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- Despre "Apelul c\tre
Europa", Sorin Cucerai spunea c\
este "singurul text v\dit
anticomunist produs de vreun
intelectual român în anii '80". Ne
gândim c\ sub imperiul acestei
convingeri l-a]i scris. Cu atât mai
mult cu cât, amintea]i, în timp ce
genera]ia 80 nu p\rea preocupat\
de "soarta ]\ri[oarei",
dumneavoastr\ era]i puternic
implicat emo]ional. E o diferen]\
între a protesta împotriva unui om
sau a unei institu]ii [i a protesta
împotriva unui sistem. Sublinia]i-ne,
v\ rug\m, aceast\ diferen]\. 

- Da, e o diferen]\ între a
contesta un satrap sau o birocra]ie
tembel\ [i a contesta sistemu
comunist însu[i, chestie pe care nici
m\car "Carta 77" ori manifestele
programatice ale "Solidarit\]ii"
poloneze, câte vor fi existat, n-au
f\cut-o. Nici "Carta 77" la care se
raliase Goma, nici greva minerilor
condus\ de prietenul meu de ast\zi,
Costic\ Dobre, nici "Solidaritatea"
lui Walessa or Michnick, nici, apoi,
disiden]ii ce vor mai fi fost (unii
dintre ei cu voie de la Mili]ia ce se
preg\tea de perestroika [i de
glassnost, p\i cum drea... oops) n-au
contestat în mod explicit - trebuie
spus - fundamentele regimului
colectivist or ideologia acestuia, ci
au atacat aspecte punctuale ale
sistemului, cu slogane sau critici
]inând de respectarea drepturilor
omului - a[a cum erau ele prev\zute
în mod formal în constitu]iile
statelor comuniste, de altfel -, de
respectarea drepturilor sindicale sau
a libert\]ii de con[tiin]\ & exprimare
etc., ori l-au criticat doar pe
Ceau[escu, "pentru c\ a întinat
nobilele idealuri ale socialismului",
e.g., f\r\ îns\ a pune radical în
discu]ie constitu]ionalitatea or
legitimitatea comunismului ca
sistem politic. Or, mie nu mi-a
trebuit decât un an de via]\ iepocal\

(m\surat din momentul în care am
p\r\sit studen]ia mult tras\ de p\r [i
vie]i[oara-mi de june poesel din
anturajul angeloidului conformist
Nichita [i din gr\dini]a literar-
estetic\ a Cenaclului de luni, unde
ne bucuram de iluzia libert\]ii pe
care existen]a într-o aglomera]ie
spontan\ de pretini hyperinteligen]i
[i supertalenta]i [i-o poate procura
oriunde, fie [i-n ghetoul cel mai trist
sau în pu[c\ria cea mai securizat\, [i
pân\ ce voi fi p\[it, dup\ absolvirea
facult\]ii, în via]a real\  a Lag\rului)
ca s\-mi dau seama c\ r\ul "iepocal"
nu-[i avea originea doar în liberul
arbitru sau în comportamentul unui
satrap infernal, în tic\lo[ia presupus
lombrosian\ a unor tovi sau b\ie]i
afla]i momentan la amoralu'
ca[caval, ci emergea din chiar natura
obiectiv\ a sistemului, astfel c\
aproape oricine - vreau s\ spun
99,99% din popula]ia Lag\rului - ar
fi procedat tot ca ipochimenii ce ne
enervau or ne oripilau pe-atunci,
dac\ ar fi fost în locul lor... Prin asta
nu vreau s\ scuz pe nimeni, aloo
(c\ci gradele de tic\lo[ie ale celor ce
s-au aflat în slujba r\ului au fost
totu[i diferite, de la activi[tii [i
securi[tii tor]ionari, la zmechero[ii
cinici care doar te dispre]uiau pentru
c\ nu erai [i tu adaptabil ca un purice
de blan\ [i te-njurau de mam\, dar î]i
aruncau o firimitur\ de pâine, de
libertate sau de slan\, [i  pâna la
nemernicii cu fa]\ cât de cât uman\),
ci sunt doar nec\jit c\ aproape
nimeni altcineva n-a în]eles, atunci,
despre ce-i vorba, sau, dac\ o fi
în]eles, n-a f\cut nimica - din la[itate
sau din comoditate - spre a denun]a
sistemul infernal din interior, astfel
c\ atunci când acesta a c\zut printr-o
minune cereasc\, zic unii, dar în fapt
în mod necesar [i fatal, noi n-am
putut avea o alternativ\ la
deta[amentul de frunte al tovilor [i
b\ie]ilor de alt\dat\, ceea ce a f\cut
ca la conducere s\ vin\ tot ei,

transforma]i din porcii sau câinii
deta[amentului iepocal în bobor
curat "revolu]ionar", halal… :( 

DDeesspprree  AAVVPP  aa  ffoosstt  iinnffoorrmmaatt\\
ccoonndduucceerreeaa  DDSSSS

- Cine a citit "Apelul c\tre
Europa"? Cine v-a turnat? Care a
fost reac]ia, dup\ arestarea
dumneavoastr\, a celor din
"Cenaclul de luni", condus de
Nicolae Manolescu, unde era]i
binecunoscut? 

- Într-o disput\ pe care am avut-o
cu Dorin Tudoran pe interfa]a de pe
"Vox Publica" a blogului s\u,
replicând unei ridicole aser]iuni a
fostului meu friend, care
concluzionase cu-o futilitate &
foodulie de rumân pizma[ de maala,
de parc\ n-ar fi fost un intelectual
sadea, cum ar venea, c\ "Apelul
c\tre Europa" n-a fost v\zut decât de
câ]iva pretini [i c\, în urma
turn\toriei care a urmat,
"documentul a murit în fa[\", fiind
"lipsit cu des\vâr[ire" de orice
impact au moment ou, cic\, i-am
ar\tat lu my ex-friend c\ Apelul
c\tre Europa a fost v\zut sau
ascultat la vremea sa, în afar\ de
Nicolae Manolescu, despre care [tim
cine e, de Angela Marinescu - pe
care mul]i o consider\ cea mai
important\ poetes\ Ro din toate
timpurile [i care a fost chiar
semnatar\ a Apelului, aloo… -, de
Paul Daian, care o fi fost el
turn\torul meu de mai an, dar pân\
mai deun\zi a fost [i mascota
animatoare a Bookfesturilor
snobilimii literare [i e considerat de
asemenea un poet valoros, de Eugen
Suciu, alt semnatar al apelului, un
poet din istoria lui Manolescu [i
patron al beciurilor de dixtrac]ie ale
boemei optezeciste, n-a[a?, de Petru
Romo[an [i Dan Arsenie, intelectuali
de prima m\rime, dup\ unii, martori
oculari la semnarea apelului, ca [i
Romulus Brâncoveanu, actualul
decan al Facult\]ii de Filozofie din
Bucure[ti, personaj al pove[tii lui
Ave (povestea Apelului c\tre
Europa), de C\lin Vlasie, editoru'
Istoriei Critice a lui Manolescu, ista
fiind chiar cel care a avut în mân\
apelul cu semn\turile [i care trebuia,
de altfel, s\-l expedieze la CCES de
la Madrid, dar s-a defectat, vai, de
Ion Bogdan Lefter, impozantul
universitar [i critic literar de azi, care
a citit apelul în paginile samizdatului

"NU!", frunz\rit în august 1981
(când am întreprins a doua tentativ\
de Apel), de mul]i al]i colegi [i
prieteni juri[ti, unii dintre ei afla]i
ast\zi în pozi]ii remarcabile în
justi]ie sau administra]ie, care m-au
rugat s\ le p\strez anonimatul - pe
unii nici nu mi-i mai amintesc, de
fapt -, printre ei Petre Dinc\, ini]ial
plasat de securi[ti ca surs\ pe lâng\
mine, dar care s-a deconspirat
imediat, cu orice risc personal, Petre
fiind în realitate cel mai bun prieten
al meu, transformat el însu[i în
semnatar al Apelului, tentativa a
doua, din 1981; nu mai pu]in, apelul
or gestul meu rezistent a fost
cunoscut de membrii Cenaclului de
luni, care dup\ ce au aflat de la C\lin
Vlasie c\ am fost re]inut de
Securitate, în octombrie 1980, au
vrut s\ se revolte ad-hoc, îns\ au fost
calma]i de coordonatorul cenaclului,
dl Manolescu, care le-a spus
lunedi[tilor c\ va interveni la G.
Macovescu, politrucul [i
pre[edintele de atunci al Uniunii
Scriitorilor, pentru eliberarea mea
(ceea ce onestul om a [i f\cut);
totodat\, au auzit de p\]ania mea cu
Securitatea miile de rumâni din zona
de domiciliu [i de serviciu, în rândul
c\rora cazul "Poetu" a avut un
incontestabil ecou, ar\tându-le c\ se
poate îndr\zni, m\car, n-a[a?, ecou
ce a culminat dup\ dezbaterea
public\ a cazului în [edin]a de
înfierare ce a avut loc la Slatina în
data de 19 octombrie 1981 [i la care
au participat colegi de serviciu,
activi[ti, ziari[ti [i, evident, securi[ti,
a[a cum se vede din documentul pe
care l-am reprodus pe my blog. Din
acela[i document, rezult\ c\ despre
AVP [i Apelul c\tre Europa a fost
informat\ nu doar toat\ conducerea
DSS - central\ [i local\ -, ci chiar
Ceau[escu personal, astfel c\ se
poate conchide c\ o bun\ parte din
elita de atunci a RSR (intelectual\,
politic\ sau din serviciile de
informa]ii) a [tiut de Apelul c\tre
Europa. Faptul c\ n-a auzit despre
Apel sau despre redactorul s\u [i
restul boborului, care-n schimb
auzise de Goma ori va auzi, mai
târziu, de Dorin Tudoran, de Doina
Cornea, de Radu Filipescu sau de
al]i disiden]i mai cunoscu]i decât cel
imortalizat de b\ie]i prin d.u.i.-urile
"Cronicarul" [i "Poetu" (recte de
subsemnatu), ei bine, abia acest fapt
n-are nicio releven]\, aloo, c\ci
boboru va fi r\mas oricum inert
(necum s\ se radicalizeze ca urmare
a disiden]ei lor mai cu mo], cic\, a[a

cum le place unora s\ cread\) pân\
la a[a-zisa radicalizare din 89 (anul
tuturor radicaliz\rilor din Est), când
tovii [i b\ie]ii care m\ cuno[teau mai
degrab\ pe mine, decât pe ceilal]i
disiden]i de care auzise tot boboru',
au montat, ei, "Revolu]ia în Direct"
(v\zând c\ elita intelectual\ sau
civic\ n-are de gând s\ mi[te în
front, vai…) [i, dându-se de trei ori
preste cap, precum personajul
principal din "Povestea porcului
fermecat", s-au transformat din
terori[tii reac]ionari de ieri, în
revolu]ionarii "salvatori" de 
azi-mâine, de la o zi la alta,
efectiv… {i nu cred c\ e o
întâmplare c\ printre picioarele
"revolu]ionarilor" din decembrie
1989 s-a învârtit, ba chiar într-un
post important în acele momente
(ofi]er de serviciu pe întregul
Minister de Interne - Mili]ie plus
Securitate - în zilele de 21-22
decembrie 1989…), însu[i faimosul
colonel Ra]iu, cel care m\ anchetase,
în calitate de [ef al Securit\]ii
Jude]ului Olt, în octombrie 1980 [i-n
octombrie 1981, dar [i mai apoi,
pân\ la s\ltarea sa la cucurigul
Direc]iei I (informa]ii interne,
disiden]i) a DSS (începând din 1985
[i pân\ la "revolu]ie", inclusiv),
ofi]er despre care nu m-a[ mira s\
aflu c-a fost promovat la [efia
Direc]iei I, cu func]ie de general,
tocmai pentru c\ reu[ise s\ rezolve
de o manier\ fulminant\ cazul
"Poetu" ([i care într-o discu]ie s\
zicem neoficial\, din lungul [ir de
anchete la care m-a supus, mi-a zis
textual: "Ave]i dreptate, tov AVP…
{i eu sunt de p\rere c\ gre[esc grav
cei care cred c\ oamenii, c\rora -
cum zice]i dvs - le-au trebuit
milioane de ani spre a se
transforma din maimu]e în
hominizi, pot fi  transforma]i peste
noapte, la un simplu ordin, într-o
colonie de îngeri docili…" {i deci,
cine pe cine a radicalizat, în fond [i
la urma urmei… ? Boboru' \la care
cic\ ar fi auzit de Dorin Tudoran, de
Doina Cornea, de Radu Filipescu
sau de al]i disiden]i celebri, dar nu [i
de mine, nu putea fi radicalizat decât
de frigul [i foamea din realitate,
aloo, iar nu de eseul prea sub]ire
pentru boboreni, "Frig sau Fric\";
pe când io am proba c\ Apelul c\tre
Europa i-a radicalizat ni]elu[ - ce
dreaq, n-a[a ?   - chiar pe cei de frica
c\rora [tia însu[i Dictatoru, dar de
care - tocmai de aceea - n-a sc\pat…
oops. 

- Dup\ "Apelul c\tre Europa"
[i toat\ nebunia cu Securitatea, nu
v-a]i oprit [i a]i redactat samizdatul
"NU!". Vorbi]i-ne pu]in despre
acest al doilea protest [i despre cei
care au venit în contact cu el. 

- Dup\ ce m-am convins, spre
Cr\ciunul 1980, c\ prima edi]ie -
cum ar veni - a Apelului c\tre
Europa a e[uat definitiv, f\r\ s\-mi
pot da seama cu precizie din ce
pricin\ anume, pe de o parte, iar pe
de alta profitând de nesperata ocazie
ce mi se ivise în momentul când cel
mai bun prieten al meu, juristul
Petre Dinc\, mi s-a deconspirat
imediat ce b\ie]ii l-au plasat ca surs\
pe lâng\ mine, am început s\ lucrez
la cea de-a doua edi]ie a Apelului [i
totodat\ la samizdatul "NU!", în

timp ce prin Petre, pe numele-i de
cod "Miron", le furnizam b\ie]ilor
urm\ritori informa]ii hipnagogice,
inculcându-le iluzia c\ m-am
cumin]it [i c\ nu m\ mai intereseaz\
politica, singuru meu ambâ] fiind 
s\-mi public c\r]ulia "Poemul de
o]el" [i s\ m\-nsor, ca tont omu'.
Înainte de a merge la securistul din
leg\tura sa spre a-i turna nota
informativ\ pe care acesta o a[tepta,
Petre venea la mine [i elaboram
efectiv împreun\, în detaliu, nota pe
care urma s-o livreze securi[tilor,
astfel c\-n momentul în care m-am
hot\rât s\ "lovesc" din nou în august
1981 - a[a cum însu[i colonelul
Ra]iu se va fi exprimat într-o not\ de
analiz\ a cazului -, luându-l [i pe
panduru' Petre-Miron cu mine,
precum slugerul Tudorel alt\dat, [i
punându-mi tab\r\ de lupt\ la hotel
Vene]ia, în buricu capitalei RSR,
securi[tii vor fi fost lua]i ca din oal\,
efectiv… Mai nainte de a poposi la
hotel Vene]ia, trecusem, împreun\
cu Petre, prin Pite[ti, pe la
inevitabilul Vlasie, apoi prin Curtea
de Arge[, pe la al]i doi prieteni buni,
Ilie Fintoiu [i Marin Gheorghe, îns\
amicii m-au refuzat (cu mare p\rere
de r\u, de altfel, dinspre partea celor
din urm\), iar la Bucure[ti am fost
refuzat politicos de N. Manolescu [i
de prietenii juri[ti la care am apelat,
astfel c\-n momentul în care
securi[tii m-au surprins pentru a
doua oar\ cu Apelul în traist\, pe 11
august 1981, n-aveam pe noua
variant\ de Apel (doar un pic
deosebit\ de prima [i transcris\
propria manu de Petre Dinc\, la
dictarea mea din memorie), decât 3
semn\turi: a mea, a lui Petre [i - din
nou - a lui Sergiu Filip (Paul Daian),
acesta din urm\ fiind chiar turn\torul
meu, a[a cum voi afla muult mai
târziu, când îmi voi vedea dosarul la
CNSAS; tot el, de altfel, m\ turnase
[i prima dat\, dar atunci nu fusese
singurul… oops. Despre
samizadatul "NU!" m\ voi rezuma
s\ reproduc, în lipsa spa]iului, ceea
ce spune îns\[i sursa "Sorin"
(numele de cod al lui Daian) despre
rarissimu doc, într-un raport
informativ din 10.08.1981 : "În ziua
de 9 august 1981, sursa, împreun\
cu Angela Marinescu, în baza unei
în]elegeri prealabile, s-au întâlnit
cu numitul VIOREL AB|LARU,
jurist lucrat prin d.u.i. de Serviciul
1 din Inspectoratul jude]ean Olt,
dosar aflat în aten]ia cpt. Badea
Ion. // Cu prilejul acestei întâlniri,
VIOREL PADINA a dat spre
lecturare un nou «APEL C|TRE
EUROPA» aproape identic cu cel
pe care l-a întocmit în anul 1980,
dar scris de m=n\, [i le-a cerut s\ se
al\ture ac]iunii sale. Totodat\ a
ar\tat celor doi un «ziar» intitulat
«NU!» care cuprinde articole [i
poezii cu un profund caracter
du[m\nos [i de def\imare a
conducerii superioare de partid,
precum [i articole pe teme
religioase. Mai adaug c\ «ziarul»
NU! - în fapt un caiet studen]esc
dictando, pe foile c\ruia erau lipite
alte foi or t\ieturi din ziare - avea
ca slogan: «Organ anticomunist».
Prim-redactor A.V.Padina." Restul
- în Povestea lui Ave.

