. Umorul are
dimensiuni sacre, spre deosebire de b\[c\lie, care desacralizeaz\ totul. B\[c\lia
este de tip ateu, neantizant,
ea `[i bate joc de orice fel de
valori [i repere. Acest sistem
demolant al valorilor, care apar]ine omului mic, a ie[it `n fa]\.
{i atunci a `nceput s\ se creeze
pe band\ rulant\ doar acest gen
de divertisment, invocând ratingul. Ceea ce este un fals, atât
timp cât excluzi alternativa.
- Telenovelele fac parte din categoria incriminat\?
- Telenovelele sunt specifice lumii a treia. Ele sunt nocive chiar [i pentru actori. Eu nu-mi acuz colegii, Doamne
fere[te, pentru c\ s\racii nu mai au unde
s\-[i practice meseria. Accept\ a[adar s\
joace `n telenovele, amestecându-se cu amatorii. E ca [i când un neurochirurg ar avea mâna
dreapt\ un brancardier, care mai e [i murdar pe
mân\. Imediat se face infec]ie. Prin analogie, a[a
ajungi s\ vezi un actor profesionist `nconjurat de doitrei amatori. {i [ti]i ce se `ntâmpl\? Profesionistului `i
scad reflexele, are loc o contaminare invers\ [i to]i actorii par
amatori. Revenind la noncultur\ `n sensul larg, efectele ei sunt
dezastruoase `n timp pentru consumatori. Hrana aceasta surogat devine din ce `n ce mai agresiv\ [i aproape o chestiune de
[antaj. Dup\ 20 ani de imbecilizare, dac\ oferi calitate, ea este
respins\, c\ci `ntre timp s-a creat dependen]a. Vorba lui
Socrate: pia]a este plin\ de lucruri de care n-am nevoie. Acum
consumatorii au false necesit\]i, false determin\ri.

„Au f\cut din cultur\ un fel de rezerva]ie”
- Spunea]i ceva de alternative. Unele televiziuni au programe culturale.
- Este doar o mimare a alternativei. {i când spun asta m\
gândesc la TVR Cultural sau TVR Interna]ional care sunt ni[te

catastrofe. Ei, s\racii, nu `n]eleg c\ actul de cultur\ este un organism plin de vitalitate [i nu [tiu s\ lucreze cu a[a ceva. Au f\cut
din cultur\ un fel de rezerva]ie, un muzeu. Cultura `nseamn\
coeficient de putere na]ional\. S\ ne uit\m pu]in la ]\rile civilizate. {i acolo este o lupt\ acerb\ `ntre structurile de market [i
cele culturale. {i totu[i, cu excep]ia unor canale super-elitiste cum
este Mezzo, ei reu[esc s\-[i managerieze inteligent poten]ialul
cultural, performan]ele culturale, pe care le „injecteaz\” `n programele [i emisiunile Tv, al\turi de alte emisiuni, unde cultura
func]ioneaz\ mai bine decât izolat\. La noi programele culturale sunt `nghe]ate [i conven]ionale...
- Ca la un parastas...
- Chiar a[a. {i-atunci, omul de cultur\, artistul, care este
viu, n-are unde s\ se duc\: la muzeu nu vrea, `n partea cealalt\
nu-l prime[te nimeni.
- V-a]i confruntat cu aceast\ situa]ie?
- Bine`n]eles. Eu am filmat la BBC, la RTL, `n Anglia, `n
Fran]a, peste tot, cu spectacole de pantomim\. ~n România nu
am apucat s\ intru `n nci o televiziune. Nu m-a primit nimeni,
nici chiar `n Televiziunea Român\. {i n-o spun ca s\ m\ plâng,
v\ r\spund la `ntrebare.
- Poate n-a]i insistat destul...
- Ba da. M-am `nscris inclusiv la concursul de scenarii. Dar,
vede]i dumneavoastr\, ei m\ consider\ tot out-sider, n-am fost
ales. Au pus tot murd\riile lor ieftine, care le ilustreaz\ perfect
natura inferioar\. Pentru c\ oamenii superiori sunt responsabili.
De exemplu, dac\ un om ajunge director al unui teatru na]ional, sau al unei televiziuni na]ionale, el este responsabil fa]\ de
na]iunea respectiv\. {i toat\ strategia sa managerial\ trebuie s\
]in\ seama de aceast\ exigen]\ major\, a interesului na]ional.

„Exist\ dou\ culoare de jogging c\tre cimitir”
- Ce strategie cultural\ ar trebui aplicat\ `n România?
- O politic\ a certitudinii. Eu nu fac exerci]ii socratice asupra
mamei mele. Pe de alt\ parte, cum s\ faci exerci]iu de democra]ie `n valorile na]ionale, punând-o pe M\d\lina Manole al\turi de Noica sau Eminescu? Henry Coand\ a spus c\ avem atât
de multe genii c\ putem da cu `mprumut.. Este o certitudine.
Iar certitudinile `ncep cu con[tiin]a. Am fost debusolat pe vremuri, când un secretar literar de la Ia[i mi-a spus c\ Eminescu
a fost [i poet. „Cum {I poet?” – l-am `ntrebat eu, indignat. „P\i
da, m\, c\ a fost mai `ntâi o con[tiin]\”. O afirma]ie care face
cât toat\ istoria literaturii a lui George C\linescu.
- Ce perspective avem s\ ie[im din situa]ia `n care suntem?
- {ti]i ce coeficient de inteligen]\ [i de talent are poporul
\sta? V\ rog s\ m\ crede]i, pentru c\ vorbesc `n cuno[tin]\ de
cauz\, `n dou\ s\pt\mâni Televiziunea Român\ poate deveni,
`n materie de divertisment, cea mai performant\ din lume.
Ceea ce, evident, nu se va `ntâmpla, din cauza acestei dictaturi
a nonvalorii. Dar vine o genera]ie foarte bine `narmat\ genetic
`mpotriva acestor rechini, care le va pune mari probleme peste
10-15 ani. Asta este, `n cultur\ depunerile sunt lente. Mai ales
c\ acum avem o [coal\ de teatru distrus\, o ciuperc\rie de
academii de teatru din care actorii ies f\r\ preg\tire [i f\r\ perspective... ~n momentul de fa]\ exist\ dou\ culoare de jogging
c\tre cimitir: pensionarii, care sunt mor]i de vii, [i tinerii, care
sunt deja pensionari.
- Exist\ alternativa emigr\rii…
- Da. {i asta este, de fapt, criza tineretului de la noi: din
zece in[i nou\ pleac\ afar\. Iar problema este c\ ei nu pleac\
din cauza banilor, ci din cauza imposibilit\]ii de a se manifesta.
Aceast\ criz\ a poten]ialului care n-are unde s\ se manifeste, a
fost creat\ de nonvalorile iresponsabile din România, care nici
m\car nu-[i pun problema ce face tineretul dup\ ce termin\
[coala. Iar reac]ia acestuia de a pleca, este corolarul replicii
vulpii din „Micul prin]”: „Dac\ vrei s\ fim prieteni, `mblânze[te-m\, educ\-m\. Dac\ m-ai educat, e[ti responsabil”.
- Deci, `nc\ o dat\, exist\ o solu]ie de supravie]uire?
- Noi, ca popor, pentru a supravie]ui, trebuie s\ ne retragem `n mun]i - `n cultur\. Altfel ne calc\ gorilele cu Jeep-ul.

Interviu de Miron Manega
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mun]i `nal]i, ferit de curen]i, cu cea]\ [i
umiditate din abunden]\ (niciodat\ cu z\pad\) este pe timpul verii (pe c\lduri `n\bu[itoare) un spa]iu ideal pentru fermenta]ie. La aceasta contribuie [i apa de izvor
din preajm\ (curat\, dulce, f\r\ duritate)
[i p\mântul (a[a-numitul „sol de cinabru”, de culoare ro[ie-portocalie) – care
dau calitate, limpezire [i arom\ b\uturii.
Re]eta prepar\rii maotaiului a r\mas
neschimbat\ de câteva sute de ani (practic, de la descoperirea sa). Sorgul (produsul din care se extrage binecuvântatul
alcool) este fiert `n aburi – [i apoi l\sat
la fermentat o lun\ de zile, `mpreun\ cu
drojdie de grâu, `n pivni]e speciale, s\pate `n cinabru. Urmeaz\ câteva distil\ri
[i referment\ri, `nso]ite de tot felul de combina]ii. Apoi, fiecare produs de distila]ie
se depoziteaz\ separat, `n recipiente de
por]elan, timp de trei ani (`n acela[i p\mânt d\t\tor de noroc) `n vederea sporirii
parfumului [i reducerii gradului de duritate. La cap\tul acestui lung proces de
alchimie, mae[trii maotai[ti recurg din
nou la ni[te combina]ii secrete, redepozitând licoarea rezultat\ pentru alte trei

luni, `nainte de a fi trimis\ la `ntâlnirea
cu omul.
~n prezent, produc]ia anual\ de maotai dep\[e[te un milion de galoane – fa]\
de numai 15.000 de galoane, cu vreo 60
de ani `n urm\. Cre[terea acestei produc]ii
n-a clintit `ns\ nici cu o centim\ calitatea
maotaiului – clasat al doilea, dup\ coniacul fran]uzesc, la un concurs interna]ional ]inut cu mai mul]i ani `n urm\;
ast\zi, dup\ preferin]e, aflându-se la
egalitate, el devenind lux [i necesitate pe
toate pie]ele bune ale lumii. ~ntre altele,
cele 52 de grade – la cât `[i men]ine constant maotaiul t\ria – slujite cu dragoste
[i chibzuin]\, nu dau niciodat\ bine
cunoscuta (rea) stare de mahmureal\
dup\ be]ie.
{irul nesfâr[itelor feluri de mâncare
mai este `ntrerupt, din când `n când, de
oferirea unor prosoape parfumate [i aburinde, pentru [tergerea (masarea) fe]ei [i
a mâinilor. Acest mic ceremonial revigoreaz\, bine dispune, `ncânt\ – [i (ciudat!) reanim\ pofta de mâncare.
S-ar putea crede, la cap\tul acestui
festin – negarnisit `ns\, nici pe departe,
cu tot ceea ce `nseamn\ buc\t\ria chinez\ – c\ acest conplanetar al nostru, chinezul, este un gurmand f\r\ pereche. Nimic mai fals, mai ofensator. ~ntr-adev\r,
`n China se m\nânc\ tot – sau aproape
tot – din „rodul p\mântului”. O vorb\
(glumea]\) zice c\ se m\nânc\: tot ce
mi[c\ pe p\mânt, `n afar\ de ma[ini; tot

ce zboar\ `n aer, `n afar\ de avioane; tot
ce `noat\ `n ap\, `n afar\ de submarine.
Regula de fier a buc\t\riei chineze este:
nimic nu se pierde, nimic nu se arunc\,
totul se transform\, se combin\, se distileaz\, se rafineaz\ – se consum\. De
aceast\ regul\ nu scap\ alga, [arpele,
meduza, rechinul, câinele, maimu]a, crizantema. {i, desigur, orezul – din care se
extrag nici mai mult, nici mai pu]in de
100 de preparate. Un paradox al rafinamentului gastronomic – la care s-a ajuns
nu din lux, ci din nevoie [i foame. Nenum\ratele [i tentantele feluri de mâncare
– utilizând `ntreaga gam\ a gustului:
s\rat-dulce-acru-amar-iute – sunt ponderate de o miniaturizare pe m\sur\, care
ac]ioneaz\ eficient, al\turi de competen]a buc\tarului-artizan-biolog-medic,
capabil s\ aduc\ aceste soiuri de alimente `n punctul optimei lor asimil\ri.
St\pân [i nu rob al burdihanului, chinezul face din actul mesei un ceremonial
delicat, din care nu lipsesc sobrietatea [i
cump\tarea, trecute de timp `n `n]elepciune proverbial\: „M\nânc\ [i bea `ntotdeauna cu trei `nghi]ituri mai pu]in” –
dup\ care: „F\ dup\ fiecare mas\ 99 de
pa[i, ca s\ tr\ie[ti 99 de ani”.
…Noaptea – când p\r\seam „Ra]a
Pekinez\” [i m\ `ndreptam c\tre Palatul
de Var\, locul destinat pu]inelor ceasuri
de somn – sub luminile exotice ale enigmaticelor reclame, ora[ul era un univers
stors dintr-o rodie coapt\.

`n dreapta, clipirea complice a farului. Niciodat\ n-am `n]eles de ce m\tura
fuiorul acela de raze livide glota lichid\
a neantului: doar pesc\ru[ii fosforescen]i
patrulau de-a lungul falezelor, c\utând
cadavre de `ngeri.
Se afla acolo un loc privilegiat,
o movil\ de nisip foarte fin, peste care
trona fantoma sidefie a unui nautilus.

Acolo `ngenuncheam. Port `nc\ pe pielea rotulelor, ca document al evlaviei
mele profesionale, scrijeliturile – acum
cicatrizate – ale acestei genuflexiuni.
Acolo, pe spiralele sleite ale scoicii imperiale, a[ezam cu fa]a spre hexametrii
marini micul meu Remmington portativ,
deschideam cutia ro[cat\, [i claviatura lui
`ncepea s\ cl\n]\ne de spaima stelelor.

O a[ezam cu mare grij\, `ntr-un anumit unghi fa]\ de punctul cel mai sumbru al orizontului. Puneam `n mi[care
dispozitivul automat care o alimenta cu
hârtie. Apoi, m\ `ntindeam `n nisipul
`nc\ fierbinte, [i-n timp ce ma[ina `[i
pornea ]\c\nitul de meli]\ inspirat\, num\ram `n gând pân\ la zece [i... adormeam.
Ce somn f\r\ vise!...
M\ trezeam abia `n tulbureala zorilor, când caii de mare tocmai ispr\veau
de corectat cele câteva gre[eli dactilo de
pe foi]ele u[or umezite, [i, `nainte de a
disp\rea cu ultimul val nocturn care `nchidea por]ile m\rii, `mi f\ceau un semn
frivol de adio.
Atunci adunam `n grab\ foile scrise,
luam din nou la sub]ioar\ ma[ina – parc\
mai grea acuma, de nesomn – [i `n[f\c`nd
din mers hlamida care-[i pierdea treptat
rigiditatea s\rat\ m\ `nf\[uram `n ea, [i
reveneam la hotel.
~n camerele lor f\r\ so], hermafrodi]ii
obosi]i de spectacol sfor\iau melodios. La
prânz, noul meu volum ie[ea de sub teasc...

Un drum `n China (III)
Incendiu la Casa Alb\
ION ANDREI}|
Vorbeam, `n precedenta mea relatare
din China, despre norocul de-a te `ntâlni
cu miraculoasa b\utur\ maotai. ~nainte
de-a intra `n detaliile acestei vr\jitorii,
`ng\dui]i-mi s\ v\ relatez o `ntâmplare
strict autentic\. Fostul secretar de stat
american Henry Kissinger poveste[te `n
memoriile sale cum pre[edintele Richard
Nixon, deschizând o sticl\ de maotai –
primit\ cu prilejul c\l\toriei sale `n China
– a v\rsat din neaten]ie câteva pic\turi
pe mas\. Tocmai atunci, unuia din convivi i-a sc\pat chibritul cu care `[i aprinsese trabucul. Masa a fost cuprins\ imediat de fl\c\ri, iar Casa Alb\ – adaug\ cu
umor Kissinger – era s\ fie amenin]at\
de un incendiu.
Maotai – b\utura na]ional\ chinez\ –
provine din or\[elul cu acela[i nume:
Maotai; o a[ezare micu]\, cu 5.000 de
locuitori, din jude]ul Renhuaia, provincia Guizhou, aflat\ `n sud-vestul ]\rii.
Acest loc, situat la 400 de metri deasupra m\rii, `nconjurat din toate p\r]ile de

Un poem `n
proz\ de
{tefan Aug.
Doina[

Ah, când am s\ rev\d ]ara aceea?...
Oficial, sosisem acolo ca simplu turist,
dar dup\ câteva ore toat\ lumea [tia c\
sunt scriitor. Noaptea târziu, dup\ ce Ursa
trecea hotarele Hiperboreienilor, vecinii
no[tri cu barb\, eu p\r\seam hotelul o
dat\ cu hermafrodi]ii care plecau `n cârduri la circ, m\ desp\r]eam de ei pe Magistral\, [i coboram spre mare.
Plaja era aproape. Un vânt s\rat apreta
brusc hlamida mea de culoarea vi[inei, o
lep\dam din mers ca pe o armur\ scor]oas\, [i – gol, cu mica mea tain\ la sub]ioar\ – `notam prin nisip pân\ ce z\ream,
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Moartea lui Octavian Goga
relatat\ de un martor ocular
Interesul pentru literatur\ s-a extins
`n acest secol atât de mult, `ncât a incorporat [i zonele secundare, precum laboratorul crea]iei [i biografia autorului. S-a
ajuns astfel la publicarea de jurnale, coresponden]e, carnete, m\rturii ale contemporanilor, albume cu fotografii ale autorului, ale manuscriselor, ale obiectelor [i
vestimenta]iei care i-au apar]inut etc., etc.
~n acest zel documentarist s-a recurs
[i la anchetarea acelor oameni simpli
care au alc\tuit personalul de serviciu `n
casele respectivelor personalit\]i. Astfel,
Georges Painter se folose[te `n monumentalul studiu biografic dedicat lui
Marcel Proust de declara]iile ob]inute de
«La `nceputul lunii mai 1938, am plecat de la Bucure[ti la Ciucea, cu ma[ina,
`mpreun\ cu poetul, care se `ntorsese de
curând din str\in\tate. Doamna Veturia
Goga r\m\sese la Bucure[ti. La 4 mai, a
doua zi dup\ sosire, poetul manifesta cea
mai bun\ dispozi]ie [i stare de s\n\tate.
Spre prânz a plecat, `nso]it de Alexandru
Hodo[ cu so]ia, la Cluj, pentru a lua masa
la prietenul lor comun, avocatul Laurian
Gabor. La `ntoarcere, pe la orele 17, poetul era foarte vesel, `ntrebându-m\ de
preg\tirile pentru masa de a doua zi, când
trebuia s\ soseasc\ `n vizit\ un principe
de Bourbon. Pe când vorbeam la telefon
cu sta]ia piscicol\ Poeni, de la care a[teptam p\str\vii pentru masa ce urma s\

PU{I DINULESCU
A murit Mihai Elin! ~n acest sfâr[it de
ianuarie sinistru, cu geruri grele, cu amenin]\ri sociale de tot felul, moartea a venit
ho]e[te [i l-a luat din somn.

E timpul ceva viu? se-ntreba el `n poemul E timpul fiul luminii?
{i continua:
Poate e timpul doar energia de r\spuns,
stafia unei lumi strivite de-a noastr\?
Când se sfâr[e[te timpul `ncepe altceva?
Sau:
Acela[i timp `[i `mparte mereu noi
pustiuri?
S\ fim doar spori ai `n]elesului prin
timpul dens?
Realul e respira]ia timpului? Ori mai
degrab\ e invers?
Ce st\ `n nemi[care `n spatele timpului?
Pentru ce timpul na[te [i ucide f\r\ `ncetare?
Raza cea nemuritoare e fug\ de timp
Sau `ns\[i fa]a timpului este?
Sau:
Exist\ [i alte timpuri gonind fiecare `n
alt\ direc]ie?
Ce se `ntâmpl\ când se izbesc dou\
timpuri?
Mai `ncepe ceva când timpul s-a sfâr[it?

la ultimii servitori pe care i-a avut autorul romanului „À le recherche du temps
perdu”. S\ recunoa[tem c\ cercet\torii
istoriei literaturii române[ti nu s-au
gr\bit s\-[i dezvolte investiga]iile lor [i
`n aceste direc]ii. Se pierd astfel m\rturii
de mare importan]\ istoriografic\, pe
care tânguirea ulterioar\ a biografului
r\mas cu numai legenda autorului studiat nu are cum s\ le suplineasc\.
Simion Socaciu, ast\zi osp\tar la
Casa Universitarilor din Bucure[ti, a stat
`n serviciul poetului Octavian Goga ultimii 12 ani ai vie]ii acestuia, fiind profund
ata[at suflete[te de el. Iat\ ce relateaz\ `n
leg\tur\ cu sfâr[itul marelui poet. (A.L.)
aib\ loc, am auzit din salonul vecin o
chemare insistent\ [i neobi[nuit\, care m-a
nelini[tit. Am alergat repede acolo [i l-am
v\zut pe poet la intrarea din salon `n baie
alunecând pe covor. Ultima lui exclama]ie articulat\ a fost: cu mine a]i terminat. Parc\ o aud [i ast\zi. Partea dreapt\ a
corpului `i era paralizat\. Era palid [i a
`nceput s\ vorbeasc\ incoerent. Am deslu[it c\ `i chema pe so]ia sa [i pe medici.
Toat\ drama aceasta, al c\rei martor am
fost numai eu, s-a petrecut `n cel mult
zece minute.
Au sosit `n grab\ prietenii Alexandru
Hodo[ [i Laurian Gabor, care erau `n gr\din\. Apoi a sosit de la Bucure[ti cu avionul doamna Veturia [i profesorii dr. Iuliu

Octavian Goga, `mpreun\
cu mama sa, Aurelia,
la R\[inari, `n 1935
Ha]ieganu [i I. Minea, de la Cluj, iar de la
Bucure[ti prof. Bazil Teodorescu, medicul curant al poetului. Tot ce s-a `ncercat
a fost zadarnic. Congestia cerebral\ era
grav\ [i ireparabil\, `n ziua de 6 mai s-a
ivit [i o congestie pulmonar\. Bolnavul se
agita u[or, p\rea c\ `n]elege ce se petrece
`n jur, dar nu mai putea reac]iona. Cu
mâna stâng\ strângea u[or col]ul pernei.
Cea dreapt\ era cu totul paralizat\.
Agonia a durat dou\ zile, `n consternarea

so]iei, a rudelor apropiate din familia Constantin Buc[an [i a numero[ilor prieteni
care veniser\ la vestea bolii grave a poetului. ~n ziua de 7 mai 1938, la orele 14 [i
un sfert, s-a stins din via]\. Avea numai
57 de ani.
Ce a urmat se [tie din ziarele vremii,
care au relatat pe larg `nmormântarea cu
funeralii na]ionale.»

Relatare consemnat\ de
BUCUR }INCU

CE ALTCEVA ~NCEPE CÂND
TREPTELE S-AU SFÂR{IT?
N\scut `n 1941 la Bra[ov, cu tat\ german (`l chema
pe numele adev\rat Egli) [i
mama românc\, a f\cut filologia francez\. A tradus cu
str\lucire, de[i cu râvn\ de
franciscan kilometri de pagini, nu numai din francez\,
dar [i din englez\, italian\ [i
spaniol\. Poemelor lui Cesare
Vallejo le-a `mp\rt\[it cele
mai ales `nfiorate pagini.
~n 1968 a debutat cu
poezii proprii (Treaz `ntre dou\ cadrane),
`n colec]ia Luceaf\rul a Editurii pentru
literatur\. Abia `n 1989 a continuat, cu
Vremea c\l\toriilor. {i aici s-a oprit.
~ntr-o carte de nici o sut\ de pagini, care
o mai cuprindea [i pe prima.
Cu o zgârcenie de Bacovia, când al]i
poe]i fac emoragii de cuvinte, cu `ntreb\ri
[i tulbur\toare idei asupra noimelor lumii,
Mihai Elin merit\ `n literatura român\ un
loc pe care ni[te critici fripturi[ti, prea
plini de sine [i de propria lor mediocritate l-au l\sat `n putreziciunea uit\rii.

