








Ioan Radu Văcărescu

De ce ne întoarcem iarăși și iarăși la Maiorescu? E o în-
trebare la care încercăm mereu să răspundem, așa cum am
făcut în revista noastră și în 2010, la 170 de ani de la nașterea
fiului lui Ioan Trifu din Bucerdea Grânoasă a Blajului, a ”Romei
celei mici”, devenit Maiorescu pentru a-și cinsti marele înaintaș,
Petru Maior. Încerc și acum câteva fraze, poate mai puţin con-
venţionale.

Cred că ne întoarcem mereu pentru că fascinaţia înce-
puturilor, a teritoriilor virgine, nu ne dă pace niciodată. Iar Ma-
iorescu într-un astfel de teritoriu cultural cvasivirgin și-a
desfășurat opera culturală de întemeietor. E ”strămoșul”, e ”per-
sonajul mitic”, e ”părintele fondator”, la care ne întoarcem
mereu, așa cum se ”întoarce” planeta noastră pe orbita-i cir-
cumsolară.

În al doilea rând, e vorba de existenţa poetică a lui Emi-
nescu și de inspiraţia unică a primului său critic. Până la urmă,
acesta este Criticul, cel care, după un poem, sau două, sau trei,
recunoaște în persoana autorului acestora, un mare scriitor (la
vremea apariţiei Direcţiei noi..., în ”Convorbiri literare”, Eminescu
avea 21 de ani). E vorba de un cuplu gravitaţional și inefabil, cel
dintre Poet și Critic, așa cum e cel dintre Terra și Lună.

Apoi, desigur, e vorba de autonomia esteticului in-
staurată la noi de Maiorescu, lucru de mare importanţă: chiar
întemeietorul, cel care ar fi putut să promoveze, și ar fi fost oa-
recum firesc, criterii politice, istorice, culturale (nu scria cu puţin
înaintea lui Kogălniceanu ”scrieţi băieţi, numai scrieţi”?), a pro-
movat, cu mare folos, criteriul estetic.

În fine, cred că e momentul să amintesc și faptul că Ma-
iorescu a pledat mereu pentru ”adevăr și simţământ natural” și
pentru promovarea sufletului naţional, ”în contra” formelor fără
fond importate de-a valma (ceea ce era iarăși oarecum firesc în
cadrul primăvăraticei societaţi românești de acum un secol și
jumătate). În cazul oricărui nou început se pare că împrumutu-
rile fără substanţă, dispre varii teritorii, sunt mereu prezente. E
o lecţie pe care oamenii o învaţă cu greu, iar noi românii, așa
emoţionali cum ne-a lăsat Domnul, cu atâta mai mult.

Întoarcerea e, de cele mai multe ori, benefică. Și asta ar
trebui învăţat. Întoarcere, vorba poetului, ”ca un copil la poala
mumii”.

***

Pregătind acest număr de revistă, am compus în reda-
cţie câteva ”întrebări”, mai degrabă puncte de plecare, pentru
colaboratorii noștri. Iată-le:

1. Acum aproape 150 de ani, Titu Maiorescu scria în ”Direcţia
nouă în poezia și proza română” (1872) că ”noua direcţie, în de-
osebire de cea veche și căzută, se caracterizează prin simţă-
mânt natural, prin adevăr, prin înţelegerea ideilor, ce omenirea
întreagă le datorește civilizaţiei apusene și totodată prin păs-
trarea și chiar accentuarea elementului naţional”, cale pe care
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s-a dezvoltat literatura română modernă. De asemenea, patru
ani mai devreme, în 1868, Maiorescu scria în articolul ”În contra
direcţiei de astăzi în cultura română”, despre ”stafiile fără trup”
și iluziile fără adevăr” cu privire la abundenţa de forme cultu-
rale străine din epoca respectivă, lansând astfel teoria sa a ”for-
melor fără fond”. Din acestă perspectivă, a ”adevărului și
simţământului natural”, a ”accentuării elementului naţional”, a
conservatorismului organicist vs. modernizare cu orice preţ,
mai este roditoare în lumea postmodernă direcţia trasată de
criticul junimist ori globalizarea oferă alte perspective de dez-
voltare a literaturii/ culturii noastre?
2. Autonomia esteticului instaurată în critică de Maiorescu și su-
sţinută de mai multe generaţii de maiorescieni cu mereu pre-
zentă aură de infailibilitate, mai deţine rolul principal în
aprecierea literaturii sau o critică eclectică, ce ţine cont și de
alte criterii culturale (valori psiho-biografice, etnice, etice, poli-
tice, ideologice etc.), primează azi în formularea judăcăţilor de
valoare?
3. Niciodată lumea n-a avut, ca azi, mai multe mijloace de in-
formare, care pot fi tot atâtea mijloace de manipulare. Ce rol îi
revine spiritului critic în societatea consumistă de azi?
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Când exprima ideile citate de Dv., Titu Maiorescu avea,
evident, în faţă o literatură şi o cultură română aflate abia la în-
ceputul cristalizării principalelor lor instituţii moderne. Res-
pingerea „direcţiei vechi” o făcea în numele unei exigenţe atunci
imperative de „naturaleţe”, adică de autenticitate a tuturor în-
treprinderilor constructive, desfăşurate şi în domeniul limbii li-
terare încă ezitante, pe care abia Eminescu şi marii clasici de
lângă el le vor perfecţiona şi, oarecum, definitiva, deschizând
calea literaturii noastre pornite „în pas cu vremea”. Invocarea
modelului cultural apusean e foarte uşor de înţeles, criticul avu-
sese prilejul de a cunoaşte în profunzime cultura germană şi nu
numai ea, cu tradiţii temeinice, pe care şi le-ar fi dorit asigurate
şi în mica Românie nouă. Era conştient totodată de marile de-
calaje faţă de aceste repere, fără să cedeze totuşi ispitei de a se
imita şi transpune superficial instituţii al căror proiect abia în-
cepuse să fie trasat la noi. De aici, şi dubla deschidere a atenţiei
sale critice: către „adevărul”, adică dreapta aşezare a acestor te-
melii, voite cât mai rezistente, şi, pe de altă parte, cultivarea no-
telor specific naţionale, de natură să individualizeze în context
universal faptele creatoare de cultură din ţările româneşti.
Mereu evocata teorie maioresciană a „formelor fără fond” viza
tocmai acest echilibru între naţional şi universal, într-un proces
de construcţie atent supravegheat de spiritul critic, opus con-
trafacerilor şi mimetismelor de suprafaţă. Linia „Daciei literare”
a lui Kogălniceanu se putea ghici aici, cu un plus de accent asu-
pra bunei întemeieri culturale. Fondatorul învăţâmântului uni-
versitar, reformatorul ortografiei, parlamentarul care susţinea
tocmai modernizarea ţării nu avea cum să nege pur şi simplu
necesitatea unor organisme capabile să asigure progresul pe
toate planurile, ci atrăgea de fapt atenţia asupra seriozităţii cu
care trebuiau întreprinse şi dezvoltate aceste planuri mari. Spi-
ritul critic junimist şi maiorescian, reafirmat apoi de un G. Ibrăi-
leanu, a trebuit, la un moment dat, să fie (re)citit în această
cheie, interpretând rezervele criticului faţă de lucrul grăbit şi
rău articulat drept imperative de calitate, pe un făgaş „arde-
lean”, de angajare responsabilă în serviciul naţiunii române.

Cred că de un reînviat spirit critic avem nevoie şi astăzi
în cultura română, iar în această privinţă exemplul maiorescian
rămâne perfect valabil. Evoluţia „mondialistă” a societăţilor de
azi pune, desigur, în mare dificultate acţiunea de susţinere a
ceea ce se numeşte acum „identitatea naţională”, în ciuda afir-
mării programatice, la nivelulul Uniunii Europene, a necesităţii
de a menţine echilibrul corect între generalul mondializării şi
particularul local. Din păcate, tendinţele de imitaţie grăbită par
a fi mai puternice în acest moment, sub presiuni greu dacă nu
imposibil de evitat, şi din pricina extraordinarei proliferări a in-
formaţiei, dar şi a unor interese foarte prozaic-lucrative, pe care

marile economii şi marea finanţă internaţională le urmăreşte –
şi nu se poate ascunde acest fenomen - cu o tenacitate adesea
agresivă, ce nu mai trebuie demonstrată. De cele mai multe ori
chiar, nici nu e vorba de „imitaţie”, ci de transplantarea directă
unor practici cărora un insuficient de atent spieirt critic nu nu le
identifică corect impactul asupra unor contexte diferite faţă de
cele de origine. Lupta pentru conservarea identităţii, acolo unde
este ea cu adevărat de apărat, adică în cultură (dar nu numai)
este deja foarte dificilă şi nu va putea fi, cred, sprijinită în mod
real dacă această acţiune nu va depăşi stadiul de lozincă emfa-
tică, nesusţinută de fapte concrete care să reînvie o adeziune
frumoasă, cu nota ei de idealism luminos, numită patriotism,
noţiune acum grav compromisă în primul rând de o clasă poli-
tică ce s-a dovedit, încă din primele momente de după 1989, a
nu fi, aproape deloc interesată de... „interesul naţional”, ară-
tându-se preocupată mai curând de menţinerea abia camuflată
de ambalajul democratic a unor vechi structuri de putere, pre-
dându-se apoi, cu arme şi bagaje, unui Occident care a ştiut să
profite de slăbiciuniule morale a unor oameni puşi pe îmbogă-
ţire rapidă, într-un avânt nevrotic al ”acumulării primitive a ca-
pitalului”.