DDaarr  uuiittee  cc\\  nn--aamm  pp\\]]iitt  nneemmiicc

- La sugestia lui Nicolae
Manolescu, v-a]i depus
manuscrisul "Poemul de o]el" la
concursul de debut al editurii
Cartea Româneasc\ [i a]i
câ[tigat, sus]inut cu ardoare de
chiar pre[edintele juriului,
George B\l\i]\. Se întâmpla în
1982, dar au trecut patru ani [i
manuscrisul nu a fost publicat. În
consecin]\, în 1986 a]i dat în
judecat\ editura Cartea
Româneasc\, un lucru f\r\
precedent, incredibil pentru acele
timpuri. V-a]i gândit la ce riscuri
v\ supunea]i? 

- M-am gândit, p\i cum naiba,
dar uite c\ n-am p\]it nemic.
Episodu ista a fost un mezelic,
crede-m\, pe lâng\ celelalte. Cei
care se tot scuz\ c\ n-au putut s\
fac\ una sau alta pe vremea aia
fiindc\, cic\, securitatea rumân\
era mai dur\ decât securitatea
polonez\ ori ceh\, de-un
paregzamplu, nu fac decât s\-[i
ascund\ dup\ cire[ la[itatea,
comoditatea or lipsa de inspira]ie.

- Citind "Poemul de o]el",
ap\rut abia în 1992, Nicolae
Manolescu afirma c\ "se
întrevede geniul poetic".
Dizidentul Padina are locul lui în
istorie. Care crede]i c\ va fi
destinul poetului Padina? C\ci,
din câte se observ\, pe marginea
acestui destin înc\ nu s-au tras
concluziile...

- Ai vrea tu s\ expediem
"Poemul de o]el" [i pe dr\cutzu'
poesel în dou\-trei cuvin]ele (c\ci
atâtea au mai r\mas din spa]iul
disponibil), n-a[a…? Ok, 
N. Manolescu n-a scris în Istoria-i
critic\ nici m\car doo-trei fr\zu]e
despre poemul în care i s-a p\rut
cândva c\ "întrevede geniul
poetic", dar asta e alt\ poveste,
bre... Mai precis e soarta unei c\r]i
(recuno[ti sintagma?) despre care
a[ vrea s\ vbim alt\dat\, da…? Ce
pot s\-]i spun acuma, la botu
calului, e c\ dac\ n-a[ fi fost
auctorul "Poemului de o]el", n-a[
fi ajuns a fi nici redactorul
"Apelului c\tre Europa" (nu
invers, aloo).

- "Povestea lui Ave", o
bijuterie de scriitur\ ce red\
labirintul kafkian prin care a
trecut poetul Viorel Padina, este
în curs de apari]ie la editura
IICCMER-ului. La ce mai lucra]i
în prezent? 

- Cu Povestea lui Ave r\mâne
cum am stabilit. În rest, lucrez (de
când m\ [tiu, de altfel, subt felurite
forme) la "Planeta Ou", o chestie
atât de… zi s\-i zic, mey, încât
mul]i vor trece pe lâng\ ea ca
Orient-Expressu prin Halta
Ciulni]a, p\i cum drea... oops.
Cineva cât de cât avizat în cestie
ar putea s\ m\-ntrebe: bine, bine,
dar `n ce const\ noutatea, `n spe,
AVP…? Într-adev\r, nici Atomu
Primar sau Oul Primordial, nici
Big-Bang-ul, nici curgerea ori
s\geata timpului, nici
fenomenologia materiei &
spiritului, nici evolu]ia speciilor,

nici panteismul nu sunt idei noi…
Dar Kosmosu' Germinativ,
aloo…? Dar Atomu Primar ca
Sâmbur dur & Soft pour toujours a
tot ceea ce ne-nconjur…? Dar
Planeta-Ou, ca Fructu ("Fiul") cel
mai actual al întregii deveniri
universale, vârfu s\ge]ii timpului
imortale [i deci al Big-Bang-ului
~mp\r\]iei Sale, ca s\ vbesc tale-
quale…? Dar Soarele-
Clocitoare…? Dar micro-big-
bang-urile din ori[ice gr\din\,
exploziile asurzitoare ale
semin]elor de ghiocei, zambil\,
sulfin\, care au loc egzact dup\
chipu [i asem\narea Celui ce - din
ceruri, p\i cum naiba… - le
d\ruie[te ap\, aer, p\mânt, foc,
timp & lumin\…? Dar ideea c\
oamenii nu sunt doar ni[te simpli
musafiri ori locuitori ai unei
oarecare planete p\mântii, ci sunt
chiar trestiile gânditoare ale
Planetei Vii, sunt cili[oarele
sim]itoare ale Oului Albastru din
sfintele t\rii, ai S\i nemijloci]i [i
dragi copii…? Dar chestia c\
moartea de fapt nici nu egzist\, 
hi-hi, ea nefiind decât [irul de
senza]ii na[parlii prin care
fiin]i[oarele ruinate & pustii las\
loc altor [i altor proaspete biografii
ale aceleia[i specii, ce se
deosebesc între ele doar prin
detaliile fermec\toarelor amintiri
din copil\rii [i prin alii chestiu]e
fistichii, determinate de faptul c\
"tu" e[ti întâmpl\tor "acolo", "el"/
"ea" "dincolo" [i "eu" sunt "aci",
c\ci altfel quasi-identice ca ni[te
copiu]e gingirlii, întruchipându-l
împreun\ cu toate celelalte fiin]e
ale Biosferei chiar pe Fiul
pluriform ce zici c\-l [tii…? {i-n
fine (deocamdat\, n-a[a…?), de
chestia c\ duhu' sfânt ori
legendaru' Cuvânt, de care ai auzit
de la popa or de la Papa, e de fapt
s\mân]a pe care o mo[tene[ti de la
mama & Tata [i pe care o por]i în
pungu]a ori burtica dintre picioare,
[i gata…, ce zici, mey, a…? 

(Interviu realizat de 
Cristian ROBU-CORCAN 

[i Liviu G. STAN)

Viorel Padina, pseudonimul literar al lui Viorel Ab\laru,
cunoscut `n mediile virtuale sub nickname-ul AVP, s-a n\scut pe 29
octombrie 1950, `n localitatea Gura Padinii, jude]ul Olt. 

Unul dintre diziden]ii marcan]i ai culturii rom=ne [i singurul
scriitor rom=n din Epoca de Aur care a avut curajul de a da `n
judecat\ o editur\ rom=neasc\, poetul Viorel Padina [i-a c=[tigat
renumele nu doar prin radicala opozi]ie f\cut\ regimului comunist,
dar [i prin crearea uneia dintre cele mai autentice [i inovatoare
viziuni poetice produse `n ultimele trei decenii de literatur\ rom=n\.

Este autorul celebrului volum "Poemul de O]el", o veritabil\
bomb\ cu ceas a poeziei rom=ne[ti, [i redactorul materialului
dizident "Apel c\tre Europa" [i al samizdatului "NU!", ultimul
fiind un manifest anticomunist aflat `n arhivele Securit\]ii. 

În anul 1980, Viorel Padina redacteaz\ materialul "Apel c\tre
Europa", pe care inten]iona s\-l trimit\ la Conferin]a pentru
Securitate [i Cooperare în Europa, de la Madrid, îns\ materialul a

fost interceptat de Securitate [i nu a mai ie[it din ]ar\.
Volumul "Poemul de o]el" a fost premiat la concursul de debut

din 1982 al editurii "Cartea Româneasc\", dar nu a ap\rut din
cauza dosarului "p\tat" al autorului. De aceea, Viorel Padina va
intenta un proces, în 1987, editurii [i Consiliului Culturii [i
Educa]iei Socialiste - dosarul nr.611-1987 al Judec\toriei sectorului
1, Bucure[ti, cartea av=nd s\ vad\ lumina tiparului, la aceea[i
editur\, abia `n 1991. 

De asemenea, Viorel Padina este [i autorul "Planetei-Ou"
(http://planetaou.wordpress.com/). 

OPERA:
"Urm\rit de Securitate", Editura Romanati, 1990 - bro[ur\

autobiografic\, proz\. 
"Poemul de o]el", Editura Cartea Româneasc\, 1991 - poezie. 
Tulbur\toarele sale texte pot fi citite pe

http://viorelpadina.wordpress.com/.

“S-au transformat din terori[tii de ieri `n revolu]ionarii de azi”



Radu ALDULESCU

romancier, publicist

N-a fost s\ fie, de[i ca
vârst\ corespundeam, [i cred
c\ nu st\team r\u nici în
privin]a datelor
antropometrice. Mai mult
de-atât îns\, nu m-a dus
priceperea. Mi-a lipsit cred,
în primul rând, acel spirit al
genera]iei, impus de liderii
ei prin antologii cu titluri
mobilizatoare, precum
Competi]ia continu\.
Competi]ia deja î[i alc\tuia
clasamentele când mi-a
ap\rut primul roman, la
patru ani dup\ sfâr[itul
epocii optzeciste [i
comuniste. Nu frecventasem
nici unul din cenaclurile
optzeciste - cel de Luni,
Junimea, Universitas [i or
mai fi fost [i altele. Cred c\
singura mea aventur\ de
acest fel din epoc\ s-a
consumat pe la 16-17 ani,
într-un cenaclu al elevilor
numit S\get\torul, condus
de scriitorul [i profesorul de
limba francez\ Tudor Opri[.
Acolo activa [i viitorul
optzecist frunta[ Florin Iaru,
care se numea Rip\ pe
atunci, [i care tocmai
începuse s\-[i exerseze harul
oratoric asortat cu gesturi
zvâcnite elocvent din mâini
[i din cap. Am participat
cred la maxim patru [edin]e
ale S\get\torului, ]inute în
cl\direa actualului sediu al
I.C.R., din Aleea Alexandru.
Am citit chiar o dat\ [i i-am
l\sat domnului Opri[ ni[te
povestiri, dintre care dou\ au
ap\rut peste aproape doi ani,
într-o antologie de texte ale
membrilor cenaclului [i-n
revista Amfiteatru.

Povestirea numit\ S\racu
Sfântu Ilie, debutul meu
scriitoricesc la o adic\,
ocup\ dou\ pagini din
interiorul Amfiteatrului din
luna februarie a anului 1973.
Pe pagina urm\toare este o
rubric\ a Po[tei redac]iei cu
r\spunsuri [i îndrum\ri
pentru tineri afla]i la primele
încerc\ri literare. Printre
numele de acolo exist\ [i cel
al tinerei Elena {tefoi, din
Suceava, viitoarea
optzecist\, despre care am
presupus c\ a ]inut [i ea
leg\tura cu domnul Opri[.
Acesta bate ast\zi spre

nou\zeci de ani, iar
S\get\torul înc\ exist\
pentru elevi cu aplecare spre
literatur\ din toat\ ]ara,
îndruma]i fie prin
coresponden]\, fie prin
[edin]e de lectur\ în diverse
loca]ii, fie prin organizarea
de tabere literare. Multe din
somit\]ile genera]iilor
literare de la noi,
nou\zeci[ti, optzeci[ti,
[aptezeci[ti chiar, au ucenicit
pe lâng\ domnul Opri[. 

Revin: în acel num\r din
Amfiteatru, trei pagini
înainte de povestirea mea, se
poate citi un interviu al
studentului la Drept Adrian
N\stase, luat unui politolog
american, cu vederi liberale-
comuniste. Ca s\ vezi cât de
mic\ e lumea noastr\
politico-cultural\ [i cum le
potrive[te via]a: peste mai
bine de treizeci de ani, îmi
ap\rea un roman având pe
pagina de gard\ precizarea
c\ a fost tip\rit cu sprijinul
financiar al primului-
ministru Adrian N\stase.
Pre[edintele de atunci al
U.S.R., Eugen Uricaru, a
administrat acel sprijin
pentru dou\zeci de c\r]i,
care trebuie c-au avut
aceea[i soart\ cu romanul
meu: ap\rut într-un tiraj de
trei sute de exemplare, cu
pagini lips\ [i câte trei-patru
gre[eli de culegere pe fiecare
pagin\, din care am reu[it s\
recuperez [i s\ împart la
cuno[tin]e circa o sut\, iar
restul zac, probabil, [i azi în
vreun depozit al U.S.R.. În
aceea[i logic\ a potrivirilor
de întâmpl\ri [i persoane
proiectate-n cuvinte scrise,
puse omului la dispozi]ie
spre a decripta, eventual,
unele semne ale destinului,
peste circa dou\zeci de ani
de la debutul meu în
Amfiteatru, în proximitatea
numelui Elenei {tefoi,
aceasta avea s\ fie, al\turi de
prozatorul Hanibal
St\nciulescu, primul autor
optzecist pe care l-am
cunoscut.

Se întâmpla în redac]ia
revistei Contrapunct, în '90
sau '91. Vreme de câteva
luni am f\cut câteva drumuri
la revista tinerilor scriitori
optzeci[ti, în urm\rirea
soartei unor texte l\sate spre
a fi publicate. Lucrau sau
colaborau acolo mai mul]i

optzeci[ti, fiecare cu
problemele lui de via]\ [i
literatur\ care mai de care
mai interesante. S-a
întâmplat s\-i cunosc
personal peste doi, trei ani
sau mai mul]i, dup\ ce au
început s\-mi apar\ c\r]i.
Singurii, îns\, pe care am
avut privilegiul s\-i întâlnesc
în cele câteva luni, trebuie c\
cei mai serio[i [i mai
p\trun[i de importan]a
misiunii lor, aceea de a
impune optzecismul în
peisajul literar autohton, au
fost poeta {tefoi [i
prozatorul Hanibal.
Împreun\ uneori, alteori
doar câte unul singur, pe ei 
i-am g\sit de fiecare dat\ la
post. Trebuie c\ unul din
ace[ti optzeci[ti frunta[i era

[eful revistei, iar cel\lalt, nu
[tiu care, n-am aflat nici
pân\-n ziua de azi, îi era
adjunct. Oricum, îi pre]uiam
pe amândoi la fel. N-a[
exagera cu nimic spunând
c\-mi erau chiar dragi. Pot
spune azi, la modul cel mai
sincer, c\ mi-au l\sat o
impresie la fel de bun\ ca
predecesorii lor. Trebuie
precizat aici pentru cine nu
[tie c\ revista tinerilor
scriitori optzeci[ti, care
cuprindea toat\ crema
genera]iei, a luat fiin]\ pe
locul fostului Luceaf\r
comunist, pierit sub
t\v\lugul Revolu]iei, în chiar
aceea[i loca]ie redac]ional\
din Casa Scânteii, travestit\
între timp în Casa Presei
Libere. 