AUGUSTIN FR|}IL|
{i Augustin Fr\]il\, poet [i interpret de poeme ale colegilor, ne-a p\r\sit `n aceast\ iarn\ lung\ [i neprietenoas\. Am petrecut multe nop]i `n
apartamentul lui Nichita St\nescu [i,
`n câteva rânduri, m-a `nso]it `n peregrin\ri prin ]ar\ `mpreun\ cu al]i scriitori. A fost un prieten exemplar, cu
origine ardeleneasc\, [i, `n calitate de
redactor-[ef al Editurii ALFA, dup\
1990, a `ngrijit [i `nfiin]at colec]ii de

Mihai Elin
`n anii ‘70

Dar poezia aceasta
despre timp, de care era
vorba mai sus simt nevoia s-o citez, din nou,
acum `ntreag\, `n `ncheiere, l\sându-l pe poet
singur pe calea din netimp de unde ne prive[te
`nc\, poate, cu ochii lui
mereu aten]i [i gravi,
senini ca cerul care-l
`nghite `ncet-`ncet...

E timpul ceva viu ?
E timpul fiul luminii? Ori mai degrab\
e invers ?
Poate e timpul doar energia de r\spuns,
stafia unei lumi strivite de-a noastr\?
Când se sfâr[e[te timpul `ncepe altceva?
Ce culoare avu tunetul na[terii timpului?
Are timpul vedere ?
Acela[i timp `[i `mparte mereu noi
pustiuri?
S\ fim doar spori ai `n]elesului prin
timpul dens?

excep]ie. Are câteva volume notabile:
„Plaja nudi[tilor”, „Gramatica mor]ii”
[i nenum\rate traduceri din francez\
[i italian\. Augustin Fr\]il\ a pus pe
muzic\ versuri ale lui Nichita, `n dou\
discuri remarcabile, [i a fost un adev\rat prieten al colegilor optzeci[ti. Pe
Augustin l-am avut invitat `n câteva
emisiuni de televiziune [i mi-a pus pe
muzic\ versuri din perioada `n care ne
vedeam aproape zilnic. Adio, Augustin, suflet vibrând sensibil ca o coard\
de chitar\! (M.M.)

Realul e respira]ia timpului? Ori mai
degrab\ e invers?
Ce st\ `n nemi[care `n spatele timpului?
Pentru ce timpul na[te [i ucide f\r\
`ncetare?
Raza cea nemuritoare e fug\ de timp
Sau `ns\[i fa]a timpului este?
Are timpul vedere?
Exist\ [i alte timpuri gonind fiecare `n
alt\ direc]ie?
Ce se `ntâmpl\ când se izbesc dou\
timpuri?
Mai `ncepe ceva când timpul s-a sfâr[it?
Incotro alearg\ iu]indu-se timpul pe
muchia cifrelor,
pe treptele-n spiral\, pe treptele turnului absolut
care-n urm\-i se n\ruie?
E timpul fiul mor]ii? Ori mai degrab\
e invers?
Are timpul vedere?
Ce altceva `ncepe când treptele s-au
sfâr[it?

Prozatorul [i poetul GABRIEL IUGA
În iarna aceasta lung\ [i neprietenoas\, brusc, `ntr o diminea]\, am aflat cu uimire despre dispari]ia prozatorului [i
poetului Gabriel Iuga. L-am cunoscut la venirea mea `n
Bucure[ti, era un boem care cerceta zona restaurantului
Podgoria [i, `n anii ‘70, `mpreun\ cu al]i scriitori de vârst\
apropiat\, a f\cut greva foamei. Gabriel Iuga a fost un poet
ce a cultivat versul clasic, dar a scris [i câteva romane bine
primite de critica literar\. Ultimele titluri au fost „Pânda” [i
„C\ma[a de trandafiri”. A f\cut parte din cenaclul LITERATORUL. Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n pace! (M.M.)
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VICTORIA MILESCU
Mircea Micu r\mâne poetul care se identific\ u[or prin linia poemelor sale voit sentimentale, inducând o savoare paseist\, [i nu
cred c\ e deloc descalificant `n a fi perceput ca
sentimental cât\ vreme se face trimitere la sentiment, `ntr-o epoc\ `n care sentimentul e privit
ca fiind mai mult o sl\biciune. {i `n volumul
Poeme sentimentale (Editura C.N.I. ,,Coresi“,
S.A., Bucure[ti, 120 p., 2004), Mircea Micu
r\mâne acela[i mare [i duios poet scriind cu o
impresionant\ consecven]\ poezii de o mare
c\ldur\ sufleteasc\, convins de eterna adresabilitate a poeziei c\tre suflet, c\tre acea ,,ra]iune“ a inimii. Este poetul care a scris `n literatura român\ cele mai frumoase poezii `nchinate
mamei, vibrând de o profund\ [i dureroas\ autenticitate. ,,Mam\, eu te-am visat trecând/ Peun fir de nor, pe-un câmp de zare,/ Firavu-]i

RISIPITORUL DE SENTIMENTE

trup amestecând/ Cu zbor de paseri c\l\toare./
Mam\, eu te-am strigat s\ stai,/ era un drum
ciudat, de spume/ Unde plecai, de ce plecai?/
Spre care `nceput de lume?// Erai frumoas\ [i
aveai/ Aripi de `nger, albe, mam\,/ {i te strigam
[i n-auzeai/ Sau nu vroiai [i mi-era team\./
Acele paseri argintii/ Mi te duceau din vis,
u[oare,/ ~n zborul lor de ve[nicii/ T\cute [i
nep\s\toare“ (Fantezie cu mama). {i totu[i,
Mircea Micu nu este poetul captiv `n formulele
clasice, a c\ror armonie o pre]uie[te [i o practic\ str\lucit. Poemele acestei c\r]i nu sunt numai sentimentale, ci [i pline de o anume ,,umanitate”, `n sensul unei tandre [i pline de `n]elegere aplec\ri spre omul obi[nuit din preajm\,
cu mica sau marea lui dram\, c\reia poetul `i
surprinde semnifica]ia, simbolul, uneori cu triste]e, alteori cu ironie. ,,Privi]i-l cum se duce

hipnotic, ireal, /Parc-ar p\[i din val `n val/ Coborâtul din noapte, preaostenitul,/ Cel pe care
luna l-a `njunghiat cu cu]itul./ Toat\ noaptea a
aruncat c\tre voi/ Meteori]i [i stele puhoi/ De
iluzii colorate [i speran]e/ De la nemaipomenite distan]e./ Nu mai are nimic de-mp\r]it…/
Cuvintele i s-au topit,/ Sângele i s-a scurs ca
mierea din trup/ {i a r\mas pustiu ca un stup/
Din care albinele au plecat f\r\ `ntoarcere./
Pân\ la noapte va fi s\rac [i t\cut/ Plimbânduse pe str\zi necunoscut./ ~ntr-o zi, n-o s\ mai
poat\ migra/ Spre `mp\r\]ia lui UNDEVA…/
Vl\guit [i gol, secat din r\d\cin\,/ va trece ca
un abur spre o alt\ lumin\/ Spre adânc, cu
ochii mistui]i de o patim\ bolnav\/ Ca Empedocle `n oceanul de lav\“ (Noaptea risipitorului). Cel mai reprezentativ poem `n sensul
recept\rii unei realit\]i imediate [i dezolante `n

cheie postmodern\ este ,,Despre mor]i [i porumbei“, a c\rui curgere aparent rece [i deta[at\ accentueaz\ tragismul existen]elor mici,
insignifiante: ,,Ieri am v\zut un mort adus la
bloc…/ Din motive temeinice era adus acas\/
`ntrucât cimitirul unde urma s\ fie `ngropat/ nu
avea capel\./ {i atunci, s\ nu stea undeva aruncat,/ de fapt, p\r\sit [i f\r\ lumânarea tradi]ional\,/ familia l-a adus acas\ cu orice risc./ Riscul nu era de natur\ material\./ (To]i preg\tim
pentru moartea p\rin]ilor un cinci milioane)/
era ceva mai complicat…” (…) Impactul emo]ional e regizat subtil – atuul mae[trilor genului. ~n contextul actual `n care prolifereaz\ o
poezie a degrad\rii, a obscenit\]ii [i trivialului,
violentând deliberat cuvântul, Mircea Micu
r\mâne un sentimental lucid, pre]uind cuvântul
care la rândul s\u `i aduce pre]uire.

{ERBAN CIONOFF UN ROMÂN LA CURTEA «MARELUI HAN»
Prin cel de-al optulea deceniu al secolului
XX, un scriitor român- Mircea Micu- a efectuat o vizit\ de documentare `n „`ndep\rtata [i
misterioasa Mongolie”. „La `nceput am ezitat
[i am cerut r\gaz de gândire. Mi-era fric\ de
lunga c\l\torie aerian\.”- `[i aminte[te el, dup\
care se gr\be[te s\ adauge, cu o dezarmant\
sinceritate: „Am luat rela]ii de la cei care mai
fuseser\ `n aceast\ ]ar\. Unii m-au sf\tuit s\
merg cu trenul: dou\ s\pt\mâni! Al]ii au decretat `ncurajator; dac\ e s\ mori, tot mori! A[a c\
m-am hot\rât!”
La cap\tul acestei c\l\torii - curat la cap\tul
lumii! - a ie[it acest captivant volum: „Singur
`n Mongolia”, ap\rut recent, `ntr-o nou\ edi]ie,
la Editura Literatorul. Cum autorul efectuase
„vizita de documentare” la invita]ia Uniunii Scriitorilor din Mongolia, era [i firesc ca o bun\
parte din notele de drum s\ `l ocupe relat\ri din
[i despre cele v\zute [i auzite `n }ara Marelul
Han. {i,trebuie s\ o recunoa[tem, Mircea Micu
este un brav reporter din tran[eele unei asemenea vizite de lucru. Are ochiul vigilent [i peni]a
mereu ascu]it\, [tie s\ suprind\ dincolo de pre-

cau]iile de protocol (numai cine a trecut prntro asemenea „vizit\ prieteneasc\” m\ va `n]elege!), dar, mai ales, are [tiin]a de a suprinde
emo]ia sincer\ [i simpl\ din faptul cotidian.
Iat\ `ntâlnirea cu „fascinantul De[ert Gobi”:
„Se zice c\ `n fiecare noapte, un cal de fum evadeaz\ din compactul hergheliei, str\bate stepa
`n galop nest\vilit se ridic\ `n dou\ picioare [i,
din când `n când, `ntoarce capul spre un c\l\re]
ipotetic, nechezând ostenit [i duios. Apoi, totul
reintr\ `n normal.” Sau: „Pâlpâie focul `n ]ara
iurtei.Un c\l\re] de fum apuc\ drumurile care
duc spre Nic\ieri. Luna st\ ca un gong inutil tr\gând cu ochiul la arlechin.// Se zice c\ `n asemenea nop]i caii s\lbatici poart\ `n spin\rile lucioase
miresme p\r\site.”
Dar, adev\ratul jurnal de c\l\torie al lui
Mircea Micu este cel despre Mongolia Marelui
Han, supranumit Fiul Marelui Cer Albastru. Fire[te, este vorba despre Gingis-han. Treptat, Mongolia real\, pe care trebuie s\ o cunoasc\ `n calitatea sa oficial\ Mircea Micu, las\ locul unei
Mongolii imaginare. Ne `ntâlnim aici cu o parabol\ despre vraja, otrava, fascina]ia [i, deo-

potriv\, drama dureroas\ a Puterii. Iar Marele
Han nu mai este doar o transfigurare a personajului istoric, ci devine un simbol sau un arhetip
al acesteia: „Nu iertase nimic `n drumul s\u
spre cucerirea unei puteri totale. Omora prin
[iretenie sau direct. Prieteni [i chiar rude, regi
supu[i peste noapte, f\r\ r\zboi, venind `nc\rca]i de daruri s\ i se `nchine, [amani ce-i prevesteau insuccese [i groz\vii.” Sfâr[itul `l va
afla singur [i p\r\sit de to]i, dar nu `nainte de a
fi primit vestea despre moartea fiului cel neascult\tor, Djoci. Imaginea pierdut\ a soa]ei sale,
Bordu, i se va ar\ta, premonitoriu, ca o ultim\
n\lucire, a[a cum fusese ea, demult, `ntr-o tinere]e pe care o tr\dase pentru totdeuna: „Soarele
`i lumina trupul frumos, str\lucea `n din]ii lui
albi ca florile de nuf\r, [i pânza sub]ire cu care
`i era `mbr\cat trupul ei elastic tremura ca b\tut\ de vânt.”
Aceasta ar fi povestea Marelui Han cu p\r
ro[cat „nomadul sedus de ideea de a deveni
st\pânul lumii”- a[a cum a descoperit-o [i a t\lm\cit-o `ntr-o perfect anodin\ [i prozaic\ vizit\
de documentare `n Mongolia, Mircea Micu, `n

calitatea sa de reprezentant al Uniunii Scriitorilor din R S România. De aici porne[te, `ns\, [i
o alt\ „poveste de dincolo de poveste”, despre
care ne l\mure[te autorul `n paginile finale ale
c\r]ii:„Am fost, am v\zut, m-am `ntors. Am `nceput un serial `n «Luceaf\rul» pe care l-am ]inut
vreme de 5 ani. Pe m\sur\ ce m\ documentam,
pe m\sur\ ce m\ l\sam furat de uria[a personalitate a Marelui Han genial [i analfabet, am socotit c\ e foarte u[or s\ strecor mici «[opârle»
nevinovate la adresa «celui mai iubit fiu al poporului» [i a consoartei sale.” Numai c\, niscai
cititori, de peste hotare!, au descoperit similitudinile [i le-au semnalat. Nu chiar oriunde, ci tocmai `n cotidianul englez „Times”! Mai departe,
nici c\ mai este nevoie s\ mai povestesc!...
Culmea!, reeditând, dup\ dou\zeci de ani,
jurnalul s\u de c\l\torie `n Mongolia, Mircea
Micu ]ine, din nou, s\ ne [ocheze. El nici nu pozeaz\ `n „dizident” [i nici nu d\ c\r]ii sale statutul „literaturii de sertar”! De ce a ales aceast\
cale?- el nici c\ se mai obose[te s\ ne spun\.
De[i, pentru cei care `l cunosc, r\spunsul lui
Mircea Micu nici nu este greu de b\nuit.

Poezia `ntre modele [i imaginarul hermetic AURELIU GOCI
PETRU SOLONARU, „OR”,
EDITURA SEMNE, BUCURE{TI, 2009
Un poet surptinz\tor, un unicat `n contextul
`nghesuielii post –([i post post) moderniste, un
adept declarat [i `nzestrat al modelului hermetic
barbian, este necunoscutul Petru Solonaru, de
care, de[i se afl\ la vâesta maturit\]ii, pân\ la `ntâlnirea cu coperta acestui volum, nu am auzit.
Autor al `nc\ unei c\r]i de versuri, `n care, ne
spune dl. Nicolae Georgescu, varienteaz\ obsesiv pe ideea lui „~ntru”, din sistemul lingvistic
metafizic al lui Constantin Noica, nu pare s\ fi
frecventat via]a literar\ [i nici aventura filologic\ a celor care se dedic\ unei `ndoielnice [i
nesigure cariere poetice.
Emula]ia crea]iei ermetice `n jurul poeziei
lui Ion Barbu, autor genial, `ntr-adev\r de dimensiuni universale, cel care a apropiat poezia de
matematic\, al\turi de care inginerul Paul Valery
este un biet amator, a r\mas un proiect ne`mplinit. Un poet precum Dan Botta, care a pornit
de la modelul barbian, a ajuns el `nsu[i la o formul\ liric\ individualizant\, construindu-[i o oper\ de mare scriitor, `ntr-un context literar defavorizant.;Emil Gulian a r\mas un epigon nerealizat, dar, dintr-o alt\ genera]ie [i la un nivel
cultural superior, Cezar Baltag a reluat proiectul
barbian aproape explicit cu volumul „R\sfrângeri”, dar mai departe neextinzând decât spiritul
ludic. ~n rest, inflexiuni, reminiscen]e, relu\ri
barbiene se fac recognoscibile `n operele multor
poe]i f\r\ ca barbianismul s\ reprezinte pecetea
structurant\, constituiind, mai de grab\, un factor catalizator al creativit\]ii fiec\ruia.
~n volumul „Or” am remarcat universul
compact, imaginarul poetic bine conturat [i eleganta limb\ literar\, morfologia criptic\, `n care
ar fi de subliniat aparoi]ia rarisimului dativ etic,

dar [i sintaxa arborescent\ care performeaz\ o
metafizic\ a cuvântului [i necuvântului. Spre
deosebire de poezia lui Ion Barbu – altminteri,
asem\n\rile sunt ame]itoare – textele dlui Petru
Solonaru folosesc din plin verbul. Ion Barbu l-a
evitat pentru c\ verbul `nceamn\, prin defini]ie,
mi[care, o dinamic\ specific\, ori, autorul „jocului secund” ambi]iona s\ construiasc\ un univers
`nchis, `nghe]at, cerebralizat, ori dl Petru Solonaru
uziteaz\ verbul, vorba lui Eminescu, cu „asupra
de m\sur\”, pentru a sugera contrariul, un teritoriu mi[c\tor, pulsatoriu, pregnant, dup\ cum ne
spune prefa]atorul, [i `n volumul anterior, „~N”,
ap\rut la aceeia[i editur\ „Semne”, `n 2008.
Dac\ ar fi s\ descoperim o asem\nare structural\ cu poetica barbian\, atunci trebuie sa\
numim fascina]ia Greciei, iubirea pentru Grecia
dionisiac\, Grecia lui Nietsziche, Grecia presocratic\, pitagoreic\, Grecia eleat\, a lui Zenon,
care performa misterul, profe]iile [i esotericul.
Titlul chiar poate fi descifrat `n diverse moduri,
dar mai la `ndemân\ pare instaurarea bivalen]ei
alternative, ca formul\ poetic\, disponibil\ pentru diverse moduri de descifrare.
Aspira]ia ultim\ r\mâne tot apropierea de
geometrie, care poate sugera un cântec atoatecuprinz\tor. Limba bogat\ [i flexibil\ favorizeaz\ subtile euritmii [i incanta]ii, iar apari]ia
abstrac]iilor tinde spre sugestia formelor geometrice – linia, punctul sfera – carew nu favorizeaz\ exactitatea matematic\, ci spiritul ludic.
Exist\ [i o preocupare intertextual\ evident\,
care nu este obscurizat\, ci pus\ clar `n eviden]\.
Astfel, versul barbian „de la pl\pânda iarb\ la
fruntea gânditoare” trece f\r\ menajamente prin
diverse varient\ri. Filosofia poetic\ se genereaz\ sin activarea unui sistem universal de opozi]ii, sistem care cuprinde `n sine afirma]ia [i nega]ia, albul [i negrul, ziua [i noaptea, plinul [i

golul, dar [i Fiin]a [i Ne-fiin]a.
{i parc\ nu ar fi destule dificult\]i de receptare, poetul mai uziteaz\ [i armura de sudoare a
sonetului, asumându-[i rigoarea tiparelor formale, pricum `n textl „O, tren hilar !...”: „Pistrui
de maci, rubinizând prin spice/ flavonele, ca mâine
vor dezice/ fiindul vast. Grânarul, o t\gad\/ a
faunilor, a prins `n cald s\ scad\ // chenare vagi
aceleia[i risipe./ Ce-a mai r\mas din ceasul mort
nisip e.../ Crud B\r\gan `ncearc\ s\ alinte/ sub
clore dungi noi tufe de absinte.// P\iu[ul crem
lumina-amiezii-ndur\/ ~ntre prezent [i dubiu-[i,
nef\ptur\,/ c\lcând pe nori, ale-adierii, marne//
ce uit\ plin nicicum s\ se `ntoarne./ O, Tren hilar!
Vibrarea sub augur m\/ poart\ mie-mi ca o
albastr\ urm\.”
Poetul construie[te [i el un templu Gândirii,
vorbe[te de unduirea universal\ [i hamletizeaz\
frecvent, ca [i Ion Barbu, preluând [i anumite
stereotipii, forme verbale [i distinc]ii tematice.
Deasemenea, exist\ o religiozitate ascuns\, obscurizat\, ca [i manifeste profe]ie mesioanice,
precum `n textul „Cel a[teptat”: „Cum `ntru Gol,/
ce-n dou\ p\r]i cuprinde/ n\scutul dae,/ dedus
hiat,/ a fi `n-de/ sine[i urm\ pururi spre curmare/
vis\m gândi,/ afl\m c\/ numai pare/ starea de
fapt.// M\sur\ corectiv\,/ iluzia, din insistent
deriv\/ interog\ri de-abis provocatoare.” „Cople[itor, prezent ce nu-i,/ cum oare,/ ascuns temei,/
lipsit de tot, se-arat\/ dezv\luit prin veghea str\negat\?...”; „ ...~ntoarcerea,/ plecare `ntrecut\,/
`[i trece rost [i-`n trec\tor disput\ ) configurat
unul. {i-acela[i, nume./ Erupt `n el,/ cel A[teptat/ acum e...”
Dl Nicolae Georgescu vorbe[te [i de un strat
metafizic al gândirii poetice, cu care a[ fi de
acord dac\ s-ar denumi „disimulare religioas\ [i
credin]\ obscurizat\, ori dematerializat\ [i ferit\
de orice spectacol.. Nu lipse[te nici spectacolul

