VICTOR
DURNEA
Se ştie îndeobşte că Mihail Dan a fost colaboratoral revistei "unu''" chiar
"redactorrăspunzător"al ultimelorei numere,şi că În planul.(din decembrie1932)
al Editurii"unu" figurauun volum de traduceriale sale din Maiakovskişi placheta
Sens unic, tipărită până la urmă. la altă editură1•Cu toate acestea, antologiile
avangardeiliterareromâneştinu cuprind
un text de-al său, iar exegezele,dacă
nu-i omit numele, îl pomenesccu totul În treacăt S2c acestea indiciile clare şi
suficiente totalei lipse de valoare? Sau ne aflăm pur şi simplu în faţa unui caz
de nedreptatea posterităţii?
Pentru
dubiilese reduc
măsurăcând constatăefi,in memorialistica
avangardiştilorşi îndeosebi in bine cunoscutulNăscut în 02 al lui Saşa Pană se
conturează,sub numele respectiv,portretulunui personaj "suspect",
nu cmar
tenebros,cu ,,0 adevăratăfaţă hidoasă", seama căruia se pun furturi, maltratări
(a unor colegi de breaslă ori a soţiei) şi mai cu seamă faptul de a fi fost,
concomitent, spion sovietic şi agent al Siguranţei'. Neindoielnic, un asemenea
portret al omu putea foarte bine să determineignorareaoperei create de acela,
minimalizareaei. 01', existenţa acestei posibilităţi ne obligă să. intţ$bduccmun
recurs,la judecata implicităa posterităţii,solicitândinvestigaţiisuplimentare,
In
nostru însă, cercetareava întâmpinadificultăţiserioase:majoritatea
protagoniştilor au dispărut, documentele lipsesc din arhive, publicaţiile
biblioteci, memorialisticaepocii rămâne săracă. În aceste circumstanţe,
reconstituireabiografiei şi a activităţii literare a lui Mihail Dan va fi fatalmente
incompletă.Câtevapete albe vor putea probabil,acoperiteÎn viitor.
însă,
nu,
eforturi s-ar depune, Să sperăm in ciuda acestora, schiţa noastră va
avea
necesară,
Mihail Dan, şi nu Dan Mihail, cum se transcrie numele uneori', este
pseudonimul
al lui David MichaelWerner,născut la Târgul
judetul
1Sensunic,poeme,un portretal autorului
de MarcelIancu,3 planşcin peniţăde Florica
Cordescu,
[Bucureşti],
Editura
Cultura
Poporului,
[l
68p.
SaşaPană,Născutîn02,Bucureşti,
Editura
Minerva,
1973,p.378,454şipassim,
3ibidem,
Precizarea
estenecesară,
deoarece
în maimulteziareşi revisteseîntâlneşte
frecventşi semnătura
D. Mihail,pseudonim
al doctorului
Sandul.ieblich(veziMihailStrajc,
Dicţionar
depseudonime.:
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1973,p. 440).
ALIL,t. XLII--XLIIl,2002- 2003,Bucureşti,
p. 165-179
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24 ianuarie] 906. (Data e, probabil,pe stil vechi.
urmare,pe
5 tpih"'''>1';P
1906.)Tatăl, Hanina Werner, era ceasornicar, mama,
Mendelovici), era casnică. Au avut şapte copii, din care au
supravieţuit
. (Unuia dintre mort de timpuriu,Mihail Dan îi va dedica un
poem intitulat5Wh moarteafratelui blâmt.) Foarte ataşat va f însă de Leopold
cu şase ani mai mic, care se va afirmaşi el ca
publicistşi muzicolog
nUI!TI
ele V. d .""""'H.
Familia '.Ar,·,!"',·,,,,?
se va muta mai târziu, probabildupă.primul
'1
,3
V. Cristian absolvă liceul), apoi, poate, la
fratele mai mare se afla către sfârşitul deceniuluial treilea, şi în cele din urmă
la Bucureşti.
interviu luat lui Mihail Dan în 19366,S. Pjodoleanu], redactor al
observaţia că intervievatul"e moldoveanşi a crezut necesar să
târguluinatal". Într-adevăr,cel in cauzăprezentaliric meleagurilepe
care s-a
cu
unui vers al fratelui său mai tânăr -- "Pe burta
fiecare pas se Întâmplă violete+'l), dar declaramai departe:
excelenţă,am colindat şi oraşe...",
oraş "cu parcurile şi grădinile tolănite lubric la soare", "burg cu
",·'1r1n1""0'"
el in continuare>-se găsea la vârsta de 16 ani, când scria
dedicată unei fete de la "Notre Dame". Greu de spus care este acest
ceea ce Mihail Dan numeşte "primul său debut" se produce la
Iată ce declara el în acelaşi interviu:
în poezie l-am
consumat,nemulţumit,la mine acasă, Scosesemcu poetul C.
un prieten
bun şi blând, o revistă la Craiova, cu sunătoriinoştri săraci şi cu bogatul
nostru
tineresc.
Revistase numea«Radical».Era prin 1928--1929".
mrr-auevar,in primul număr, din ianuarie 1929, sunt
un poem în
Kneazul,şi o Pentagramă, semnateMihailWernerşi Werner,iar în al doilea
număr Unpoem cu moarte şi săpun. Neînţelegericu "studentul"Popescu-Caten,
l-au îndepărtatînsă de "Radical", Câteva luni Ulai
se produce
de-alia
cu poemul Scrisoarea f. Alte
şi Vis
luni mai târziu, în .Ramuri'".
Informatia
ne-afostdatăde dnaMariaen:Stlan··i)cnre:ter,
fiicaluiV.Cristian
şi nepoatalui
Dan.
5în
, anul1,nr.3,dinl Smai1932,p.2.
Plodoleanu],
De vorbăcu d. MihailDan,autorulvolumului
de poemeSensunic,în
, anul 111'.
5583,din24august1936,p.5.
'7Ar ti pututcitaşi alteversurialeaceluiaşi
frate:"Aiciîn târgulcu lipoveni
tristeţilesunt
demente.'
Clopotele
trecprinploaiecanişteroţiprinnoroi;'Soarele
e scumpcadiamante/
Şiploaia
cântă.
prinvioarastreşinilor
şivoi"(V.Cristian,
Dintârguiculipoveni,
în "Adam",
anulIl, nr.6, din
J septembrie
1930,p, 12).