- Socialismul, ca realitate
istoric\, ni se înf\]i[eaz\ ca
fiind despotic [i nu acela[i cu
cel preconizat de Marx.
Kolakowski prive[te acest
lucru dintr-o dubl\
perspectiv\: doctrina nu este
întru totul inocent\, dar e [i
absurd s\ afirmi c\ formele
despotice de socialism sunt o
urmare direct\ a ei. Tot
Kolakowski admite c\, dac\
poate exista o tehnic\ de
înf\ptuire a unit\]ii sociale,
atunci aceasta este
despotismul. Îns\ unitatea
perfect\ nu poate avea decât
forma abolirii institu]iilor de
mediere social\ [i a
suprema]iei legii. Cum
conceptul de libertate negativ\
presupune o societate cu
conflicte, deci o societate
împ\r]it\ în clase, iar
societatea împ\r]it\ în clase o
societate bazat\ pe proprietate
privat\, atunci, pentru
Kolakowski, concluzia este
una clar\: prin actul de
violen]\ cu care se abole[te
proprietatea privat\ se pune
cap\t [i libert\]ii negative sau
libert\]ii pur [i simplu.

Pe marginea celor de mai
sus, v\ rug\m s\ ne comenta]i
fraza de final a lui Leszek
Kolakowski din "Principalele
curente ale marxismului", vol. I
- Fondatorii: "{i astfel
Prometeu s-a trezit din visul
lui de putere ca Gregor Samsa
din Metamorfoza lui Kafka".

- Ceea ce surprinde
Kolakowski este tocmai
hybrisul aflat `n inima
demersului marxist, acea
convingere febril\ c\
radicalismul filosofic [i politic
poate oferi solu]ii imediate,
aici [i acum, marilor fr\m=nt\ri
ale condi]iei umane
dintotdeauna. Marx `l
considera pe Prometeu eroul
s\u favorit, iar numero[i
marxi[ti (inclusiv filosoful
clujean Gall Erno, `n anii '70,
`ntr-o carte intitulat\ Idealul
prometeic) s-au identificat nu
numai cu gestul marii r\zvr\tiri
prometeice, ci [i cu ideea `ns\[i
a dreptului umanit\]ii de a se
sustrage sacrului [i de a aboli
divinitatea. Al]i urma[i ai lui
Marx, `n primul r=nd Adorno [i
Horkheimer `n Dialectica
iluminismului, dar [i Marcuse
`n Eros [i civiliza]ie, vor
lumina aceasta tensiune,

capcana creat\ de cultivarea
frenetic\ a mitului progresului,
pandant de fapt al logicii
randamentului (istoric,
economic, politic), a unei
viziuni din care dispare
ireductibilitatea drepturilor
umane [i `n primul r=nd a
dreptului la a nu fi dependent
de altcineva (individ ori
institu]ie). Horkheimer vorbea,
pe bun\ dreptate, despre
triumful Ra]iunii instrumentale
[i distrugerea Ra]iunii critice
(doar c\ el se centra pe un
capitalism detestat `n loc de a
examina totalitarismul de tip
sovietic, nu doar nazist).

Unitatea social\ proclamat\
de Marx era evident altceva
dec=t omogenizarea for]at\ [i
uniformizant\ a mu[uroiului de
furnici [igaliovist. C=nd a citit
Catehismul revolu]ionarului de
Neceaiev, Marx s-a scuturat
`nfiorat de indignare, s-a
revoltat `n chip real, nu a
simulat. Dar, dincolo de aceast\
delimitare tran[ant\, r\m=ne
faptul c\ `n marxism este
codificat\ oroarea `n raport cu
proprietatea privat\ `n numele
egalitarismului socialist [i al
unei obsesii a rupturii
continuum-ului istoric. Marx
vede "saltul din imperiul
necesit\]ii `n acela al libert\]ii"
drept o cenzur\ apocaliptic\ `n
succesiunea ontologica a
faptelor [i tr\irilor umane. Este
ceea ce preconizeaz\ ast\zi un
Alain Badiou c=nd exalt\ ceea
ce el nume[te "evenimentul".

Prometeu i-a sfidat pe zei,
dar nu a putut sa `nlocuiasc\
ordinea veche cu una mai bun\.
Lumea f\r\ zei este una care [i-a
pierdut centrul, nu pentru c\
zeii ar fi `ntruparea
perfec]iunii, ci pentru c\ `n
absen]a lor dispare `ns\[i [ansa
salv\rii noastre. Transformat `n
insect\, Gregor Samsa nu are
cum s\ se salveze. A devenit
parte a unui alt regn, ascult\ de
alte chem\ri [i instincte. Pentru
Homo Sovieticus, `ns\[i
amintirea anilor pre-revolu]ionari,
a efervescen]ei intelectuale a
Rusiei, era de neg=ndit. ~n
universul ap\s\tor al
comunismului real, falsa
unitate celebrat\ ideologic [i
impus\ `n chip terorist-
poli]ienesc anihileaz\
posibilitatea de a [ti cum s\
spui nu. Este de fapt extinc]ia
negativit\]ii, evaporarea a ceea
ce Hegel numea con[tiin]a
nefericit\, deci o pozitivitate
`ncremenit\, amor]it\, amorf\,
mut\. 

(Rubric\ realizat\ de
Cristian ROBU-CORCAN 

[i Liviu G. STAN)

Opinia

CM
YK

CM
YK

CM
YK

CM
YK

iulie 201iulie 201114

Editura Millennium Books [i Obiectiv
Cultural te invit\ la lectur\. Decupeaz\
talonul [i trimite-l sau depune-l la adresa
redac]iei (Cotidianul "Obiectiv - Vocea
Br\ilei", Strada Mihai Eminescu nr. 56, et. 2,
cu men]iunea Pentru concursul “Obiectiv
Cultural - Invita]ie la lectur\”) p=n\ la data
de 15 august [i vei putea c=[tiga volumul
"Povestiri fantastice" de Michael Haulic\.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................

Tel. ..................... e-mail: .................................................
Adresa:.............................................................................

Pornind de la Kolakowski

Marian COMAN

Conceptul de
marginalitate a fost utilizat
pentru prima oar\ de c\tre
sociologul american
Robert E. Park în lucrarea
"Race and Culture" ("Rasa
[i cultura", 1928).
Marginalitatea este un
fenomen ce decurge, dup\
Park, din dezorganizarea
social\ provocat\ de
apartenen]a la o dubl\
cultur\. Fire[te, defini]iile
[i interpret\rile conceptului
au suferit modific\ri [i s-au
dezvoltat `n deceniile ce au
urmat, `ns\, `n sociologie,
marginalitatea este str=ns
legat\ de fenomenul
devian]ei. Cum stau `ns\
lucrurile `n cultur\? Cum
apar marginalii? Au ei un
comportament deviant? {i
dac\ da, `n raport cu ce?

Conflictele aculturale
ale personajelor din lumea
cultural\, orgoliile, puterea
[i lipsa puterii, g\[tile
literare sunt lucruri care, `n
Rom=nia, consum\ mai
multe energii [i m\n=nc\
deseori mai mult spa]iu
tipografic dec=t actul
cultural `n sine. Iar acest
lucru se poate proba citind
majoritatea revistelor
culturale, blogurile
scriitorilor ori, pur [i
simplu, discut=nd cu
autorii rom=ni. Respin[i de
o ga[c\ literar\, de o
`ntreag\ genera]ie sau de
establishmentul cultural,
marginalii sau grupurile
marginale sunt `n
permanent r\zboi cu cei
afla]i "la manetele
ma[in\riei culturale",

`n]eleg=nd prin asta ba
conducerea vreunui
institut, ba liderii Uniunii
Scriitorilor, ba directorul [i
colaboratorii apropia]i ai
unei edituri. Mai mult sau
mai pu]in aproape de ochii
cititorului (oricum
dezinteresat), micile sau
marile personalit\]i
culturale se lupt\, se
aliaz\, se disociaz\ ori se
izoleaz\ `ntr-un r\zboi ce
pare uneori f\r\ miz\. De[i
miza poate fi u[or intuit\
oric=t de bine este
`mpachetat\ `n ambalaje
estetice ori `n principii
morale. Este vorba, de cele
mai multe ori, doar despre
vizibilitate [i/sau bani.

Iar acest lucru, aceast\
lupt\ - `n fond, o form\ de
dezorganizare social\ a
vie]ii culturale - este
posibil\, cred, din cauza
lipsei unei pie]e reale
pentru cultur\. {i ce
presupune, p=n\ la urm\,
lipsa unei pie]e reale
pentru cultur\? Simplu:
absen]a unui sistem
cultural.

Imposibil de a fi
v=ndu]i pe pia]a din
Rom=nia, celor mai mul]i
scriitori din ]ar\ le r\m=ne
s\-[i hr\neasc\ vanitatea,
adev\rul fiind acela c\, in
corpore, literatura rom=n\
contemporan\ poate fi
catalogat\ drept marginal\
`n raport cu spa]iul cultural
european ori universal. Ce
avem de fapt? Un
comportament general
deviant `ntr-o enclav\ cu
periferii. 

Comportamentul
cultural deviant

EDITORIAL

cu Vladimir Tism\neanu
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Editura Millennium Books [i Obiectiv
Cultural te invit\ la lectur\. Decupeaz\
talonul [i trimite-l sau depune-l la adresa
redac]iei (Cotidianul "Obiectiv - Vocea
Br\ilei", Strada Mihai Eminescu nr. 56, et. 2,
cu men]iunea Pentru concursul “Obiectiv
Cultural - Invita]ie la lectur\”) p=n\ la data de
15 august [i vei putea c=[tiga volumul
“Modificatorii" de Liviu Radu.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................

Confesiunile unui optzecist repetent
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LASZLO Alexandru

eseist, publicist, traduc\tor

Personalitatea complex\ a lui
Mihail Sebastian ac]ioneaz\ ca
h=rtia de turnesol, at=t asupra
intelectualilor români din
interbelic, c=t [i asupra celor din
prezent. Depozi]ia lui lucid\,
calm\, dar necru]\toare, privind
derapajele extremiste ale
contemporanilor s\i, intelectuali
de frunte ai culturii noastre, e
cam greu de suportat. Sim]ul
nuan]elor, inteligen]a [i
sensibilitatea reprezint\ de
asemeni calit\]i incontestabile ale
diaristului. O asemenea apari]ie
surprinz\toare, ca un s=c=itor
element de contrast în c=mpul
literaturii române - obi[nuit\ cu
vorbele în doi peri, jocurile de
intermediere [i compromisurile
împinse u[or sub covor -
pretindea o reac]ie adecvat\.
Discreditarea memorialistului,
pentru a se prezerva neprih\nit\
imaginea pleiadei fasciste
interbelice, a devenit o prioritate

a

ultimilor ani.
Gheorghe Grigurcu ocup\ una

dintre cele mai amuzante pozi]ii
în galeria detractorilor lui Mihail
Sebastian. Cronicarul literar a
fost mai înt=i impresionat de
anvergura [i autenticitatea
autorului [i, îndat\ dup\ apari]ia
Jurnalului, în 1997, a emis o serie
de judec\]i favorabile, întemeiate
pe anumite pasaje clar delimitate
ale capodoperei. Zece ani mai
t=rziu, comentatorul [i-a dat
seama c\ M. Sebastian este un
obstacol incomod în calea
manevrelor de ascundere sau
diminuare a extremismelor de
dreapta. La s\rb\toarea
centenarului lui M. Sebastian
(c=t\ delicate]e!), Grigurcu [i-a
dat obolul tip\rind în România
literar\ o palinodie. Tot ce
elogiase, acum relativiza. Tot ce
l\udase, acum critica. {i, pentru
ca totul s\ fie înc\ mai interesant,
criticul î[i întemeia judec\]ile
negative pe exact acelea[i citate
care-i serviser\, zece ani mai
devreme, pentru a aplauda.

C=t\ vreme exegeza sluje[te la
mai buna cunoa[tere a unui text
literar [i - implicit - la mai buna
cunoa[tere a realit\]ii, ce pre] mai
poate fi pus pe comentatorul ce
manipuleaz\ citatele [i
r\st\lm\ce[te faptele, astfel înc=t
ceea ce azi este alb, m=ine devine
negru? Pe analistul care î[i
proiecteaz\ interesele ideologice,
aservind [i exploat=nd f\r\ umbr\
de remu[care operele artistice,
pentru a denigra autorii?

Îndat\ dup\ apari]ia Jurnalului
scris de Mihail Sebastian, Gh.
Grigurcu nota înc=ntat, în
leg\tur\ cu protagonistul
însemn\rilor, c\ avem în fa]a
ochilor "un exemplar specific,
am spune: de ras\, al
inadaptabilului, al individului
care nu-[i g\se[te un rost nici
afar\ [i nici în sine", aflat tocmai
"la antipodul «artificiului», al
«falsului» de care îi era team\"
(vezi rev. Via]a româneasc\, nr.
7-8/1997, reluat în vol. A doua
via]\, Buc., Albatros, p. 424).
Zece ani mai t=rziu, în opinia
sceptic\ a comentatorului nostru,
autorul evreu confruntat cu
tragedia Holocaustului nu ar face
dec=t s\-[i însceneze crizele
existen]iale; pe modelul cut\rui
personaj depresiv al literaturii
ruse[ti, care se g=nde[te doar la
plecare sau sinucidere, "realitatea
psihic\ e îngro[at\ de poz\"
(vezi România literar\, nr. 33,
34, 35/2007).

La prima lectur\ avusesem de-
a face, în persoana lui Mihail
Sebastian, cu un "autor fin,
inteligent, sensibil ca un
seismograf". La a doua lectur\,
dimpotriv\, autorul este un
"suspicios, anxios, fr\m=ntat de
varii motive" neserioase. Sim]ul
autocritic exacerbat al lui Mihail
Sebastian, ca dovad\ concludent\
a modestiei sale, era subliniat cu
înc=ntare în prim\ instan]\: "are o
p\rere c=t se poate de proast\
despre el însu[i. Încearc\
senza]ii caracteristice de «sil\,
dezgust, descompunere»,
socotindu-se «o epav\», «un
ratat»". Cu ocazia centenarului
marcat în presa literar\,
comentatorul deja îl vede pe 
M. Sebastian ca pe un ins
"orgolios", cu reac]ii "scor]oase".

Pasiunea constant\ a
dramaturgului interbelic pentru
literatura str\in\ era subliniat\
ini]ial cu înc=ntare: "Jurnalul
s\u ne îng\duie a-i reconstitui
personalitatea printr-un joc de
suprapuneri între literatur\ [i
via]\, joc de transparen]e
emo]ionale ce suprim\
aproxima]ia, reduc artificiul la
un minim expresiv, înnobil=ndu-l
prin utilizarea sa în calitate de
receptacol al «adev\rului» faptic
[i sufletesc". Dup\ c=]iva ani,
aceea[i intens\ frecventare a

literaturii occidentale e marcat\
ca semn de falsitate [i frivolitate:
"Afectarea proustian\ a lui
Sebastian e prin urmare una din
insignele cu care a ]inut a se
orna".

Mihail Sebastian n-a ezitat s\
combine medita]iile afectuos-
admirative [i cele pip\rat-
sarcastice la adresa bunului s\u
prieten Camil Petrescu. Portretul
era l\udat de Gh. Grigurcu: "Un
personaj central e, în Jurnalul
de care ne ocup\m, Camil
Petrescu, scriitor a c\rui valoare
nu e contestat\, dar altminteri
megaloman, pururi interesat,
versatil, a[a cum îl [tim [i din
alte surse. (…) A ne inflama
dispropor]ionat în fa]a unor fi[e
ce intersecteaz\ intimitatea
subiectului cu cea a obiectului
nu mi se pare în]elept".  Zece ani
mai t=rziu, Grigurcu face tocmai
ce ne sf\tuise s\ nu facem, adic\
se inflameaz\ dispropor]ionat ([i
ipocrit) pe seama descrierii de
care are parte Camil Petrescu,
"chipul cel mai prezent [i
totodat\ cel mai violent [arjat,
înghesuit într-o efigie caricat\".
Mai înt=i criticul ne asigurase de
autenticitatea portretului, ce poate
fi confirmat [i din alte surse.
Ulterior, acela[i om mimeaz\
indignarea [i î[i acuz\ victima c\
se preteaz\ la [arj\ [i caricatur\.