cosmogonic, cu trimitere [i la Scrisorile eminesciene dar [i de „Oul dogmatic”, cu reiterarea
elementelor asumate precum oglinda, vocea,
tâmpla, plinul [i golul, mi[carea infinit\ a sferelor dar [i eterna pace eminescian\.
Miza poeziei este foarte mare, de la un joc
pur intelectual la ambi]ia unei configur\ri metafizice a lumii. Iat\, reiterat\ ipostaza hamletian\
a unui Demiurgos monologând, `n care fiecare
afirma]ie con]ine [i propria sa nega]ie: „~ntre a
fi [i pricina ce nu e,/ imaculat st\ nimeni nim\nuie/ ca pu dintâi. Fiin]\ singular\.../ Sub devenit p\rere-i doar s\ par\,/ oprire-n loc prin
ve[nica mi[care,/ unul spre tot, ce tot cât unu-[i
are/ nemarginea, identica-i oglind\. /N\scând
pierind pecete-i s\ cuprind\/ la nefinit a cuget\rii pace./ {optitu-i vis, cum poart\ Dar a tace,/
e cheia-`n schimb spre u[a tainei vide,/ umplând
un gol ce `n deschis se-nchide.../ ~n nefiind bu
este chip s\ fie,/ c\ci fiin]ând, se rânduie
pustie...” (Pustia)
Desigur, poet `nzestrat, cultivat, cu o bun\
[tiin]\ a limbii, `n virtutea c\reia `[i permite s\
gramaticalizeze printr-o sintax\ original\, dat,
uneori, excesiv\., dl Petru Solonaru t\mâne un
poet singular `ntre poe]ii de azi, textualis[ti,
postmoderni[ti, apocaliptici [i milenari[ti. Câte
ceva, dl Petru Solonaru de]ine , sublimat, de la
fiecare categorie, dar problema sa nu este comunitatea poetic\, ci categoria cititorilor virtuali.
Acceptând s\ elaboreze pentru o „comunitate
de discurs” [i s\ creeze simulacre lingvistice ale
unor formule de existen]\ aflate numai `n reprezent\ri artistice [i nu `n realitate. Hipertextul lui
Genette reprezint\ o scripturalitate generat\ de
un „hipoztext”, de un model exterior.
~n acest caz, vorbim de o form\ de mimesis
de gradul trei, de o copie a copiei.
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TRIBUNALUL LITERATURII ROMÂNE.
IMPOSTURA ~N POEZIE. CAZUL MIHAIL GALATANU
O agresiune [i un atac f\r\ precedent `mpotriva culturii na]ionale [i a
valorilor europene girate de dnii Nicolae
MANOLESCU [i Alex {TEF|NESCU.
Literatura român\ contemporan\ de la
sacramental la excremental.
„C\ca-m-a[ pe mine pe strad\, ce ]â]e ai, f\
Patrie,/ O noapte cu tine, Patrie, [i apoi s\ mor!/
~ntre ]â]ele tale, f\ Patrie, f\ Fefeleago, vreau s\
ejaculez/ Gâfâie [i tu un pic, f\ Patrie, ca s\ m\
exci]i,/ D\-]i [i tu Tricoloru jos de pe tine/ S\-]i
ginim bulanele goale/ Ha?
A[a e mai bine?/ Sau vrei s\ ]i-o bag mai
adânc?/ O, Patrie, ce uns\ intr\ `n tine!/ Ah, Patrie!, ah!... Aaah!... Aaaaaah!... Iuuuuh!/ Mai d\
un pic din ***, f\ Patrie! Vreau s\ simt g\oaza ta
dulce!/ F\ Patrie, mai ridic\ un pic fusta/ Ah ce
*** ai/ F\ Patrie, ai un *** ca un magnet!/ Ce
din]i ai cu care mi-ai mu[ca [i coaiele, f\ Patrie,
când e[ti `n c\lduri! E[ti curv\, ai pizdulice la
spate, mai spre fund, c\ t\t\roaicele!” (Mihail
Galatanu - O noapte cu tine [i apoi s\ mor)
„Ce bani buni ai f\cut tu, f\ Patrie,/ Cu turcale]i, cu arabi, cu libaneji [i curji,/ `n boschete sau
direct din picioare/ To]i [tiu c\ e[ti meseria[\
când dai din bucile tale, f\ Patrie,/ Ale tale sunt
pârâia[ele de sperm\ care-]i curg printre sâni,/ Ale
tale izvoarele de fecale!/ Ce frumoas\ e[ti tu, f\
Patrie [i cum ne la[i s\ ]i-o b\g\m to]i `ntre picioare,/ Stai [i tu la noi m\car o dat\, f\ Patrie, s\ ne
d\m [i noi drumul `n tine!/ Ce sfinctere [i ce rozet\ ai, f\ Patrie,/ Nimeni nu d\ a[a de bine din ***
ca tine?...” (Mihail Galatanu - O noapte cu Patria)
„La urina lor fierbinte sedzum [i plânsem/ La
pulpa lor plin\ de p\r [i la sudoarea lor cu gust
de m\ce[/ Visez urina lor fierbinte/ Io sunt p\storul `ntristat care prive[te la ]â]ele lor de artemis/
Simt himenul lor vibrând” (Mihail Galatanu - La
urina lor fierbinte sedzum [i plânsem)
Ne pare r\u pentru persoanele sensibile, dar
citatele pe care le-am redat mai sus sunt fragmente din diferite „poezii” adunate `n volume
semnate de scriitorul Mihail GALATANU, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Ele circul\ liber pe pia]a c\r]ii din România, se pot g\si
la vânzare `n toate libr\riile din România [i, bine`n]eles, `n toate bibliotecile importante din România.
Ar fi o gre[al\ regretabil\ s\ consider\m astfel de texte literatur\ pornografic\, pentru c\ ele
nu sunt a[a ceva! Ar fi o gre[al\ s\ condamn\m
pe Mihail GALATANU pentru aceste texte, pentru c\ autorul este iresponsabil. Când dai publicit\]ii a[a ceva, te descalifici ca scriitor. ~nseamn\,
`n mod indubitabil, c\ ]i-ai pierdut sim]ul autocenzurei [i `n termeni medicali psihiatrici acest
lucru se nume[te demen]\.
De[i nu o s\ v\ vin\ s\ crede]i, aceste „poezii”
au fost traduse chiar `n câteva limbi str\ine [i
reprezint\ `n fa]a str\inilor... cultura român\.
„C\r]ile” din care am extras citatele de mai
sus au diferite titluri: POETUS CAPTIVUS, O
NOAPTE CU PATRIA, MEMORIALUL PL|CERII, ROMÂNIA CU PROSTII etc. Ele reprezint\ noul curent cultural `n poezia român\,
`ncurajat de Uniunea European\ prin dnii Nicolae MANOLESCU [i ALEX {TEF|NESCU,
care `l consider\ pe autorul lor „un poet de un talent ie[it din comun” care poate fi luat exemplu
de tinerele genera]ii, un fel de Eminescu sau Arghezi. Pentru versuri de acest gen „poetul” Mihail GALATANU a primit patru premii na]ionale de poezie, a primit premiile LUCEAF|RUL, SORESCU, REBREANU, LABI{, a fost
ales membru al UNIUNII SCRIITORILOR DIN
ROMÂNIA, a fost trimis la studii `n str\in\tate
c\ bursier `n Fran]a [i a fost inclus `n toate antologiile de poezie din ultimii ani, iar `n recent\ ISTORIE A LITERATURII ROMÂNE a lui Alex
{TEF|NESCU i s-a dedicat un capitol `ntreg
plus un portret gigantic care arat\ c\ pentru Alex
{tef\nescu acest Mihail Galatanu, fost l\c\tu[
mecanic de profesie, este mai important decât
Eminescu.

Un complot al Ocultei Mondiale
`mpotriva culturii române
Poate c\ vor exista cititori care vor crede c\
am ales special aceste texte pentru a lovi `n „imaginea” dlui Galatanu. ~i asigur c\ nu am avut nici

MIHAI GALATANU, MEMBRU
AL UNIUNII SCRIITORILIR DIN
ROMÂNIA, laureat al mai multor
premii na]ionale de poezie [i considerat
de actuala critic\ literar\ româneasc\
un poet genial. Este puternic sus]inut
de dnii NICOLAE MANOLESCU
[i ALEX {TEF|NESCU care l-au
„descoperit” [i l-au lansat. A fost trimis
la studii `n str\in\tate ca bursier al
statului român.
o clip\ aceast\ inten]ie, dar dup\ cum se poate
citi din titlul articolului meu (Tribunalul Literaturii Române), aici este vorba de un tribunal literar care judec\ impostorii literaturii, iar ra]iunea
pentru care acele texte au fost citate (sau vor fi
redate pe parcursul articolului meu ceva mai
`ncolo) este aceea c\ ele constituie probe materiale [i dovezi indubitabile, nu doar ale unui atac
f\r\ precedent la poezia român\, dar chiar ale
unui complot foarte bine organizat `mpotriva
culturii romane [i a valorilor europene.
Sigur c\ un cu]it de buc\t\rie sau un topor nu
au ce caut\ `ntr-o [edin]\ de judecat\ [i cu atât
mai pu]in judec\torii nu au vreun motiv s\ se
holbeze la a[a ceva `n sala tribunalului. Dar când
acele instrumente sunt mânjite de sânge [i constituie corpuri delicte [i instrumentele cu care s-au
s\vâr[it omoruri, atunci nu numai c\ prezen]a
unor astfel de instrumente `n sala tribunalului
este necesar\, dar judec\torii sunt obliga]i s\ le
studieze cu aten]ie [i chiar s\ le foloseasc\ `n
probatoriul lor. Textele dnului Galatanu pe care
eu le citez aici le citez `n calitate de corpuri delicte ale unei crime f\r\ precedent `n `ntreaga istorie a literaturii române [i a culturii na]ionale.
Am atras de multe ori aten]ia c\ `ntreaga cultura român\ `n general [i literatur\ `n special sunt
supuse unor declas\ri sistematice care urm\resc
prin metode extrem de abile desfiin]area [i compromiterea ideii de poezie. Actuala Ocult\ Mondial\ care crede c\ poate conduce lumea (dar se
`n[al\) [tie foarte bine c\ toate revolu]iile au avut
ca punct de plecare poezia revolu]ionar\. Pu[kin,
Byron, Cheny, Hugo, Heine, Lenau au reu[it
prin poemele lor vibrante s\ induc\ `n sufletele
popoarelor lor sentimentul revoltei [i s\ le ridice
la lupt\ de eliberare social\ sau na]ional\. Ocult\
Mondial\ a hot\rât evitarea apari]iei unor astfel
de oameni [i sp\larea creierelor tinerelor genera]ii `nlocuind `n sufletele acestora tot ceea ce
este sublim, frumos [i curat cu erezii, cu false doctrine estetice [i filosofice [i cu ateismul profund.
~ndep\rtarea tinerelor genera]ii de adev\rata
literatur\ [i de adev\rata poezie a fost o ac]iune
gigantic\ despre care voi mai scrie pe viitor [i `n
care st\pânii din umbra ai lumii au mobilizat
este]i, fal[i arti[ti [i o armat\ de critici literari a
c\ror misiune este s\ `ndep\rteze din circuitul
[colar [i mediac valorile adev\rate [i s\ le `nlocuiasc\ `n con[tientul mul]imilor cu false valori.
Astfel de ac]iuni sunt p\cate mult mai grave decât crimele [i pentru astfel de crime dnii Nicolae
MANOLESCU, Alex {TEF|NESCU [i al]ii ca
ei vor arde `n iad.
~n realitate este vorba de un complot odios
prin care o personalitate, confec]ionat\ [i ea la
rândul ei din materiale false, folosindu-se de no-

torietatea ei [i de puternicele mijloace mass-media de care dispune ast\zi societatea modern\
(ziare, televiziuni, internet) indic\ tinerelor genera]ii, publicului sau amatorilor de literatur\ false
idealuri estetice [i modele toxice. De pe vremea
lui Mesmer se [tie c\ nu doar fiin]a uman\, ci [i
colectivitatea pot fi supuse induc]iei hipnotice [i
pot fi convinse prin anumite mijloace s\ execute
cele mai aberante comenzi sau s\ admire cele
mai dezagreabile ]inte care i se indic\. Hipnotizat\, o femeie se poate `ndr\gosti lulea de un semafor dac\ i se va spune c\ el este cel mai frumos b\rbat de pe p\mânt. S-a demonstrat asta `n
mod [tiin]ific. Nimeni nu poate spune de ce
fiin]ele umane se comport\ astfel, dar se pare c\
actualii st\pâni din umbra ai lumii au intuit c\ se
pot folosi de aceast\ sl\biciune uman\ pentru a[i atinge scopurile. ~n scopul `ndep\rt\rii tinerelor genera]ii de adev\rata poezie [i de adev\ratele valori culturale sunt folosi]i, printre altele, criticii literari. Este `n fond un complot al ocultei
mondiale având ca scop dezorientarea total\ a
tinerelor genera]ii.
La acest complot sunt coopta]i infractori extrem de versa]i [i de periculo[i. Infractorul principal `n cazul de care eu vorbesc aici nu este `ns\
autorul textelor de mai sus, care se nume[te
Mihail GALATANU. Infractorii adev\ra]i stau
ascun[i `napoia acestui ins despre care eu `mi
exercit dreptul meu constitu]ional de a opina c\
este un iresponsabil [i un jalnic psihopat obsedat
sexual. El constituie doar unealta de care adev\ra]ii infractori se folosesc. Adev\ra]ii infractori `n
cazul Mihail GALATANU sunt NICOLAE MANOLESCU [i ALEX {TEF|NESCU, personalit\]i de seam\ ale culturii noastre contemporane (cel pu]in oficial) [i slujba[i ocupând func]ii
grele `n aparatul de stat al Guvernului României.

Un ambasador al României care
`ncurajeaz\ pe ponegritorii României
Cel dintâi, dl NICOLAE MANOLESCU
este ambasador al României la UNESCO [i este
pl\tit cu bani grei de acea Patrie despre care Mihai Galatanu scrie c\ este o prostituat\ dec\zut\
care `l mu[c\ pe autor „de coaie”. Aceast\ Patrie
(România) `i pl\te[te lunar cu mii de euro de la
bugetul ei pe dl NICOLAE MANOLESCU (ca
ambasador, ca [ef de catedr\ la Universitatea de
stat din Bucure[ti [i ca pre[edinte al UNIUNII
SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA) [i pe dl
ALEX {TEF|NESCU ca redactor-[ef al revistei România Literar\ a USR (finan]at\ de la

buget) [i ca slujba[ al USR (institu]ie bugetar\).
Despre aceast\ Patrie (România) dl Mihai
GALATANU (poet apreciat de c\tre dnii NICOLAE MANOLESCU [i ALEX {TEF|NESCU
drept „un talent artistic ie[it din comun [i un poet
de-a dreptul genial care a dat literaturii române o
oper\ durabil\”) mai scrie `n c\r]ile lui care se
pot g\si [i cump\ra `n libr\riile din România:
„Am coaiele doldora de s\mân]\/ {i a[ vrea
s-o ejaculez pe v\ile tale, Patria mea/ C\ca-m-a[
`n poienile tale, Patrie,/ Pi[a-m-a[ pe toate cuvintele mari pe care lumea le roste[te pentru tine,
Patrie!” (Mihail Galatanu - Am coaiele doldora
de s\mân]\) sau:
„Nici o alt\ Patrie nu e ca tine/ Nici o alt\
Patrie nu are curi[orul t\u zemos/ Nici bucile tale
a[a rotunde ca tine/ Cum coie[ti tu coitul, f\ Patrie,/ Dar ai `mb\trânit/ Nu se mai uit\ nimeni la
tine,/ Se vede [ancrul printre sifilisurile tale/ Las\-ne s\ te scuip\m,/ Doar-doar ne-o trece grea]a
de tine, Patrie!” (Mihail Galatanu - Nici o patrie)
Citatele de mai sus sunt extrase din volumele
de „poezie” O NOAPTE CU PATRIA, ap\rut la
Editura VINEA `n anul 2001 [i ROMÂNIA CU
PROSTII, ap\rut la Editura CARTEA ROMÂNEASC| `n 2002, la fel ca [i volumul EVANGHELIA LUI BARABAS, ap\rut tot la Editura
CARTEA ROMÂNEASC| `n 1996. Amintim
`n treac\t c\ pân\ a fi falimentat\ `n mod inten]ionat `n 2005, Editura Cartea Româneasc\ a fost
institu]ie bugetar\, deci dl Mihail Galatanu nu a
pl\tit un leu pentru c\r]ile ap\rute aici. Dimpotriv\, a primit bani pentru literatura excremental\ pe
care o scrie [i care a v\zut aici lumin\ tiparului.

Din l\c\tu[ mecanic redactor-[ef la
Evenimentul Zilei
S\ nu crede]i cumva c\ toate citatele din
„opera maestrului Galatanu”, cum mai este numit `n pres\ la modul foarte serios autorul, au
fost alese de mine inten]ionat. Nu! Aproape toate
c\r]ile dlui Galatanu sunt scrise a[a. Aceste c\r]i
sunt de la un cap\t la altul ni[te invective atât de
toxice [i ni[te vulgarit\]i atât de murdare `ncât
cuvintele b\legar sau gunoi s-ar sim]i jignite
dac\ ar fi al\turate acestor texte `n scop comparativ. {i pe bun\ dreptate, fiindc\ b\legarul [i gunoiul sunt elemente fertilizatoare, stimuleaz\ cre[terea culturilor `n timp ce textele dlui GALATANU sunt pur [i simplu toxice. Ucid arta literar\, dar tocmai din aceast\ cauz\ sunt, `n mod
paradoxal, valoroase. Sunt otr\vuri [i nic\ieri
otr\vurile nu sunt ieftine, mai ales cele letale.
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C\r]ile dlui Galatanu constituie probe indubitabile ale unui complot `mpotriva culturii române [i tocmai din aceast\ cauz\ sunt extrem de
valoroase. F\r\ a-l inculpa `n vreun fel pe autorul
lor (pe care-l consider totalmente iresponsabil),
ele trebuie studiate cu foarte mult\ aten]ie, pentru c\ numai a[a vom ajunge la adev\ra]ii atentatori care urm\resc distrugerea culturii romane
[i a con[tiin]ei artistice a tinerei genera]ii. ~n
unele din aceste c\r]i, na]iunea român\ [i ideea
de patrie sunt terfelite lejer (volumele O NOAPTE CU PATRIA sau ROMÂNIA CU PROSTII
ori EVANGHELIA DUP| BARABAS). ~n celelalte ra]iunea dispare aproape complet sub vocabularul suburban. Dar dl Mihail GALATANU
nu scrie doar despre patrie. Dânsul „scrie” [i
despre iubire ca sentiment uman [i despre femeie
ca obiect al adora]iei lui (este drept, o adora]ie
ceva mai special\):
„P\s\ric\, f\, cât cânt\re[te [i cât pre]uie[te
curul t\u?/ Pe ce pia]\ `]i vinzi flocii t\i n\b\d\io[i pe care, oh, `ntreaga zi [i `ntreaga noapte a[
sta s\-i miros?...” (Mihail Galatanu-Te-a[ tunde
`ncet cu un foarfece)
„C\ca-m-a[ pe mine, ce ]â]e are gagica asta/
Care se tremur\ mahmure/ C\ca-m-a[ pe mine
ce mi[to e p\s\rica ei/ {i p\s\rica [i fofolancele
lor [i fofoloanca pizdulicii lor!” (Mihail Galatanu - M\ ia pe dinainte gura lor)
„~mi scriu numele pe toate femeile care trec
pe strad\/ Pizdele mamelor lor de iele, c\ca-m-a[
`n lift, ce mi[to sunt toate/ {i eu le-a[ bea din
anus/ S\ n-arunce cineva cu bombe artizanale/ ~n
anusul lor fâ[ne]/ S\ nu cad\ grenade `n incinta
g\oazei ei dulci [i s\ fac\ 13-15 `ntre flocii ei”
(Mihail Galatanu - O, când trece ea pe strad\)
„Noi ferici]i `]i lingem v\ile noadei, [aua
curului/ C\ avem mai multe limbi/ Care te asalteaz\/ ~]i penetram vaginul, `]i b\g\m capul `n
uter/ {i strig\m s\ auzim ecoul” (Mihail Galatanu - Nenea Incendiul)
„Chicotim. Ridic\m fusta tuturor gagicilor
care trec./ Textul pulseaz\ fierbine bine `nc\put
`n chilo]el/ Acolo `ntre picioarele lor/ Ce pronun]ie labial\ are abdomenul lor... hâc!... hâc!...
hâc!... bag-o mai adânc!... bag-o mai tare!... mai
repede!...” (Mihail Galatanu - Femme menage)
Dl Mihail Galatanu abordeaz\ `n c\r]ile lui [i
teme mult mai profunde decât iubirea sau frumuse]ea feminin\. D\ o aten]ie deosebit\ spiritualit\]ii [i se declar\ un adept al Divinit\]ii, un om
care se `nchina Creatorului. Dar c\rui Creator se
`nchin\ dl Mihail Galatanu? C\rei Divinit\]i?
Lui Dumnezeu? Lui Iisus Hristos? Nu! Dl GALATANU se `nchin\ lui Barabas, tâlharul din
Noul Testament:
„Barabas este Mântuitorul nostru r\stignit pe
cruce. Noi lui Barabas ne `nchin\m! O, Barabas,
d\-ne nou\ s\ bem din sângele T\u care s-a v\rsat pentru iertarea p\catelor noastre. Noi `n Tine
credem [i am citit pe de rost Evanghelia dup\
Barabas. Noi suntem dup\ chipul [i asem\narea
lui Barabas, pe El L-am iubit [i minunile pe care
le f\cea când se-mbata” (MIHAIL GALATANU,
volumul EVANGHELIA LUI BARABAS,
Editura Cartea Româneasc\ 1996)
Este timpul s\ `nchei aici publicitatea nemeritat\ pe care i-am f\cut-o „operei” dlui MIHAIL
GALATANU [i `nainte de a merge mai departe
s\ spun ceva despre autorul acesteia, cu toate c\
prea multe nu se prea pot scrie despre el.
Mihai Galatanu s-a n\scut la Gala]i `n 1963.
Dat afar\ din vreo dou\ licee militare (Liceul
Militar {tefan cel Mare din Câmpulung Moldovenesc [i Liceul Militar Tudor Vladimirescu din
Craiova), reu[e[te s\ `[i ia diploma de bacalaureat
la un liceu civil, Mihail Kog\lniceanu din Gala]i
`n anul 1981 [i lucreaz\ timp de vreo patru ani ca
l\c\tu[ mecanic la Fabrica de unelte pesc\re[ti
din Gala]i. Urmeaz\ tot la Gala]i cursurile Facult\]ii de Fizic\-Mecanic\ pe care o absolv\ târziu,
devenind specialist `n „bazele cercet\rii experimentale” (specialitate despre care nu am reu[it
s\ aflu nimic). Pe timpul cât lucra ca l\c\tu[ mecanic are o ilumina]ie cum c\ ar fi poet [i `ncepe
s\ trimit\ „poezii” la diferite reviste. ~n acest fel
este „descoperit” de fostul culturnic ceau[ist
Alex {tef\nescu.
Dup\ 1989, `n mod absolut curios, fostul
l\c\tu[ mecanic Mihail Galatanu ocup\ numai
func]ii de redactor-[ef de ziar (se pare c\ altceva
decât redactor-[ef [i director de ziar nu poate fi)
pe la publica]iile FLAGRANT, EXPRESS,
FLAC|R|, CAPITAL, EVENIMENTUL ZILEI, ZIUA etc. pe care le va p\r\si pe rând f\r\
a se putea stabili la vreuna din acestea.
S\ intr\m `n miezul problemei.