Asanarea societăţii româneşti, începând cu cei care ne
conduc astăzi ţara, ar fi condiţia sine qua non a regăsirii de sine:
prin reabilitarea educaţiei umaniste a tineretului, care trebuie
îndemnat să redescopere valorile autentice create de acest
popor în istoria sa dramatică, să redeştepte mândria pozitivă a
fiecărui cetăţean al acestei ţări, în stare să-i alimenteze ener-
giile construttive de care este urgentă nevoie, înscriindu-ne
demn în rândul popoarelor civilizate; legi corecte şi aplicate con-
secvent de o justiţie inclementă faţă de corupţia cvasigenerali-
zată şi atîtea altele... Modernizarea în contiunuare a ţării şi a
culturii ei aduse „în pas cu vremea” este un proces necesar, ine-
vitabil, însă aş zice că nu trebuie făcut „cu orice preţ”. Deja unul
uriaş a şi fost plătit, şi nu întotdeauna în favoarea unei moder-
nizări de substanţă, transformatoare de mentalităţi, ci prin
transferuri de „forme”, zisul „fond” fiind lăsat pe seama unei
„economii de piaţă” traduse la noi mai degrabă ca „piaţă a eco-
nomiei” altora... Să nu se înţeleagă din asemenea propoziţii vreo
atitudine de respingere izolaţionistă a procesului de uriaşă
transformare, pozitivă, în care este antrenată şi România de
azi, integrată într-o Europă care-i oferă şi îi mai poate da lecţii şi
exemple de bune practici în toate domeniile, ci expresia unei fi-
reşti aspiraţii de echilibrare între „european” şi „specific”, dacă
tot vorbim despre o „Europă a naţiunilor”. Repet, însă, doar cu
sloganuri patriotarde, nesusţinute de reforme reale şi de un spi-
rit critic pozitiv, întemeiat etic, nu se vor putea menţine şi încu-
raja energiile în stare să renoveze şi să dea noi speranţe de
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progres românilor aşa de adânc marcaţi de experienţa totali-
tară şi ispitiţi, dintr-un fel de comoditate vinovată, de noile re-
lativisme ale vieţii de azi.

În această ecuaţie dificilă dintre anţional şi universal,
ceva din spiritul maiorescian rămâne, aşadar, încă profund ac-
tual. „Conservatorismul organicist” nu poate fi preluat tale quale
– a observat-o încă E. Lovinescu -, dar o întărire a filtrului critic,
care să aprecieze corect justificarea şi soliditatatea unor pro-
iecte şi construcţii rămâne vitală chiar pentru o evoluţie în sal-
turi cum a fost şi mai este noastră. Atenţie, aşadar, la pasul bine
făcut, la obstinaţia pozitivă de a duce un lucru început până la
capăt... Nici perspectivele, multe pozitive, oferite de „mondia-
lizare” şi culturii noastre în epoca zisă „postmodernă” nu pot fi
bine asigurate, dacă nu vom avea luciditatea cerută de acel spi-
rit critic exigent selectiv la care cugeta, cu gravitate şi simţ de
răspundere patriotică, un Titu Maiorescu.

2. Susţinerea de către Maiorescu a autonomiei esteticului a avut
un rol imens în în edificarea unei literaturi de valoare, în timpul
său şi în deceniile următoare. Ce-i drept, criteriile sale de apre-
ciere erau încă destul de generale, deşi cu o bază filosofică so-
lidă, iar instrumentarul analitic al criticului s-a observat (de
către G. Călinescu, de exemplu) era destul de sărac. Maiorescu
a avut intuiţii mari, ca în cazul lui Eminescu ori Caragiale, un
gust relativ sigur, dar n-a fost şi un analist de texte. Gherea l-a
depăşit la acest nivel, în ciuda criteriilor amendabile ca excesiv
sociologizante şi reductibile la câteva „teze” edificatoare. În se-
colul XX, ca şi şi în ziua de azi, criteriul estetic „esenţialist” pre-
zintă evidente fisurări, procesul de evaluare a operelor de artă