8În"Biletedepapagal",
anulIl,nr.376,din29aprilie1929,p.3.
9AnulXXIII,nr.8-9,dinaugust-septembrie
1929,p.259.
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Dacă
poezie
scrisă Intr-adevăr la 16
din cauza pornenitelorperegrinări
debutul este întârziat peste măsura,
",ţărişi
notabilă este orientareamoderrnstă
"Ramuri"avea în acel momentun aer foartetinerescl)
In
in
1931, numele lui
Dan nu mai apare în
şi
E perioada serviciuluimilitar, care nu s-a
desfăşuratfără.anumiteperipeţii.Geo Bogzaconsemneazăin Jurnal de coouane
adolescenţă
lui V. Cristian - Întâlnit în ianuarie 1931
[a revistei
, desigur]- despre o dezertarea fratelui său şi intenţia lui de a se
ascunde la Buştenari'", Dincolo de latura senzaţionalăa întâmplării, e
admiraţia F"""",.caredactoruluirevistei
'In genere, avangardiştilor Să
şi iulie 1931, Geo
consemneazăîn jurnal două
prima dată însoţit
Damian,a doua oară.de Ghiţă
precizezedespre care din cei doi
Mai probabil.celîn
La acesta se referă Însă neîndoielnic însemnarea
din partea lui Verner, care se Însoară la -':1',,1'1,,·.,'''"
soţie a Mihail Dan se IJI.!Inea
Blancheşi era vânzătoare
la GaleriileLa
Ei îi sunt
de altfel, câteva
apărute "unu" şi în plachetaSens unic.)
'in
epocă
Pană şi cunoştinţacu Mihail Dan.
aceasta se
Născut in
indicii cronologice
îndată după trecerea pragului
1930 şi 1931: "Spre unu au.inceput
tineri frământati de
şi de căutări. Am cunoscut pe fraţii
semănau
la
la comportare.Cu noi a rămas Dan - semna
Celălalt,
mobil, cochet şi infatuat, ar fi vrut
poeziile în
Nu fusesem împotrivă.. Dar Gheorghe Dinu
şi le traducă in româneşte...»),
Werner ăla mic ne-a
Oblăduitea găsit la Contimporanul.SemnaV. Cristian"i2.
Ar rezulta
că memorialistuli-a cunoscutsimultanpe cei doi
în alt pasaj13,ce narează evenimenteledin toamna anului
se precizează.că
vizită la redacţia revistei "unu" a lui V. Cristian a avut Joc "pe la
anului trecut" (ceea ce contrazicenotaţia din jurnalul lui
Bogza) şi că
"era din acelaşitârg provincialde unde mai venisecătre unu, cu puţin
înainte,
tânăr cu manuscriseîn buzunar şi care se recomandasecu acelaşi nume. Îi şi
la unele scrisori pe adresa regimentuluiunde îşi făcea
El
devenisede pe atunci colaboratorulrevisteinoastre".
10GeoBogza,Jurnalde copilărieşi adolescenţă.
Bucureşti,
EdituraCarteaRomânească,
1988,p.323.
]] Ibidem,
p.403.
12SaşaPană,op.cit.,p.308.
n Ibidem,
p.385-386.
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fapt, numele lui Mihail Dan apare prima dată in
abia în decembrie 1931, lui V.
i se punnca
şi în tranceză,
menţionat, de
către
cu septembrie 1
Se
asemenea,că
lovinescieneconsemneazăcea dintâi CI"C\r,j-H'
"""'Hl·-tiU
lung
strada Câmpineanu, a fratelui mai mare la !6 aprilie 1931, iar cea a
mezmunnIa 17
193114.
orice caz, Mihail Dan
activitateapublicisticăÎn aprilie 1 1, când
Y" aRăduiescu
îi dă la iveală
un altul
L Vinea
apărandu-iin decembrie.Mai semna articole şi în .Facla".
apare, de altfel, o notiţă" ce informeazăcă David Werner, Comenu
Emil Botta vor
În
volumul de versuri
dus la bun sfârşit)
Incepăndcu luna decembne 1931"aşadar, Mihail Dan colaboreazăla "unu",
aproape numar de număr, cu
"reportaje",notiţe, traduceridin Maiakovski.
in vedere VI'7H1ile
la "Sburătoml" şi cum in
1932 dădea în
(din Turnu-Măgurele)mai multe
o vreme, legăturilecu gruparea
strânse. (Se ştie că
Pana era impotrivacolaborării
săi la alte
reviste şi că asemenea"trădări"duceau,de regulă, la rupturiiremediabile!
Implicat cu
în viata grupuluide la
apare Mihail Dan abia la
1932, Referindu-sela discuţiilece au
atunci in legătură cu
Pană notează:"Pentruo
revoluţionară
[alăturide Miron Radu Paraschivescuşi L Vitner], oferise să
răspunderea'Infata autorităţilorla o
dare în
Anunţa că va
revistă din
lui Maiakovski,
imi dăruise un foarte
interesantşi
album,operă a lui Ernst Glaeserşi fi. C. Weisskopt
comunişti),Der Staat ohne Arbeitlose(Ţara fără şomeri),
prin care se
din
ani ai planuluiC1I1C1na.L
(Anucmez:
Dan Mihail, se va
precum se
i'n lA)UU'
pl1" în care Geo
atentat la bunelemoravurr, incriminat
şi fostul
deci,
"redactorului
atributiile,nrerozatrveteacestuia.Altfel,

14E. Lovinescu.
Sburătorul.
literare.EdiţiedeMonicaLovinescu
şi Gabriela
Omăt.
Notede Alexandru
George,
Margareta
Feraruşi Gabricla
Omăt,Bucureşti,
EdituraMinerva,
J999,
104şi 14.
. anulX,nr, din13iulie1931,p. 2.
16Vezi
luiVirgilGheorghiu
şia luiLucianB07"
cazulIlaricVoronca
etc.
17 Pană,op.cit.,p,378.
18V.Cristian,
Reviste,
reviste.
reviste,
în.Facla",
anulXI,I1L510,din10octombrie
1932,
p.2.
19Acvarium,
în"unu",anulV,nr.49,noiembrie
1932.