~ncepând cu anul 1997, dl Galatanu public\
regulat `n fiecare an câte un volum, fie de „poezie”, fie de proz\. Ce fel de „literatur\” [i ce fel
de „poezie” scrie dl GALATANU am v\zut mai
sus. Problema nu este `ns\ cu aceast\ literatur\ a
domniei sale. Dup\ cum se [tie, literatura este o
marf\. Fiecare este liber s\ fabrice orice fel de
literatur\ dore[te [i chiar s-o pun\ `n vânzare.
~ntr-o lume liber\ oricine are dreptul la libera
expresie (mai ales `n art\) [i poate s\ cread\ `n
orice (inclusiv `n Satan!) cu condi]ia ca aceast\
libertate a lui s\ nu `ncalce libertatea altcuiva (inclusiv cea de credin]\) sau convingerile altcuiva.
C\r]ile dlui Galatanu nu respect\ aceste din
urm\ criterii [i ele `ncalc\ grav libertatea altora,
atât cea patriotic\ ([i care const\ `n aceea de a-]i
iubi ]ar\), precum [i libertatea religioas\ prin
ofensarea convingerilor religioase ale altora.
Despre instigarea la imoralitate nu mai amintesc
nimic. Dac\ dl Galatanu este barabist, sadochist
sau satanist este treaba lui. Are dreptul s\ fie, dar
nu are dreptul s\ fac\ prozelitism satanist pe
banii statului român [i ai mei, care sunt contribuabil. Iar dl GALATANU tocmai asta face.
{i aici intr\m, `n sfâr[it `n miezul problemei.
~n anul 2001, Parchetul din Bra[ov, la sesizarea IPJ Bra[ov [i a mai multor cet\]eni români
din ]ar\ [i din str\in\tate (`n special din America)
a deschis dosar de urm\rire penal\ lui Mihail
Galatanu pentru ofens\ adus\ sentimentului
patriotic na]ional [i moralei cre[tine.
Cu toate acestea, Parchetul din Bra[ov a f\cut o mare gre[eal\. A deschis dosar penal cui nu
trebuia. Din p\cate procurorii [i poli]i[tii de la
Parchetul din Bra[ov s-au aplecat doar asupra a
ceea ce a scris Mihail GALATANU [i nu [i asupra a ceea ce au scris despre opera lui Mihail Galatanu dnii Nicolae MANOLESCU [i ALEX
{TEF|NESCU. Dac\ ar fi f\cut-o, ar fi observat c\ era necesar ca s\ se `nceap\ urm\rirea penal\ nu `mpotriva lui Galatanu ci `mpotriva instigatorilor din umbra ai acestuia.
Mihail GALATANU, a[a cum am mai spus,
este iresponsabil. Faptul c\ el este azi `n libertate
e doar pur\ `ntâmplare. Sunt mul]i ca el. Pe frontispiciul celui mai mare spital de nebuni din lume,
aflat la Lisabona („marele nostru balamuc” cum
`i spun cu mândrie portughezii) scrie cu litere
uria[e: „NU TO}I CEI CARE SUNT ~NCHI{I
AICI SUNT BOLNAVI {I NU TO}I CEI
CARE SUNT AFAR| ~N LIBERTATE SUNT
S|N|TO{I”.
Ca membru al Uniunii Scriitorilor din România, c\ filolog [i c\ ziarist, accept faptul c\
Galatanu este liber s\ scrie proza lui scatologic\
numit\ „poezie”. La fel nebunii la balamuc sunt
liberi s\ spun\ tot ce le trece prin cap. Totu[i,
nim\nui nu i-a trecut prin cap s\-i premieze pe
nebuni pentru spontaneitate ori s\ le dea recompense b\ne[ti pentru imagina]ia lor cu adev\rat
inepuizabil\. {i asta `nc\ pe banii mei de contribuabil la bugetul statului. Dl Galatanu a primit
[i una [i alta. Adic\ [i bani [i premii. Mai mult,
a fost acceptat ca membru al UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA. A primit patru Premii Na]ionale pentru Poezie, plus premiile LABI{,
SORESCU, REBREANU [i LUCEAF|RUL.
Este practic abonat la premii literare. Este prezent `n peste zece antologii de poezie, `n istoriile
literaturii romane contemporane ([i vom scrie `n
curând [i ce reprezint\ aceste istorii care numai
istorii ale literaturii nu sunt!) [i este considerat
un fel de clasic `n via]\ al literaturii române.
Cu cât „operele” acestui autor sunt mai... nes\n\toase (ca s\ zic a[a) din punct de vedere
medical, cu atât premiile [i aprecierile criticilor
sunt mai substan]iale [i este imposibil ca acest
lucru s\ nu sar\ `n ochi. Probabil c\ `n momentul când `n librarii se va pune la vânzare un volum de „poezii” semnat GALATANU [i ale c\rui file vor fi unse cu excrementele autorului, `ntreaga critic\ româneasc\ `n frunte cu dnii Manolescu [i {tef\nescu va cade `n extaz [i dl Mihail GALATANU va fi ales membru al ACADEMIEI ROMANE. Personal nu am nimic
`mpotriva acestui lucru. Dar trebuie amintit ceva.
Una dintre condi]iile care trebuie `ndeplinite
pentru c\ un poet s\ primeasc\ un Premiu na]ional pentru poezie ([i dl GALATANU a primit
patru astfel de premii!) este aceea c\ m\car câteva dintre poeziile lui s\ ating\ performante clasice, s\ se preteze a intra `n manualele [colare [i
s\ se preteze a fi puse pe muzic\. Haide]i s\ lu\m
la `ntâmplare un text „poetic” de-al dlui Galatanu. De exemplu: „P\s\ric\, f\, cât cânt\re[te [i
cât pre]uie[te curul t\u?/ Pe ce pia]\ `]i vinzi
flocii t\i n\b\d\io[i pe care, oh, `ntreaga zi [i

`ntreaga noapte a[ sta s\-i miros?...”
Dnii Manolescu [i Alex {tef\nescu sunt de
p\rere c\ versurile de acest gen sunt demne s\
intre `n manualele [colare. Dl Alex {tef\nescu
scrie: „Poetul Mihail Galatanu poate fi considerat
un Paganini al poeziei. Poemele sale vor ajunge
cu siguran]\ `n manualele [colare” (Alex {tef\nescu, Istoria Literaturii Române Contemporane, capitolul Mihail Galatanu, pg. 941). Cu alte
cuvinte, „poezia” dlui Galatanu `ndepline[te condi]ia de a primi un premiu na]ional: poate intra `n
manualele [colare [i, de ce nu, poate fi [i cântat\.
S\ zicem c\ dl {tef\nescu are dreptate. ~[i
poate `nchipui cineva textul „P\s\ric\, f\, cât
cânt\re[te [i cât pre]uie[te curul t\u?/ Pe ce pia]\
`]i vinzi flocii t\i n\b\d\io[i pe care, oh, `ntreaga
zi [i `ntreaga noapte a[ sta s\-i miros?...” copiat
la tabla din manual, `ntr-o clas\ a unei [coli, de
c\tre un elev de 12 ani [i analizat apoi sintactic,
`mp\r]it `n propozi]ii sub `ndrumarea atent\ a
profesoarei? ~[i poate cineva imagina un astfel
de text recitat de un b\ie]el de clasa a treia primar\ la serbarea de sfâr[it de an [colar `n fa]a
p\rin]ilor aduna]i la festivitate [i aplaudat cu
duio[ie de c\tre cei prezen]i? ~[i poate imagina
cineva astfel de texte puse pe muzic\? Face]i un
efort, v\ rog! ~nchipui]i-v\ Corul Radioteleviziunii
Române interpretând de Ziua Na]ional\ a României `n for]\, baritonal [i `n direct la Televiziunea Na]ional\, acompaniat de Orchestra Radioteleviziunii: „Am coaiele doldora de s\mân]\/ {i a[ vrea s-o ejaculez pe v\ile tale, Patria
mea/ C\ca-m-a[ `n poienile tale, Patrie,/ Pi[a-m-a[
pe toate cuvintele mari pe care lumea le roste[te
pentru tine, Patrie!”.
S\ nu crede]i c\ sunt tenden]ios [i c\ am ales
acest text `n mod special. Repet: toat\ „poezia”
dlui Galatanu este a[a! Nu po]i alege altceva din
c\r]ile domniei sale!
{i totu[i, Mihail Galatanu ajunge prin 2000
bursier al Guvernului Francez [i (aten]ie, v\ rog!)
al Comunit\]ii Europene. Este trimis la studii la
Paris unde `i are ca profesori pe Alain Dauvergne,
consilier al prim-ministrului francez Alian Juppe
[i pe MICHEL WIEWIORK, un reputat sociolog european, Arlette Marchal, Cristopher Rocquefeuille (editoriali[ti la LE FIGARO) [i multe
alte personalit\]i.
~ntreb\ri: cine l-a recomandat pe dl Mihail
GALATANU pentru burs\ cu pricina, pentru
care merite [i cât a costat statul român trimiterea
dlui GALATANU `n Fran]a c\... bursier al guvernului francez?
O `ntrebare `ns\ atrage dup\ sine alte `ntreb\ri. Calitatea de membru al UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA presupune nu doar
o examinare atent\ a candidatului la aceast\
demnitate, ci [i unele avantaje absolut apreciabile, `ntre care concedii gratuite la casele UNIUNII SCRIITORILOR din ]ar\, pensie de scriitor,
gratuit\]i de tot felul etc. Cine l-a recomandat pe
GALATANU pentru a fi admis `n USR [i pe ce
baze? Toate aceste `ntreb\ri sugereaz\ nereguli
grave pe linie de cultur\ [i emana o puternic\
duhoare de corup]ie.

Din nou despre falsificarea actului de
critic\ literar\
~n sfâr[it, cum este receptat\ de critica româneasc\ aceast\ „poezie” a lui Galatanu? Exist\
vreun critic literar care s\ aib\ curajul s\ se
aplece asupra scrierilor lui Galatanu ? Exist\.

Iat\ ce spune despre „poetul” Mihail GALATANU actuala critic\ româneasc\: „Poetul Mihai GALATANU impresioneaz\ printr-o virtuozitate care pare a fi pus la contribu]ie cu maximum de profit câteva zone ale liricii. Galatanu
posed\ un mecanism creator foarte complex, un
dar prodigios al naturii `n similitudine cu
mirabilele `nzestr\ri precoce ale muzicienilor.
De la Nicolae Labi[ nu am mai asistat la o asemenea ]â[nire de talent. Lirica lui Mihail Galatanu este ca un jet de plasm\, str\bate tot, dizolv\
convenien]ele.” (Gheorghe Grigurcu - Un gheizer liric, revista ROMÂNIA LITERAR| din 29
decembrie 1988)
S\ re]inem c\ revista ROMÂNIA LITERAR| este condus\ de dl NICOLAE MANOLESCU [i nimic nu mi[c\ acolo f\r\ aprobarea
domniei sale. S\ citim [i alt\ apreciere a aceluia[i critic despre opera dlui GALATANU:
„Acestui Mihail Galatanu care a «dezvirginat»
limba român\ se cuvine s\-i recunoa[tem dou\
calit\]i: o expresivitate pe care nu am mai `ntâlnit-o de la Jurnalul de sex al lui Geo Bogz\ [i o
vitalitate menit\ a detabuiza limba. Bardul nostru are discursul fierbinte, lasciv. Salut\m robustul [i minunatul lui talent” (Gheorghe Grigurcu,
prefa]a la volumul ROMÂNIA CU PROSTII a
lui Mihail GALATANU, Editura VINEA 2002)
S\ cit\m câteva aprecieri privitoare la
„opera” dlui GALATANU ale unor doamne care
conduc sec]iile CULTUR| la dou\ cotiane foarte mari c\rora nu le dau numele (din respect pentru unii scriitori colegi cu doamnele `n cauz\):
„Mihail Galatanu este un Ariel minunat al unei
lumi care se `nveche[te. Poezia lui este de o tehnic\ impecabil\” (Iolanda Malamen) [i „Mihail
Galatanu este un poet valoros [i extraordinar a
c\rui lectur\ m-a fericit de departe” (Eugenia
}ar\lung\).
Dar s\ ascult\m p\rerea „greilor” criticii literare române[ti: „Poetul poate fi considerat un Paganini al poeziei ]inând sub b\rbie `n loc de o
vioar\ Stradivarius un dic]ionar. El [i-a asigurat
un loc `n istoria literaturii române. Poemele sale
vor ajunge cu siguran]\ `n manualele [colare”
(Alex {tef\nescu, Istoria Literaturii Române Contemporane, capitolul Mihail Galatanu, pg. 941)
Este vizibil c\ to]i oamenii \[tia mint. Asist\m aici nu doar la o prostire `n fa]\ a publicului,
ci [i la falsificarea flagrant\ a actului de critic\
literar\ atât `n sens augmentativ, adic\ prin
exagerarea la maxim a calit\]ilor literare ale ]intei obiect (aici Galatanu), cât [i stilistic, prin
inventarea unui limbaj fals tehnicist cu preten]ii
de material [tiin]ific, dar care raportat la oper\
poetic\ analizat\ nu se justific\ `n nici un fel. El
are un efect distructiv asupra cititorului tân\r
care se simte atras de chemarea poetic\. {i sunt
sute, dac\ nu mii de astfel de tineri! Un astfel de
tân\r citind aceste rânduri va lua `n serios toate
aceste aprecieri semnate de „speciali[ti [i critici
cu greutate” [i `n c\utare de modele se va duce
s\-l citeasc\ pe GALATANU despre care toat\
lumea zice c\ este un geniu. Din acest moment
tân\rul este pierdut. El este distrus ca poet.
Sufletul lui va fi iremediabil otr\vit [i intoxicat.
~n cel mai bun caz va ie[i din el un mâzg\litor de
caiete pe jum\tate nebun care va `ncepe s\
a[tearn\ pe hârtie texte delirante [i scatologice.
Dar tocmai acesta este [i scopul celor care vor s\
]in\ lumea sub control.

Emil Termure
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„Scrisoare c\tre ]ara mea"
REGIZOR ALEXANDRU TOCILESCU
Citi]i cu r\bdare [i `n]elegere, [i dac\ v\ reg\si]i `n cele de
mai jos, `nseamn\ c\ [i dumneavoastr\ a]i obosit: Nu-mi iubesc
]ara. Trebuie s\ fie a[a, din moment ce nu-mi vine decât s\ vorbesc urât despre ea. S\-i spun vorbe grele `n fiecare or\, `n fiecare
diminea]\, când `ntârzii cât pot de mult `ntâlnirea cu oamenii, locurile, serviciile, televiziunea, pâinea, mirosurile, ma[inile, culorile, limba ei. Am obosit de ]ara asta. Am obosit de ]ara `n care cei
care conduc m\ cred prost [i-mi spun „omul simplu, de pe strad\”, omul c\ruia se simt datori s\-i explice cum stau treburile,
`ntr-un limbaj gângav, analfabet, ca acela folosit de adul]ii incul]i,
pentru a r\spunde gângurelilor unui bebelu[. Am obosit de ]ara `n
care nimic nu este ceea ce pare: un site colorat cu multe promisiuni al unei gr\dini]e private e doar un paravan `n spatele c\ruia se
afl\ o cl\dire care-i ad\poste[te pe pre[colari de ploaie cât timp
p\rin]ii se afl\ la serviciu (altfel, educatoarele `[i roag\ colegele
de breasl\ mai norocoase, de la alte gr\dini]e, s\ fure plastilin\ [i
creioane). Avocatul care-mi promite c\ va câ[tiga procesul n-are
niciodat\ chitan]ier pentru banii pe care-i dau [i nici argumente `n
instan]\. Nici [efa firmei de recrutare nu-mi d\ chitan]\ pe banii
primi]i, pe care i-am dat so]ului ei, venit la `ntâlnire `n trening,
`ntr-o sta]ie de autobuz. Atunci s-a desf\[urat [i ultima secven]\
de colaborare, fiindc\ plat\ taxei n-a fost urmat\ de nici o invita]ie la un interviu. Editura la care s-a angajat prietena mea, editur\
foarte renumit\, scoate c\r]i de filozofie de pensionar trist, de juc\tor de table f\r\ noroc, [i literatur\ erotic\, pe lâng\ care graffiti-urile din WC-urile [i g\rile publice sunt suave declara]ii de
amor. Iar patronul te felicit\ dac\ ai reu[it s\-i promovezi c\r]ile
doar printre cei sau, mai bine zis, cele cu care `nc\ nu s-a culcat.
C\ a[a, ar fi putut s-o fac\ [i el... Profesoara de francez\ a nepotului meu miroase a vodc\, profesorul de religie nu-l las\ s\ ias\
`n timpul orei s\ fac\ pipi, iar cea de fizic\ pleac\ `n Grecia din
dou\ `n dou\ s\pt\mâni (plus `n vacan]ele [colare). Redac]ia la
care m-am angajat are dou\ birouri pentru redactori - unul pentru
f\cut sex - [i un art director care ilustreaz\ un articol despre cartea
Golful francezului cu dou\ fotografii: una cu o lagun\ [i cea dea doua cu un francez. Anonim. Adic\ nu [tim dac\ e francez, dar
are bucle pudrate de secol XVIII [i zâmbe[te timp spre obiectiv.
Fotografie pe care a schimbat-o, la insisten]ele mele, multe, n\du[ite, cu o imagine portocalie a unei cor\bii `n apus de soare. Pentru lagun\ n-am mai avut suflu. {i nici pentru corabie. Redactorul-[ef spune c\-i genial, c\ face [i art [i e [i director, c\ numai
el poate s\ aplice, `n Photoshop, ghiocei pe rochia vedetei [i numai el poate s\ ilustreze un reportaj despre copiii orfani cu un
copil cu ursule] `n bra]e, [i clipul Nokia - cu mâini `nl\n]uite. Din
cauza lui, `ntreaga redac]ie [i-a dat demisia. A r\mas doar redactorul-[ef. Isteric [i nefericit. Din cauza celor care au preg\tit o
conspira]ie `mpotriva lui. Am obosit de ]ara care-mi spune c\
orice speran]\ are r\d\cini firave [i c\ orice op]iune sincer\,
onest\ se dovede[te a fi cretin\. Am obosit ca din patru `n patru
ani s\ aleg prost, `mpreun\ cu alte 22 de milioane de locuitori, de
oricare parte a baricadei am fi. Am oboist s\ sper c\ cel care se
nume[te [ef de guvern sau pre[edinte de ]ar\ sau m\celar sau avocat sau cânt\re] chiar se pricepe la ceea ce diplom\, votul, discursul
spun c\ se pricepe. Am obosit de ]ara care m\ transform\ `n victim\ sau complice. ~n victim\, fiindc\ oricât de multe rele s-ar

`ntâmpla `n ]ara asta, oricât de mult\ corup]ie ne-ar t\ia r\suflarea
cu duhoarea ei, statul, legile, func]ion\rimea, judec\torii, DNA-ul,
Guvernul, Parlamentul par cu toate c\ exist\ `ntr-un univers diafan, paralel cu al nostru, din care arunc\, din când `n când, o
ochead\ c\tre noi, s\ ne supravegheze. S\ ne certe c\ n-avem r\bdare s\ ajung\ [i la noi bun\starea. S\ ne dojeneasc\, cu glas de
domnu' Trandafir acrit, pentru iresponsabilitatea cu care le cerem
imposibilul, `n condi]iile unei mo[teniri grele. Am obosit s\ fiu
victima statului care m\ fur\ la facturi, la impozite sau `n justi]ie,
victima patronilor care m\ pot exclude din organigram\ din trei
]ipete [i dou\ semn\turi, victima poli]i[tilor care m\ roag\ s\ nu
reclam furtul din buzunare. Orice protest este inutil. Orice gest de
solidaritate, orice ini]iativ\ care m-ar putea transforma `n cet\]ean
sau concet\]ean, `n membru al unei comunit\]i reziden]iale sau al
unei organiza]ii se fâ[âie `n fa]a privirilor nep\s\toare, a replicilor
de tipul „c'e[ti copil” sau „m\ la[i?!” sau a celor care transform\
ini]iativa `n afacere profitabil\ pentru ei [i dezastruoas\ pentru
beneficiari. Iar renun]area m\ face complice cu cei care accept\
ca lucrurile s\ mearg\ prost, din neputin]\, din interes, din indiferen]\. Sunt complice, prin t\cere, cu to]i impostorii, mincino[ii,
neispr\vi]ii, ho]ii, de care depind, `ntr-un fel sau altul, `n b\t\liile
mele m\runte, de zi cu zi. Am obosit de ]ara unui singur televizor, a unui singur program `n care se amestec\, de-a valma, senzuale cu securi[ti nejudeca]i, br\ilence cu anali[ti obosi]i, discu]ii
l\lâi despre salarii enorme, furt la factur\, poli]i[ti be]i, judec\tori
mitui]i, mini[tri penali cu breaking news-uri `mpotriva c\rora tot
românul mo]\ie: `nvârteli, b\[c\lii, ogici, ciumace, anchete de doi
[i un sfert, mor]i de trei parale, incesturi de patru stele. Am obosit
s\ aud sau s\ citesc comentarii lungi, strivite de ur\ sau `nmuiate
de slug\rnicie, ale jurnali[tilor obosi]i din presa româneasc\. Am
obosit de vorbe grele de prostie, nesim]ire, ipocrizie, inep]ii, vorbe
care nu mai intereseaz\ pe nimeni, vorbe caraghioase, care-i transform\ pe to]i ciutacii, dumitre[tii [i morarii `n bufoni dispera]i ai
orelor târzii de televiziune. Am obosit s\ v\d societatea civil\,
care face curat `n universit\]i [i alegeri, `nghesuit\ pe liste de alegeri europarlamentare ale unui partid majoritar. Am obosit s\ aud
c\ singurul lucru pe care-l avem de opus alegerii fiicei pre[edintelui `n Parlamentul European este pluralul nefericit „succesuri”. Am obosit s\ v\d sus]in\tori sinceri ai pre[edintelui, care
vor salariu de jurnalist independent. Am obosit s\ v\d jurnali[ti
independen]i care devin guvernatori interesa]i. Am oboist s\-l
aud pe ministrul Culturii ]inând-o lâng\ cu explica]iile despre
plea[c\ [i iubire de pre[edinte. Am obosit s\ v\d reportaje cu
oameni care m\nânc\ din gunoaie, copii viola]i, preo]i care ]in
liturghii erotice, pu[tile lui Michi {pag\, termopanele lui Adrian
N\stase, oameni care se `mperecheaz\ cu oi, ]\rani care taseaz\
p\mântul cu obuze `nc\ detonabile, pensionari care se str\duiesc
s\ prind\ dou\ por]ii de sarmale de 1 Decembrie, ]ig\nci care-[i
arat\ popoul poli]i[tilor, [oferi be]i, criminali filma]i `n cârc\ de
poli]ie, `nmormânt\ri `n direct, sicrie fotografiate cu mobilul, [tiri
animate despre ficatul de 20 de kilograme al unui cânt\re], oameni urca]i pe cruci ca s\ vad\ mai bine groapa, cozile isterice de
Sfânta Paraschiva [i de Izvorul T\m\duirii, proteste pe marginea
balconului sau a macaralei [i comentariile profesioni[tilor care
`ncep cu: „Ce efect poate s\ aib\ violul asupra unei feti]e de 12