acceptă cu mult mai multă uşurinţă extra-esteticul, îl inte-
grează, ba chiar face concesii uneori şocante în favoarea unor
asemenea exteriorităţi la care obligă, desigur, şi schimbările de
ponderi ale raportului dintre artă şi contextele social-istorice,
solicitând un grad mult mai înalt de participare şi refuzând ca in-
oportună şi chiar nedemnă, izolarea puristă în tradiţionalul
„turn de fildeş”. Reflecţiile din ultimele decenii insistă, de altfel,
asupra „relaţionismului” artei (la noi, despre o „Estetică între
mediere şi sinteză” vorbeşte, foarte recent, o carte remarcabilă
a lui Mircea Muthu), a complexităţii de factori care aproximează
esteticul într-o lume în care artefactul şi elementul natural co-
munică adesea, în care producţia de serie industrială a obice-
telor şi antrenarea produsului cultural în „economia de piaţă”
alterează adesea percepţia asupra valorii estetice. Conjugarea
unor factori atât de diferiţi în axiologia creaţiei artistice face mai
complexă şi mai dificilă judecata de valoare, dar are o greutate
semnificativă şi „autenticitatea” acelei creaţii, gradul de inves-
tiţie existenţială „directă”, mai puţin mediată simbolic decât al-
tădată, în construcţia unui întreg apreciat cândva din
perspectiva ca şi exclusivă a „frumosului”, „perfecţiunii” etc. În
această privinţă, Maiorescu avea limite explicabile şi o atitudine
în genere exclusivistă, ca mulţi dintre contemporanii săi. Însă,
orice s-ar spune, esteticul nu poate fi demis nici astăzi din pozi-
ţia centrală a argumentării valorii. O simplă comparaţie, foarte
la îndemână, în exponatele dintr-o vitrină Pop Art sau cu ready
mades-urile unui Marcel Duchamp şi marile capodopere, să
zicem, renascentiste sau chiar de epocă mai nouă, e suficientă
pentru a vedea diferenţele de valoare, chiar dacă suntem atenţi
la „relaţionismul” percepţiei obiectului trecut în Muzeu. În acest
an, de pildă, se aniversează centenarul celebrului urinoar al ar-
tistului amintit, botezat ironic „fântână”, dar evenimentul are
de fapt mai dfegrabă o valoare, imăportantză desigur, de sem-
nal al unor mutaţii în istoria artei şi a receptării ei, atrăgând încă
o dată atenţia asupra faptului că un obiect, fie şi foarte comun,
poate căpăta un fel de valoare, simbolică totuşi, prin deplasarea
într-un spaţiu... simbolic, cum e Muzeul. O artă extrem mini-
malistă are şi ea o semnificaţie în această istorie, dar, orice am
face, nu poate concura nici cu meşteşugul maeştrilor de altă-
dată, nici cu intensitatea şi consistenţa umanistă a mesajului
unor capodopere înscrise de mult în patrimoniul universal al
artei şi literaturii. Da, critica mai nouă ţine tot mai mult cont de
elemente extraestetice precum cele menţionate, dar nu va
putea trece niciodată peste cele câteva criterii de evaluare in-
trinseci obiectului construit de artist.