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inserată
măcar, n-ar fi avut duritatea, corozivitateape care o are. A urmat,
precumse ştie, Răspunsimaii", al lui V. Cristian,conţinând"denunţarea"lui Saşa
Pană drept comunist,ceea ce a determinat,printre altele, se afirmăin Născut În
hotărârcade a sista apariţiarevistei"unu",.Delictulva il, desigur,pedepsitde catre
memorialist", dar acesta, se pare, a păstrat resentimenteşi fratelui celui vinovat,
adică lui Mihai! Dan. Astfel, relatând o convorbirecu fostul colaborator,care îi
întinde
'il informeaza despre câteva articole ale sale şi ii solicită "să..i
tipărească o carte la editura unu", Saşa Pană comentează:"Se cheamă ca ne-am
împăcat. El nu bănuieştecă îi cunosc avatarele'<'. (Or, nici o "cemtă" directă nu
este amintităanteriorl)
Cu sentimentulvinovăţiei (vinovăţiade a nu fi împiedicat gestul funest al
fratelui mai tânăr) sau nu, Mihail Dan a păstrat cele mai bune sentimentegrupului
dela
şi prornotoruluisău. Astfel,în interviulcitat, el declara:"La «Unu»am
cunoscut minunata disciplină a unei libertăţi depline. Nu e nici un paradox [..1
Saşa Pană, care este ars din cap
în tălpi de toate febrele poemului, a avut
cuvântullui de foc şi de răcoarepe aceastăsinuoasaşi caldă linie...,,23.
După dispariţia lui "unu", Mihail Dan mai colaborează cu versuri, notiţe
critice şi traduceri (din Maiakovski)la periodicele.Pumnul" şi "Vitrina literară"
(conduse de Mircea Damian),"Omul", "Rod" (Alexandria),.Reporter" (condus o
vreme de N. D. Cocea), "Azi", ,.,Muncaliterară", "Caet" (Râmnicul Sărat),
"Societateade mâine" (Cluj), "Meridian"(Craiova),"Şantier" (al lui Ion Pas) ş, a.
Sunt periodice pe care, precum se vede, le editează generaţia tânără.sau grupări
politice socialiste.
Avea şi alte preocupări şi proiecte.
în februarie 19)'3, Ia Sala
"SindicatuluiZiariştilor",cunoscutatrupă ,,13 + 1", condusăde G. M.!Zamfirescu,
prezintă spectacolulGeorges Dandin descătuşat, după Moliere, dei'MihailDan şi
L
in regia celui de-al doilea24.Iar un an mai
in ",Vitrinaliterară"
notita: "Mihail Dan va face să apară »- dacă se va putea - Ia una din
principalelenoastre edituri: Viaţa ciudată a YeronimeiPământ, roman 'In care o
anumită
chinuită un anumitideal,se sfâşieşi vieţuieşte=".
mai multe dintre versuriledate la iveală în acest interval sunt strânseîn
placheta intitulată.Sens unic", care nu trece neobservată.Asupra ecourilor critice
vom insista mai târziu, deocamdată
a ne opri la o polemicăizbucnită
după apariţia
intru
in legătură cu ea. Pornită de la o
vH"U.H.
Răspuns
inutil.Yt:
.Facla",anulXl,nr.546,din21noiembrie
1932,p,2.
Pană,op.cit"p.385--386.
22Ibidem,
p.467.
23S.P[odoleanu],
loc,cit.
24A. Munte,Cronicateatrală.Sala"Sindicatului
Ziariştilor",
în "Dimineaţa",
anulIX,
nr.9398,din26februarie
1933,p.3.
25În"Vitrina
literară",
anulli, seriaII,nr,5,din11martie1934,p, 7,
26Vezinota1.
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chestiune
mare importanţă, ea a alunecat în
y,personalităţilor"şi el
stiluluipamfletar.Am fi trecut-ocu vedereabucuroşi,aşa cum avea intenţiasă
şi Mihail Sebastian", care totuşi 11-0face,
Pentru noi,
motivule altul: polemicaaduce câteva P,n,,,,,r;y;
Într-o scrisoareadresată"Faclei", Mihai!Dan
fost republicateversuri traduse de
se specifice că nu sunt
originale. Cel în cauză a răspuns tot In .Facla" (deşi avea o rubrică în ziarul
"Zorile", unde semna Lafcadio), lămurind
accidentului,minor la
urma urmei. Dar, mai departe, el ridică un "incident calitate","refuzându-i[lui
Mihail Dan] calitatea morală de a judeca pe alţii plagiat", dat fiind că
implicat într-o "penibilă şi veche chestie de Ia Craiova [...] in care a dovedit o
concepţie cu totul personală despre proprietate';'ŞI că şi-a tipărit volumul "din
stipendiileunei legaţii şi din obolul câtorva
de gust» obosiţi de litaniile
zemoase ale poetului,,28Mihail Dan a răspuns
articolul Tot În chestiunea
versurilor lui li J .M
, unde
"incidentulde calitate" ridicat
preopinent,ale
"insinuări craiovene şi Splendit [sicl] dovedesc,În primul
rând, lipsa de argumentaţiedirectă.şi fuga la periferiainformaţieiinventive",Avea,
desigur, perfectă.dreptate. Numai
în continuare,se lasă antrenat de val şi se
disculpă, pe de o parte, menţionândcă in incidentulamintit fusese exonerat, iar
pentrumijloacelecu care a fost tipărit volumulSens unic punândla dispoziţiecelor
interesaţi "câteva state de servicii prestate diferitelor edituri", pe de altă parte,
.xlesfiinţându-şi"adversarul,în acelaşiregistrual pamfletuluişi invectiveidirecte.
Reţinând,deci, că pe seama lui Mihail Dan circulă o serie de informaţii(fie
că ele sunt puse în circulaţiede AndreiTudor, că acesta se face doar megafonul
zvonurilormai
sau
dubioase),pe care Saşa Pană,în memoriile
nu face decât să le consemneze tale quale, fără să le filtreze
propria sa
judecată, să încercăma urmărimai departeactivitatealui MihailDan.
Cu toată. opoziţia surdă a unora, are loc un început de legitimare a lui ca
scriitor: i se cere să participe la câteva anchete literare(Pentru cine
, De
ce scrieţi?"; Când aţi scris şi pentru cine aţi scris prima poezie?32)şi e solicitatsă
[MihailSebastian],
Breviar,
În "Rampa",
anulXVUI,nr.5254[corect:
5255],din22iulie
scrisoareCId-luiAndreiTudorşi unelelămuriînjurulpoemului"
LaPlata",în .Facla",
anulXV,nr. 1337,din17iulie1935,p. 2. Vezişi N.Cţarandino],
MihailDan,Il. J M.Levetşi.:
AndreiTudor,
in.Facla",anulXV,nr. 1335,din14iulie1935,p.2.