ani?”. M\ obosesc profesioni[tii televiziunilor, chiar [i f\r\
comentarii. Fiindc\ sunt aceia[i. {i apar des. Foarte des. ~n ]ara
asta nu mai exist\ un psiholog cumsecade, un professor eminent,
un cânt\re] talentat, un analist respectabil, un preot cu har, un
poet `nzestrat: to]i devin vedete [i, `n clip\ imediat urm\toare,
descoper\ c\ au v\zut idei. Despre orice altceva decât meseria pe
care altfel ar fi putut s-o practice onest [i din care s\ aib\ un venit
regulat. M\ obosesc emisiunile care-mi promit c\ vor dezbate
solu]iile anti-criz\ [i `n care invita]i [i moderatori ajung s\ vorbeasc\ despre beregate, prost\naci, caraghio[i, [obolani rozalii,
lupta dintre fa]a pre[edintelui [i intelectuali, despre insinu\rile
cut\rui senator, despre sfor\itul din Parlament al nu [tiu c\rui
deputat, despre nepoate de senatoare care sunt de fapt amante de
mini[tri. Am obosit s\ v\d fe]e lungi de jurnali[ti care anun]\, cu
acela[i ton grav, de `nceput de apocalips\, [i c\ se m\resc facturile, [i c\ s-a dus dracului r\pit\ `n Alexandria, [i c\ Mutu are
tendonul rupt. Sau c\ nu-l mai are deloc. Am obosit s\ aud de
Mitic\-de-la-Lig\, Na[u-Sandu, Meme-Stoica, galactici, juc\torititra]i, distrac]ie-pe- cinste. Am obosit s\ [tiu c\ din atâtea cazuri
de malpraxis `n medicin\, un singur doctor a fost condamnat pentru viol. M\ obose[te Mihaela R\dulescu, [i cei care o combat, [i
cei care o ap\r\. M\ obose[te oricine comenteaz\ un film, o carte,
un spectacol, mai departe de rude, prieteni sau p\rin]i, f\r\ s\
poat\ ar\ta vreun act, o diplom\, care s\-i confere acest drept. Am
obosit s\ m\ tot `ntreb cine este cel sau cea care apare pe prima
pagin\ a tuturor ziarelor, f\r\ s\ reu[esc s\-mi amintesc vreo
isprav\, bun\, rea, dar `n orice caz extra-ordinar\, care s\ merite
m\car efortul scan\rii fotografiei lor. Am obosit s\ v\d c\ patroni
de firme de salubrizare `[i dau cu p\rerea despre expozi]ii de art\,
c\ pe Wikipedia Mircea Badea este actor român, c\ Monica Tatoiu
are r\spuns pentru orice - de la `nc\lzirea global\, la cum nu trebuie s\ renun]i la speran]a de a avea orgasm. Am obosit ca, la
dou\zeci de ani de la Revolu]ie, s\-i `njur tot pe Iliescu, N\stase,
V\c\roiu, {erban Mih\ilescu, Viorel Hrebenciuc, Talpe[, Mitrea,
Vadim Tudor, Voiculescu, Adrian P\unescu etc. Am obosit, de
fapt, s\ nu am `ncredere `n nimic [i nimeni. Am obosit s\ scriu
acest protest. Nu va folosi la nimic. M-am gândit, la un moment
dat, s\ le cer oamenilor obosi]i ca [i mine s\ ias\ `n strad\. Dar
am `n fa]a ochilor imaginile filmate la diferite proteste: pancarte
[i lozinci analfabete, revendic\ri haotice [i isterice, fe]e tâmpe `n
fundal care transmit salut\ri familiei, sindicali[ti mângâia]i pe
frunte de opozi]ie, trec\tori plictisi]i [i amintiri duioase despre
concediile la mare din vremea fra]ilor Petreu[ [i a Daciilor `n rate.
Am obosit de ]ara `n care nu se `ntâmpla nimic. De ]ara care m-a
f\cut s\ privesc cu lehamite drepturi la care am tânjit ani mul]i [i
grei `n comunism. Mie, omului simplu de pe strad\, mi-e lehamite
de dreptul meu de a vota. De dreptul de a fi informat. De dreptul
de a protesta. De dreptul [i obliga]ia de a-mi ap\ra ]ara. De dreptul de a m\ asocia liber `n partide politice, `n sindicate, `n patronate [i `n alte forme de asociere. De dreptul de a avea acces la tratamente corecte `n spitale. De dreptul de a fi egal cu ceilal]i români `n fa]a justi]iei. De aceea spun c\ nu-mi iubesc ]ara. Mi-a
mai r\mas, totu[i, un singur drept: acela de a circula liber `n
str\in\tate. De a emigra. Poate c-a venit timpul s\-l folosesc. {tiu
bine c\ nici acolo nu umbl\ câinii cu covrigi `n coad\. Sper doar
ca acolo, `ntr-o limb\ str\in\ [i pe str\zi curate, s\ am timp s\ mi
se fac\ dor de ]ara mea.
Acest articol reprezint\ `ntr-o form\ concis\ [i condensat\
exact lucrurile pe care le gândim to]i cei dezam\gi]i, declar\ invitatul Alexandru Tocilescu, care a mai ad\ugat, c\ media românesca e vinovat\ pentru genocid cultural.
Aminte[te-]i s\ le zâmbe[ti celor pe care-i iube[ti.

SALA DE MESE
Poe]ii Cenaclului Literatorul

VICTORIA MILESCU
FESTIVALISSIM
Te rupi cu greu de petrec\re]i
de-mbr\]i[\rile b\rb\te[ti
`n paltoanele `mbibate de camfor,
naftalin\, tabac
te duc pe bra]e `n urale
pân\ la ma[ina cu [oferul rebegit
demarând prudent
printre fantomele ce-i fac semn s\ le
ia oriunde
drumul se gudur\ prin ploaie, d\ `n gropi
case cu turnuri trufa[e
scot la por]i copii zdren]\ro[i
nu e frumos s\ vomi]i `n ma[ina
mirosind a vanilie

nici s\ arunci pe geam
dovezile lor de iubire
pl\smuite `n lungi nop]i de insomnie
ajungi acas\ icnind:
nu stric\ pu]in\ scârb\, un pic de grea]\
un strop de lehamite unge eficient
ma[in\ria sufletului u[or `nvechit\
apoi o cafea violet\
dar via]a nu st\ acolo unde-o pui
iese pe str\zi
s\ ia o gur\ de viermuial\
printre p\s\ri de noapte, bolizi, faruri
unul chiar acum s-a stins ca un prost
o pas\re se `mpiedic\ de tine:
ce mai a[tep]i
d\-i drumul `n sus
ce stai cu aripile pleo[tite
murdare de noroi, de benzin\, de sânge...

Ne a[ez\m t\cu]i
la masa lung\
de[i sem\n\m, ea nu ne confund\
mânc\m `n t\cere sup\, tocan\ de cartofi
noi, cei de aici, `ncet dar sigur
ducem lingura la gur\

noi mestec\m
urm\rim cu ochi dilata]i grilajul
dincolo de care ruleaz\ via]a haotic\
prietenii, rudele
vin `n vizit\ uneori
bucurându-se c\ ei `nc\ v\d, merg,
respir\
noi, cei care mergem la mas\
târ[indu-ne papucii de pâsl\
ajungem pân\ la telefonul de pe culoar
sunând `n gol
`ncet dar sigur de[ert\m plosca la
miezul nop]ii
ne ducem chiar
pân\ la camera de gard\
s\ trezim doctorul
care nu se treze[te niciodat\
s\ zgârie cu cheia pe talp\ vecinul de pat
noi, cei care avem picioare
ne apropiem de fereastra cu plas\
[i descriem `n am\nunt dezm\]ul
celor cu sacre obliga]ii
expedia]i `n cutii frigorifice
noi, `n c\m\[i cu mâneci kilometrice
abia scoase din etuv\
umblând cu hohotul la vedere
c\lcând unul pe capul celuilalt
ne ridic\m, noaptea, prin acoperi[
trezind ora[ul din vis....
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Scrisoare deschis\ adresat\ domnului academician EUGEN SIMION
Stimate domnule Academician
Eugen Simion,
De mult\ vreme a[tept momentul potrivit
ca s\ v\ adresez rândurile de mai jos. Am sperat totu[i s\ nu fie nevoie s-o fac. Acum sper
c\ m\ ve]i `n]elege c\ nu am `ncotro...
Sunt literalmente obligat s\ v\ scriu [i s\
v\ solicit s\ interveni]i cu autoritatea dumneavoastr\ moral\ [i intelectual\, civic\, pentru a
repune adev\rul `n drepturile sale. Am sperat,
timp de aproape 20 de ani, s\ nu fie nevoie s\
v\ solicit interven]ia. Din p\cate, aceast\ interven]ie se impune, `n numele acelor valori
pe care [tiu c\ le respecta]i [i le practica]i dintotdeauna, atât `n via]a particular\, cât [i, mai
ales, `n via]a public\.
Este vorba de eroicii ani de dup\ Decembrie 1989, când cu to]ii eram mai deschi[i unii
fa]\ de al]ii [i mai ales fa]\ de imperativele interesului comunitar, na]ional. Cât a putut fiecare, ne-am implicat `n evenimente [i activit\]i a c\ror menire a fost mai ales serviciul public, efortul de a ameliora „starea na]iunii”.
Domnia voastr\ a]i avut norocul s\ v\ `nzesteze bunul Dumnezeu cu calit\]i intelectuale
excep]ionale, pe care a]i avut abnega]ia [i
tenacitatea de a le pune integral `n valoare, [i
a]i f\cut lucruri cu totul [i cu totul deosebite
pentru „cre[terea limbii române[ti [i a Patriei
cinstire”, pentru prop\[irea noastr\ spiritual\,
ca Neam, ca }ar\...
~n acest cadru situez `ntâmplarea extraordinar\ prin care a]i trecut la `nceputul anilor
1990, când l-a]i cunoscut la Paris pe ultimul
secretar particular al lui Wilhelm Filderman.
Pentru cine nu [tie, Wilhelm Filderman a fost
pre[edintele Federa]iei Comunit\]ilor Evreie[ti
din România `n vremea guvern\rii mare[alului Ion Antonescu. Wilhelm Filderman s-a
stins din via]\ `n 1959. Dac\ nu m\ `n[el, fostul secretar al lui Filderman a dorit el `nsu[i s\
v\ cunoasc\, v-a c\utat ca s\ v\ `ntâlneasc\ `n
calitatea Dumneavoastr\ de membru al Academiei Române, la acea dat\, dac\ nu m\ `n[el, vicepre[edinte al Academiei. Motivul pentru care v-a c\utat era extrem de important, a[
zice chiar fascinant: acel domn era legatarul
testamentar al celebrului Filderman – apreciat de
unii ca „evreul cel mai important din Europa”,
[i `n aceast\ calitate p\stra un document extrem de pre]ios: Jurnalul (sau Memoriile) lui
Wilhelm Filderman, cu indica]ia expres\ [i
categoric\ din partea autorului ca acel document s\ ajung\ spre publicare `n grija [i proprietatea Academiei Române de `ndat\ ce
regimul comunist din România va fi abolit.
{tiu de la Dumneavoastr\ de aceast\ poveste. Mi-a]i povestit cum v-a]i `ntâlnit la Paris
cu persoana `n cauz\, cum a]i discutat condi]iile `n care s\ se fac\ pre]iosul transfer, cum
v-a]i `ntors la Bucure[ti [i a]i informat colegii

din conducerea Academiei Române despre
acest caz excep]ional, de maxim\ importan]\
pentru corecta re-scriere a istoriei României
din perioada 1940-1944. Mai departe [tiu, tot
din relatarea Dumneavoastr\, c\ manuscrisul
nu a mai ajuns la Bucure[ti, la destinatarul
stabilit de autor: Academia Român\, ci a fost
ridicat „prin abuz” de persoane din structura
statului Israel (agen]i ai Mossadului?), de la
locuin]a fostului secretar al lui Filderman. La
scurt timp dup\ acest rapt ilegal [i nelegitim,
bietul om a [i murit...
Nu am [tiut niciodat\ numele fostului secretar. Mi l-a]i spus, dar nu l-am re]inut. Ar
merita `nscris `n cartea de istorie, la capitolul
Evrei binef\c\tori ai Neamului Românesc!
Am re]inut `ns\ detaliul – semn al destinului!,
c\ so]ia respectivei persoane v\ este rud\ [i v-a
fost [i coleg\ de facultate. A[a se explic\, `n
parte, de ce Dumneavoastr\ [i nu altul a]i fost
„ales” s\ fi]i invitat la discu]ii ca reprezentant
al Academiei Române.
Cu ani `n urm\, am cunoscut-o [i eu `n
}ar\ pe amintita doamn\, o profesoar\ de mare
]inut\, la catedra de limba francez\.
~n discu]ia pe care am avut-o atunci cu
Dumneavoastr\ am c\zut amândoi de acord
asupra importan]ei excep]ionale a documentului respectiv [i asupra ilegalit\]ii [i imoralit\]ii gestului penibil comis de autorit\]ile statului israelian... Abuzul inadmisibil al acestor autorit\]i cre[te `n timp, pe m\sur\ ce timpul trece
[i pre]iosul document nu este dat publicit\]ii.
Personal m\ tem ca acest document s\ nu fie
supus unei opera]iuni de „cosmetizare”, adic\ de
falsificare, a[a cum s-a mai `ntâmplat cu documente asem\n\toare semnate de un Mihail
Sebastian, un S. Jagendorf sau o Leone Blum...
Dup\ [tiin]a mea, Dumneavoastr\ nu a]i
f\cut nicio referin]\ public\ la aceast\ nefericit\ `ntâmplare. La prima vedere, unii ar putea
s\ v\ repro[eze c\ v-a]i `mp\cat cu aceast\
situa]ie [i nu a]i f\cut nimic pentru recuperarea documentului. Nici Dumneavoastr\ [i nici
Academia Român\! ...Eu consider c\ a]i procedat totu[i corect, `n m\sura `n care protestul
dumneavoastr\, `n imediat, nu ar fi avut alt\
consecin]\ practic\ decât punerea Dumneavoastr\ „la index”, compromiterea sau chiar
anularea [anselor de a reu[i `n proiectele atât
de importante despre care numai Dumneavoastr\ [tia]i c\ v\ a[teaptau. V-a ajutat bunul Dumnezeu [i a]i reu[it, `n anii care au urmat, s\
demara]i [i s\ duce]i pân\ la cap\t câteva
ini]iative [i idei de mare consisten]\ cultural\
[i spiritual\. Ar fi fost o mare pagub\ pentru
noi, românii, dac\ aceste proiecte r\mâneau la
stadiul de inten]ii interesante... Ca atâtea alte
proiecte române[ti.

Am considerat c\ numai Dumneavoastr\
avea]i voie [i putea]i decide cel mai bine momentul `n care s\ interveni]i public `n problema
„Testamentului” lui Filderman, sustras propriu zis din averea [i patrimoniul Academiei
Române. {i sunt convins c\, a[a cum v\ cunosc,
nu a]i l\sat la voia `ntâmpl\rii soarta acelui
document [i c\, mai devreme sau mai târziu,
a]i fi s\vâr[it gestul potrivit pentru recuperarea pre]iosului document la momentul pe care
l-a]i fi considerat cel mai potrivit. Din p\cate
sunt nevoit s\ intervin, f\r\ voia mea, `n desf\[urarea evenimentelor [i s\ v\ cer s\ declan[a]i mai devreme interven]ia Dumneavoastr\ l\muritoare pentru toat\ lumea.
~ntre timp, de-a lungul anilor, din câte cunosc eu, despre existen]a acestui manuscris, ajuns
`n arhiva [i sub paza stra[nic\ a Mossadului,
au vorbit domnul Te[u Solomovici (`ntr-un
articol din „Ziua”) [i r\posatul Jean Ancel,
`ntr-o discu]ie cu domnul Gheorghe Buzatu.
Nici Te[u Solomovici [i nici Jean Ancel nu au
avut permisiunea s\ studieze manuscrisul respectiv. Eu am pomenit `n mai multe rânduri
de existen]a acestui document, de câteva ori
amintindu-v\ [i pe Dumneavoastr\ ca martor
al existen]ei documentului. Nu [tiu dac\ vi s-a
cerut vreodat\ confirmarea spuselor mele...
Sunt nevoit s\ v\ cer eu, hic et nunc,
aceast\ confirmare! {i iat\ de ce:
~n ziua de 24 februarie a.c. am fost convocat la Judec\toria sectorului 1, dosar 18066/
299/2009, pentru a r\spunde unor acuza]ii ce
mi-au fost aduse de Federa]ia Comunit\]ilor
Evreie[ti din România (F.C.E.R.) [i de Asocia]ia Evreilor Români Victime ale Holocaustului (A.E.R.V.H.). Iar `n zilele urm\toare trebuie s\ m\ prezint la poli]ie [i la
Parchet pentru a r\spunde altor reclama]ii, ale
acelora[i ONG-uri. Acuza]iile aduse de cele
dou\ institu]ii privesc o serie de texte `n care
eu am afirmat (1) c\ se exagereaz\ num\rul
evreilor victime ale politicii mare[alului Ion
Antonescu, [i (2) c\ se impune o reconstituire
corect\ a faptelor [i evenimentelor din acei
ani, deoarece versiunea prezentat\ `n textele
oficiale, `n manuale etc., este fals\, contrazis\
de fapte binecunoscute. Am invocat `n textele mele m\rturia unor evrei dintre cei mai
reprezentativi din anii aceia, printre care [i
Wilhelm Filderman, omul care a cunoscut cel
mai bine adev\rul despre situa]ia evreilor din
România. Textele mele deseori s-au referit [i
la manuscrisul r\mas de la Filderman, care, `n
loc s\ ajung\ la destinatar, la Academia
Român\, a fost literalmente furat [i ascuns de
autorit\]ile israelite, `mpiedicat s\ intre `n circuitul de documente istorice. Am considerat
`ntotdeauna c\ manevra inadmisibil\ a statului Israel de a ascunde m\rturia lui Wilhelm
Filderman poate fi considerat\ o dovad\ c\
versiunea oficial\ asupra guvern\rii mare[alului Ion Antonescu nu corespunde adev\rului.
O dovad\ clar\, irefutabil\ a faptului c\ `n România nu a fost vreodat\ genocid sau holocaust!

V\ aduc astfel la cuno[tin]\, domnule Academician Eugen Simion, c\ `n procesele care
mi s-au intentat, eu, pentru a dovedi nevinov\]ia p\rin]ilor no[tri acuza]i de cea mai josnic\ crim\, voi cere `n mod oficial m\rturia
Dumneavoastr\. Voi cere instan]ei s\ v\
cheme la bar\ ca martor. Iar ceea ce eu am a
v\ cere va fi numai atât: s\ relata]i `mprejur\rile prin care manuscrisul adresat de Wilhelm Filderman spre publicare Academiei Române nu a mai ajuns la destina]ie, n-a mai
intrat `n patrimoniul Academiei Române.
Sunt convins c\ nu-mi ve]i lua `n nume de
r\u aceast\ respectuoas\ solicitare, de[i cunosc
bine [i am eu `nsumi oroare de disconfortul
oric\rui contact cu justi]ia, fie [i `n postura
„minim\” de martor. Efectiv nu am `ns\ `ncotro!...
Dac\ era dup\ mine, probabil c\ a[ fi amânat sine die s\ v\ solicit interven]ia aceasta.
Pentru bunele rela]ii cu Cel\lalt, câteodat\
aflarea adev\rului mai poate fi amânat\. Am
fost dispus la aceast\ amânare, convins c\
plata Domnului pentru faptele noastre este
mai important\ decât justi]ia omeneasc\. Nu
port nicio vin\ pentru lipsa de m\sur\ a celor
care m\ cheam\ `n judecat\. A lor este vina
pentru „deranjul” pe care m\rturia Dumneavoastr\ s-ar putea s\-l provoace unor persoane cu care ave]i, sunt convins, rela]iile cele
mai fire[ti, de prietenie [i aleas\ colegialitate.
V\ urez din tot sufletul ca tr\inicia acestor
rela]ii s\ nu aib\ nimic de suferit. C\ci nimeni
nu v\ poate repro[a relatarea corect\ `n Justi]ie, sub jur\m`nt, a unei situa]ii, a unor `mprejur\ri pentru care nu ave]i nicio vin\ c\ s-au
produs `n via]a noastr\! Cine ar putea s\ v\
repro[eze ceva pentru m\rturia pe care o ve]i
depune, atâta vreme cât vreme de dou\zeci de
ani a]i evitat s-o face]i, a[teptând momentul
când dezv\luirea Dumneavoastr\ ar fi avut
efecte nepl\cute minime?! Momentul, dac\
este nepotrivit, l-au ales al]ii!
Nu le va conveni adversarilor mei m\rturia Dumneavoastr\? Ar fi trebuit s\ aib\ inteligen]a s\ priceap\ c\ adev\rul nu poate fi ascuns la nesfâr[it. {i c\ `n postura de sus]in\tor
al neadev\rului este recomandat „s\ nu faci
valuri...” Dorin]a lor nes\buit\ de a face caz
public zgomotos mediatizat din ranchiunele [i
antipatiile lor personale este greu de `n]eles.
Dac\ `i va costa acest exces, `i va costa `n
limitele adev\rului [i ale justi]iei. Sper c\
aceast\ consolare este valabil\ [i pentru ni[te
profesioni[ti ai minciunii!...
Regret c\ dup\ atâ]ia ani reiau `n aceste
condi]ii contactul cu Domnia Voastr\. Dac\ era
dup\ mine, alegeam alte auspicii.
Cu sincer\
pre]uire [i colegialitate, aceea[i
dintotdeauna,

Ion Coja
Bucure[ti,
15 martie 2010

Scrisoare deschis\ adresat\ domnului academician Ionel Haiduc,
pre[edintele Academiei Române
Stimate domnule Academician
Ionel Haiduc,
Subsemnatul Ion Coja sunt nevoit s\ v\
aduc `n mod public la cuno[tin]\ un fapt pe
care `n mod normal ar trebui s\-l cunoa[te]i.
V\ scriu deoarece se pare c\ Domnia Voastr\
nu [ti]i totu[i nimic despre ABUZUL grosolan
[i inadmisibil comis asupra patrimoniului Academiei Române de agen]ii statului Israel la
`nceputul anilor 1990. ~n principiu este vorba
de un document extrem de important pentru
istoria Neamului românesc, un manuscris r\mas de la Wilhelm Filderman, fostul lider al
evreilor din România anilor 1930-1946. Manuscrisul respectiv con]ine memorii [i `nsemn\ri zilnice ale celui care a fost, cu siguran]\,
cel mai important martor al suferin]elor evreilor din România, calitate ce decurge din `m-

prejurarea c\ `n acei ani Wilhelm Filderman a
fost vocea cea mai ascultat\ prin care evreii
din România s-au pronun]at `n ap\rarea drepturilor lor, `n afirmarea lor ca entitate etnic\
expus\ unor mari pericole. ~n mod deosebit,
Wilhelm Filderman este singurul lider evreu
care a cunoscut direct [i nemijlocit, ca deportat, realit\]ile din Transnistria transformat\ de
Ion Antonescu `n spa]iu concentra]ionar pentru un mare num\r de evrei.
Cunoa[te]i, desigur, faptul c\ teza producerii `n Transnistria, sub administra]ie româneasc\, a unui holocaust anti-evreiesc, este cea
mai grea acuz\ adus\ poporului român de-a
lungul existen]ei sale. Cunoa[te]i, de asemenea, c\ un mare num\r de istorici, publici[ti,

oameni politici sau simpli cet\]eni, din România [i de aiurea, inclusiv din Israel [i Statele
Unite ale Americii, resping acuza]ia de holocaust, de genocid, adus\ guvernului Ion Antonescu [i, implicit, românilor. Printre cei care
au produs texte [i argumente `mpotriva acestei
acuza]ii de Holocaust se num\r\ [i Wilhelm
Filderman. De aceea, putem fi siguri c\ prin
con]inutul lor Memoriile lui Wilhelm Filderman au darul s\ `nt\reasc\ aceste argumente.
Iar `mprejurarea c\ Filderman a l\sat prin dispozi]ie testamentar\ ca aceste Memorii s\ ajung\ `n proprietatea Academiei Române spre a
fi publicate o putem considera ca semn c\ prin
aceste Memorii autorul Wilhelm Filderman
argumenta `n plus [i definitiv lipsa de temei a
acuza]iilor privind genocidul din Transnistria.
Din p\cate, manuscrisul acestor Memorii
a fost furat – acesta este termenul potrivit, de
reprezentan]i ai statului Israel, a fost furat de
la legatarul testamentar al lui Wilhelm Filderman, cu câteva zile mai `nainte ca acesta s\
`ncredin]eze pre]iosul document proprietaru-

lui de drept: Academia Român\. Mai multe detalii despre aceast\ urât\ poveste v\ poate oferi
domnul academician Eugen Simion, care a
fost `n leg\tur\ cu de]in\torul documentului.
V\ ata[ez `n acest sens scrisoarea pe care o
adresez domnului Eugen Simion.
Sunt convins, domnule Pre[edinte al Academiei Române, c\ nu ve]i l\sa lucrurile s\ se
eternizeze `n starea inadmisibil\ `n care se afl\
acum, c\ ve]i demara toate ac]iunile care se afl\
`n putin]a Domniei Voastre de a le sus]ine [i
promova pentru recuperarea documentului
amintit. M\ pun la dispozi]ia Domniei Voastre
cu o serie de sugestii [i consilii `n acest scop.
Cu deosebit\ stim\ [i cu n\dejdea c\ Dumnezeu v\ va ajuta s\ v\ face]i datoria `n aceste
`mprejur\ri atât
de dificile, al
Dumneavoastr\