Eugen Ionescu ne-a ilustrat,
într-un r\sun\tor impuls de
teribilism din perioada
interbelic\, felul în care unul [i
acela[i text literar (Maitreyi de
Mircea Eliade) poate fi judecat
pozitiv sau negativ, în func]ie de
interesele comentatorului.
Acelea[i citate pot fi lipite în
corpul demonstra]iei, pentru a se
demonstra calit\]i sau defecte,
dup\ cum criticul literar [i-o
propune. A[adar exegeza ar fi o
inutilitate [i o pierdere de
vreme, to]i urm\rind doar
demonstrarea propriilor
preconcep]ii, consolidarea
propriilor interese de putere.
Jocul extravagant al lui Eugen
Ionescu, de odinioar\, excludea
din calcul ipoteza c\ la baza
interpret\rii trebuie plasate
buna-credin]\ [i onestitatea.
Acestea sunt singurele
ingrediente care, din capul
locului, îi confer\ legitimitate
îndem=n\rii me[te[ug\re[ti a
criticului.

Ceea ce Eugen Ionescu a
aplicat sub form\ de joac\
ironic\, pe spinarea lui Mircea
Eliade, a venit acum Gheorghe
Grigurcu s\ pun\ în scen\, cu o
seriozitate atroce, în dauna lui
Mihail Sebastian. Palinodia sa
încruntat\ ideologic r\m=ne,
îns\, nerelevant\. Ea nu ne ajut\
s\ pricepem esen]a personalit\]ii
lui M. Sebastian. Paginile
tenden]ioase ale lui Grigurcu
dob=ndesc, cel mult, ro[ea]a
g\inarului prins în cote]ul
vecinului. 

George {IPO{

publicist, traduc\tor

E zece f\r\ zece diminea]a
într-un or\[el rezinden]ial din
centrul Japoniei, unde mi-am
petrecut ultimii doi ani din via]\
ca angajat al unei mari
companii. În fa]a singurului
magazin alimentar al
comunit\]ii, un grup de vreo
doisprezece oameni a[teapt\
deschiderea u[ii. Nimic nu se
mi[c\ în\untru pân\ exact la ora
zece. La fix, de undeva din
stânga u[ii, apare cineva din
personalul magazinului.

Nimeni îns\ nu intr\ în
magazin. Toate capetele se
întorc c\tre dreapta, unde sunt
aliniate [ase sau [apte automatic
teller machine (ATM),
reprezentând diverse b\nci. Tot
la zece, ca [i magazinul,
obloanele [i u[ile din sticl\ ale
gheretelor se deschid [i ele
automat. To]i cei care a[teptau în
fa]a magazinului se aliniaz\ în
dreptul gheretei de la banca
unde î[i au conturile. Japonezii
nu s-au obi[nuit s\ pl\teasc\ cu
cardul la cump\r\turi, de[i în
ultimii câ]iva ani multe firme au
început s\ ofere [i aceast\
op]iune. Cum îns\ majoritatea
are conturi în banc\ - mai sunt
cazuri, desigur, de persoane în
vârst\ care î[i ]in toate
economiile în cas\, în dulapuri
sau saltele - pentru a avea acces
la bani, trebuie s\ a[tepte
deschiderea sediilor de b\nci sau
ale ATM-urilor. Când am venit
pentru prima dat\ în Japonia
direct din Statele Unite, unde
ATM-urile func]ioneaz\ 
non-stop, mi-au trebuit câteva

zile bune s\ m\ obi[nuiesc cu
faptul c\ atât la b\nci, cât [i pe
str\zi, orice surs\ de bani lichizi
se închidea la [ase seara. Asta
m-a costat, cel pu]in în dou\
ocazii, cina din seara respectiv\.

Cozile dis-de-diminea]\ la
ATM-urile din or\[elul meu 
m-au f\cut s\ m\ gândesc din
nou la modul în care japonezii
percep libertatea. Pentru mine,
crescut în România comunist\, [i
care am dezvoltat o aversiune
puternic\ fa]\ de orice
constrângere impus\ de sistem
asupra mea [i a libert\]ii mele de
mi[care, ideea de a fi dependent
de ora de deschidere a b\ncii
pentru a avea acces la banii mei
îmi repugn\ profund. Sigur c\,
în acela[i timp, oricare dintre
cititori poate observa cu u[urin]\
abunden]a de pronume
personale la persoana întâi din
propozi]ia precedent\. F\r\ s\
fac generaliz\ri imprudente,
trebuie s\ m\rturisesc c\ în
Japonia am în]eles ce înseamn\
sentimentul colectiv al
japonezilor, despre care am
înv\]at înc\ din primele cursuri
de cultur\ japonez\ la facultate.

Unul dintre exemplele
clasice ale acestui sim] al
altruismului pentru comunitate
[i pentru ]ar\ despre care se
spune c\ îi caracterizeaz\ pe
japonezi este momentul istoric
al Restaura]iei Meiji (Meiji
ishin), când nou re-instalatul
împ\rat al Japoniei a hot\rât
încheierea sistemului feudal de
proprietate a p\mântului [i a
abolit domeniile feudale (han).
Cei mai mul]i dintre lorzii
feudali (daimyo) au acceptat s\
î[i predea p\mântul de bun\
voie c\tre noile autorit\]i,

acceptând, în schimb, pozi]ii
pl\tite de guvernatori.

Pentru oricine se str\duie[te
s\ în]eleag\ mai bine acest
exacerbat sim] al datoriei fa]\ de
colectivitate, nu dureaz\ mult
pân\ s\ descopere c\, dincolo de
supunerea de suprafa]\,
nemul]umirea clocote[te. Un
bun exemplu este schimbarea
temporar\ a orelor de lucru pe
perioada de var\. Având în
vedere c\ energia electric\ cost\
mai pu]in sâmb\ta [i duminica, o
minte luminat\ din guvernul
japonez a hot\rât s\ schimbe
zilele de lucru ale marilor
companii, fie ele private sau de
stat. În felul \sta, companiile
produc\toare de automobile, de
exemplu, vor lucra sâmb\ta [i
duminica [i vor avea liber joia [i
vinerea. Asta pe întreaga
perioad\ de var\, din iulie pân\
în septembrie. Întreaga
economie japonez\ s-a
conformat, dar nemul]umirea
fa]\ de ridicolul situa]iei, precum
[i neîncrederea c\ aceast\

schimbare va contribui 
într-adev\r la economisirea de
curent electric - Japonia încearc\
acum o criz\ puternic\ în
domeniu, din cauza exploziei
centralei atomoelectrice de la
Fukushima - abund\ peste tot.
De la discu]ii cu colegii de
serviciu, pân\ la glumele
[oferilor de taxi, toat\ lumea se
amuz\ de situa]ie. Nimeni, îns\,
nu protestez\ pe fa]\. La
suprafa]\, întreaga popula]ie a
Japoniei coopereaz\ cu
guvernul.

Aici, în aceast\ dualitate, pe
care unii o numesc magic\, iar
al]ii pur [i simplu în[el\toare,
const\ o mare parte din farmecul
[i din nebunia societ\]ii [i
culturii japoneze. Pentru cei care
f\ceau coad\ la bani de
diminea]\, sistemul bancar e
imutabil, a[a c\ nu are niciun
rost s\ te agi]i s\ încerci s\ îl
schimbi. Iar libertatea nu const\
în a avea acces constant la bani,
ci în a [ti ora exact\ la care se
deschide banca. 
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Editura Tritonic [i Obiectiv Cultural te
invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i trimite-l
sau depune-l la adresa redac]iei (Cotidianul
"Obiectiv - Vocea Br\ilei", Strada Mihai
Eminescu nr. 56, et. 2, cu men]iunea Pentru
concursul “Obiectiv Cultural - Invita]ie la
lectur\”) p=n\ la data de 15 august [i vei putea
c=[tiga volumul "Nop]i albe, zile negre" de
Marian Coman.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................

Editura Millennium Books [i Obiectiv
Cultural te invit\ la lectur\. Decupeaz\
talonul [i trimite-l sau depune-l la adresa
redac]iei (Cotidianul "Obiectiv - Vocea
Br\ilei", Strada Mihai Eminescu nr. 56, et. 2,
cu men]iunea Pentru concursul “Obiectiv
Cultural - Invita]ie la lectur\”) p=n\ la data de
15 august [i vei putea c=[tiga volumul
"Supravie]uitorul" de Simon Spurrier.

Invita]ie la lectur\

Nume:.........................Prenume........................................
B.I./C.I. seria....... nr. .........................................................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................

În]elesurile libert\]iiSebastian ca turnesol
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Nicolae COANDE
scriitor, publicist

Din punctul meu de vedere,
strict personal, noi nu avem
marginali cu "aur\", lucru
imposibil, de altfel, întrucât
marginalul este un troglodit,
în sens etimologic, fire[te.
Adic\, unul care locuia sau
locuie[te în gropi, în fund\tur\
[i se exprim\ de acolo.

Cum exprimarea ]inea de
stricta comunicare, ce avem
aici? Câ]iva in[i care strig\ [i
mul]i care nu aud. În  sens
strict, marginalul este unul
care a decis s\ nu intre
nic\ieri, chiar dac\ nimeni nu
l-a chemat. Ei au lumea lor [i
lumea asta a lor îmi face
grea]\ / [i chiar cu o cutie
goal\ de conserve în gur\
sunt gata s\ urlu / [i chiar cu
o bomb\ în m\duva spin\rii
sunt gata s\ urlu / c\ au
lumea lor [i c\ lumea asta a
lor îmi face grea]\ - a]i
recunoscut marca celui mai
puternic poet al
tardomodernit\]ii române[ti,
olteanul bucure[tenizat Virgil
Mazilescu. A scris [i a b\ut
central, la cafenele [i birturi
din capitala Valahiei negre. 

Marginalul este cel care
stric\ socotelile, chiar dac\
nimeni nu pare încurcat.
Simplu spus, este cantitate
neglijabil\ în aproape orice,
mai pu]in propria lui
con[tiin]\. Ei, cum majoritatea
s-a operat de a[a ceva [i îi
merge bine, marginalul este un
ciudat [i, mai mult, un tip de
100% în orice afirm\ [i face.
Atât de ciudat (inclusiv
procentual) încât îl vezi uneori

t\if\suind cu in[i afla]i la
centru, pe care îi detest\ sincer
pentru mitoc\nia suspus\, dar
de care pare fascinat. E
privilegiul [i neputin]a
marginii, natural asumat\.

Singurul marginal român
pe care îl cunosc, dar nu
tr\ie[te la noi, ar fi Paul
Goma. Se în]elege de ce, nu
mai explic. A luptat cu
Molohul [i, cum spunea [i pe
patul de moarte Monica
Lovinescu, a luptat pe fa]\.
Ceea ce-i smulge Doina Jela
de pe patul de suferin]\, în
ciuda eforturile de a auzi
contrariul, este adev\rul
despre un om care a dus
r\zboiul s\u pân\ la ultimele
consecin]e: Compromis este
s\ gânde[ti într-un fel [i s\
ac]ionezi în felul invers. Din
punctul meu de vedere,
grosso-modo, asta e defini]ia.
Dar s\ ie[im din general [i s\
intr\m în concret: nu suport
compromisul [i pentru c\ în
România au fost mai mul]i
compromi[i decât în alt\
parte. Sau n-au fost destui
necompromi[i care s\ spele
p\catele neamului. La noi n-a
fost, decât, grosso-modo,
Goma care s\ ia o atitudine
atât de tran[ant\.

Restul sunt lupte pentru
orgoliul nostru, mai mult sau
mai pu]in sclifosit.

Da, scriitorul poate fi ucis,
dar numai cu ajutorul s\u.

Dac\ ave]i timp [i spa]iu,
v\ propun un fragment dintr-un
poem scris acum 10 ani, din
volumul Folfa. Ziceam ceva
despre "marginali", acolo:

Unii pretind c-ar sta [i ei în
margine - du[i de pe lume
r\stigni]i / cu m\r\cini m\car
în buzunar / dar i-am v\zut în
plin elan cum se opreau la stop /
s\-[i oglindeasc\ fesierii în
marile vitrine zorn\itorul
colan al curului care nu-[i mai
încape în n\dragi / [i se
închipuie trompet\. Ordinarii
ca mine fac s\ nu ias\
socoteala / [i dac\ se înt=mpl\

s\ trec cu sunet jos prin stratul
lor aseptic / îi po]i vedea cum
flutur\ din capetele înmuiate
ca [i c=nd [i-ar aminti c\ au
zburat odinioar\ iar nasul lor /
obi[nuit cu aerul de gineceu le
cade jos / ca-n dreptul
vespasienei populare - de aici
din fund\tur\ îmi spun c\ arta
ar fi ridicol\ dac\ / ace[ti
domni ar cunoa[te-o / noroc
c\-[i poart\ cu iscusin]\
travesti-ul [i trece printre noi
cu superbia uneia care de[i o
mare doamn\ / cre[te acum
g\ini în fundul cur]ii [i vinde în
pia]\ leg\turici de m\rar. /
Via]a e discret\ chiar [i sub
fardul cu care o împodobesc
grimeurii [i pairii modei /
neconsola]ii flash-urilor din
plin hall - / am trecut pe-acolo
e o p\dure de sfori [i la
întrebarea cine-i sforarul to]i
ridic\ din umeri. / Creierul e
ridicol c=nd nu poate ateriza la
punct fix [i d\ vina pe oameni ./
|[tia sunt simpli idio]i atunci
c=nd dau nume.

Ovidiu PECICAN
istoric, prozator, publicist

Când reprezint\ o op]iune
liber\, provenind din impulsuri
interioare (f\r\ a s\ri în sfera
patologicului îns\), marginalitatea
social\ poate fi o binefacere.
Nu cred c\ toat\ lumea dore[te
m\r[\luirea în pluton doar
pentru c\, oameni fiind, suntem
ni[te "animale" sociale. Când
reprezint\ o izolare, o
ostracizare, un exil, o tentativ\
de anihilare îns\, marginalitatea
trebuie condamnat\ [i
boicotat\. Într-o lume de
oameni cu afecte [i reflexe
sociale normale, acest lucru ar
veni mai mult sau mai pu]in de

la sine. S-ar g\si printre noi in[i
care s\ îi surâd\ celui aflat sub
presiunile unei puteri sau
autorit\]i, ba chiar s\ îi întind\
o mân\, de ce nu... Nu am tr\it
îns\, sub Ceau[escu - [i nu
tr\im nici acum, înc\ - într-o
normalitate social\, din p\cate.
De aceea nu [tiu dac\ poetului
Viorel Padina i s-a întins sau nu
mâna [i i s-a zâmbit, fie [i în
cartierele m\rgina[e ale unei
]\ri de blocuri cenu[ii
repetitive. 

Sigur c\ exist\ mor]i [i
mor]i, printre care cea social\
este una dintre cele mereu
posibile. Unora li se pare c\ nu
e[ti destul de ortodox. Altora c\
nu e[ti suficient de român. Mai
sunt [i din cei care te resping
fiindc\ le pari prea român [i
prea ortodox. E[ti antipatic c\
e[ti majoritar sau minoritar. C\
ai opinii [i idei. C\ munce[ti
când al]ii dorm sau c\ nu dormi
când e de dormit. 

Cu poezia e mai special îns\
[i n-am idee dac\ poetul moare
când vrea Partidul Unic. Este
drept c\, pe unii, lipsa de
confirmare, de recep]ie, de
ecou al scrisului lor îi
dezarmeaz\ [i îi ucide, pas cu
pas (ori dintr-o dat\), dup\ cum
pe al]ii tocmai acestea îi
înt\resc [i îi fac sc\p\r\tori.
Cine poate spune de ce
împrejur\ri depinde inspira]ia,
amorsa, vibra]ia Poetului?
Exist\ oameni care scriu
samizdate [i cariera lor cre[te
tocmai din pariul pe care îl fac

pe cultura alternativ\ , nu pe
circuitele oficiale. Sunt al]ii
care au neap\rat\ nevoie de
ie[irea la lumin\ [i recompense,
[i nu pot fi învinui]i. Poet a fost
[i consilierul aulic Goethe, [i
delincventul Villon. Poe]i au
fost [i nebunii de legat
Hölderlin [i Nietzsche. În
schimb, nu trebuie uitat: de la o
vreme, tân\rul Rimbaud nu a
mai vrut s\ [tie de poezie,
plecând în Africa s\ traficheze
sclave de abanos. 