29În"Facla",
anul nr.1338,dinî8 iulie,p.2-3.
laÎn"Ancheta"
(Târgovişte),
anulIl,nr.17,din16iunie1935,p, 5.
31În.Facla",anulXIII,nr,1325,din3 iulie1935,p.2.Aceasta
şiceadelanotaprecedentă
au
fostreproduse
în volumulDe ce
Anchete
literaredin anii 30. Textculesşi stabilitde:
Gh,Hrimiuc-Toporaş
şiVictorDurnea,
prefaţă,
note,comentarii
şi indicedenumcdeVictorDurnea,
Iaşi,Editura
Polirom,
1999,p.4950 şi 178.
32În"Rampa",
anulXIX,nr.5688,din25decembrie
1936,p. 8.
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interviuri]3De altfel,în
sa cu actritaMania Melz
/\n.101'10\la
L David Michael
la breasla publiciştilor
şi a scriilorilor34.În chip curios
S. Podoleanu,cel care intervievatpentru
"Rampa",nu l-a inclus în lucrarea60 de scriitori români de
evreească, pe
care o
În
an.
interviul 1936,autorulSensuluiunic mărturisea:,,[... ] am foarte multe
planuri de romane, ca să
bani, şi un singur volum poeme: Daphnis şi
Chloe...,,3s.
un vers din acest preconizatvolum nu apare în vreunperiodic,Însă
"agendele"
atestă faptul că MihailDan şi-a citit in cenaclulSburătorul,
În câteva rânduri, creaţiilelirice, o dată la 26 noiembrie 1939·- irnpresionându-l
pe amfitrion,care notează:"MihailDan, o
poezii, senzaţional!
poetul
abandonaseuneltele
şi de la Simion Stolnicu, un
'li'7it':1tr\,.
al cenaclului strada Câmpineanu,care consemneazăîn rnemorilesale,
la data de 19 aprilie 1939, o întâlnire nocturnă cu "poetul
Mihail Dan ce
,,[Il-a pisălogit cu suprarealismulpoemelorsale un kilometruprintre dughene'f".
(Asupraimpresiilorcriticeale autoruluiPodului
vom revenimai târziu.)
Fără îndoială, climatul politic din ce în ce mai ostil faţă de cei ce nutreau
convingeri comuniste, pe de o parte, şi faţă de
pc de altă parte, explică
dispariţia aproape totală din
a lui
Dan. Cât
convingerile
poutice ale acestuia, nu este exclus ca la sfârşitul deceniuluial patrulea ele să fi
cunoscuto modificare.In perioada următoare,cel suspectata ti spion sovietic nu
trece in patria comunismului,profitând oportunităţileivite o
cu cedarea
în iunie 1940,şi nici nu va activa în ilegalitate.Va
Palestina.
Tot Saşa Pană notează În memoriile
ce
spus mai
jurnalistul Sen Alexandrudespre fostul său colaborator: ..1 a
In Palestina, Făcea spionaj şi pentru englezi şi pentru arabi. Asta s-a
întâmplatîn 1946,,38.
(Evident,e
de
nu de arabi, aceştiadin urmă
în acea
mai degrabăprotejaţii
.
dintr-o sCrJsoare39
a dlui Eliyau Werner,
lui Mihail
aflăm că
emigrat în
in 1940, s-a căsătorit acolo in J943 cu Kohava
Genuener (19131983), cu care a avut trei copii (1944--1989),Ahuva
(1945-1947) şi Eliyau (născut 'în 1
A servit în armata engleză şi apoi în
armata statuluiIsrael ca ofiţer contact,responsabil
sfinte. A decedat,
cauza
atac de
în
Tel Aviv, la 28 octombrie1950,
33Vezinota6,
34VeziOficiul
stăriicivile,înv.Gazcta
municipală",
anulVI,ne 276,din6 iunie1937,p.4,
Il Vezinota6.
36E,Lovinescu,
op.cit"vol.V,p,334.
37SimionStolnicu,Printre
scriitorişi artişti.Ediţieşi prefaţăde SimionBărbulescu,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1988,p. 188.
38SaşaPană,op.cit.,p.465.
39E-maildin9 august2002,
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Pe itinerarulpublicistice-literaral lui Mihail Dan se află, precum s-a văzut,
câteva citadeledeasupracărora se înalţă orgoliosflamuraavangardei.Mai sunt însă
şi altele cu Însemne neutre
chiar ale adversarilor.
în unele cazuri se
poate vorbi de jocul intâmplării,în altele de opţiuni pripite sau chiar eronate. Se
impune,deci, să examinămmai întâi ce crede poetulînsuşidespreevoluţiasa..
Solicitat de reporterul .Rampei", în 1
să-şi rememoreze"traiectoria"
poetică şi să indice locul "unde a activat mai intens şi s-a format propriu-zis",
Mihail Dan numeşte fără să ezite revista "unu", adăugând că acolo "a cunoscut
minunatadisciplinăa libertăţiidepline".Era aceasta,fără doar şi poate, motivaţia,
necesară şi suficientă, dar şi o definiţie a curentului reprezentat de gruparea
condusă de Saşa Pan[i40.O definiţie completatăimediat prin negarea existenţeiîn
ea a vreunui paradox: "disciplina" constă în "a pretinde de la poet numai
surprindereaneprevăzutuluişi invenţia",
Astfel definit, suprarealismulnu este ceva provizoriu, o modă oarecare.
.Adevărul - spune Mihail Dan - dăinuieşte de vreo 15 ani şi nu a putut fi
dezminţit". Cu aceste cuvinte, el răspundea,de fapt, întrebării "dacă s-a adaptat
curentului [...] ori a aspirat spre alt gen poetic?". Şi răspundeanu indirect, cum
poate părea la prima vedere din cauza unui anumitpatos conţinut,ci mai degrabă
evaziv,Nu atât pentru a menaja eventualesusceptibilităţi,cât pentru că răspunsese
deja la această întrebare, când declarase cu o sinceritatece nu poate fi pusă la
îndoială, căci împleteşte orgoliul demersului solitar, independent, cu umilinţa
recunoaşteriineobişnuiteiprelungiria lui:.,,[...] am colindatţări şi oraşe, şi oameni,
şi cărţi, şi rn-am Întors şi spun. Spun aşa cum cred că voi spune odată bine şi
vârtos.Până atunci caut şi nu mă pot opri" (subl,n.).