Ion Coja
Bucure[ti,
15 martie 2010
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MIRCEA MICU

CA O STEA FIX|
Ochii s\i aveau profunzimea [i
melancolia catifelat\ a cerbilor r\t\citori prin p\duri bântuite de mister.
Era robust [i aparent moale `n mi[c\ri,
calm ca un lac neatins de vânt, avea
fibrele vii, ochii s\i `ncorda]i ca ni[te
strune [i receptivi la tot ce se `ntâmpl\
`n jur. E suspicios ca un preceptor financiar. A fost p\durar-[ef [i, din
aceast\ zon\ a vie]ii sale, mai aventuroas\ decât s-ar crede, are amintiri fabuloase. Poezia lui e ca o nuc\ rotunjit\ `n ocrotirea cojii, ascunzând miezul cu miros dulce-amar de toamna
credincioas\ coacerii sale. Era un ]\ran sfânt [i nealterat. Visul s\u era s\
aib\ câteva sute de oi [i o cas\ zvârlit\
pe clinul unui deal ca o n\dejde, p\zit\ de brazi, câini credincio[i, veveri]e [i sclipirea etern\ a Stelelor fixe.
În tot ce f\cea avea o m\sur\ [i un
comportament de ]\ran autentic. Mânca domol, mestecând rar [i metodic.
T\ia carnea cu nelipsitul briceag `n
buc\]ele savurându-le cu sfin]enie.
Perseverent ca un tren `naintând `ntr-o
singur\ direc]ie, sufletul s\u era curat
ca un [tergar de Pa[te. Ocrotitor ca un
vulture neagresiv, `[i p\zea „tribul”,
trei copila[i, nevasta [i soacra `n]eleg\toare [i cu umor. Când scria se deta[a complet de cei din jur `ntr-o izolare vecin\ cu reculegerea. Tot ce a
scris, de la „Cine m\ ap\r\” la „Stelele fixe” [i la poeziile ineditele ap\rute dup\ prematura sa dispari]ie,
poart\ semnul originalit\]ii [i a talentului de excep]ie. Poezia lui e ca perla
hr\nit\ din carnea scoicii suspinând `n
adâncuri albastre, n\zuind s\-[i arate
splendoarea [i str\lucirea f\r\ egal.
Este poetul care `[i descoper\ cititorilor caratele veritabilei sale poezii, cu
fiecare nou volum ap\rut.
Ast\zi, Gheorghe Pitu] ar fi rotunjit 70 de ani...

IULIAN NEAC{U

„LA MOARTEA
UNUI POET”
Dintre ardelenii pe care i-am cunoscut, poetul Gheorghe Pitu] mi-a fost cel
mai drag, pentru c\ el era cel mai blând [i
atoateiertator. De aceea [i durerea de a-l
fi pierdut pe P\mânt este de nespus. Voi
aminti numai minunatele clipe petrecute
al\turi de el, Ion Lancranjan (un alt mare
disp\rut, apropiat mie) [i Mircea Micu,
singurul dintre ardeleni care `i face [i pe
al]ii s\ râd\. M\ aflam atunci `ntr-o pl\cut\ minoritate, ca un soldat reg\]ean r\mas `n urma companiei sale, singur, `ntrun sat din Transilvania. Ce sincer\ solidaritate sim]eam din partea lor [i din partea mea, `nv\]ând s\ iubesc ceea ce iubeau [i ei: Transilvania. Atunci, când se
`ntunericea, cum zicea Pit, din decen]\
b\rb\teasc\ [i pentru c\ nu ne pl\ceau
b\t\ile patriotice, cu pumnul `n piept, `ncepeam glumele. De obicei Mircea le
`ncepea [i eu `l urmam. Lancranjan numai râdea cu ochii. Iar Pitu], ei bine, Pitu]
ne suferea, de[i spunea c\ nu ne sufere[te. Pentru c\ el era obiectul jocului
nostru cald [i prietenesc, el, Ursul, se l\s\
`ncol]it [i somotocit, dând din cap cu
blânde]e: „B\die, auzi-i pe \[tia amândoi
ce zic de mine. C\ numa [i dac\-mi d\deau banii pe care i-au luat scriind de
ma[in\ me, m\ `mbog\]eam. Mai ales
Mincu” (a[a `i spunea ca s\ i-o pl\teasc\). Acum, [i eu [i Mircea Micu suntem
s\raci f\r\ ei. Mai s\raci cu dou\ inimi. O
avere pe care nu o va mai avea nimeni,
niciodat\. Pe ei, s\-i ierte Dumnezeu, c\
n-au suferit s\ stea mult unul f\r\ cel\lalt.
7 iunie 1991
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GHEORGHE
ISTRATE

„CÂNTECUL MEU
E DEZGROPAREA MEA”

Pendulul cosmic al poetului Gheorghe Pitu]
(1 apr. 1940 – 6 iun. 1991) s-a oprit `ntr-un mereu
evocator iunie eminescian. Moartea e o medie
simplificatoare a tuturor vanit\]ilor; accesul ei,
`ns\, e altul `n cazul marilor purt\tori de destin.
Gheorghe Pitu] a fost con[tient de povara legiferat\ asupra frun]ii sale: „Ce greu destin/ s\ luminezi de-a pururi/ chiar dac\ moartea/ ]i-ar ie[i `n
cale/ cu toate nop]ile din univers”. Tr\ise, a[adar,
clipa fix\ când se-ntorsese la sine – cum pu]ini o
putem face `ntr-o via]\ `ntreag\. Cu siguran]\, el
sim]ise de mult a]intit asupr\-i ochiul neantului –
[i-un astfel de privilegiu l-a pl\tit scump, `nrobindu-l celei mai nobile forme de sclavaj: crea]ia!
Gheorghe Pitu] era un `n]elept, avea harul
rostirii arhetipale a solomonarilor. ~mpov\rat cu
`n]elesurile lumii, el exclamase `nc\ de tân\r, cu
o mâhnit\ premoni]ie: „ce greu va fi s\ mor de
b\trâne]e!” „B\trâne]ea” lui era `n]elepciunea. {i
a murit tân\r `nc\, `n arden]a unui crez care i-a
p\strat sufletul pur. Cred c\ dup\ cutremur\toarea retragere `n lumin\ a lui Nichita St\nescu,
Gh. Pitu] era unicul dintre noi (iertat\ s\-mi fie
afilierea pur biologic\ la o genera]ie cu ]\rmii
atât de zdruncina]i!) care nu a urât niciodat\. Era
plin de iubire [i generozitate, iar pe du[manii lui
[tiu]i – fiindc\, incredibil, Poetul a fost [i du[m\nit! – `i `mpodobea cu iubirea lui biblic\. (Ast\zi m-am `ntrebat: de ce mor poe]ii – oamenii
buni, `n genere – [i nu du[manii lor? {i-am `n]eles c\ ace[tia din urm\ trebuie s\ tr\iasc\ pân\ ce
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ajung la malul c\in]ei...)
Adânc `n sine, egal cu sine, Pitu] ne-a fost
atâtora un frate blând [i nedureros, ocrotindu-ne
prin a nu ne m\rturisi grelele vie]ii sale, [tiindu-le
el prea bine pe ale noastre. El, primul, a fost cel
care m-a f\cut s\ tresar [i s\ m\ cufund cu o alt\
aplecare, f\r\ s\ mi-o cear\ anume, `n straturile
mai profunde ale Credin]ei. Cartea C\r]ilor era
talismanul de care nu se desp\r]ise `n nicio
c\l\torie oricât de scurt\, `n ]ar\ sau `n afara ei.
Pitu] era un om grav [i crea `n jurul lui un
spa]iu curat [i puternic, asemenea unui stejar –
unul dintre cei mul]i c\rora le fusese slujitor `n
adolescen]\. Fiindc\, prima meserie a lui a fost
cea de p\durar, pe care o primise ca pe o misiune mistic\ [i purificatoare, [i din l\untrul c\reia
ne excava, mai târziu, la ceasuri de spovedanie,
interminabile `ntâmpl\ri, stranii [i `nfrico[\toare,
`nc\rcate de `n]elesuri grele, tulbur\toare...Pitu]
toat\ via]a [i-a purtat p\durea `n sânge; simbolurile ei s-au transfigurat `n poezie [i `n felul unic
de a fi. El t\cea masiv ori se fr\mânta mut [i pustiit `n sine, asemenea unui codru ardelean. Poezia
lui „trozne[te” de un desi[ de simboluri silvestre.
Gh. Pitu] avea cea mai fin\ percep]ie a imensului mecanism universal, `n rota]ia c\ruia au
ap\rut [i-au disp\rut popoare. El realmente tr\ia
`ntr-un extaz cosmic `ntunecat, poezia lui fiind
receptiv\, `ntr-o anume latur\ a sa, la profunditatea lirismului expresionist german. E o poezie
c\l\torit\ `n cosmos, purtând `n ea aerul rarefiat

PIT {I PLASA DE PESCUIT

... Era prin 1983, vara. Confiscasem `mpreun\ cu Pit un col] de mas\ `n gr\dina Uniunii,
cred c\ chiar „`n colivie”; de fapt, el a[tepta s\
vin\ F\nu[ cu Mircea Micu [i le ]inea locul – iar
eu reu[isem s\ chiulesc de la Biblioteca Academiei [i-mi trebuia un loc mai retras s\ nu m\
vad\ „{tim noi cine” [i s\ pârasc\ acolo (nu era
mare lucru, dar, dac\ m\ prindeau, ai mei m\
puneau s\-mi fac „B.V.P.”, adic\ bilet de voie
personal, [i la sfâr[itul lunii uneori chiar `mi re]ineau orele din salariu...). C\utam s\ m\ ascund
[i `n fapt, [i `n vorbe: m-am apucat s\-i povestesc
cum traduce Eminescu „Istoria românilor” de
Eudoxiu Hurmuzaki – dar s\-i povestesc `ntr-un
mod care credeam eu c\-l ia prin surprindere, c\
afl\ lucruri noi care-l vor interesa [i captiva: abia
`mi fi[asem imaginile vân\torii din carte [i le
aveam proaspete `n minte. ~n compensa]ie, el era
preocupat de o imagine proprie, [i a `nceput s-o
dezvolte:
{tii cât\ lume a fost la Nichita? Era, cum s\-]i
spun eu, era a[a de mult\
lume, tineri poe]i din toat\ ]ara, dar [i poetese, [i ziari[ti, cunoscu]i... Era... n-am v\zut niciodat\ a[a ceva.
Eu o ]ineam pe-a mea, el pe-a lui, nu prea se
lega nimic iar vinul foarte diluat (cum `i pl\cea
lui Pit) „t\ia” [i mai mult conversa]ia.
- Uite, domnule, (scot eu o fi[\): „Asan `[i
a[ezase partea cea mai numeroas\ [i mai destoinic\ a o[tirii `n locurile cele mai potrivite, puindo s\ pândeasc\ din dosuri [i ascunz\tori, [i peste
ace[tia n\v\li Issac orbe[te, sigur de biruin]\, co furie bacantic\, unde apoi se [i-ncurc\ ca-n
i]ele unei mreje de vânat.”
Ap\ruse volumul XIV din edi]ia Eminescu,
traducerile [tiin]ifice, dar lumea a[tepta publicistica eminescian\ `ntrerupt\ la volumul IX, [i
scriitorii, mai ales ei, cam zâmbeau a râde, `n]elegând c\ edi]ia se bandajeaz\ cu ce accept\ cenzura [i tot amân\ „zona infern”. ~ncercam, [i eu,
ca [i al]i optimi[ti, s\ ar\t `n strânga [i-n dreapta
ce carte frumoas\ a scris Eudoxiu Hurmuzaki, ce
minunat a tradus-o Eminescu `n 1876 pres\rândo cu imagini din viitoarea sa „Scrisoarea III” – [i
s\ sugerez c\ las\, apare ea [i ziaristica, deocamdat\ s\ ne mul]umim cu ce avem. Trebuie s\
spun aici c\ dup\ 1989 Gheorghe Pitu] a sus]inut
public aceast\ carte ca manual de istorie pentru
elevii de liceu. Este cea mai adev\rat\ [i cea mai
frumoas\ carte despre Evul Mediu românesc.
Acum, aici, `n colivie, ferindu-m\ de „{tim
noi cine” (care nu era niciodat\ cel pe care-l b\nuiam), eu eram pasionat de „pând\”, „mreaj\” –
[i ar\tam cu citate c\ „\[tia” nu se bat, se vâneaz\ `ntre ei, câ[tig\ totdeauna cine a mai abil,

mai viclean, mai bum la capcane...Pit asculta cu
aten]ie, r\bd\tor (cum era totdeauna când f\cea
pedagogie cu noi, cei mai tineri [i dornici de afirmare prin scris) – dar nu-l interesa decât un singur lucru: s\ explice cât mai exact, cât mai real –
cât mai plastic, poftim – cât\ lume a fost la Nichita de ziua lui. Eu nu fusesem, desigur („zona
Nichita” era oarecum confiscat\ dinspre Biblioteca Academiei de Grigore Goan]\ [i grupul
s\u, Gigi Fo[net cum `i ziceam noi pentru c\ era
`ntr-o mi[care continu\: ochii, buzele, mu[chii
fe]ei... [i când t\cea urlau cuvintele `n el, nu [edea o clip\ locului) – iar Pit, foarte `ncruntat,
voia nu s\-mi povesteasc\ ci s\-mi sugereze; de
fapt, c\uta un cuvânt, o imagine.
- Iat\, am continuat, cum se `nfrunt\ Papa de
la Roma cu Patriarhul de la Constantinopol, hai,
dom’ Pit, c\ asta trebuie s\-]i plac\: „...se rupeau
[i certau cu acela[i zel pentru domnia bisericeasc\ peste neamul bulg\resc [i, precum cel
dintâi aruncase mreaja asupra vanitosului Ioani]iu prin titlul de rege, tot astfel cel din urm\ `[i
arunca `n alte chipuri undi]a dup\ Asanizii urm\tori [i dup\ numerosul lor popor.”
- P\i sigur c\ da, a spus aproape automat
Gheorghe Pitu], p\i dac\ e urma[ul lui Sfântul
Petru care a fost pescar...
- Da, domnule, am replicat aproape victorios
(bucuros c\ l-am prins `n joc) – dar nu vezi c\
cel\lalt pescuie[te cu undi]a?! |[tia se `ntrec `ntre ei `n unelte de pescuit...
- Da, da... Sigur c\ da, p\i cum dac\ nu...
Adic\ Papa de la Roma arunc\ n\vodul s\ prind\
pe[ti mul]i – pe când cel\lalt, Patriarhul de la
Constantinopole, pescuie[te cu undi]a câte un cap
care va veni la el cu to]i supu[ii lui... Da, foarte
interesant... {tii? Cam a[a a fost la Nichita, un
n\vod de oameni, dom’le, lume peste lume [i
iar\[i lume...
~ntre timp se apropia amiazul, soarele ne cam
persecuta, se mai strânsese ceva lume `n colivie
– dar F\nu[ cu Mircea Micu tot nu ap\reau...
Mai aveam cam o or\, o or\ [i ceva, [i se f\cea
de 3, puteam sta „legal” `n gr\din\ [i s\-mi aleg
ce mas\ vreau. Dintr-o dat\, `ns\, motorul lui Pit
a intrat `n func]iune, el aducându-[i aminte c\ e
fost [i p\durar pe vremuri, [i pescar [i vân\tor:
- Stai, stai a[a: p\i... E ca `n „Luceaf\rul”,
dom’le, exact-exact ca’n „Luceaf\rul”.
- Cum, dom’ Pitu], ca-n „Luceaf\rul”, ce-are
„Luceaf\rul” cu politica papilor [i a patriarhilor?
– m-am mirat, nu f\r\ un oacare interes de a
adânci discu]ia despre Eminescu (de care, recunosc, eram plin pân\ peste urechi pentru c\ toat\
ziua `n bibliotec\ la asta lucram)...
- Da, da... ~l de sus pescuie[te cu mreaja [i \l
de jos vâneaz\ cu la]ul, a[a este. {i Pit a `nceput

al glacia]iunilor stelare. Audient sezonier al lui
Heidegger, pu]ini dintre poe]ii genera]iei sale au
manipulat cu atâta firesc [i fervoare no]iuni
esen]iale (de fapt, categorii filosofice) greu de
a[ezat `n vers precum: Dumnezeu, popor, stea,
univers, astru, cer, om, grai, materie, ]ar\, veac,
glob, destin, p\mânt, eternitate, lumin\, doamnamam\, domnul-tat\...
Exist\ o legend\ vie, pu]in cunoscut\, a `ntâlnirii ne`ntâlnite dintre sculptorul eminescian Gh.
D. Anghel, la solicitarea acestuia, muribund la
m\n\stirea Pas\rea, [i tân\rul Gh. Pitu], pe care
`l pre]uia pentru c\ poetul intuise, `ntr-un poem
memorabil, extraordinarul simbol al „Coloanei
recuno[tin]ei f\r\ sfâr[it” a lui Brâncu[i: „sicrie
puse cap la cap `n picioare/ sub cerul b\trân”, `n
voin]a creatorului de a reprezenta „un singur
mormânt `nalt”.
Autodefinindu-se „`nc\p\]ânat / ca un podi[
transilvan” (metafor\ vehiculat\ `ndelung de critica literar\), poetul a tr\it strivit `ntre himere [i
injusti]ii majore, ve[nic `ngrijorat de fiin]a fragil\ a familiei sale. Provocând eternitatea ca
orice autentic metafizician, poetul `ntreba [i se
`ntreba prin titlul uneia dintre c\r]ile sale: „Cine
m\ ap\r\?” Cine ap\r\, a[adar, poe]ii dincolo de
orizontul existen]ei lor? Desigur, doar Poezia...
De câte ori mi-e dor de Gheorghe Pitu] – [i
mereu mi-e dor – `i refac fiin]a prin amintirea
vocii sale profetice, recitându-[i credin]a [i sufletul, copiii [i speran]a, amarul vie]ii [i neantul...
Acesta este testamentul lui literar: „Poetul
nu-i decât iubire -/ [i cum iubirea-i nemurire,/ cu
frigul ei El va `nvinge!” ~nconjurat de marele Ei
frig, Gheorghe Pitu] e un `nving\tor: „S\ zbori,
s\ zbori! – Necesitate!”
s\ recite: „{i pas cu pas pe urma ei / Alunec\-n
odaie / }esând cu recile-i scântei / O mreaj\ de
v\paie” : \sta e Luceaf\rul, iar apoi, C\t\lin:
„Cum vân\toru-ntinde-n crâng / La p\s\rele la]ul, / Când ]i-oi `ntinde bra]ul stâng / S\ m\ cuprinzi cu bra]ul...”. Asta `nseamn\ c\ unul e pescar [i cel\lalt este vân\tor...P\i e ceresc s\ fii pescar, dom’le, e stelar, e divin... Cum s\ fie Sfântul
Petru vân\tor cu arcul ori cu pra[tia?! El e cu
mreaja...Noi, p\mântenii, vân\torii... Joc de capcane [i de `ntâmpl\ri, viclenie de vier]uitori
simpli. Da, da, p\i sigur c\ da, Sfântul Petrui e
pescar de oameni, cum s\ fie vân\tor de
oameni?! Numai noi, oamenii, unii dintre noi...
Ne-am antrenat `n zona aceasta dispre]uind
vân\torii [i l\udând pescarii, cu citate chiar din
poezia sa, dar tot nu [i-a uitat tema de la care a
plecat – [i a `ncheiat victorios:
- Voi [ti]i cât\ lume a fost la Nichita de ziua
lui? A foat atâta lume, atâta lume – c\ dac\ ai fi
luat o l\di]\ de nisip s-o arunci peste ei, s-o presari `n capetele lor, poftim – ei bine, nici un fir de
nisip n-ar fi ajuns pe p\mânt! N-ar fi avut loc s\
se strecoare pân\ la p\mânt!
Aceasta a fost imaginea lui Gheorghe Pitu]
despre s\rb\toarea lui Nichita. Nu voia s\ spun\
s\ a fost lume mult\ cât\ frunz\ cât\ iarb\, ca la
o manifesta]ie. Nu: voia s\ spun\ c\ to]i erau
foarte strân[i unul `n altul, foarte apropia]i... C\-i
apropia Nichita care-i strângera la propriu `n
plasa sufletului s\u...C\ nu fuseser\ pescui]i cu
undi]a opri prin[i cu la]ul...
Desigur, [i de data asta „{tim noi cine” m-a
vânat – mai elegant, `ns\, ca alt\dat\: pe la 3 [i
ceva [i-a f\cut apari]ia celebrul Marius Petrescu,
bibliotecar, poet, prozator [i tot ce mai voia el.
Mi-a adus biletul de voie gata semnat, dându-mi-l
discret [i explicându-mi c\ [eful l-a f\cut pentru
c\ oricum fusesem v\zut [i voia s\ pre`ntâmpine
orice scandal. A[a se face c\ din vân\tor deveneam mai mereu vânat, c\ din prieteni adev\ra]i
prietenii mei deveneau simple „nade” – mai pe
române[te: momeral\ care m\ ]inea `n dulce braconaj interlectual.
(Nu era mare tragedie: tot omul cu biletele
g\sise antidotul, [i acesta consta `n nesfâr[itele
g\rzi de noapte, adic\ `n fiecare noapte biblioteca trebuia p\zit\, pe lâng\ paznic, [i de câte un
bibliotecar care avea, pentru aceasta, cinstea [i
privilegiul s\ doarm\ pe scaune `n cabinetul
Directorului General. O noapte de gard\ echivala cu o zi liber\ – astfel c\ chestia cu biletele devenea frec]ie la un picior de lemn, de fapt: doar
c\ ne f\cea directori de noapte peste c\r]i.)
Cred c\ ast\zi, dac\ s-ar aduna prietenii lui
Gheorghe Pitu] la un loc cu to]ii, n-ar fi prea
mul]i (poate n-ar afla to]i, poate unii nu mai sunt,
poate al]ii sunt prea departe), asta i-ar lega: ar sta
foarte apropia]i unii de al]ii, strân[i, n-ar sc\pa
un gr\unte de nisip printre ei. Pentru c\, vorbind
despre Nichita, de fapt [i despre el vorbea.
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Mereu auzi pe câte unul cum c\ ar
vrea s\ citeasc\ un roman epic, pur epic [i
strâns, cu greutate specific\ [i cu ac]iune
`nchegat\. Ceva a[a, `n stilul lui Balzac.
Ca [i cum neica Balzac, indiscutabil cel
mai serios romancier clasic, ar avea numai
epic! Sau Tolstoi, alt monstru de proz\
clasic\, numai poveste linear\ ar compune! Citind corect [i cu creionul `n mân\
`ndeosebi proza lui Balzac (la Tolstoi este
pu]in mai u[or: stilul lui pare a fi de transfocator [i de camer\ de luat vederi ce se
plimb\ din mai multe unghiuri) ajungi la
concluzia pur\ [i simpl\ c\ semnul clar al
`ntregului discurs este digresiunea, paranteza, devierea. ~n spatele acestei voluntare r\suciri stau interese de fragmentare a
pove[tii, de disimulare a tehnicii narative,
de argumentare [i de strategie discursiv\.
~n cele mai noi interpret\ri, digresiunea
este considerat\ un soi de punct de fug\,
de parodie intertextual\, de figur\ de deplasare, este asociat\ libert\]ii creatoare,
ilustreaz\ polifonia textului [i joac\ rolul
elementului motor [i unificator al acestuia.
~n mod paradoxal, ea nu `ncearc\ s\ fragmenteze enun]ul, ci vrea s\-i asigure coeren]\ [i continuitate, `ncearc\ s\ fac\ s\
semene lumea fic]iunii cu lumea real\.
Am `n fa]\ celebrissimul triptic al adolescen]ei, intitulat „La Medeleni”, [i dincolo de siropul metaforelor – unele `nmuiate `n cel mai bun anason poetic, `ndeosebi `n primul volum – v\d construc]ia
foarte modern\ [i modernist\ a romanului. Fire[te, s-au spus extrem de multe
prostii despre Teodoreanu [i mai ales se
[tie c\ este o vreme pentru cetitul c\r]ilor
acestora, chestii care te fac acum, la dep\[irea cincuangenarului, s\ pari u[or de-