Greu de decis "obiectiv"
(sic!) dac\ Viorel Padina [i-a
pierdut muza fiindc\ a fost
persecutat ori pentru c\, pur [i
simplu, ea nu a mai venit la
întâlnirea cu el. Cine s\ aib\
instrumente de precizie ca s\
m\soare cât mai judicios cum
stau lucrurile? Nefiind în
posesia lor, eu cred ce zice
Padina însu[i. Tot a[a se
procedeaz\ [i atunci când, la
recens\mânt, î]i declari originea
etnic\ ori apartenen]a religioas\.
Cine are argumente s\ te
contrazic\ dac\ te declari ceva
anume în loc de altceva? 

C\ scrie sau nu mai scrie
poezie, c\ îi iese sau nu îi iese,
eu cred c\ Viorel Padina este 
- de vreme ce a fost deja, în anii
mai tineri - un poet adev\rat. Nu
am nevoie de alte dovezi. 

(Anchet\ realizat\ de
Cristian ROBU-CORCAN 

[i Liviu G. STAN)

Despre Marginal. Patru perspective
A fi marginal presupune, în linii

mari, a fi în afara cadrului cultural
general. Mai exact, a percepe [i a
traduce lumea de pe alte pozi]ii
ontologice decât cele consfin]ite prin
teorii, curente sau conjuncturi
institu]ionale, care, la un moment dat,
de]in statut de decident asupra
destinului prezent al unei culturi.
Chiar dac\, în condi]ia lui, marginalul

a suportat diverse nuan]\ri, el pare s\
se fi impus, pân\ la urm\, ca un
sinonim al e[ecului. E[ec în sensul
unei interiorit\]i nelini[tite în
originalitatea ei, ce pune probleme prin
refuzul compromisului ideatic, stilistic,
existen]ial. Compromisul, se pare, s-a
consacrat, pentru anumite perioade de
timp, ca fiind re]eta oficial\ de
dobândire a prestigiului. Pe de alt\

parte, într-un dialog cu Sorin Cucerai,
Viorel Padina conchide astfel: "De[i
nu l-au omorât pe «Ave» (Viorel
Padina, n.r.) ca pe Ursu [i nici nu l-au
b\gat în pu[c\rie sau expulzat ca pe
Goma, totu[i ei - cenzorii [i securi[tii -
l-au ucis pe poetul Viorel Padina. Sau
nu?".

Deci, ce-i cu marginalul acesta? {i
poate fi el "ucis" sau nu?

Marginalul: 
o viziune

postmodern\

Sorin CUCERAI

cercet\tor

Nu îmi dau foarte bine
seama dac\ dintr-o
perspectiv\ postmodern\
no]iunea de "marginal" [i cea
corelativ\ ei - de "central", s\
zicem - mai au vreun sens.
Înclin s\ cred c\ nu. Dac\
fiecare artist este "egal în
drepturi" cu oricare altul [i
dac\ ierarhiile sunt
chestionabile, cele dou\
no]iuni î[i pierd sensul. Dac\
introducem în republica
Artelor principiul liberal al
demnit\]ii egale [i cel al
egalit\]ii în drepturi - [i, în
fond, asta este una dintre
mizele politicii postmoderne -
marginalul devine
e c h i v a l e n t u l
"defavorizatului", al
"discriminatului", al celui
care, anterior democratiz\rii,
era lipsit de drepturi (sau cel
pu]in de unele dintre ele).

Revolu]ia american\ a adus
cu sine un drept inexistent
pân\ la ea: cel la c\utarea
fericirii. Revolu]ia
postmodern\ (interpretat\ de
mine aici exclusiv în sens
politic) aduce [i ea un drept
nou: cel la c\utarea
frumuse]ii. A[a cum nu mai
exist\ o defini]ie a fericirii
care s\ fie impus\ tuturor, nu
mai exist\ nici o defini]ie a
frumuse]ii impuse fiec\ruia
prin canon. Fiecare individ e
]inut s\ g\seasc\ propriul
r\spuns la întrebarea "ce e
frumuse]ea". Aceast\ viziune

liberal\ ([i democratic\) face
posibil ca într-un muzeu s\
întâlnim un pisoar al\turi de
cine [tie ce tablou de
Rembrandt, s\ zicem - la fel
cum face posibil s\-l
men]ion\m pe Viorel Padina,
de exemplu, al\turi de Emily
Dickinson.

Orice iubitor de
Rembrandt va fi [ocat, ca [i
orice împ\timit al poeziei lui
Emily Dickinson. Într-un
sens, [ocul este inteligibil [i
îndrept\]it. Cel care savureaz\
operele lui Rembrandt sau ale
lui Emily Dichinson î[i va
sim]i propria estetic\ radical
contestat\ de o instala]ie [i va
fi profund nefericit la lectura
vreunei poezii de Padina.
Fericirea [i nefericirea, ca [i
frumosul [i urâtul, sunt
termeni corelativi. Cel care 
[i-a elaborat o defini]ie a
frumuse]ii are, prin aceasta, [i
o defini]ie a urâ]eniei. Are, cu
alte cuvinte, propria sa list\ cu
"centrali", "marginali" [i
"paria". 

Dar, într-un alt sens, [ocul
este cât se poate de
neîndrept\]it; este echivalentul
rasismului, sexismului,
homofobiei [i a tuturor
celorlalte exclusivisme. În
republica Artelor, Viorel
Padina trebuie s\ fie egal în
drepturi cu Emily Dickinson,
trebuie s\ fie tratat cu egal\
demnitate, pentru simplul
motiv c\ oricine are dreptul s\
se reg\seasc\ în estetica
propus\ de Padina [i s\-[i
construiasc\ propria defini]ie
a frumuse]ii pornind de la
aceast\ estetic\.

"În art\ nu exist\
democra]ie", zic unii.
"Multiculturalismul a murit",
zic al]ii. Dar lipsa de
democra]ie în receptarea 
artei [i moartea
multiculturalismului înseamn\
revenirea la canon, la
autoritarism [i, contrar
aparen]elor, la s\r\cie mental\
[i cultural\. 

R\spunsul artistului plastic
Devis GREBU



Viorel PADINA

Ei bine, cu toate c\ nu eram
complet str\in, pe vremea aia, de
simptomatologia celor mai
importante deregl\ri psihice [i deci
îmi puteam da seama, a[a cum am
ar\tat, c\ r\ul emo]ional [i fizic prin
care treceam nu provenea din
acutizarea unor probleme din
anamneza mea, eventual resuscitate
de tzunamiul hyperstressant prin
care tocmai treceam, a[adar în
pofida quasicertitudinii c\ nu în
mine, aloo, era pitit drakkulo, ci
undeva prin preajma mea, de unde
m\ ciupea or ciugulea or împungea
din când în când, io totu[i nu m-am
gândit nicio clip\ atunci la cauza
cea mai previzibil\ a r\ului, mai
precis la faptul c\ era posibil [i de
fapt mai mult decât probabil c\
fusesem pur [i simplu drogat, aloo,
într-unul din nenum\ratele
momente în care m\ aflasem
complet expus f\pta[ului, practic la
discre]ia oric\rui ipochimen ce-ar fi
vrut s\ m\ neutralizeze cumva, fie
total, fie doar par]ial, spre a m\
scoate din jocul disident în care
intrasem ca mielul la t\iere. Da, atât
eram io de naiv, fr\ticilor, atâta
încredere aveam în oameni, într-o
minim\ legalitate, în onoare,
cavalerism [i omenie, de[i
subzistam practic într-un infern, nici
m\car cu fa]\ uman\, [i-ar fi fost
cazul s\ m-a[tept la orice din parte
unor tovi [i b\ie]i lipsi]i de scrupule,
n-a[a…?

Posibilitatea s\ mi se fi pus un
drog în b\utur\, într-unul din
momentele de risc pe care deja le
cunoa[tem, sau în alte locuri [i
localuri de care nu-mi mai amintesc
acuma, e confirmat\ cu brio, p\i
cum naiba, de faptul c\-n august
1981, Sergiu Filip, falsul meu
comiliton, în realitate sursa secu
"Sorin", va fi încercat s\ m\
drogheze pe fa]\, aloo, injectându-mi
(cic\ în joac\!, a[a cum voi detalia
la momentul potrivit…) un drog
supervigil - dup\ cum el însu[i s-a
exprimat post-factum -, menit s\ m\
]in\ în stare de veghe tensionat\ cel
pu]in o s\pt\mân\, dar care din
fericire n-a avut niciun efect atunci,
nu se [tie din ce pricin\ (el a
presupus c\ din cauza constitu]iei
mele robuste). De altfel, când 
mi-am rememorat (dup\ ce am avut
posibilitatea s\ m\ documentez pe
Net despre efectele diverselor
droguri) cump\na pe care o voi fi
avut-o la "Terasa Facult\]ii", în
momentul întâlnirii cu Romulus
Brâncoveanu, mi-am dat seama c\
simptomatologia pe care am acuzat-o
atunci a fost aceea tipic\ unei
intoxica]ii cu LSD… :shock:

Dar s\ revenim la firul
cronologic al povestirii. Evident c\
n-am dormit toat\ noaptea aceea
dup\ ce m-am desp\r]it de Vlasie [i
m-am cazat la un hotel din zona
G\rii (repet, nu mai ]in minte în ce
hotel am fost  cazat, îns\ în orice
caz nu era Nord Hotel). De fapt,
atunci m-am sim]it extraordinar de
prost, practic la pragul minimal de

con[tien]\, f\r\ s\-mi dau seama cu
precizie dac\ ceea ce mi se întâmpla
era vis or realitate, îns\ exclud
eventualitatea ca acel r\u s\ fi fost
efectul alcoolului pe care-l
consumasem la Madame Candrea,
împreun\ cu Vlasie [i cu Suciu 
(la anii \ia, chiar [i dac\ a[ fi b\ut o
sticl\ întreag\ de votc\, [i tot n-a[ fi
avut nimic, în condi]ii normale).
Spre diminea]\, am început parc\
s\-mi revin la realitate, ocazie cu
care am observat c\ tipul care
intrase peste noapte plecase la fel de
mut, sau te pomene[ti c\ nici nu
existase, a… ?? Re]in c\-n
semidelirul meu nocturn gândisem
la un moment dat c\ tipul o fi fost
trimis s\ m\ lichideze, te pomene[ti,
sau poate doar s\ observe ce fac,
cum m\ comport, îns\ repet, în
confuzia din diminea]a aceea nu
mai eram sigur nici m\car dac\
omul mut a existat or ba… :shock:

Am lâncezit în pat pân\ pe la
10,00, sperând s\-mi mai revin,
dup\ care m-am preg\tit s\ merg la
întâlnirea cu Romulus
Brâncoveanu, de la ora 12,00, la
"Terasa facult\]ii". De[i m\ sim]eam
înc\ teribil de tensionat, de obosit [i
de confuz, nu puteam contramanda
întâlnirea cu bunul meu prieten, pe
vremea aia, Romic\, pe care era
musai s\-l pun în curent cu ultimele
nout\]i ale ac]iunii mele, în care el
jucase un rol important, de[i
refuzase s\ semneze Apelul, fiind
obligatoriu ca eu s\ aflu, de
exemplu, dac\ el d\duse vreo
declara]ie la Secu, a[a cum l\sase s\
se în]eleag\ anchetatorul
Pârvulescu, ori, de nu, baremi s\ ne
punem de acord asupra unor detalii,
în eventualitatea c\ el abia urma s\
fie chemat, de atunci încolo, s\ dea
declara]ii. De altfel, convenisem ca
seara s\ mergem [i la Cenaclul
"Amfiteatru",  pe care îl
frecventasem la un moment dat
amândoi [i unde ne cunoscusem de
fapt, s\ vedem ce mai fac amicii
no[tri de pe-acolo, dup\ care eu
urma s\ plec cu trenul de noapte
spre Corabia.

Am luat un tramvai din Gara de
Nord [i m-am deplasat mai întâi spre
Schitu M\gureanu, lâng\ Ci[migiu,
unde într-o sal\ de la etajul IV al
unei vechi cl\diri se ]inea cenaclul
"Amfiteatru", ca s\ v\d dac\ [edin]a
din seara aceea va avea loc sau ba.
Pe drum, la un moment dat, s-au suit
în acela[i tramvai colegii de la
Cenaclul de luni, Traian T.Co[ovei [i
Florin Iaru, cu care am schimbat
câteva cuvinte formale:  ce faci, cum
o  mai duci, unde mergi, salut [i atât,
poe]ii uitându-se la mine cam jena]i,
ca la unul care a apucat-o pe
coclauri periculoase, vai mama
lui… Eu am coborât la Schitu
M\gureanu, iar ei au mers mai
departe, dându-ne la revedere la
Cenaclul de luni cu proxima ocazie,
f\r\ niciun fel de alte comentarii 
(de care nici n-aveam chef, vezi
bine, în abrambureala în care m\
aflam). Cum afi[ul de la intrarea în
cl\direa de pe Schitu M\gureanu
spunea c\ [edin]a de Cenaclu va
avea loc la data [i la ora fixat\,

respectiv ora 18,00, am apucat-o pe
bulevardul Dej - azi Carol - spre
Facultatea de Drept,  apoi spre
"Terasa" din spatele facult\]ii, unde
am ajuns în jurul orei 11.30, Romic\
a[teptându-m\ deja acolo, bucuros
s\ m\ revad\. Dac\ n-a[ fi fost atât
de bulib\[it, pot spune c\ [i eu a[ fi
fost la fel de bucuros de revedere,
Romulus Brâncoveanu fiind unul
dintre cei mai interesan]i
convorbitori pe care i-am întâlnit,
copt la minte [i la sufle]el înc\ de pe
atunci, la etatea-i tineric\ (era
student în anul III de facultate,
având exact vârsta fratelui meu mai
mic). Ne-am a[ezat la o mas\ mai
ferit\, în interiorul restaurantului, [i
am comandat - ce dreaq altceva, a? -
votka Stalinskaya [i o friptur\ de
ceva, dup\ care am început s\-i spun
[i lui Romic\ povestea lui Ave,
partea pe care el înc\ n-o [tia. Dup\
prima votka a urmat bineîn]eles a
doua, îns\ în timp ce ne preg\team
s\ o consum\m pe aceasta din urm\,
nitam-nisam a venit un tip la masa
noastr\ [i a început s\ ne provoace în
mod grosolan; Romulus s-a c\znit
s\-l calmeze, apoi l-a reclamat
chelnerilor, astfel c\ tipul, dup\ ce 
s-a îmbrâncit pu]in cu noi to]i, s-a
retras momentan, iar noi ne-am
continuat discu]ia [i ne-am
consumat votka; îns\ scandalagiul a
revenit curând [i-n ciuda eforturilor
lui Romulus de a-l lini[ti, n-a mai
fost chip s\ sc\p\m de el, a[a c\ am
fost nevoi]i s\ ne ridic\m [i s\
plec\m, nu înainte de a-l a[tepta pe
tip s\ se calmeze din nou, noi
ad\stând de data asta în holul
restaurantului. Ciudat e c\ tipul nu
p\rea deloc un caliban, ci ar\ta ca un
ins chiar oarecum distins. Îns\ toate

astea eu le percepeam deja ca prin
vis, sim]ându-m\ mai prost ca
niciodat\, practic despersonalizat
quasitotal, dezumflat ca o be[ic\ din
care cineva a stors aerul pân\ la
ultimul mol de gaz, totul în jur
p\rându-mi-se a fi f\r\ sens, inclusiv
scandalagiul care de-acuma st\tea
rezemat de bar [i se uita la noi
sarcastic, îns\ culmea e c\ Romulus
Brâncoveanu, c\ruia eu încercam s\-i
[optesc prin ce trec, îmi replica fix în
acela[i moment, b\tându-m\ pe
umerii voinici, cum ar veni, c\ sunt
un tip extraordinar de stenic, care-i
poate face [i pe mor]i s\ învie [i s\
capete iar chef de via]\… :shock:
Fiindc\ Romulus, care se pilise un
pic, nu putea s\ perceap\ ce vreau
s\-i spun, am l\sat-o [i eu moart\,
pref\cându-m\ c\ n-am nici pe
dreaq, de[i realitatea din jurul meu
începea s\ semene cu figurile din
"Guernica" lui Picasso: un cap
colea, o mân\ dincolo, un picior
desprins de trup altundeva, o gur\
c\scat\ de groaz\ mai încolo, într-un
cuvânt o irealitate co[maresc\, iar în
mijlocul ei io, lipsit complet de sens.
Practic nu mai [tiam cine sunt io, în
fond, [i de ce  naiba m\ aflam acolo,
întrebându-m\ îngrozit ce sunt toate
astea care cic\ sunt, ce sens - repet -
au…? :shock:  Imagina]i-v\ c\ la un
moment dat fuseser\]i o minge de
fotbal bine gonflat\, iar dup\ aia
"fâssss!", [i gata!, nu mai sunte]i
decât o cârp\, aloo… - cam a[a m\
sim]eam io atunci: de o lips\ de for]\
infinit\ (asta în timp ce Romulus,
care turuia vesel în continuare, îmi
spunea c\ sunt un tip stenic… :oops: )
"B\trâne, e[ti dat drakului!" râdea
Romic\, privindu-m\ admirativ [i
b\tându-m\ pe umerii atletici. 