Faptul că Mihai! Dan nu e deplin şi definitivsatisfăcutde "adevărul"suprarealismului,că continuăcăutările,parcurgânduneori,naiv şi anacronic,drumuri
bătătorite, se relevă şi în urmarea interviului acordat .Rampei". Astfel, la
'Intrebarea"Dacă poezia ar trebui să fie numai poezie sau şi o armă pe care tânărul
s-o rnânuiascăînregimentatîn mişcareasocială?",răspunsulsău se distanţează
de cele ale confraţilorsuprarealişti, nu ezită să susţină că "poezia subordonată
unei idei de «aservire»nu mai e poezie,poemulîn slujbadrepteisau stângeinu mai
e poem, ci non-artă, cade în
electoral,în program,în dulcegărie",dar că
există totuşi un poem "social", având drept condiţie sine qua non sinceritatea
absolută, ilustrat fiind de poeţi ca Esenin, Maiakovski, Morelli, Aragon, Car]
Sandburg,Johannes Becher, iar la noi, de OctavianGoga şi G. Coşbuc. tabloul
"poeziei româneşti contemporane"pe care îl schiţează Mihail Dan (ea "există
afirmativ prin Tudor Arghezi, Gregorian,Radu Boureanu,Simion Stolnicu, Saşa
Pană, Paul Păun, Virgil Gheorghiu, Cicerone Theodorescu şi alţii") dezvăluie
câteva preferinţeincompatibilecu doctrinasuprarealistă,
40Mihai!Danfoloseşte
întotdeauna
termenul
suprarealism,
respingând
tacitpecelavansat
de
intcrvievator:
dadaism.
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Căutările lui Mihail Dan sunt
pe care-I
ancheta De ce scrieţi?,întreprinsăin 1935de
acestuia
vrea să-mi pot mărturisi mie Însumi că scriu, nu
ce") arată o cz.ueu
c,
chiar o anumitădezorientare",în care decelămtotuşi
distanţări
imaginea poetului lucid, calculând şi premeditând totul (propusă de un
Valery), dar şi faţă de
subconştientului", simplul înregistrator al
"dicteuluiautomat",După Mihail Dan, "poetul e un posedat autentical unei sfinte
şi incurabileiniţieri, care primeşte sus, între tinichea şi cer, pe Horebul tainic al
chemării
. Şi
Pană declara,în aceeaşianchetă,că "aud[e] rnesagii
ce se cer exprimate,primejşte]un ordin şi nu-Ţi]rămâne decât să..1execut]e]",dar
aceasta intra bine în ecuaţia freudiană.Mihail Dan se intoarce pur şi simplu la
romantism.
are sorgintea şi distincţia dintre poet şi omul de rând
(modernizată,ce-i drept, în măsura în care poetul reprezintă "normaluI'J),suprapusă celei dintre a vedea şi a observa,
care se
"singura finalitate
preconceputăa scrisului meu şi al nostru"
(a ceea ce se
această "finalitate" putea fi apropiată de aceea indicată
suprarealişti'".Ar fi totuşi o formulareindirectă,ascunsă,deghizată,timorată,care
cu greu ar
includerea poetului i'n categoria poeţilor revoluţiei
"bolşevici",
Indubitabil
în planul concepţiilor exprimate public despre poezie,
căutările lui Mihail Dan în afara perimetruluisuprarealistsunt reale. Rămâne
de văzut dacă.şi în ce măsură ele au existat şi în planul creaţiei noetice. Incercând
să răspundemia aceastăîntrebare,ne vom mărgini,pentru
plachetaSens
unic, Întrucât aici avem o suită de răspunsuri date de criticii
au întâmpinat
cartea la apariţie.
"
Dintre aceştia avem în vedere numai pe cei cu o anumită autoritate
epocă),trei stabilesco strânsărelaţieintre volumulîn cauză şi ,suprarealism,
după Octav Şuluţiu,"Poezialui Mihail Dan este integrabilăsuprarealismului,adică.
şcoli
care face punct de programdin punerea în valoare a visului şi
formuleazăîntrepătrunderea
de vis cu a celei de realitate'?". Vladimir
41Răspunsurile
la ancheta
Pentrucinescrieţi",intreprinsă
cudouălunimaiînaintedeziarul
"Ancheta"
(vezinotele30 şi 31)suntîn acelaşisens:"Credcă pentrutoatălumea,darpoatesă
<1"'-"'''.!'
Unprietenpoetspune:Ocolul
facepartedindrumşi risipadinsocoteală"
şi
suntem
ceamaidezorientată
şlcahtăde
buni.În oricecaz,nu amavutlinişteacristalizării,
pe care
au avut-opotenţialele
antebelice.
Iar dacăexistăo discrepanţă
[întregeneraţii],
probabilcă
estenecesară".
42Cf Dece
ed,cit.(nota31),p.39(răspunsul
luiGherasim
Luca),p. 66(răspunsul
lui
ŞtefanRoU),p. 7(}.-71
(răspunsul
luiF. Brunea-Foxpentru"o comuniune
cu ceiasupriţi"),
p. 114
(răspunsul
luiAlex,Mihăileanu"pentrulibertate"),
p, 123(răspunsul
luiP. Constantinescu-Iaşi
"pentruceimulţi"),p. J39(răspunsul
luiScarlatCallimachi"pentrumase"),p. !43(răspunsul
lui
Alexandru
Sahia- "pentru
eliberarea
maselor")
etc
43OctavŞuluţiu,
MihailDan:Sensunic,în "Familia",
scria1Il,anulIl, 11r.4, iulie-august
1935,p,9G-91.
Lipsadespaţiuneimpune
sărenunţăm
laargumentele
adusedefiecarecritic.