suet, dac\ nu ridicol de-a dreptul când vii
cu o astfel de `ntreprindere. Apari]ia, benefic\, desigur, `n colec]ia BPT-ului lui
Tuc\, ne-a `mpins la o rememorare a tinere]ii noastre personale [i ne-a pus pe recitit. Ei bine, de[i nu am fost niciodat\ un
fan declarat al autorului, trebuie s\ remarc\m c\ multe note ob]inute de el nu sunt
pe m\sura textului, iar superficialitatea
criticii literare române[ti a contribuit decisiv la receptarea lui. Nimeni nu spune
c\ locul ocupat `n clasamentul acela subiectiv numit Istoria literaturii, dup\ Sadoveanu, Rebreanu, Camil Petrescu, Papadat-Bengescu, G. C\linescu `nsu[i, `n
calitate de romancier declarat balzacian,
ar fi nemeritat! Fire[te, imediat dup\ ei [i
al\turi de Cezar Petrescu [i Mateiu Caragiale, ultimul traducând [i localizând
romanul fin de siecle. Dar lipsa unei autentice literaturi de consum [i strâmbarea
din nas la romanul popular au `ndep\rtat
prizarea corect\ [i coerent\. Cel mai bun
verdict vine, ca `ntotdeauna, dinspre C\linescu, care remarc\ opulen]a copil\riei
[i excelen]a primului volum. Se `nscriu
apoi chiar vorbele autorului, `nc\ din 1924,
ce a `ncercat s\ dea acestui sistem narativ
dimensiunea exact\, fixarea temporal\ [i
evolu]ia unei genera]ii „de la demodatul
vals pân\ la ritmul de jazz-band”. La o
privire mai atent\, descoperi caracterul
modern, v\dit sincronic, de Bildungsroman amestecat cu cel de confesiune. ~nc\
din 1970, Marian Popa vorbea despre
toate astea cât [i despre „starea de vacan]\”, chestie pe care o descifreaz\ [i prefa]atorul prezentei edi]ii, P. Cernat. Dincolo
de toate cele spuse, de intercal\ri, de imbricarea mai multor registre, de episoadele
dramaturgice, de jurnal, de umor, de rapelurile livre[ti am impresia c\ au dreptate cei care observ\ aici [i un roman de

SCRIITURA
DIGRESIV|
ini]iere. Plus o fresc\, extrem de colorat\
[i p\stoas\, a tinere]ii. Imprecizia detalii-

lor topografice, arierplanul istoric foarte
discret schi]at, parcursul erotic [i coborârea `n magie [i liric, tripleta sugestiv\ a
personajelor centrale, apari]ia `n text a
unor bucle educative [i a câte unui ghidinterpret, refugiul `n spa]ii edenice sau
nocturne, coborârile `n tenebrele viciului,
escapadele [i ezit\rile lui D\nu], simbolistica titlurilor [i a `ntâlnirilor, deschiderea primei secven]e cu ini]ierea novicelui `n lansarea zmeului [i `nchiderea `n
rutina domestic\ din epilog, precum [i
multe altele conduc firesc c\tre a[a ceva.
Dincolo de apropierile pe care nu le mai
amintesc ca s\ nu par [i eu snob, dincolo de
sc\derile vizibile, romanul „La Medeleni”
este remarcabil [i o lectur\ absolut necesar\. Nu m\ pot ab]ine, totu[i, s\ nu-l citez
[i eu, aici [i acum, pe Giorgio Bassani cu
al s\u „Gr\dinile Finzi-Contini”. Uite a[a
[i `ntr-o doar\!

Surâsul [i lacrima
MIHAI ANTONESCU
Citesc cel de-al doilea roman al Anei
Hâncu, [i-mi pare c\ m\ apropii cumva
de abisul suflet feminin, atâta cât s\-mi
dau seama c\ autoarea nu-[i afl\ pereche
`n proza contemporan\ româneasc\. Dup\
„Obsesia unui proces” roman excelent
primit de critica literar\ ca [i de publicul
cititor [i care m-a buim\cit pur [i simplu,
cel de-al doilea, „Fructul Oprit” ap\rut la
Editura KARTA-GRAPHIC `n anul
2009, `mi confirm\ c\ printre noi respir\
– se inspir\ – la gloria literar\ un talent
neobi[nuit, o magician\ a confesiunii brodând f\r\ egal pe largul sufletului feminin cu st\ri [i senza]ii de o incredibil\
profunzime.

Romanul Anei Hâncu este unul de introspec]ie, cu adânci rezonan]e `n psihologia sinelui, acolo unde realul `ntâlne[te
fantasticul, modelând `mpreun\ st\ri [i
sens, motiva]ie [i a[tept\ri `ntru existen]ial. Personajele, de data asta cu mai mult\ parcimonie distribuite `n nara]iune [i
mult mai atent\ urm\rire a reac]iilor `n
imediat [i-n nem\sura timpului istoric, au
o mai mult mai mare credibilitate, contur
[i fond excelent surprinse dramatic. Dialogul scap\, surprinz\tor? obi[nuitului cotidian, tocmai prin naturale]e [i obi[nuit,
[i aici poate c\ este `nc\ unul din marile
merite ale autoarei, acela de a decupa cu
m\iestrie [i folos partea ascuns\ a realit\]ii imediate f\când-o accesibil\ min]ii
cititorului, [i motivându-i curiozitatea.

„Fructul Oprit” este un roman al nelini[tilor de tot felul pendulând subiectual
`ntre incertitudine [i speran]\, `ntre jertfa
inimii [i stabilitatea sentimentelor. E un
roman al cunoa[terii de sine [i de cel\lalt,
scris pe lacrim\ [i pe surâsul ei, cum ar
scrie ochiul celui ce [tie s\ priveasc\ despre zbor, fix pe dâra imaginar\ l\sat\ de
trecerea [oimului prin albastrul vertical al
unui munte.
Textul are m\sur\, propor]ii bine echilibrate [i mult\ delicate]e, Ana Hâncu dovedind [i prin aceasta o bun\ st\pânire atât
a mijloacelor de expresie cât [i a distribu]iei conflictuale.{i `n toate, un singur semn
de `ntrebare, numai: cine e[ti tu, Ana Hâncu,
cu adev\rat? Întrucât te risipe[ti, `ntrucât
te aduni, pentru contemporanii t\i?

Ana Hâncu
„FRUCTUL OPRIT”
Editura KARTA-GRAPHIC – 2009
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{I EU AM FOST ELEV LA {COALA DE LITERATUR|…
M| NUMESC ION MIHALACHE
M-am n\scut
`n ziua de 2 ianuarie 1933, pe un ger
de cr\pau pietrele,
`ntr-un sat mic,
B\ie[ti, cu 50 de
case, a[ezate pe
un deal contorsionat, la marginea unei p\duri,
izolat de lume [i
lipsit de orice urm\
de civiliza]ie (nici m\car pop\ nu aveam).
Tata era, mi se pare, plecat la vân\toare,
deoarece vânatul constituia hrana de baz\
a celor nou\ membri ai familiei. De[i avea
un singur ochi [i o pu[c\ cu o singur\ ]eav\, [eful clanului nu se `ntorcea acas\ f\r\
doi iepuri atârna]i pe um\rul drept. Imediat dup\ ce m-am n\scut, mama, fiind
singur\ [i lipsit\ de orice ajutor, a adus
ni[te paie, ca s\ aprind\ focul, Focul nu sa aprins, `n schimb `nc\perea s-a umplut
de fum. V\zând c\ m\ sufoc, ea m-a `nf\[urat `n ni[te cârpe [i m-a scos afar\. A
fost primul meu exerci]iu de c\lire fizic\.
Doi fra]i ai mei anteriori, unul de cinci [i
unul de [ase ani, n-au fost atât de rezisten]i.
Venise o z\pad\ timpurie, prin noiembrie,
[i, neavând `nc\l]\minte, ei s-au dat cu
sania descul]i.
Peste trei zile erau `ngropa]i `n acela[i
co[ciug.
~n anul 1940 am intrat la [coala primar\ din sat, [coal\ cu o singur\ `nc\pere,
`n care `nv\]au, `n total, dou\zeci de copii.
~ntrucât eram `nc\l]at `n târlici, iar pe
drum erau ni[te noroaie teribile, m\ ducea
[i m\ aducea de la [coal\ unchiul Sae, `n
cârc\. ~n clasa a patra, `nv\]\torul a plecat
pe front; ceilal]i copii au renun]at la `nv\]\tur\. Eu nu. De ce? Nu-mi aduc aminte
exact. Cred c\ de groaz\ s\ nu r\mân s\
v\d de oi toat\ via]a. Aveam o oaie cu
numele de Odobeasca (numele unei femei
be]ive [i cer[etoare) pe care o uram de
moarte. A[a c\ m-am dus s\-mi termin
clasa a patra `ntr-un sat vecin, Popone]i,
mergând zilnic cinci kilometri dus, cinci
`ntors, peste ni[te dealuri abrupte, prin
ploaie [i viscol.
~n vara lui 1944 m-am dus s\ dau examen
de admitere la Liceul „Ha[deu” din Buz\u.

La vizita medical\, medicul s-a speriat
când m-a v\zut cât sunt de mic [i de slab.
„Scumpul meu, mi-a zis el, du-te acas\,
m\nânc\ bine, `ngra[\-te, [i vino la anu’.
Altfel o s\ mori”. Cei de-acas\ chiar asta a[teptau, s\ m\ pun\ la `ngr\[at! Mi-au dat
imediat oile `n primire. Plecam diminea]a
pe izlaz, cu o bucat\ de m\m\lig\ [i alta de
brânz\, [i m\ `ntorceam seara, cu picioarele pline de bube [i r\ni. Vreme de o or\
un frate mai mare `mi scotea cu acul m\r\cinii din t\lpi. Fiind cel mai mic [i mai
slab, mama `mi fierbea pe furi[ câte un ou.
De ce pe furi[? Pentru c\ oule erau valut\
forte, cu ele se cump\rau gaz [i chibrituri.
Când au descoperit cojile de ou\, ceilal]i
fra]i [i surori m-au lin[at cu o furie oarb\.
Ei nu gustau ou\ decât la Pa[ti. De atunci,
când mama `mi d\dea câte un ou, aveam grij\ s\ `ngrop cojile cât mai adânc `n p\mânt.
~n toamna lui 1944, preotul din Popone]i, Popa Dumitru, zis Ciomag, mi-a spus
c\ a doua zi, se d\ `nc\ un examen la Liceul Comercial din Buz\u pentru [ase
locuri, suplimentate spre folosul copiilor
refugia]i. M-am suit `ntr-o c\ru]\ seara [i
am ajuns a doua zi diminea]a la Buz\u,
f\r\ s\ `nchid un ochi (eram zece in[i,
unul peste altul). Am reu[it. Dup\ care au
urmat [apte ani de infern, `ntr-un internat
care colc\ia de [obolani [i gândaci [i `n
care hrana de baz\ era o a[a-zis\ „mâncare
de prune afumate”, mâncare `n care viermii
pluteau la suprafa]\ [i pe care buc\tarul
`ncerca s\ ni-i recomande ca boabe de
orez. ~n vacan]ele de var\, bine`n]eles c\
eram trimis cu oile la p\[une. Am terminat liceul `n 1951, an `n care o secet\ cumplit\ l\sase, din nou, oamenii din satul
meu muritori de foame. Tata `mi g\sise un
post de contabil la cooperativa unei comune vecine, `n speran]a c\ salariul meu `i va
salva cât de cât. N-aveam `ncotro, eram
obligat s\-i ajut. ~nc\ un argument ca s\
r\mân acas\: m\ `ndr\gostisem de fata `nv\]\torului, care, chiar dac\ nu era deloc
frumoas\, avea un picior mai scurt decât
cel\lalt. Tata se gândea la o c\s\torie rapid\ [i eficient\, de[i aveam doar 18 ani.
Dar a ap\rut din nou la r\scrucea destinului meu popa Ciomag (pe vremea primului r\zboi mondial, când era [i `nv\]\tor, preotul, extrem de nervos `[i b\tea
elevii cu un ciomag, de unde [i porecla).

El m-a informat c\, dac\ m\ angajez
ca func]ionar la Canalul Dun\re-Marea
Neagr\, salariul va fi dublu, datorit\ unor
indemniza]ii speciale. M-am hot\rât, deci
s\ plec pe [antier. Cu ce s\ m\ `mbrac?
Familia `ntreag\, plus neamurile, au pus
mân\ de la mân\: mama a scos ni[te [tergare [i ni[te pânz\ albit\ din lada ei de
zestre [i mi-a f\cut dou\ c\m\[i [i dou\
izmene (acestea erau din [tergare, cu
cus\turi na]ionale!), frate-miu mi-a dat o
hain\, tata ni[te pantaloni, iar unchiul Sae
o pereche de pantofi care au fost rapid pingeli]i. Am luat valiza de lemn cu care fusese frate-miu `n armat\ „Sold Mihalache
I. Constantin, reg. II avia]ie”) [i am plecat
spre gara Buz\u. Urma s\ m\ urc pentru
prima oar\ `n via]a mea `n tren [i s\ plec
la Medgidia. ~n gar\, cu cine m\ `ntâlnesc?
Cu câ]iva fo[ti colegi de liceu care plecau
spre Bucure[ti, unii s\ dea examen la facult\]i, al]ii la diferite [coli de ofi]eri. M-ai
invitat [i pe mine la o bere, `n bufetul g\rii.
To]i erau veseli, simpatici [i `mi acordau o
aten]ie m\gulitoare. „Cum m\ Mihalache,
`mi zicea fostul coleg de banc\, tu, care ai
fost cel mai de[tept din clas\, te duci pe
canal, iar eu, care eram un tâmpit de nota
[ase, plec la Bucure[ti?! Hai cu noi!” „p\i
ce s\ fac cu voi? I-am `ntrebat. „Mergi
pân\ la Bucure[ti [i de-acolo iei trenul spre
canal. E mai direct decât prin F\urei [i
Fete[ti. Plus c\ vezi [i tu capitala”.
Filozof f\r\ voie
Am plecat cu ei. Când am coborât `n
Gara de Nord, am ame]it de spaim\, nu v\zusem `n via]a mea tâta lume, eram `mbrâncit `n toate p\r]ile [i, ca s\ nu m\ pierd,
m\ ag\]asem de haina unui coleg. Acesta
m\ `ntreab\: „m\, onele, unde-i valiza ta?”
O uitasem `n tren. Am fugit `napoi, am g\sit-o, dar disp\ruser\ colegii. Ce m\ fac?
Am pornit prin ora[ la `ntâmplare. Nu
aveam curajul s\ urc `n tramvai, mergeam
pe jos. Spre prânz, am ajuns la Universitate. „hai `mi zic, s\ intru la Facultatea de
Filologie, s\ aflu ce materii se cer la admitere, poate `ncerc peste un an”.
Am luat-o apoi, pe jos, pe bulevardul 6
Martie, s\ bag un ochi [i la Drept, tot spre
informare. ~n hol, sunt acostat de un tân\r
cu p\rul negru [i cre] (l-am descoperit,
recent, la Academia „{tefan Gheorghiu”,
unde e conferen]iar). „Tovar\[e, `mi zice,
vrei s\ dai examen de admitere?” „Vreau
doar s\ m\ informez”, zic eu, intimidat.
„P\i, vino `ncoace, c\ te inform\m noi”.
{i m\ duce la sediul organiza]iei U.T.M.
Aici mi se cerceteaz\ actele, mi se spune

c\ sunt `n regul\, completez un formular,
sunt `nscris la examenul de admitere, care
urma s\ aib\ loc peste câteva zile [i repartizat s\ dorm la un c\min studen]esc de pe
strada C\l\ra[i (parc\ „Matei Voevod”.
Paturile nu aveau a[ternuturi, dormeam direct pe plasele de sârm\, `mbr\ca]i.
~n ziua examenului, descop\r cu stupoare c\ nu fusesem `nscris la Drept, ci la
filozofie (facult\]ile respective aveau sediul `n aceea[i cl\dire). Noroc c\ `n vacan]ele mari citisem toate c\r]ile de filozofie
pe care mi le d\ruise un `nv\]\tor pensionar
dintr-un sat vecin: Conta, Kant, Feuerbach, Schopenhauer. Mare lucru nu pricepusem (cele mai multe erau `n francez\)
dar, oricum, nu eram `ntrutotul str\in de
meserie. Peste o s\pt\mân\ se dau rezultatele. Reu[isem al doilea. „E clar, mi-am
zis, nu m\ mai duc pe canal, \i de-acas\ n-au
decât s\ crape de foame, m\ fac filozof”.
~ntre timp, terminasem banii, nu mai aveam
ce mânca, t\lpile pantofilor se rupseser\ [i
le `nlocuisem cu ni[te buc\]i de carton. Ca
s\ nu m\ ard\ asfaltul, mergeam numai pe
p\r]ile umbrite ale trotuarelor. Problema
era, acum una singur\: cum ajung `napoi
la Buz\u, cu ce bani `mi cump\r bilet de
tren? Stând `ntr-un p\rcule] [i mâncând un
covrig cu susan, mi-am adus aminte c\
publicasem cu câ]iva ani `n urm\ o poezie,
de dou\ strofe `n ziarul „Via]a Buz\ului”
pentru care primisem suma de 42 de lei,
sum\ pentru care profesorul de limba român\ m\ pizmuise [i m\ persecutase f\]i[,
ca s\ nu mai zic de colegi. „Ia s\ scriu eu
`nc\ o poezie, mi-am zis, poate scot bani
de tren”. Fire[te, m\ gândeam la o poezie
ocazional\, care s\ intereseze ziarele [i
care s\ apar\ imediat. Chiar atunci se
`mplineau nu [tiu câ]i ani de la fluierarea
huliganic\ a uneia dintre capodoperele lui
Caragiale, a[a c\ substan]\ pentru patru
strofe aveam. La doi pa[i, pe Academiei,
era redac]ia ziarului „Scânteia tineretului”, `n a c\rei sec]ie cultural\ lucra poetul
{tefan iure[. Acesta mi-a citit versurile [i
mi-a zis blând [i f\r\ ironie: „~ntâmpl\tor,
am scris [i eu o poezie pe aceast\ tem\.
Cred c\ va apare a mea”. Nu am descurajat [i, str\b\tând mai pu]in de cincizeci de
metri, am urcat la etajul unul al unui imobil de pe Dobrogeanu-Gherea, vi-a-vis de
Mili]ia Capitalei, unde se afl\ redac]ia revistei „Albina”. Aici am `ntâlnit una dintre cele mai binevoitoare persoane care au
traversat existen]a mea, un redactor cu
numele B\beanu. Figura lui de om simplu
mi-a inspirat atât de mult\ `ncredere, `ncât
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i-am m\rturisit pe loc scopul profuind meschin al demersului meu poetic: `mi trebuiau banii ca s\ ajung la Buz\u. „Dragul
meu, mi-a zis el, `]i dau un sfat. Du-te pe
{oseaua Kiseleff nr. 10. Acolo se afl\ {coala de Literatur\ „M. Eminescu”. Te `nscrii
pentru examen [i vei primi pentru aceast\,
mas\ [i o foaie de drum CFR, indiferent
dac\ reu[e[ti sau nu”. „Excelent”, am zis, [i
am fugit spre {coala de literatur\. Curtea
era plin\ de viitori poe]i, prozatori, dramaturgi, critici [i gazetari: F\nu[ Neagu,
Victor Tulbure, Al. C\prariu, Aurel Martin,
Ion L\ncr\jan, Remus Luca, Ion Petrache,
Petre Dragu, Liviu Timbus, Petre Popa [i
al]ii. Erau [i oameni `ntrutotul „nevinova]i”, printre care o femeie de serviciu [i
dou\ fete care serviser\ la o cantin\ muncitoreasc\, aduse pentru a `nt\ri compozi]ia social\ a [colii. Proba scris\ consta
dintr-un poem pe tem\ fix\: „prima dvs.
`ntâlnire cu osta[ul sovietic”. Cum satul
meu era inaccesibil oric\ror vehicule, atât
trupele germane, cât [i cele sovietice `l
ocoliser\ cu pruden]\. Asta nu m-a `mpiedicat s\ compun pe loc un poem de dou\zeci [i cinci de strofe cu rim\ `mbr\]i[at\

`n care povesteam cum m-a purtat `n cârc\
circa doi kilometri osta[ul Vania, cum mam jucat cu pu[ca lui mitralier\, cum am
c\l\rit o catiu[\ [i cum m-a pupat el `n
cre[tetul capului, `n timp ce p\rin]ii plângeau de duio[ie. La examenul oral i-am avut
`n fa]\ pe Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu,
Veronica Porumbacu [i Mihu Dragomir.
„Ce poe]i `]i plac cel mai mult?” m-a `ntrebat „tobo[arul timpurilor noi”. „To]i”,
am r\spuns eu plin de entuziasm. „Dar
Mihu Dragomir `]i place?” m-a `ntrebat
chiar Mihu Dragomir, pe care nu-l recunoscusem, din p\cate. „~nc\ nu l-am citi,
am r\spuns, dar, dup\ ce-l voi citi, o s\-mi
plac\ precis”.
R\spunsul meu n-a fost bine primit [i
am cucerit doar not\ de trecere. Reu[isem.
Nu numai eu. Din 58 de candida]i reu[iser\ 59 (unul pierduse trenul [i venise
dup\ examen).