Poetul lunii
Poezia e o necesitate. O necesitate a
speciei. Ea nu fuge dup\ nimeni. Se

ascunde. (GELLU NAUM)
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Robert {erban s-a n\scut în
Turnu Severin, la 4 octombrie 1970. 

Tr\ie[te în Timi[oara. Este
scriitor [i jurnalist, redactor-[ef al
cotidianului www.oradetimis.ro,
realizator [i moderator al emisiunii
Piper pe limb\ (TVR Timi[oara),
redactor al revistei Orizont,
editorialist la 24 FUN.

Din 1995 este licen]iat în
inginerie al Universit\]ii Politehnica
Timi[oara, iar din 2011, licen]iat în
Istoria [i teoria artei al Universit\]ii
de Vest Timi[oara.

Poemele sale au fost traduse în
german\, sârb\, polon\, ceh\,
englez\, spaniol\, francez\, italian\,
olandez\, idi[, maghiar\, norvegian\,
suedez\, arab\ etc. [i au ap\rut în
antologii [i publica]ii literare din
România [i din str\in\tate.

Ca jurnalist, a ob]inut Premiul
Asocia]iei Presei Timi[orene (1998),
men]iunea "Tân\rul Jurnalist al
anului 2000" [i premiul "Tân\rul
Jurnalist al anului 2002", acordate
de Freedom House Romania,
Premiul pentru talk-show-ul A
cincea roat\ al Festivalului na]ional
de televiziune TELEVEST, 2002,
Premiul Festivalului Interna]ional al
televiziunilor locale [i regionale,
sec]iunea "film-portret", Târgu
Mure[, 2005.

Dintre premiile literare, men]ion\m: Premiul de
debut al Uniunii Scriitorilor din România - 1994,
Premiul filialei din Timi[oara a Uniunii Scriitorilor
- 2004, Premiul revistei Observator cultural pentru
cea mai bun\ carte de poezie din 2006, Premiul
revistei Luceaf\rul de diminea]\ -2010.

VVoolluummee  ppuubblliiccaattee::  
Fire[te c\ exagerez, poezie, 1994;
Odyssex, poezie, 1996;
Piper pe limb\, interviuri, 1999;
Pe urmele marelui fluviu / Auf den Spuren des

grossen Stroms, poezie [i proz\, 2002 - coautor,
împreun\ cu Nora Iuga, Ioan Es. Pop, Werner Lutz
[i Kurt Aebli;

Timi[oara în trei prieteni, poezie, 2003 
- coautor, împreun\ cu Dan Mircea Cipariu [i
Mihai Zgondoiu;

Cartea roz a comunismului, memorialistic\,
2004 (coautor);

A cincea roat\, interviuri, 2004;
Barzaconii / Anus dazumal, proz\, 2005;
Cinema la mine-acas\, poezie, 2006;
Athenee Palace Hotel, teatru, 2007 - coautor,

împreun\ cu Alexander Hausvater;
Ochiul cu strea[in\, publicistic\, 2007;
O c\ru]\ înc\rcat\ cu nimic/ Ein karren beladen

mit nichts, poezie, 2008 - coautor, împreun\ cu
Ioan Es. Pop [i Peter Sragher;

Moartea parafin\, poezie, 2010.

ROBERT {ERBAN

Pagin\ realizat\ de Diana CORCAN

- Ultimul t\u volum
de poeme,  "Moartea
parafin\",  pare o
virare,  dac\ nu
decis iv\,  cel  pu] in
hot\rât\ spre o privire
mai  cuprinz\toare
asupra exis ten]ei:
revizitarea trecutului
prin reinterpretarea
copil\riei, a locurilor
mitice de formare [i a
reconsider\rii pozi]iei
fa]\ de transcenden]\.
Putem spune c\
poet ica ta  trece
printr-un proces de
reformulare?  

- Dac\ accept\m c\
via]a fiec\ruia dintre noi
e într-un continuu
proces de reformulare,
mai evident sau mai
pu]in evident, c\ ne
diferen]iem fa]\ de
cei/cel/cea care am 
fost acum o jum\tate de
an, trei sau 10 ani,
atunci este exact cum
spui: poetica din
Moartea parafin\ este
altfel decât cea din
Cinema la mine-acas\.
Ambele c\r]i au fost
scrise, în mare parte, în
dou\ reziden]e literare,
de câte dou\ luni
fiecare, prima în 2005,
la Krems, în Austria,
cealalt\ în 2009, în
ora[ul elve]ian
Winterthur. În 2005,
aveam 35 de ani,
divor]asem, aveam o

via]\ de… marinar,
Timi[oara fiind oceanul
pe care navigam de la
un serviciu la altul (ca
tot românul harnic, [i eu
aveam/am mai multe),
de la evenimente
culturale, la terenuri de
sport, de la întâlniri cu
prietenii, la sindrofii
mondene etc. Tr\iam
într-un iure[ permanent,
iar când m-am trezit
singur pe… insul\
(Kremsul are vreo
25000 de locuitori [i
dou\ str\zi principale),
am avut surpriza s\
descop\r c\ duceam
în/cu mine obsesii,
pove[ti, gânduri,
amintiri, imagini pe care
era important s\ le scot
la suprafa]\, s\ mi le
transcriu în cuvinte, s\
le dau un în]eles. Sau
m\car s\ încerc. Scriind,
m\ reîntorceam la mine,
m\ recâ[tigam. Eram 
ca Robinson care 
se-ntâlne[te cu Vineri.
Când m-am întors la
Timi[oara, valul m-a
luat din nou. Doar c\, de
data asta, un val bun. În
2009, eram rec\s\torit [i
aveam o feti]\. Când am
plecat la Winterthur, în
septembrie, Crina avea
un an [i opt luni [i era
(este) exact copilul pe
care imagina]ia mea îl

z\mislise de-a lungul
timpului… La scurt
timp dup\ ce am ajuns,
m-a cuprins un dor
teribil de ea [i de so]ie.
Un dor care m\ zguduia
([i b\ie]ii plâng
câteodat\, nu-i a[a?). Ca
s\ n-o iau razna, m-am
întors în propria-mi
copil\rie [i m-am
cufundat în ea. Mi-am
reîntâlnit bunicii, am
retr\it scene de la ]ar\,
de când aveam 3, 4, 5
sau 6 ani, mi-am
imaginat-o pe Crina
mare, m-am gândit la
prietenii mei care s-au
dus Dincolo, m-am
gândit la propria mea
moarte, la cât de mult
mi s-a schimbat via]a.
Adic\, la lucrurile
simple, bazale. {i am
scris, cum m-am
priceput, despre ele. A
ie[it o carte ce n-a l\sat
indiferent\ o parte dintre
cititorii ei. Cei care au
scris despre Moartea
parafin\ [i [tiau [i
Cinema-ul au observat
schimbarea de…
poeticitate. Or, în
timpurile pe care le
tr\im, e un lucru
miraculos c\ mai e [i
altcineva atent la ce faci
tu, c\ mai intereseaz\ [i
pe al]ii poezia ta.
Mul]umesc pentru asta!

“Scriind, m\ reîntorceam la mine”

S\ fac acela[i lucru
s\ fi avut vreo trei ani
când am v\zut pe strad\ o femeie
cum se opre[te
î[i duce mâna la frunte 
la co[ul pieptului
la um\rul drept 
[i la um\rul stâng
am crezut atunci 
c\ a cules ceva cu degetele

am alergat acas\
m-am oprit în fa]a oglinzii
n-aveam nimic de luat 
nici de pe frunte
nici de pe tricoul cu care eram îmbr\cat

a[a m-a g\sit tata
încercând s\ prind ceva cu mâna dreapt\
orice

m-a mângâiat pe cap dar nu mi-a spus nimic
am aflat mai târziu
c\ femeia înfipsese în ea patru cuie
[i c\ venise vremea 
s\ fac [i eu acela[i lucru
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Cristian ROBU-CORCAN

scriitor, jurnalist

Despre comunism. Destinul
unei religii politice s-a n\scut din
efortul de a deslu[i destinul
comunismului ca religie secular\,
ca utopie gândit\ în sensul
explic\rii misterului vie]ii [i
totalit\]ii lumii. Un delir utopic,
f\r\ îndoial\, dar care, în asociere
cu resentimentul social, prin
instituirea de tiranii mitocratice,
dup\ cum spune Vladimir
Tism\neanu, devine mizerie
pur\. Mizeria utopiei nu s-a
articulat pe fundamentul unor
"erori subiective" (Rosa
Luxemburg, Critic\ a revolu]iei
ruse), ci pe chiar formula sa
teoretic\. Vladimir Tism\neanu
atrage aten]ia asupra faptului c\,
pretinzând a pune bazele
paradisului terestru, comunismul
nu a fost, de fapt, decât o religie
politic\ de expresie soteriologic-
secular\, o himer\ cu capacitate
de mobilizare [i seduc]ie. În
partea instrumental\, când
ideologia a devenit regim politic,
explozia de resentiment social a
dus la institu]ionalizarea urii, pe
care a sus]inut-o în ritmul
demonic caracteristic
bol[evismului prin ostilitate în
fa]a valorilor [i prin anihilarea
memoriei. "Saltul din imperiul
necesit\]ii în imperiul libert\]ii"
r\mâne fatal ag\]at în mitul
egalitarist marxist, care înc\ mai
cer[e[te revolu]ia cataclismic\.
Credin]a mesianic\ [i
escatologic\ în utopie era un
fenomen greu de în]eles la
vremea când Czeslaw Milosz
scria Gândirea captiv\. Ast\zi,
totalitarismul comunist, ca
jonc]iune între teroare [i doctrin\,
este mult mai u[or de disecat, pe
de o parte gra]ie seriozit\]ii cu
care mediile intelectuale
occidentale au tratat marxismul,

iar pe de alt\ parte, paradoxal [i
cu valoare de exemplu,
grup\rilor de mentalitate
totalitar\ care au preluat în for]\
anii postcomuni[ti constituindu-se
în a[a-numita "societate necivil\"
(Stephen Kotkin). Conceptul
totalitar de libertate exclude
libertatea celui care gânde[te
altfel. În fond, se întreba Milosz,
cine sunt cei care nu accept\
aceast\ necesitate absolut\ a
ideologiei? Cum cine? Cei care
"nu în]eleg". Solu]ia în cazul lor
este glon]ul sau închisoarea. Iar
Vladimir Tism\neanu, în chiar
prefa]a la edi]ia româneasc\ a
Gândirii captive trage concluzia
într-o formulare memorabil\:
"Ideologia te înva]\ ca în
numele unei iubiri abstracte
pentru umanitate s\ ur\[ti
oamenii în carne [i oase".

CCoommuunniissmmuull  pp\\rreeaa
ddiissffuunncc]]iioonnaall,,  ddaarr  eetteerrnn

Soarta ideilor radicale, adic\ a
opiului intelectualilor (Raymond
Aron), pare a fi una pecetluit\.
Mitul societ\]ii perfecte nu este
decât o fanto[\ a ideologiei
criminale. Sub criz\ economic\,
social\ [i moral\, ideologia se
erodeaz\, chiar dac\ nu se pot
face predic]ii cu privire la ritmul
unei pr\bu[iri. De aceea, 
odat\ cu c\derea regimurilor
comuniste, au c\zut [i 
cele trei mari mituri care le
slujeau drept g\rzi de corp:
infaibilitatea, invincibilitatea [i
ireversibilitatea. Primele dou\,
afirm\ Vladimir Tism\neanu, nu
suport\ niciun fel de contest\ri,
dar cel de-al treilea r\mâne
problematic, sub semnul unei
priviri îngrijorate. Un prim
considerent în acest caz, în chiar
formularea Profesorului
Tism\neanu: comunismul p\rea
disfunc]ional, dar etern. Nici

chiar cei mai îndr\zne]i disiden]i
nu credeau c\ sistemul comunist
se va pr\bu[i. {i, m\ încumet s\
spun, nici chiar cei mai
îndr\zne]i fo[ti disiden]i, v\zând
disfunc]ionalit\]ile actualei
societ\]i postcomuniste, nu cred
c\ sistemul comunist s-a pr\bu[it
cu totul, c\ ruinele care subzist\
n-ar reîmbr\ca într-o secund\
prielnic\ haina cea veche [i
magic\ a unei Revolu]ii care s\
arunce omenirea în bra]ele
Emo]iei. Când Francois
Mauriac evoc\ "revolu]ia
cre[tin\ [i socialist\", Raymond
Aron apreciaz\ c\ sintagma
suscit\ emo]ii, amintiri [i vise,
dar f\r\ ca cineva s-o poat\
defini. Abolirea exigen]ei dovezii
[i preciziei e o constant\ a visului
revolu]ionar. Altfel spus, mai
aplicat, versiunea leninist-
stalinist\ a marxismului a fost o
încercare de a pune în practic\
ideile lui Marx, dar cum?
Punerea în practic\ s-a f\cut f\r\
formularea unor principii clare
de interpretare politic\, iar ideile
lui Marx erau, stricto sensu, de
expresie în form\ filosofic\. Iar
din acest punct, Kolakowski
desprinde un în]eles nuan]at: e
clar c\ socialismul despotic (ca
realitate istoric\) nu este identic
cu socialismul preconizat de
Marx. Atunci în ce m\sur\ este
rezultatul logic al doctrinei sale?
Pe de o parte, afirm\
Kolakowski, doctrina nu este
întru totul inocent\, dar e [i
absurd s\ crezi c\ formele
despotice de socialism sunt o
urmare direct\ a ei. De aceea,
despotismul de rit socialist
rezult\ dintr-o multitudine de
împrejur\ri istorice, îns\ tradi]ia
marxist\ nu lipse[te din ele. Pe
de alt\ parte, rezerva lui Vladimir
Tism\neanu fa]\ de dogmatizarea
c\derii mitului ireversibilit\]ii
sistemului comunist este dat\ de
dou\ atente observa]ii: 1. mitul
unui univers social total împ\cat
cu sine r\mâne în continuare la
fel de seduc\tor; 2. mesianismul
chiliastic nu este apanajul
exclusiv al marxi[tilor
revolu]ionari. Exist\ alte for]e,
formule, sugestii, asocieri care au
toate în comun o unic\ surs\:
resentimentul social. Iar
comunismul, afirm\ Vladimir
Tism\neanu, a fost o form\ de
resentiment, în matricea unui
fundamentalism politic modern,
cu aspira]ii de transcenden]\, în
scenariul unei revolu]ii
apocaliptice care s\ schimbe
omul din temelii printr-o total\
r\sturnare a valorilor. R\ul
devine astfel o categorie politic\,
fiind deviat de la sensul s\u

teologic, "diavolul intr\ în
istorie" (L. Kolakowski),
axiofobia dicteaz\ noua ordine
"valoric\" [i totul se a[eaz\ sub
semnul unor ambi]ii nem\surate
având ca ]el abstrac]iuni din cele
mai însp\imânt\toare. Toate
marile teme ale cre[tinismului
sunt confiscate [i puse s\
slujeasc\ unui maniheism politic
întemeiat pe cultul ra]iunii
istoriei. Sau, în formularea
Profesorului Tism\neanu,
"marxismul se întemeiaz\ pe
cultul ra]iunii mediate de
agentul mesianic al Istoriei".
Dramolet\ politic\, cu milioane
de asasina]i, patologie cu accente
metaforic-simbolice criminale, o
form\ de gândire ce ]ine de
"mental", adic\ de psiho-nevroz\,
[i care ar scoate din min]i [i-o
piatr\. Pentru c\, atrage aten]ia
Vladimir Tism\neanu,
marxismul nu exprim\ oricum
revolta lui împotriva moralit\]ii
burgheze, ci având în centrul lui
vital ateismul (Despre
comunism: o religie secular\).