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totodată,
Streinususţinecă "prietenulsău",
Kamceatka
1iterară", zona
în
, al celor care
confiniilor
in numele c"unculu"libertateaabsolută;,44(Pentru el,
"îndrăzneţii" înşelându-se şi înşelându-i pe alţiil)
sfârşit,
remarcă şi el: ,,[Mihaîl Dan]
cu
deosebire la «Contimporanul» Ion
şi la revista «unu» a d-lui Ilarie
Voronca,'A<;;"'Ul,
in
incontinenţei
ŞI
a celui
din urmă şi 11lui
Pană ori Stephan RoB, s-a putut crede
puţin diferenţiatăde la un «maestru»la altul.
Dan s-a limpezitsau este în curs delimpezire...,,5.
lui
Cioculescuare câtevapunctecomunecu aceea exprimamde
PornpiliuConstantmescu,pe caretotuşi nu i-I putemalătura,În cronicasa,
de
V1Cpn,p","
punea 'in evidenţăexistenta,pe lângă suprarealism,Elunui alt
revoluţionară suprarealistă, devenită. repede o
unic de d. Mihai!Dan,care conjugăo esteticăgen «unu»
cu ermetismulbarbian
evolueazăînsă şi spre un adevărat«sensunic»?"'.
Pompiliu Constantinescurelua şi corecta prea răspicatele ŞI
lui Mihail Sebastian. Acesta publicase in "Rampa" una
ale plachetei, in care observa: ,,[..,] Sens unic e o carte de
pentru că prezintă incertitudinile,
ŞI confuziile unui
cuprindenumeroaseşi puternicereminiscenţede
practică, cu
împăcatîntre ele, cu cât vin
direcţiiopuse.
le păstrează.
fidelitatece mergepână la pastişe),
forme de expresie şi
pe care
crede desprinsedea dreptuldin
săi familiari[...J Ion
Eluard
cele mai disparate,
Precum se vede uşor,
sunt atât de
aproape că dă un rezultat nul.
încercarea

a

încât însumarea
ce

44Vladimir
MihailDan.'Sensunic,poeme,in"Gazeta",
anulIl,nr,382,din25iunie
935,p. 1.Textincluscumicimodificări
înarticolul
asupra
"Revista
, anulII,nr. 10,octombrie
1935,
în 'Ii,,,,,,,,,,·
criticăliterară,vol,1,
E.L.,1968,p.75··98.
15
liricecontemporane,
'in.Revista
, anulII,
nr.9,
1935,p.
Pompiliu
Constantinescu, poeţişipoezie,Il,'in
, anulVIII,nr.401,din18
august1935,p. 10;textreluatîn Pompiliu
Constantinescu,
Scrieri,VI,
deConstanta
Constantinescu,
cuo
deVictorFelea,
Editura
Minerva,
1972., 91--92.
47Mihail
MihailDan:Sensunic,poeme,în "Rampa",
anulxvm, nr, 5229,din
21lunie1935, J şiZ,
48Au scrisdespreSensunic:VictorValeriu
Martincscu
(în
, anulIII,ne 69,din
Cimai1935,p. Constantin
Micu(în"Azi",anulIV,nr.2, mai1935,pc175l-1 Erasm[Petru
Manoliu]
(în"Credinţa",
anulIII,nr.441,din23 mai1935,p. 4),MirceaMateescu
(în"Cruciada
românismului",
anulI,nr.28,din20iunie1935,p. C.Panaitescu
(în.Facla",anulXV,nr.1321,din
28iulie1935,p.2),Pericle
Martinescu
(în"Reporter",
anulIII,nr,78,din20septembrie
1935,p.2)ş.a.
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a "fCoo,UJlL<L
ll.J\ooJ\",aUJU\.U\,
barbian" -- fie şi cu
a
este şi tCI111ii;WLl!
folosit în
"se
care sugerează
nu doar
ci şi împletirea,poate chiar fuziunea
s-ar putea reproşa
criticuluide la
că nu se pronunţăclar
implicitcă nu se opreste
asupra motourilorce
de
a autorului
Dar atât constatarea
absenta iuoecătnorasupra intentieisunt, în
ce
cu
strategică ._'a
politicoasă
trecere de la o mrluentăla
semn de
îl poezier,
Astfel, (Tlîill!C'f! ""'Vi"" Constantinescufi,,,",",.,.'!,
reexaminarea
f,.o""h,,,,,,
să se
Dan.
Procedandin consecinţă, se
a
întâi
la
crezul
autorul
unic în
'''''''o''<I''A
.t,cu ajutorul
mai sus. Referindu-sela acestea,
Streinu le
declaraţie de drepturi poetice", întrucât ar
"citate ce nu
silnic,,49.În fapt,
erau lOnn6.nl1l1îf
discordantă
citat cu
cum face şi numele
citat in altă
al
Dacă observăm însă că nu este
mCI unul dintre
drepturi" se
suprarealismuluişi că, mai mult, centrul de
al "Uel;lăl<1ţl\:,J.
H..
excomunicatdin
suprarealist cu aproape un
este dată nu
nu poate fi decât că
Breton iI
de primă
ci
pe care
perioderaisonnante",
nu chiar disidenţelor,
In"c-rl1""d
în "declaraţia"sa
lui Andre Gide (iar în
parte, numele
lui Paul
Dan exprimă
de a nega întreaga literatură
la suprarealism,inclusiv orientărilecontemporaneacestuia, ca şi situarea lui
'în afara literaturii şi a
în genere, propovăduităla un moment dat
Breton şi LouisrldC>p,UIL
O "trădare" a suprarealismuluiconstituia,după Vladimir
şi cuvântul
ordine al lui
Vitrac « ,,11faut
la tempete". Afirmaţia e justă,
dacă ne raportăm
la dogma iniţială, la "scriituraautomată"şi la înregistrarea
49Vezinota44,

176

VICTOR
DURNEA

12

exactă a
Dar in faza
şi Andre Gide, şi Louis Aragonvor sublinia,cu
vorbele celui din
că
suprarealismtotul este rigoare,rigoare inevitabilă"so.
În această privinţă,
urmare, nu
realmente divergenţă. Se cuvine
subliniat, de asemenea, că fraza lui Vitrac spune, mai plastic, acelaşi lucru ca şi
sintagma "disciplina libertăţii totale", cu care Mihail Dan caracteriza în 1936
curentulde la
"unu" şi ţinta propriilorsale căutări.