Am devenit B\ie[u
~n timpul examenelor m-am `mprietenit cu regretatul Petre Dragu, care m\ fascinase cu elegan]a lui vestimentar\ (era
actor figurant la teatrul din Ploie[ti), un

romantic inveterat, care, la 40 de ani, visa
s\-[i scrie versurile cu bidineaua pe versantul nordic al Ceahl\ului. El m-a
`ndemnat s\ renun] la filozofie [i s\ m\
fac scriitor. „drag\, `mi zicea el, filozofia
e terminat\ odat\ cu apari]ia lui Marx. ~n
schimb, literatura abia `ncepe, iar `n
curând ea va cunoa[te un avânt uluitor.
Vom fi ]ara cu cea mai mare cantitate de
literatur\ pe cap de locuitor”.
Aflând mai târziu c\ scriu prin ziare [i
c\ mi-am schimbat numele (revista „Via]a
Româneasc\” a refuzat s\ m\ publice cu
numele de Ion Mihalache, fost\ c\petenie
]\r\nist\), tata a venit personal la Bucure[ti [i m-a `ntrebat:
Ce porc\rie ai f\cut de-ai ajuns s\-]i
fie ru[ine cu numele nostru? Nu mai putem ie[i din cas\ din cauza ta.
Dar peste vreo zece ani [i ceva, când
devenisem celebru cu „Tan]a [i Costel”
cum se recomanda el când avea de-a face
cu diferite autorit\]i? B\ie[u!
{coala de literatur\ a fost una dintre
cele mai bizare institu]ii din ]ar\ din ultimele decenii. Nu numai c\ acolo erau aduna]i indivizi de cele mai diverse specii:
scriitori consacra]i, care f\cuser\ gre[eli
[i urmau s\ se reabiliteze; muncitori [i
muncitoare care nu aveau nici o `nclina]ie
literar\, unii fiind analfabe]i; femei de serviciu, osp\tari, absolven]i de facult\]i sau
licee, ofi]eri etc. Majoritatea erau impostori notorii ( `n schimb, D.R.Popescu a
fost respins la examenul de admitere pentru lips\ de voca]ie!), demagogi, delatori
[i chiar schizofrenici. Iat\ câteva exemple: un oarecare Pintilie din Ia[i, po[ta[ de
meserie, f\cea du[ cu basca `n cap; secretarul de UTM, Harpalete, a fost surprins
`n timp ce t\ia paltoanele colegilor cu o
lam\ de ras. ~ntrebat de ce a f\cut acest
gest tic\los, el a r\spuns: „era prea mult\
acalmie `n atmosfera ideologic\ din [coal\”. Luat mai din scurt de una dintre victime
(mai exact, c\lcat `n picioare) el a spus, `n
cele din urm\, adev\rul: „`nainte de a veni
aici eu am fost ofi]er de cavalerie [i am
c\zut de pe cal drept `n cap”.
Un alt tip, ardelean, I.A., ave obiceiul
de a fura pasta de din]i de la al]ii. Din gre[eal\ [i ne[tiin]\ s-a sp\lat luni de zile pe
dantur\ cu pasta de b\rbierit a lui Petre
Dragu. Vasile Nicorovici l-a demascat cu
vehemen]\ pe criticul D.M. colegul de camer\, c\ e un du[man periculos al regimului deoarece `l cite[te pe Blaga, iar Al C\-

CÂINELE TOVAR|{ULUI STALIN
BORIS MARIAN
~n fa]a mea st\ tovar\[ul Stalin. Este
blând [i trage din pip\. M\ cânt\re[te din
ochi, a[a, pe furi[. Pentru el nici un om nu
este un oarecare. Oricare om poate constitui un pericol pentru tovar\[ul Stalin.
Pentru c\ el nu este om. El este mult deasupra oric\rei fiin]e, `n afar\ de câinele
s\u despre care nu [tie nimeni. Numai eu
[tiu c\ tovar\[ul Stalin are un câine. Câinele tovar\[ului Stalin este cel mai inteligent câine din lume. El prevede viitorul,
cunoa[te trecutul [i ofer\ solu]ii pentru
prezent. Au murit mul]i colaboratori ai tovar\[ului Stalin, care prin p\dure, care
lâng\ un zid, `n fine, dar câinele acesta are
o vârst\ `naintat\, circa o sut\ de ani, tr\ie[te [i va tr\i. De ce tr\ie[te atât de mult?
Pentru c\, de[i câine, poate tocmai de

aceea, [tie s\-l lingu[easc\ pe st\pânul
s\u, nu-l contrazice, `i d\ sfaturile cele
mai bune [i mu[c\ `ntotdeauna pe cine
trebuie. Cel mu[cat nu are curajul s\ se
plâng\, nimeni nu trebuie s\ [tie c\ a fost
mu[cat. Dac\ s-a plâns cuiva, poate s\-[i
trag\ un glon], nimeni nu-l va sc\pa de
r\zbunarea tovar\[ului Stalin, pentru c\
st\pânul [i câinele sunt totuna. Se spune,
poate fi o legend\, c\, uneori, noaptea,
Stalin [i câinele ies pe u[a din spatele vilei
de lâng\ Moscova [i alearg\ prin p\dure,
url\ ca lupii, se bucur\ c\ nu-i vede nimeni. Ziua totul revine la normal. Stalin
se scoal\ la prânz, cite[te, semneaz\ sau
scrie un NU, cheam\ secretarul, `n fiecare
zi pe un altul, cel precedent fiind `mpu[cat
chiar `n seara zilei fatale când a fost numit
secretar, [i `i `nmâneaz\ hârtiile, `l `ntreab\ de familie, de s\n\tate. Siberia este
plin\ de familiile secretarilor lui Stalin.

Este viitorul acestei zone neospitaliere.
Aceste familii vor constitui rezerva de aur
a ]\rii, `n cazul unui r\zboi total. Stalin
nu-l va mai apuca, de[i tare mult [i-ar
dori. Dar el va fi nevoit s\-i ia locul lui
Dumnezeu, care de mult `l roag\ s\ vin\
la ceruri pentru a face ordine [i `n cer. M\
uit la portretul lui Stalin, pentru c\ am
uitat s\ v\ spun, nu putea tovar\[ul Stalin
s\ vin\ personal s\ se posteze `n fa]a mea.
El a plecat de mult `n misiunea sa divin\,
`n fa]a mea st\ doar o sosie a lui Stalin. ~l
`ntreb de câine. A trebuit s\-l `mpu[c\m,
r\spunde trist sosia tovar\[ului Stalin. S-a
descoperit c\ era un agent anglo-american. Nu a negat, a l\trat o singur\ dat\ [i
a t\cut definitiv. Tovar\[ul Stalin plânge,
to]i l-au tr\dat, chiar [i sosia sa este un
tr\d\tor, altfel cum naiba, Stalin cel veritabil a murit de mult, iar sosia lui se plimb\ `n libertate?

prariu era s\ se arunce de la etajul doi sl
cl\dirii dup\ ce unul dintre profesori a scos
pistolul pe mas\ `n timpul unei [edin]e.
Un „comando” format din L\ncr\jan, Remus
Luca [i un oarecare Marian de la Cluj ne
scula `n fiecare diminea]\ la ora [ase , cu
strig\te [i `mbrâncituri cazone, pentru `nviorare fizic\, iar un alt coleg ne cerea note
informative despre ceilal]i colegi sub pretextul c\ lucreaz\ la un „roman al [colii”.
Pe vremea aceea eram un individ timid
[i insignifiant. {i extrem de prost `mbr\cat. De fapt, singurul. De ce? Directorul
[colii, regretatul Petre Iosif, a chemat la el
pe to]i elevii ca s\-i `ntrebe ce nevoi vestimentare au (acestea urmând a fi cump\rate `n contul Fondului Literar). ~n timp ce
m\ aflam la rând cu ceilal]i colegi, l-am
`ntrebat pe Ion Petrache despre ce este vorba. Petrache, care se l\uda c\ a fost unul
dintre vajnicii pilo]i ai avia]iei române (s-a
aflat ulterior c\ n-a urcat `n via]a lui nici
m\car `ntr-un planor) era [i omul cel mai
lipsit de umor. Ei, bine, `n ziua respectiv\
el a n\scocit farsa vie]ii lui: mi-a spus c\
suntem chema]i pentru a fi inspecta]i la
`mbr\c\minte, iar cine nu are ce-i trebuie
va fi eliminat din [coal\. M-am ascuns imediat `n dormitor [i a[a se face c\ am f\cut
iarna 1951-52 `ntr-o pereche de teni[i d\rui]i de Petre Dragu [i o h\inu]\ de doc
primit\ de la un unchi vatman la I.t.B.
La terminarea [colii, o parte dintre absolven]i nu au fost repartiza]i `n pres\, ci
trimi[i `napoi de unde au venit. F\nu[ Neagu, de pild\, a devenit `nv\]\tor la B\r\gan.
Dup\ câ]iva ani l-am descoperit locuind
`ntr-un garaj din Ferentari, `mpreun\ cu
so]ia, f\r\ serviciu, tr\ind din te miri ce.
L-am recomandat, conducerii ziarului
„Scânteia tineretului”, unde lucram [i eu.
Cariera lui gazet\reasc\ a fost, `ns\,
foarte scurt\. {eful sec]iei agrare, unde func]ionam amândoi, era un tehnician dentar,
care i-a dat un reportaj de prob\ cu titlul
„S-a n\scut un vi]el”. F\nu[ a crezut c\ nu
`n]elege bine [i a `ntrebat: „Poate S-a n\scut un om”. „nu, nu, i-a precizat dentistul,
pe mine m\ intereseaz\ vi]elul. De oameni
se ocup\ alte sec]ii”.
Proasp\tul reporter [i-a dat demisia [i
s-a apucat de literatur\. Chestie de destin.
Ar mai fi multe de povestit . le l\s\m
pe alt\ dat\.
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{edin]a nr. 5
{edin]a din 24 februarie a Cenaclului LITERATORUL, condus de scriitorul Mircea Micu, s-a deschis cu un recital al actorului Gheorghe D\nil\, la a
doua prezen]\ `n Cenaclul Literatorul, remarcându-se
cu ceva timp `n urm\ `n piesa Casa cu ]oape de Pu[i
Dinulescu, unde a f\cut un rol str\lucit, dar sub emo]ia
transmis\, am omis s\-i trecem numele al\turi de ceilal]i actori, prezentându-i acum scuzele cuvenite. Actorul Gheorghe D\niul\ a recitat cu patos câteva parodii de Mircea Micu, dup\ autori pe care cei din sal\ iau recunoscut cu entuziasm. Pe lâng\ cenacli[tii bucure[teni obi[nui]i: Iulian Neac[u, Nicolae Grigore M\r\[anu, Pu[i Dinulescu, Ion Andrei]\, Emil Lungeanu,
Ion Nistor, George Corbu, Florica Ceapoi, Constantin
Kapitza etc. au fost [i scriitori din provincie: Constantin Marafet, Marian Ilie (Râmnicul S\rat), Ana
S`rghie (Sibiu), dar [i nou-veni]i: Vasile Moldovan,
Virginia Mehe[, Vasile C\p\]ân\ etc. Au citit dou\
poete din genera]ii diferite, cu stiluri diferite, dar apropiate ca valoare: Monica Mure[an [i Paula Romanescu. Monica Mure[an este, dup\ C. Marafet, care ia citit textele cu aten]ie, o poet\ „cu state vechi, cu o
tr\ire aparte, cu nostalgii superbe”. Textul `n care apar
personaje (doctorul, poetul) i se pare dlui C. Kapitza
c\ se preteaz\ la dramaturgie. „Dar are [i umor...”,
dup\ cum remarc\ dl Mircea Micu, la care dl Pu[i
Dinulescu, provocat, r\spunde: „Eu nu gust decât propriul umor”, apreciind c\ este vorba de o proz\ poetic\, ceea ce-i stârne[te `ndoieli dlui Iulian Neac[u: „Eu
am o incertitudine. Nu [tiu ce a citit. Poezie? Proz\? E
un text cu accente de pamflet, de umor negru, cu referire repetat\ la doctor, la om. Ce ar putea s\ fie?” P.
Dinulescu: „E o proz\ poematic\”. I. Neac[u: „Cum e
asta?” P. Dinulescu: „E un poem `n proz\” I. Neac[u:
„Unde sunt metaforele? Cred c\ se apropie de proz\”
P. Dinulescu: „E o proz\ liric\. E original\, are un glas
distinct”. La care I. Neac[u conchide c\ e posibil s\
apar\ [i genuri noi, c\ci doar comoditatea criticilor a
determinat o clasificare a literaturii. ~n concluzie, autoarea are o personalitate distinct\, ceea ce e foarte
bine. Vintil\ Anastasescu g\se[te `n text mult\ poezie
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[i un suflet nobil, o fericit\ pledoarie pentru via]a noastr\, `mbog\]it\ cu un umor suculent. Virginia Mehe[ e
surprins\ de abunden]a situa]iilor ce pot contraria, iar
Ioana Stuparu identific\ `n text pe femeia scriitor din
ziua de azi. Vasile Moldovan vine [i cu câteva sfaturi:
„Monica Mure[an lucreaz\ cu materialul clientului,
surprinde crâmpeie de via]\, cu elemente din vorbirea
curent\ amintind de Sorescu. Textul are denivel\ri [i
sunt convins c\ autoarea ar putea s\ taie anumite p\r]i.
A[ sugera o `mp\r]ire pe fragmente. Citit cu aten]ie [i
rescris `n anumite p\r]i, ar fi un text literar foarte bun”.
Lectura dnei Paula Romanescu are un farmec aparte
deoarece poeta `[i recit\ poemele din memorie, `n
majoritate, captivându-[i auditoriul prin gra]ia rostirii,
prin muzicalitatea versurilor, calit\]i sesizate [i de vorbitori. ~n plus, s-a mai remarcat harul de traduc\toare
din [i `n limba francez\, care i-a influen]at benefic
poezia, dl. Mircea Micu amintind de traducerea poemelor lui Omar Khayam. V. Moldovan: „Exerci]iul de
traduc\toare i-a prins bine, luând din francez\ muzicalitatea. Calit\]ile de traduc\toare s-au r\sfrânt asupra
celor de creatoare. Mi-au pl\cut: fântâna timpului, z\voarele de ap\, rugina din z\pezi, calde stele moarte
etc.” Dl. Marafet desfide influen]a traducerilor ar\tând
c\ este o poezie autentic\, cu metafore deosebite, iar
sonetul „curge, are ritm, l-am sim]it”. Ioana Stuparu
admir\ demult romantismul dnei Romanescu afirmând c\ doar o femeie poate scrie a[a. {i dl Bordeianu gânde[te la fel, g\sind mult\ fine]e `n metafore,
`n abordarea sentimentelor, `n captarea inefabilului.
Interven]ia dlui Emil Lungeanu are o percutan]\ special\: „Senza]ia e c\ nu Paula Romanescu cite[te poeme,
ci ni[te poeme o citesc pe Paula Romanescu. Poeta
este de neconfundat prin reducere la esen]\, prin puritate, noble]e, prin inocen]a mai mult sau mai pu]in
jucat\ a poeziei. Se revendic\ din clasicismul de cea
mai bun\ esen]\. Am convingerea c\ literatura francez\ are o mare pierdere c\ Paula Romanescu nu le
apar]ine.” Dl I. Neac[u face o critic\ impresionist\:
„Dna Paula Romanescu este `nzestrat\ cu multe cali-

Un articol stupid

SENATUL EVZ:

„

Ca triste]ea s\ fie deplin\

„

Mircea C\rt\rescu:
„Stima]i bucure[teni, de curând, sunt
iar\[i unul dintre voi. Mi-a fost dor
de ora[ul meu natal, mi-a fost dor s\
aud din nou vorbindu-se române[te `n
jurul meu”.

Când e[ti departe, parc-ai fi dus pe lumea cealalt\: cei de-aici parc\ abia a[teptau s\ ie[i din jocuri (pot num\ra pe degete
mesajele [i telefoanele pe care le-am primit din ]ar\ `n cele [ase luni cât am locuit la Berlin), cei de-acolo te tolereaz\
cât\ vreme nu intri `n jocurile lor...
Nu mai e[ti aici [i nu e[ti nici acolo,
iat\ soarta celui care tr\ie[te printre str\ini.
Sau, dac\ vre]i o defini]ie mai amuzant\
a emigrantului: emigrant e cel care nu mai
are nimic de pierdut `n afar\ de accent...
Multe mituri române[ti - [i nu numai - despre Germania ca ]ar\ unde totul merge
ceas [i unde to]i oamenii sunt one[ti s-au
cam perimat de la unificarea cu RDG-ul,
dar mai ales `n ultimii câ]iva ani.

Nem]ii nu mai sunt ce-au fost, [i ei
sunt primii care o recunosc. Am mai stat
[i acum zece ani `n Berlin, timp de un an
[i jum\tate. N-am v\zut atunci metrouri
aglomerate [i mergând aiurea ca acum,
nu s-a `ntâmplat s\ fim da]i cu to]ii afar\ din
vagoane [i pofti]i s\ lu\m autobuzele.
Era inconcevabil pe-atunci ca un tren
s\ aib\ dou\zeci de minute `ntârziere, a[a
`ncât s\ pierzi leg\tura [i s\ stai o or\
`ntr-o gar\ `ndep\rtat\. Ce mai pot spune
despre faptul c\ n-am reu[it s\-mi instalez, `n cinci luni, un simplu post telefonic? C\ la plecarea de unde am locuit
am avut de pl\tit pentru televizor [i internet, f\r\ s\ mi se spun\ `n prealabil,
a[a c\ am avut o mic\ surpriz\ de r\-

t\]i, este inteligent\, doct\, are foarte mult\ informa]ie
literar\. ~n poezie, n-a[ vedea-o ca pe o solist\, dânsa
este o dirijoare. Cred c\ avem `n fa]\ un excelent produs al culturii române [i nu e nicio pierdere c\ se
exprim\ `n ambele culturi”. Dl P. Dinulescu admir\
principala calitate a acestei poezii, sinceritatea, fiind
„o poezie care nu minte, exprimând adev\rul pe care
dore[te s\-l `mp\rt\[easc\ lumii. Se bucur\ de toat\
admira]ia mea, de[i nu e din zona mea de interes”. {i
pentru a fi mai explicit `n acest sens, dl Pu[i Dinulescu
ne cite[te câteva „poezii bestiale” din volumul s\u cu
acela[i nume, ap\rut `n 2002, poezii contrastând pân\
la stupoare cu poezia citit\ de cele dou\ poete blonde,
fine [i delicate.

mas-bun? C\ peste tot am fost `nc\rca]i
cu tot soiul de cheltuieli suplimentare?
C\ am avut o asigurare medical\ care nu
ne-a pl\tit nimic, de[i ar fi trebuit s\ ne
pl\teasc\? Sau c\ oamenii cu care-am lucrat – cu excep]ia studen]ilor – s-au purtat cu
mine ca ni[te automate care-]i `ntind mâna
doar dac\ scrie undeva c\ a[a trebuie?
Iar la ie[irea din Berlin (trebuia s\ le
fotografiez, c\ acum chiar n-o s\ m\
cread\ nimeni) am dat, probabil `n premier\ `n via]a marii na]iuni germane, de
gropi `n asfalt, rude apropiate ale celor
cu care-aveam s\ m\-ntâlnesc mai `n jos
de Valea Oltului [i apoi peste tot `n
Bucure[tiul iubit. {i prin gropile astea
berlineze fac leg\tura cu partea a doua a
articolului, care vorbe[te despre jalnicul
nostru ora[ [i despre noi, locuitorii lui.
Oricât s-ar fi stricat Germania, Bucure[tiul r\mâne la fel de [ocant la `ntoarcere. ~]i vine s\ te spânzuri din primele
zile. Nu-i vorba numai de gropile de prim\var\, nici de hârburile de cl\diri care
stau s\ cad\ pe tine [i care fac din Bucure[ti una dintre cele mai urâte priveli[ti de pe p\mânt. Nu-i vorba nici m\car
de circula]ia haotic\ [i periculoas\ moment cu moment.
E vorba despre oameni. Bucure[tiul pare
locuit de oameni bolnavi, care-[i duc suferin]ele pe picioare. E [ocant cât de lipsite de culoare sunt fe]ele celor mai mul]i
in[i pe care-i vezi prin ora[, ce expresii
teribil de triste pot avea ochii lor, cât de diforme le sunt trupurile. Oameni chinui]i,
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extenua]i, hingheri]i dintr-un loc `n altul,
hr\ni]i prost, dormi]i ne`ndestul\tor.
Când ai v\zut o bucat\ de vreme numai oameni normali [i destin[i, e[ti uimit de cât stres pot suporta con cet\]enii
t\i. N-ai cum s\ nu le ier]i izbucnirile isterice: la ce s\ te a[tep]i de la ni[te oameni
c\rora ora[ul \sta le m\nânc\ zilele [i
nervii? Doar când te `ntorci dintr- o ]ar\
normal\ – cu toate p\catele ei – `]i dai seama
de adev\rata tragedie a României: c\, de
fapt, locuitorii ei nu sunt nici mai boga]i, nici mai ferici]i, nici mai s\n\to[i
decât `nainte, c\ duc tot o via]\ mizer\
`ntr-o ]ar\ de mâna a doua, [i asta dup\
dou\zeci de ani de democra]ie.
~n plus, tot Bucure[tiul miroase puternic
a carburan]i, mult peste ce „parfumuri”
citadine am `ntâlnit `n toate capitalele pe
unde am trecut. ~n plus, n-ai unde parca
o ma[in\. ~n plus, nu s-a f\cut nici un
metru `n plus de metrou fa]\ de ce ne-a
l\sat r\posatul. ~n plus, nimic nu merge
decât cu opinteli [i daruri, ca la por]ile
Orientului. ~n plus, `n plus, `n plus...
{i, cum paradoxul cel mai uimitor este
c\ un votant alege un partid cu atât mai
retrograd [i mai d\un\tor bun\st\rii sale
cu cât el `nsu[i e mai nevoia[, noi, bucure[tenii, spre ru[inea noastr\, ne-am degradat [i politic. Dintr-un fief al democra]iei care ]inea piept, al\turi de Transilvania [i Banat, agresiunii pesediste, neam transformat `n ultimii ani `n voievodatul lui Vanghelie. Pentru ca triste]ea
ora[ului nostru s\ fie deplin\.

Mul]umim dlui George Constantin P\unescu pentru sprijinul acordat