IIaarr  OOmmuull  NNoouu  ccuumm  ssee  oobb]]iinnee??

Ce a fost [i înc\ este
comunismul, al doilea eseu din
Despre comunism. Destinul unei
religii politice, sintetizeaz\
perfect atât formal, cât [i
subiacent scheletul ideatic [i
practic al comunismului. Ce a
fost comunismul? Cit\m din
Vladimir Tism\neanu: "Proiect
transcendent [i soteriologie
laic\, utopie chiliastic\ [i
promisiune emancipatoare,
determinism rigid [i voluntarism
febril, comunismul a fost (...) o
doctrin\ radical\ economic\,
moral\, social\ [i cultural\,
axat\ pe realizarea unor scopuri
fundamental transformatoare".
Dac\ ]elul ultim al comunismului
a fost crearea unei noi civiliza]ii,
atunci cea de-a doua întrebare
care se na[te este: Civiliza]ie
nou\, dar pe baza a ce? Pe baza
Omului Nou. Iar Omul Nou cum
se ob]ine? Prin transcenderea
moralit\]ii tradi]ionale. E un
punct fierbinte aici, pentru c\, în
raport cu morala pe care o [tiam,
tocmai de relativism moral e
vorba, observ\ Vladimir
Tism\neanu. Pare evident\
încercarea de eliminare a
detestatei ordini burgheze
(alc\tuit\ dup\ logica [i afectele
propriet\]ii private) prin
distrugerea rela]iilor sociale
existente. 
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Redarea demnit\]ii de a gândi
* Vladimir Tism\neanu - "Despre comunism. Destinul unei religii politice", Ed. Humanitas, 2011

IInnttrr\\  ppee  wwwwww..oobbiieeccttiivvccuullttuurraall..rroo  ss\\  cciittee[[ttii  tteexxttuull  iinntteeggrraall  

Bogdan HRIB

scriitor, publicist, editor

M\ tot `ntreb de ceva vreme, vorbind
cu unul [i cu altul, primind o mul]ime de
c\r]i de vizit\ [i particip=nd la tot felul de
lans\ri [i conferin]e [i mai ales citind o
mul]ime de manuscrise, ce vrea s\ fie titlul
de scriitor...

Acesta nu va fi un articol despre c\r]i,
ci despre autorii lor, a[a cum sunt ei, mai
tineri revolu]ionari sau mai... maturi
blaza]i, membri sau nu `n tot felul de
asocia]ii, cluburi [i uniuni, cu talent sau nu,
cu perseveren]\ sau nu, cu speran]e sau
nu...

De ce un text despre scriitori? {i nu
despre oricare, ci despre cei de crime
fiction... (Asta ca s\ nu se zic\ despre mine
c\ fac judeca]i de valoare despre lucruri,
opere [i oameni pe care nu-i cunosc...!)
Simplu de r\spuns. Am pornit de la dou\
`nt=mpl\ri: Prima - Conferin]a
International Crime Writers
Association de la Zurich, din iunie,
eveniment de care am mai pomenit,
[i mai recenta anchet\ asupra
romanului poli]ist ap\rut\ la
suspans.ro sub bagheta lui Mircea
Pric\jan. Am citit p\rerile autorilor
rom=ni a[ternute `n revista
electronic\ [i le-am comparat cu
dialogurile pe care le-am avut `n
spa]iile oficiale de conferin]e, dar [i
seara la o bere elve]ian\ `n holul
hotelului.... [i parc\ ceva nu se
potrivea. Adic\ mai nimic!

O s\ spune]i c\ ne despart at=tea;
educa]ia maselor, pozi]ia geografic\,
nivelul de trai, inclina]ia spre lectur\,
programele guvernamentale [i c=te [i
mai c=te.

De acord. Dar cred c\ mai
lipsesc c=teva lucruri de mare
detaliu. A[ `ncepe cu o evaluare
obiectiv\ a pie]ei interne, rom=ne[ti.
Ca s\ nu mai vorbim de basmele cu
mul]i c=ini prieteno[i cu gr\mezi de
covrigi `n coad\, imaginate de o
parte dintre ai no[tri, ca fiind
eldorado-ul pie]ei occidentale... Pe
l=ng\ faptul c\ unora dintre colegii
mei le lipse[te experien]a necesar\
pentru a face evalu\ri, cred c\ principala
caren]\ este lipsa obiectivit\]ii [i, uuu, mi-e
fric\ [i doar g=ndesc la asta, 
d-apoi s\ mai [i scriu, pentru c\ voi fi
atacat la beregat\, bagajului de volume
crime citite... Adic\, fra]ilor, citi]i vreo 
5-7000 de volume de la Poe, Doyle,

Christie, Chandler, Hammet,
Simenon, Le Carre, Patterson,
Arion, Larsson, Nesbo [i tot
a[a... M\car vreo 2 sau 3
romane din fiecare [i mai
discut\m apoi... Ce zici,
George, parc\ a[a discutam
am=ndoi?...

Scuze, m-am pierdut cu
firea... Dar, crede]i-m\, mi-e
greu s\ citesc panseuri despre
agen]i literari sau distribu]ie
sau t=rguri scrise de colegi care
nu au v\zut un t=rg
interna]ional, care nu au
cunoscut agen]i sau nu au
lucrat ca editori... Unii viseaz\
la vacan]e de crea]ie pl\tite de
sponsori, la conferin]e cu mese
`ntinse [i lans\ri cu mii de
oameni, f\r\ s\ [tie c\ un
turneu de promovare `n vest

poate `nsemna o s\pt\m=n\ cu zece ora[e,
`n care semnezi autografe la o libr\rie [i
faci o lectur\ `ntr-o sal\ plin\, `n fiecare
dintre aceste ora[e [i nimeni nu se g=nde[te
la c=t de obosit e[ti, dac\ te doare m=na,
dac\ ]i-e foame sau sete; \sta-i 
job-ul [i nu comentezi...  Vi se par pove[ti
de co[mar?

{i c=nd unii reu[esc s\ fac\ primul pas
spre occident, se aud, evident, voci care
zic, profund rom=ne[te, c\ totul e pe pile [i
prietenii... Ei bine, domnilor [i doamnelor,
a[a e, totul e pe pile [i prietenii, [i pe cafele
[i pe coniacuri [i pahare de whisky, `n
nop]ile lungi ale t=rgului de la Frankfurt
sau ale celui de la Londra, c=nd tu, venit
dintr-o ]ar\ excentric\ [i exotic\ numit\
Rom=nia, `ncerci s\ convingi un editor sau
un agent str\in, care are `n v=rful stiloului
sume cu 5 sau 6 zerouri, drept avansuri
pentru autorii lui consacra]i din ]\ri bogate
[i cu pie]e de carte de sute de ori mai mari
ca a noastr\, s\-]i citeasc\ un manuscris sau

m\car un rezumat de 2 pagini [i `l mai rogi
s\ se g=ndeasc\ la poten]ial [i la noutate [i
la... [i obose[ti la un moment dat, dar nu e
nimic de f\cut pentru c\ a[a sunt regulile
jocului. Iar pentru c\ nu noi facem jocul,
nu noi stabilim regulile! E clar?

Dar s\ revin la colegii [i prietenii mei...
Bravo, Mircea Pric\jan, pentru anchet\,
p\cat c\ unii dintre autorii importan]i nu au
r\spuns. M\ g=ndesc la Bogdan
Teodorescu, la Lucia Verona [i la Monica
Ramirez. Dar lipsesc [i al]ii... A[tept noul
concurs de manuscrise al Romanian Crime
Writers Club, de la toamn\, [i a[tept s\ v\d
tot mai mul]i scriitori rom=ni de crime
fiction. Dar ce `nseamn\ titlul de scriitor?
Cum `l prime[ti? Cum `l confi[ti? Cine ]i-l
ofer\? Sau e doar autoproclamat de fiecare
`n parte? M\ tot g=ndesc la asta [i nu g\sesc
un r\spuns, pentru c\, oric=t crede]i c\ m\
alint, eu `nc\ nu m\ g=ndesc la mine ca la
un scriitor... Poate pentru c\ i-am v\zut,
sim]it, mirosit [i pe cei de... dincolo!

Vre]i s\ citi]i ceva pe var\? Lua]i un
volum de la Crime Scene, Rao, Nemira,
Trei sau Tritonic. Am pomenit c=teva nume
mai sus. Alege]i unul [i uita]i de realitatea
`nconjur\toare. Ve]i fi foarte c=[tigat!
Garantez! 

Abera]iile unui
scriitor `nchipuit

Zepelinul cuanticFantasy &
Science-Fiction

Antologii rom=ne[ti `n 2011

Michael HAULIC|

scriitor, publicist, editor

C=ndva antologiile erau
singura modalitate
accesibil\ unui autor rom=n
de SF de a-[i face publice
scrierile. C=ndva autorii
rom=ni scriau aproape
exclusiv proz\ scurt\.

{i totu[i proza scurt\
`ncepe din nou s\-[i fac\ loc
`n planurile scriitorilor
rom=ni de F&SF, asta [i
datorit\ revistelor care apar
(avem din nou 3-4 publica]ii
periodice) [i a antologiilor,
tot mai numeroase.

Suntem la jum\tatea
anului [i deja au ap\rut trei
antologii rom=ne[ti, plus
dou\ traduse, semnate de
doi dintre cei mai celebri
editori de antologii din
lume: Gardner Dozois [i
Martin H. Greenberg.

S\ le vedem pe cele
rom=ne[ti.

"Premiile Galileo
2011", antologie de Horia
Nicola Ursu. Volumul
cuprinde cele cinci povestiri
nominalizate la Premiile
Galileo 2011 [i fragmente
din volumele nominalizate.
Printre autori (`i citez doar
pe c=[tig\torii premiilor):
Oliviu Cr=znic - cu un
fragment din "...[i la sf`r[it
a mai r\mas co[marul",
premiul pentru cel mai bun
volum, Costi Gurgu - cu
"~ngeri [i molii", premiul

pentru cea mai bun\
povestire, George Anania -
premiul pentru `ntreaga
activitate literar\. Una dintre
variantele de best of ale
literaturii F&SF rom=ne[ti
din 2010.

"Steampunk. A doua
revolu]ie", antologie de
Adrian Cr\ciun, cu o
prefa]\ de {tefan
Ghidoveanu. Zece
povestiri steampunk, printre
care, cei care au scris despre
volum au men]ionat
contribu]iile lui Marian
Tru]\, Aron Biro, George
Laz\r, Mircea Opri]\,
Oliviu Cr=znic. De
remarcat [i edi]ia "de
colec]ie", hardcover, [i
bro[ura "making of",
realizat\ cu texte ale tuturor
participan]ilor, autori,
editori, redactor, prefa]ator.

"Balaurul [i miori]a", o
antologie de proz\ fantastic\
realizat\ de Mihail
Gr\mescu, care nu reu[e[te
nici s\ fie integral la tem\,
nici s\ adune texte "de
antologie". Totu[i, se
remarc\ povestirile semnate
de Oliviu Cr=znic [i Balin
Feri, o men]iune merit=nd [i
Simona {erb\nescu,
Ramona Filip, Raluca
B\ceanu, Laura R\ceanu.

Cum ziceam, suntem la
jum\tatea anului [i, din c=te
se spun, toamna ne va mai
aduce c=teva antologii.
Tradi]ia prozei scurte merge
mai departe. 

Editura Casa de pariuri literare [i Obiectiv
Cultural te invit\ la lectur\. Decupeaz\
talonul [i trimite-l sau depune-l la adresa
redac]iei (Cotidianul "Obiectiv - Vocea
Br\ilei", Strada Mihai Eminescu nr. 56, et. 2,
cu men]iunea Pentru concursul “Obiectiv
Cultural - Invita]ie la lectur\”) p=n\ la data de
15 august [i vei putea c=[tiga volumul
"Umilirea animalelor" de Val Chimic.

Invita]ie la lectur\

Nume:.........................Prenume........................................
B.I./C.I. seria....... nr. .........................................................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................
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Adrian BUZDUGAN

scriitor, pulicist

Mai toat\ lumea [tie ce se
aniverseaz\ pe 4, respectiv 14
iulie, foarte pu]ini [tiu în schimb
ce se aniverseaz\ pe 5 iulie. Una
este s\ fii o hegemonie sau un
fost imperiu colonial [i s\-]i
s\rb\tore[ti Ziua, alta e s\ fii o
fost\ colonie care [i-a dobândit
independen]a în urma unui
r\zboi sângeros tocmai cu o
mare putere... E vorba,
bineîn]eles, de Algeria [i de
dobândirea independen]ei
acesteia fa]\ de Fran]a pe 5 iulie
1962. 

Pân\ [i în ilustr\rile
cinematografice ale unor astfel
de evenimente lucrurile stau la
fel: puzderie de lung metraje [i
miniserii despre R\zboiul de
Independen]\ al Statelor Unite
ale Americii sau despre
Revolu]ia francez\, pu]ine sau
deloc despre fo[tii sau actualii
sateli]i.

Dup\ remarcabilul "La
Bataille d'Alger" a lui Gillo
Pontecorvo din 1966, o evocare
dramatic\ a principalelor
evenimente ale r\zboiului
algerian de independen]\, s-a
a[ternut t\cerea. Pe de o parte,
nu era [i nici nu va fi vreodat\
u[or s\ completezi o capodoper\
(pelicula lui Pontecorvo se
centra pe activitatea Frontului de
Eliberare Na]ional\ între '54 [i
'57), pe de alt\ parte, subiectul
este ocolit fiind unul delicat,
deranjant [i jenant totodat\
pentru o democra]ie de tradi]ie
cum este cea francez\. Pân\ [i
filmul lui Pontecorvo s-a numit
"B\t\lia pentru Alger", întrucât,
culme a ipocriziei, conflictul
franco-algerian nu a fost numit
niciodat\ oficial "r\zboi" (în
acest sens este interesant de
urm\rit [i documentarul lui
Bertrand Tavernier, La Guerre
sans nom, 1992), de[i tabloul a
fost complet: milioane de oameni
implica]i, trupe dislocate, lupte

d e

gheril\, acte de terorism (de o
parte [i de alta), torturarea
prizonierilor, refugia]i etc. 

Abia de curând un regizor de
for]\, Rachid Bouchareb, a
îndr\znit s\ tulbure apele [i s\
priveasc\ înapoi cu o nesperat\
obiectivitate. Cu Indigènes
(2006), un tribut adus berberilor,
nativilor algerieni ce au luptat
mereu în prima linie pentru
eliberarea Fran]ei, a reu[it s\
inflameze spiritele. Nu atât prin
absurdit\]ile rememorate -
berberi c\rora le fuseser\
masacrate familiile de solda]ii
francezi în numele "pacific\rii",

au luptat în timpul celui de-al
doilea r\zboi mondial pentru
Fran]a, cenzurarea
coresponden]ei musulmanilor
algerieni, confiscarea meritelor
lor de c\tre francezi, acordarea
preferen]ial\ a promov\rilor [i
permisiilor, etc. -, cât prin
nedreptatea ce se perpetueaz\
pân\ în zilele noastre: în 1959 a
fost dat\ o lege care înghe]a
pensiile solda]ilor din coloniile
franceze care accedau la
independen]\, implicit pe cele
ale algerienilor care luptaser\
sub culorile Fran]ei. În ianuarie
2002, dup\ procese îndelungate,

Consiliul de Stat a somat
Guvernul francez s\ pl\teasc\
aceste pensii integral. Dar
guvernele care s-au succedat la
conducerea Fran]ei au refuzat s\
pl\teasc\.

De îndat\ îns\ ce s-a anun]at
c\ al doilea film al Bouchareb
care are ca obiect tensiunile
franco-algeriene, Hors-la-loi
(2010), intr\ în curs\ pentru
Palme d'Or, politicienii francezi
de dreapta [i de extrem\ dreapta
s-au dezl\n]uit. Cum s\ faci
culoar la Cannes unui film care
evoc\ episoade mai pu]in
onorabile din istoria Fran]ei

(zdrobirea revoltei de la Sétif,
din 1945, crimele comise de
organiza]ia La Main rouge etc.)?