O anume "disciplină"'/"organizare"
este patentă În Sens unic, placheta fiind
structuratăin
cicluri şi o secţiune "Traduceridin VI. Maiakovski" Titlurile
simetriceale ciclurilor>-Un om în viaţă lângă el, Un om În viaţă lângă tine şi Un
om În viaţă lângă voi'-, împreunăcu motourileşi dedicatiile("camarazilormei" in
cazul celui din urmă) sugerează o regrupare tematică a textelor publicate în
periodice. Şi, cum nu toate sunt incluse in plachetă, ar putea fi vorba şi de o
selecţie.Rămânînsă deopartetexte de o valoareegală celor incluse,atât de o vădită
f·Qr·j'Il!""
suprarealistă,precum Kneazul, Un poem cu moarte şi săpun, Vis absurd,
cât şi de o factură deosebită,precumScrisoarea 1, Stih la moarteafratelui blând,
Catrene (Peisaj, Rustică, Primăvara, Urbană, Om), Cântec laic etc., cauza fiind
mai degrabă.pierderealor din vedere sau dimensiunilereduseale plachetei.
Superficială,oarecumdidactică,fără un real câştig în planul efectuluipoetic,
această
ar putea fi responsabilăde ştergerea demarcaţiilor dintre
de
principal dintre o fază suprarealistă şi alta ermetică, de
intervertireacelor două modalităţi lirice, interpretată,cum s-a văzut, ca derută şi
contuzie, Aşezând Însă textele în ordinea apariţieilor periodice,se constată că
alternarea,
modalităţilor diferite datează
din epoca debutului,
inscriindu-setocmaiîn efortulde "organizarea furtunii".
poemul Cutie cu visuri şi şerpi, ce deschideprimulciclu, nucleulrealităţii,
"vede" (prin facultatea pe care
de pc stradă n-o are, prin
halucinaţie şi prin
se dezvăluie cu ajutorul juxtapunerii unei
de
"magie de umbre întunecate",
a ramas în
Ca un
de ploaie", ,.,aiciodihneştevacarmulmort",
volutele
"""'"Ipl"de
ale revoltei", ,,0
ca un
, "plicul de
carne al sărutului meu de frate", "autumna1uiapeduct al
din frunze"Sl
deloc
în care
întâlnirilesenzationale
ale ('"";,·,t"!,,,,în
iar
nu e molestată,
doilea poem al ciclului, Aici, are 1)înfăţişare deosebită versuri
şi
(chiar dacă
unele sincope),organizate catrene.
raoează câteva "î:ncifdî.ri"şi constructe
barbiene:
asta nu
şi un cuţit/ În
ch
Minunea care abia
s-a
sfârşit" sau "Şi··am
din carne scump şr
atuncr'.' se mcepea,,5"
-.1Ylrezenţa acestora nu rmpucă A
însă ŞI•
,oApudMauricc
Nadeau,
Hisioire
dusurrcalisme,
Paris,(ditionsduSenil,1970,p. ! 13.
51Sensunic,[Bucureşti],
Editura
Cultura
Poporului,
[1935],
p. 8·-9.
52Ibidem,
p. 10şi 13.
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fond, ţintită este aceeaşi participare frenetică la viaţa cotidiană. În acest sens
pledează şi recursul la alte modalităţi, ce amintesc pe simbolişti şi
pe
romantici,ca în versurile:"Pretutindeniînvins-ampuhavul
Ciuruit de
încăierări Într-unjoc de foc,! Dar v-am adus în pumni amfora spicului/ pentru
prima oară.pământuloprit în loc"s3.
Acelaşi mod de a inchinga ,.,vederile"suprarealisteÎntr-untipar apropiat de
cel ermetic, amintind de autorulJocului secund, de Paul
sau de alţi poeţi
francezi,se 'întâlneşte'inPremers adevărat, Sevă, Notaţii in clar
, din primul
ciclu, în Majestateasa trupul, din de-al doilea,ori în Continuareşi in Piedestal,
din cel de-al treilea. Uneori apropierea devine supărătoare, dirninuând efectul,
precumin versurile:"Destins în rotunjire,amurgul doarme în fior cald/ Fiinţei cu
chip închipuitdesfăşurat.zIar arctica paloare, sfinţituleHerald.zSă-nsernne-naltşi
stenic un imn întâmpinat?[...] Iar nepătrunsultare, visuluiînscrişi.zStau unşii noi:!
Şi candidaţi.'-0Şi sinucişi"(Premers adevăratţ", La fel se întâmplă,mai des, din
cauza strecurăriiunor neologismeincompletasimilate sau chiar unor barbarisme,
precumserpentin, catapult, încrinat, genezic,gelare, cerbaţi.galbă, muselat etc.
Notă distinctăface poemulFapt mărturisit,inclusîn ultimulciclu, în măsuraîn
care îmbină un fel de "reportajpur" (în accepţiadată\:;intagmeide Geo Bogza) al
naşterii individului("Faptula fost întunecos...! Plinit un gol imens şi sferic!Strivea
fiintaînchegată-nos./ Din carne sângeleurca în intuneric"),cu proiecţiahalucinatăîn
arhetip naşterea lui Iisus -, totul într-un tipar destul de rigid şi într-un limbaj
năzuinduneorila brevilocvenţă,alteorila fluidităţicristaline("Un cer de multtumult
şi lin/ Apropiatvestealogodnaunui crin./Închisă,zburătoare-ncarcerade luL."i5.
În alte poeme,"disciplina"impusăimaginilore mai
Astfţ:l,în Promenoir,
din primul ciclu, găsim jonglarea cu planurile terestru şi co/smic, altemarea
limbajuluisolemncu cel colocvial,note de grotesc(urmuzian,Elia:
spus) şi de umor,
amintind de Cocteau şi Eluard: "Suiţi-văîn cer că pământulpleacă.' Aglomeraţia
nu-i permisă regulamentar.z[...] Cine mi-a furat Carul Mare? Ştie cineva sau nu
nimic?/ Plopule,de ştii, vorbeştemai tare... [...] De ce-aţi lăsat porţile visului
deschise'r/Curentulo să tragă tot mai Încuiat/Şi au să rătăcească.columbiide auri
,"au P1ecat.,"··56.
mea
Pe acelaşi portativ sunt şi eroticele Aşa se întâmplă primăvara şi Ria,
oglinzilenoastre ard, cu o explozie imaginiinsolite,dar şi cu o discursivitatece
trimite când la romantici,când la Maiakovski,Dictia acestuia din urmă, ca şi ceva
din amalgamulsău de egolatrieşi de solidaritatecu mulţi sunt vizibileîn Poem
cufaţa spre voi, din al treilea ciclu. (Nu e exclus ca "blondul"căruia îi este dedicat
să fie tocmai poetul
Textul este o
profesie
credinţă artistică şi
socială, altemând registrul grav şi cel ludic, neocolind
şi la alţi suprarealişti)
53Ibidem.
5·1
Ibidem,
p.14015.
55Ibidem,
p.48.
56Ibidem,
p. 18.
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contrazicerile.Astfel, declaraţiainiţială ("Eu spun totul./ Şi cerul şi pământul.zŞi
trupul şi ochii,' Ochii bazaochii/ Şi dragostea şi vântul,! Şi apa ca şi focul,! Şi
plânsulca şi jocul.! Eu spun tot.! Eu nu sunt mort.!Eu sunt viu"cel mai viu,1Într-un
sicriu de carne şi de oase...! Foarte... Foarte... frumoase?") face loc refuzului
condiţieiumane ("Mă doare incornpletulom! Cu mâzgă-nloc de căpătâi.,'Oh, cât
de enervat sunt că nu sunt pom,,58),refuz banalizat Îndată ("Dar asta este o altă
chestie...") şi convertitîn autoglorificare("Le-amspus că.aşa sunt eu...! Am ochii:
clopot şi inima:un continent.zAşa făcea pesemneşi dumnezeulFără să fi fost prea
impertinent'f"), pentru ca apoi să se dea glas sentimentuluide solidaritate cu
năpăstuiţii("Omul pe lângă care trecea/Nepăsătoarelumeabună!Era fratele meu.z
Fiindcăaşa vreau eu...,,60)şi revoltei,încrederiiin realizareajustiţiei sociale,finalul
constituindu-ltotuşi o tină adresată.semenilor(",Văvoi mai spune:!Dar să nu fiţi
supăraţi.zDacă sunteţinişte imbecili.zNu e pentruprima oară când o af1aţi,,61).
Mai mult decât lăudatulPromenoir,Poem cufaţa spre voi, împreunăcsiFapt
mărturisit dau seama cel mai bine de natura căutărilorîntreprinsede autor şi de
resursele sale. Ele şi, prin extensie, placheta Întreagă se integrează suprarealismului.Şi dacă n-au forţa de şoc şi fulguranţaimagisticăa textelorunor Ilarie
Voronca, Geo Bogza, Saşa Pană şi a altora, dacă includ o serie de reminiscenţe
şi un material uneori friabil, aduc în schimb experimentăriinteresante şi câteva
realizărinotabile.
Vocaţiareală şi spirituliscoditorconstituiauoricumpremisepentruun progres
ulterior.Acesta s-a şi produs, precumatestă aprecierealaconicăa lui E. Lovinescu
făcutăîn urma lecturiiunuinou ciclu'".La acelaşiciclu se referea,în jurnalul său, şi
autorul Podului eleat, care nota: ,,[Mihail Dan] 111-apisălogit cu suprarealismul
poemelor sale un kilometru printre dughene,Imagini supraîndrăzneţe,supleţe de
vocabular. Toate simbolurileacelea complicate,hâţâite din sensul comun, erau
mânuite cu un imens tablou de butoane colorate. Agilitateapoetului impresiona,
dar toate prea ţăcăneau maşinal pentru noutateacare se afla în fiecare miracolul
mergea strună şi căscai -- ea Într-unoraş unde fiecarepiatră de foraj este de drept
un miracol, dar nu ITI
ai este de fapt pentru nervii tăi sătui [...]. Era o forţă de
învăluire magică, dar nu una afectivă. [...] Negreşit erau virtuozităţisurprinzătoare
în hâţânarealucrurilorde la sensul perspectiveiapriorice- dar lipsea de acolo forţa
de convingere, elementul comunicativ aclimatizat cu omul de la mare sau de
uscat...,,63.Observaţiileacestea vin din partea unui poet, mai mult, din partea unui
poet ermetic şi, ca atare, sunt suspecte de subiectivitate.Se vede totuşi că Simion
57Ibidem,
p.44.
5 Ibidem.
59Ibidem,
p.45.
60Ibidem.
oiIbidem,
p.47.
62Vezinota36.
63Vezinota37.
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Stolnicua meditatmult asupra lucrurilor,căci unele dintre obiecţiilefăcute de el se
regăsesc la critici competenţiai suprarealismului,(După el însă şi aici se vede
tributul pe care-l plăteşte ideologiei dominante în epocă +', nu adeziunea la
suprarealismse află la originea "neajunsurilor"din versurile lui Mihail Dan, ci
faptul că aparţin unuia dintrecei "etern dezrădăcinaţi",care "au ticurile poeţilor,au
simţire,au gândireproprie,dar in acelaşitimp un semn de cramponare,de siluire a
mijloacelor a
şi visa"-· de unde "tragediaenormăa acestor oameni care nu
ânta,,64.)
pot can
Dintre noile poeme ale lui Mihail Dan a văzut lumina tiparului, după.ştirea
noastră, unu!
" intitulatPuncte de vedere", Lectura lui confirmăjudecata lui
Lovinescu şi a altor "sburătorlşti",ca şi câteva dintre observaţiile lui Simion
Stolnicu, altele dovedindu-Ieca tendenţioase.. Înflăcărat imn adus dragostei, cu
ceva din inefabilul sunet al Cântărit cântărilor, textul relevă fidelitatea poetului
faţă de un suprarealismepurat, constructiv,mizândtotul pe forţajerbei de imagini
scânteietoare,insolite: "Privirile evadate din cazernatele sângelui./ din uraganul
dorinţelor,!din larvele gândurilor./Vor să-ţi cuprindăpiatra aspră a chipuluitău.,'
lirnfa afirmativăa trupului tău,' cântul de polen al sufletuluitău'; Să te desprindă
undeva de acolo...! şi să te cuprindă aici toată.z Fluture prins
insectarul
cuvintelorspeciale".
O dată mai mult,Puncte de vederene întăreşteconvingereacă, în circumstanţe
biograficeşi istoricemai favorabile,Mihail Dan ar f dat o operă lirică de valoare.
Oricum,Sens unic şi textelerămaseîn periodiceconstituiesuficientemotivepentru
a i se acordaun loc în istoriaavangardeiromâneşti.
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