Acuzat de francezi c\ ]ine
partea Algeriei, Rachid
Bouchareb a sus]inut c\, înainte
de toate, crea]ia sa este o
fic]iune, o încercare de a descrie
destinul unei familii prinse în
vâltoarea istoriei, iar nu o
justificare a actelor de terorism la
care au recurs algerienii. În
diminea]a zilei de 21 mai 2010,
zi în care proiec]ia peliculei
fusese stabilit\, circa 1500 de
persoane au manifestat pe
str\zile de la Cannes împotriva
filmului, elogiind în schimb
curajul de care au dat dovad\
solda]ii francezi în timpul
r\zboiului, iar seara, serviciul de
securitate a fost înt\rit pentru a se
preîntâmpina alte evenimente.

Haide]i s\ vedem [i despre ce
este vorba în aceast\ "fic]iune"
nominalizat\ nu numai la Palme
d'Or, ci [i la sec]iunea cel mai
bun film str\in, Oscar, 2011...
Pentru a face loc unui colonist
european cu "acte" de
proprietate, o familie de
musulmani algerieni este
deposedat\ arbitrar de casa
p\rinteasc\ [i p\mânturile
str\mo[e[ti, practic\ curent\ în
Algeria de dup\ primul r\zboi

mondial. Dou\zeci de ani mai
târziu, când peste tot anun]ul
capitul\rii Germaniei naziste
ducea la manifest\ri s\rb\tore[ti
[i parade, la Sétif, ora[ din nord-
estul Algeriei în care familia se
refugiase, o astfel de manifesta]ie
degenereaz\. Musulmanii
algerieni cer egalitate în drepturi
cu cet\]enii francezi [i o Algerie
liber\, au loc ciocniri cu
jandarmeria [i o serie de violen]e
care duc la moartea a 103
europeni. Urmeaz\ represaliile.
Dup\ câteva zile de haos poli]ia
reinstaureaz\ ordinea apelând
îns\ la ajutorul Legiunii Str\ine [i
a armatei senegaleze.
Aproximativ 6.000 de
musulmani algerieni sunt
masacra]i, au loc execu]ii sumare
sau, în satele din zonele mai greu
accesibile, bombardamente (în
zilele noastre marile puteri
prefer\ doar a doua varianta, mai
curat\ !!!). Capul familiei este
ucis, iar fiul cel mare,
Abdelkader (interpretat de Sami
Bouajila) este re]inut de poli]ie [i
trimis la închisoare în Fran]a.
Mijlociul, Messaud (Roschdy
Zem) este luat în armat\ [i lupt\
în Indochina, singur mezinul
ciung, Saïd (Jamel Debbouze),
r\mânând s\ aib\ grija mamei
sale în Sétif.

În toamna lui '54 începe
r\zboiul pentru independen]\.
Saïd î[i r\zbun\ tat\l [i pleac\ la
Paris unde intr\ în lumea
interlop\. Abdelkader scap\ de
ghilotinare [i, dup\ câ]iva ani de
deten]ie, devine în Fran]a
metropolitan\ liderul mi[c\rii
pentru independen]a Algeriei.
Treptat, planurile se întrep\trund
[i destinele celor trei fra]i,
reunite, se contopesc cu ]elul
suprem al algerienilor,
dobândirea independen]ei.

În acela[i timp, Hors-la-loi
vine cumva în prelungirea
Indigènes. Rachid Bouchareb
preia personajele Saïd, Messaud
[i Abdelkader (interpretate de
aceea[i echip\ de actori,
r\spl\tit\ cu Premiul pentru cea
mai bun\ interpretare masculin\
la Festivalul de la Cannes,
2006), numai c\ aici le înrude[te
[i le asociaz\ pove[ti care se
suprapun par]ial. Chiar [i cel
care-i vâneaz\, colonelul Faivre
(Bernard Blancan), pare s\ fie
gândit ca un avatar al
sergentului Roger Martinez din
Indigenii, interpretat de acela[i
Blancan.     

Chiar dac\ filmul lui
Bouchareb nu atinge valoarea
artistic\ a B\t\liei pentru Alger,
el se constituie ca un reper
cinematografic notabil prin
inten]ia [i mesajul s\u. Liberté,
égalité, fraternité a fost [i este
doar o lozinc\. De libertate,
egalitate [i fraternitate nu poate
beneficia oricine, oricând [i
oricum. 
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Editura Millennium Books [i Obiectiv
Cultural te invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul
[i trimite-l sau depune-l la adresa redac]iei
(Cotidianul "Obiectiv - Vocea Br\ilei", Strada
Mihai Eminescu nr. 56, et. 2, cu men]iunea
Pentru concursul “Obiectiv Cultural - Invita]ie
la lectur\”) p=n\ la data de 15 august [i vei
putea c=[tiga volumul "R\zboiul b\tr=nilor"
de John Scalzi.

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. ........................

Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................

RREEDDAACCTTOORR  {{EEFF  
MMaarriiaann  CCOOMMAANN

RREEDDAACCTTOORRII:: George {IPO{, Diana CORCAN, Liviu G. STAN, Cristina DOSULEANU
RREEDDAACCTTOORRII  AASSOOCCIIAA}}II:: LASZLO Alexandru, Radu ALDULESCU
CCOOLLAABBOORRAATTOORRII:: Vladimir TISM|NEANU, Mihail VAKULOVSKI, Michael HAULIC|, Bogdan HRIB

Adrian BUZDUGAN, Dan BISTRICEAN, Ovidiu PECICAN, Alexandra TOMI}|
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În afara democra]iei
“(…) ce fel de con[tiin]e or
fi av=nd [i \[tia, de nu pot fi
manipula]i? Ia s\ facem o
[edin]\ la Comitetul Politic
Executiv [i s\ vedem despre
ce e vorba.” - AVP, Apel
c\tre Europa, oct. 1980

“Dac\ avem probleme, s\ le
discut\m între noi [i s\ nu
îng\duim, sub nicio form\,
nim\nui din afar\ (i.e.,
Europa Liber\ - nota A.T.)
s\ se amestece, s\ se
interpun\ între noi.” -
George Macovescu, Jurnal
(1952-1982)

Alexandra TOMI}|

cercet\tor

Viorel Padina, nickname
AVP, "domeniul de activitate:
internet", "loca]ia: România".
Auster [i cam confuzionant
pentru cine-i calc\ pragul
cyberspa]ial [i d\ cu ochii de
aceast\ carte de vizit\, fie
urm\rind te miri ce link, fie
merg=nd direct la ]int\, în
c\utarea detaliilor l\muritoare
asupra unei disiden]e prea pu]in
tr=mbi]ate [i batajate. Eu am fost
din cea de-a doua specie de
intern\uci. Iar "materialul
hiperdur" al Apelului c\tre
Europa, în care AVP ataca în
esen]\ totu' din totalitarismul
comunist de aici [i de aiurea,
mi-a smuls un spontan [i contras
"oau!", pe care iat\ c\ nu m\
sfiesc a-l cita. Textul ca atare,
cum apare pe blog, în forma
scanat\ a paginilor din dosarul
pus la dispozi]ie lui V. Padina,
peste ani, de CNSAS (b\nuiesc
c\ aceast\ prezentare, cu toate
limitele ei de lizibilitate, î[i are
totu[i un indenegabil rol
autenticizant), e realmente
uimitor. 

Decontextualizat, azi, c=nd
ne e deja cam lehamite de
fruste]e lexical\ [i verbiaj
analitic, poate c\ nu mai pare
at=t de franc [i curajos. Dar era
1980, oameni buni! Goma era în
exil de trei ani [i, tot de trei ani,
elicopterele cu care C=rmaciul
"dotase spitalul din Lupeni"

(horribile dictu et ridicule
auditu! - dar A. P\unescu)
survolaser\ Valea Jiului. Iar
Viorel Padina / Viorel Ab\laru,
absolvent de Drept [i foarte
promi]\tor membru al cenaclului
lunedist, e pe cale s\-[i
striveasc\ t=n\ra via]\ felixit\
redact=nd acest manifest adresat
(îns\ nicic=nd parvenit)
participan]ilor la Conferin]a
CSCE de la Madrid. {i asta
pentru c\, dup\ cum m\rturise[te
mult mai t=rziu, "îmi era clar c\
R\ul consta în sistemul
comunist" (subl. V.P.) Ei, ar
spune destui, aceast\ furie
antisistemic\ nu mai era o
noutate, de la Soljeni]în încoace,
poate chiar [i mai devreme, de
la Czeslaw Milosz, George
Orwell [i c=]i al]ii. De acord,
numai c\, pe-aici, pu]ini au fost
aceia în stare s\ articuleze, pe
v=rf de comunism febricitant [i
aberant, un astfel de protest,
care i-ar indigna pe unii [i al]ii
nu numai prin eticismul s\u
(prea) t\ios, ci [i prin anume
accente, oh, antipatriotice.
Pentru c\, denun]=nd regimul
ignar, practicile sale barbare [i,
în consecin]\, dezumanizanta
utopie marxisto-leninisto-
stalinisto-ceau[isto-etc., AVP
arunc\ în argumenta]ie [i extrem
de delica]i topoi ai imaginarului
colectiv neao[. Ortodoxia (a[
citi, mai degrab\: bizantinismul
vidat de spirit) apare aici, cu
totul [ocant [i, pentru unii, poate
cel mai sup\r\tor. E, poate, unul
dintre pu]inele, dac\ nu chiar
singurul document de acest fel
care, în Iepoc\, desface firul
multicolor împletit al destinului
propriului popor [i de acolo
trage la vedere a]ele cele mai
aspre...

{i-apoi, de ce apel? E prea
disperat, to'ar\[i. {i de ce tocmai
c\tre Europa? Aceea care ne-a
tr\dat, care ne-a abandonat, de
at=tea ori? Asta o spune [i AVP,
îns\ [tie s\ nuna]eze: ne-am [i
compl\cut în abandon, în
orientalism p=clos. Iar Europa
din textul s\u e, de fapt, Europa
pe care o anvizajeaz\, de pild\,
Willy Brandt, [i în care un
intelectual estic, un Häftlig în
propria-i patrie, refuz\ s\ cread\,
pentru c\ acesta ar fi un (alt)

pact al Occidentului cu diavolul
ro[u. 

Singular nu doar prin
cutezan]a de-a împro[ca
regimului în fa]\ propriile
dejec]ii [i abjec]ii progandistice
[i transformatoare, Apelul e
surprinz\tor [i prin abordarea sa
generic\. Dincolo de n\duful
care scap\, ilariant, pe la
încheieturi ("poporul ejaculeaz\
într-un jet de aversiune contra
elitei" sau "represiunea total\
pe care o practic\ conduc\torii
comuni[ti nu duce dec=t la
explozie sau la dracu"), a[ zice
c\ textul e aproape un eseu, din
cinul acelora care numesc nu
doar boala, ci [i cauzele ei. ({i
nu pot s\ nu amintesc faptul c\
M. Ni]escu terminase de
redactat în 1975 un amplu [i
exemplar argumentat studiu
asupra mitologiei [i mitografiei
comuniste, pe care n-a mai
apucat a-l vedea publicat,
sting=ndu-se în aprilie '89. În
manifestul lui V. Padina am
gustat similare delicii de deget-
pus-pe-ran\.) Protestele altor
disiden]i români au avut ca ]int\
predilect\ Puterea, îns\ mai cu
seam\ cea incarnat\: cei doi C,
vorba lui P. Goma, [i puzderia
de nedrept\]i flagrante [i abuzuri

luxuriante din juru-le. Admirabil
curaj, c=nd a fost [i c=t a fost.
Iertat\ s\-mi fie compara]ia, îns\
mai c-a[ zice a[a: într-un joc de
darts simbolic al Epocii de Aur,
cele mai multe proteste se înfig
în figurile bine[tiute [i ubicue
ale cuplului preziden]ial, în
vreme ce un text precum Apelul
s\geteaz\ chiar capul Meduzei,
pe care nu mul]i au izbutit
m\car a-l privi.

Retras, se pare, în
cyberspa]iu, cum însu[i îl
nume[te, [i cu harul poeticesc
r\znit, acum, în post\ri [i
interven]ii online, AVP pare înc\
în r\sp\r cu lumea bun\ a
intelectualit\]ii de-un leat.
C\uta]i-l acolo, a[adar, [i ve]i
g\si nu doar verb viu [i caustic,
ci mai ales o m\rturie de
disiden]\ inexplicabil de
anonim(izat)\, probat\ de un
text [armant [i frapant, Apelul, [i
de referin]e la DUI-urile
"Cronicarul" [i "Poetu". Un
veritabil memento pentru aceia
care au uitat ori n-au tr\it
niciodat\ mizeriile utopiei, în
orice strai propagandistic ar fi
fost aceasta. Pentru c\, ne
spune, tot AVP, [i deloc emfatic:
"cea mai teribil\ dintre utopii
este comunismul". 

Poetu’ Cronicar
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[i cum s\ mai [tii
unde-]i este direc]ia
[i cum s\ mai [tii unde-]i este direc]ia

plimb\rile m-au p\r\sit la fel str\zile 
la fel bulevardul cu b\ncile verzi - s-au sf\râmat
dac\ a[ trece a[ vedea din loc în loc o gr\mad\ de 
rumegu[ fin în care [i-au f\cut loc [obolanii 
s\ doarm\ - se apleac\ o creang\ de ciment peste ei 
(din copacii pe care i-a zidit cineva între timp)
ca s\-i prind\ cu o undi]\ deas\
- puii ]ip\ [i încearc\ s\ creasc\
într-o zi la o or\
mi s-a spus c\-i târziu - pentru ce s\ mai ies
din col]ul în care m\ înghesuiser\ în cas\
[i str\zile [i bulevardul [i plimb\rile
s-au strâns toate într-un ghem de râme verzui
[i s-au târât afar\ din ora[ s\ se înece
l\sând sub picioare doar aerul gol

[i cum s\ mai [tii unde-]i este direc]ia.

Corabia pisicilor galbene
Diana CORCAN

Prima stare pe care, la un prim
contact, arta grafic\ a lui Dan
Neamu o impune ochiului,
provoc=nd pupila s\ abandoneze
percep]ia critic\ (adic\,
reformularea scopului), poate fi
tradus\ printr-o senza]ie acut\ de
t\cere manifest\ a gesturilor;
mu]enie, nu `n sensul unei
coliziuni de voci conotate
ermetic, ci valorific=ndu-[i
propria densitate ontologic\ `n
contemplarea fiorului mistic. Sub
acest raport, imaginarul febril al
lui Dan Neamu pare a se
revendica - at=t stilistic, c=t [i
tematic - dintr-o descenden]\
pictural\ a reveriilor nocturne, ce
eviden]iaz\ prezen]a unor ecouri
(care, `n mod paradoxal, nu se
impun [i ca influen]e definitorii)
apar]in=nd unui univers metafizic
convulsiv, `n centrul c\ruia
remarc\m prezen]a a doi mae[tri
ai nev\zutului: Zdzislaw
Beksinki [i Odilon Redon. 

Ecourile universului metafizic

beksinskian par a cap\ta expresie
(deci, ad=ncime) `n grafica lui
Dan Neamu prin trei ipostaze de
maxim\ `ncordare interioar\: 1)
curajul m\rturisirii; 2) invocarea
unei copil\rii paradisiace
pierdute; 3) spaima de p\trundere
a [arpelui `n inim\. Totul
argumentat stilistic `ntr-o
excep]ional\ dezl\n]uire organic\
de fervori simboliste, de
esen]ializ\ri biblice [i de tu[e
rafinate cu finalitate
expresionist\. 

~n ceea ce prive[te universul
metafizic redonian, ecourile
acestuia se distileaz\ `n grafica lui
Dan Neamu `ntr-un tulbur\tor
teatru al luminilor, `ntr-o teroare a
pauzelor fantasmatice ale
timpului, `ntr-un incontrolabil
]ip\t mut al c\rnii. 

Farmecul acestui artist nu
const\ `n ceea ce grafica lui
pronun]\, ci `n ceea ce m=na rupe
din rigoarea predic]iei [i cedeaz\
misterului!  (Liviu G. STAN)

Dan Neamu - t\cerea
manifest\ a gesturilor

* un artist al contempl\rii fiorului mistic 
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