3. Răspunsul la această întrebare e implicit în cele precedente.
Societatea consumistă nivelatoare de astăzi, prea puţin atentă
la valoarea spirituală, în lumea în care totul se vinde, devine
marfă (Bacovia are despre această situaţie nişte versuri cele-
bre), cere replica – dar cât mai poate fi ea de fermă acum? – a
spiritului critic lucid şi avizat, capabil să distingă între grâu şi ne-
ghina parazitară. Altfel, vor apărea – au şi apărut – vameşi pre-
cum cei americani, care confundau capodoperele lui Brâncuşi
cu nişte simple obiecte de metal, puse pe cântare deloc este-
tice. Nu-i vorbă că nici statuile de bronz furate la noi după 1989
din parcuri şi chiar din cimitire n-au fost sustrase pentru a îm-
bogăţi colecţiile unor hoţi înzestraţi cu gustul frumosului, ci pen-
tru a fi valorificate foarte banal, ca orice bucată de fier vechi...
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Un adevăr de neclintit: Titu (sau T., cum obişnuia să semneze,
doar cu majuscula prenumelui) Maiorescu e fondatorul criticii li-
terare româneşti. Un rol susţinut de o mare vocaţie şi jucat cu
admirabilă prestanţă, în condiţii favorabile, irepetabile.
Vocaţia. Încă din anii adolescenţei sale vieneze şi ai studiilor la
Academia Teresiană se afirmă ca un june „strălucit” (epitet cîn-
dva în uz), de o inteligenţă acută, studios, perfecţionist, capabil
de performanţă înaltă. Într-o şcoală de elită, el, românul ajuns
între austriecii vorbitori nativi, ei, de germană, le va fi şef de
promoţie. Jurnalul pe care-l începe la Viena, în anii studiilor li-
ceale de la Teresianische Akademie, consemnează şi îndoieli,
complexe, singurătăţi, dar şi formidabila sa ambiţie de etern
premiant, care va face din el, de-a lungul întregii vieţi, un învin-
gător. Obţine rapid, pînă să împlinească 22 de ani, mai multe li-
cenţe şi titluri doctorale în litere, filozofie, drept la Berlin, Giesse
şi Paris. Între timp e privit în cercurile de studenţi români din
Austria, Germania şi Franţa ca un veritabil lider intelectual. Im-
presionează prin inteligenţa pătrunzătoare şi prin erudiţie, prin
rigoarea impecabilă a gîndirii şi prin amplitudinea viziunii socio-
culturale. Prin vocaţia de intelectual de clasă, esenţialmente ra-
ţionalist, de temeinică formaţie şi de un umanism profund.
Prestanţa. Deopotrivă un dat şi o imagine cultivată cu grijă şi cu
pedanterie, după cum o dovedesc numeroase notaţii din jurnal.
În primul rînd va fi contat vocaţia impunătoare, dar probabil că
şi ţinuta publică de mare sobrietate, solemn-elegantă a contri-
buit la acceptarea lui Maiorescu în rol de conştiiinţă culturală a
epocii. Colegii fondatori ai grupului junimist îl aşteaptă să re-
vină în ţară de la studii, nu se-apucă de treabă fără el. Are mai
puţin de 23 de ani cînd e instalat profesor plin la recent-înfiin-
ţata Universitate din Iaşi. La reuniunile Cenaclului din Casa
Pogor e privit ca un spiritus rector şi e ascultat cu tot respectul.
Se va fi lăsat şi el purtat de veselia junimiştilor, a ascultat şi el
şi se va fi amuzat de anecdotele care „primau”, întrerupînd lec-
turile serioase, patetice, lăcrămoase, dar figura i s-a profilat la
alt nivel, deasupra agitaţiunilor poetico-sentimentale ale cole-
gilor de grupare şi a „caracudei”, ca „minte limpede” a epocii,
vizionar al literaturii naţionale, de extinsă relevanţă socio-cul-
turală, validată şi politic, liderul intelectual devenind şi lider po-
litic, ministru, prim-ministru.
Condiţiile în care Maiorescu a devenit fondatorul criticii româ-
neşti n-au fost favorabile la propriu, conjunctura nu era deloc
roză, dimpotrivă: literatura autohtonă era încă foarte plăpîndă,
paşoptiştii abia „desţeleniseră” terenul şi trasaseră contururile
mari ale genurilor şi speciilor, populîndu-le cu producţii pe an-
samblu modeste, chiar dacă excepţii, nu multe, au fost. Însă „în-
apoierea”,

Deficitul era şi mai grav la capitolul reflecţiei teoretice şi al in-
terpretării. Lipseau conceptele şi metodele exegetice, nu fuse-
seră încă parcurse minimele etape de exerciţiu analitic care să
justifice existenţa celui de-al patrulea „gen”, alături de poezie,
proză, dramaturgie, deja conturate: critica. Or, tocmai „înapo-
ierea” crează premizele şi urgenţa unui mare gest fondator, şi
anume atunci cînd o generaţie, a paşoptiştilor, îşi încheiase
misia de „alfabetizare” scriitoricească şi sosise momentul ur-
mătorului „val”, care să crească mizele, să ridice ştacheta şi să
adauge „conştiinţa de sine”, eminamente critică, indispensabilă
unui spaţiu literar de performanţă. Importante în sine, antece-
dentele fuseseră modeste, mai degrabă general-culturale, şi dis-
continui (IInnttrroodduuccţţiiaa lui Kogălniceanu la DDaacciiaa  lliitteerraarrăă etc.).
Maiorescu va propune un salt brusc la alt nivel: o viziune amplă,
sistematică asupra domeniului.

Recunoscîndu-i – încă o dată – rolul şi marile, excepţionalele me-
rite, se cuvine să formulăm mai limpede, mai răspicat încă un
adevăr, complementar: fondatorul Maiorescu a fost – totuşi –
un critic mai ales contextual şi mai puţin, foarte puţin... textual,
adică aplicat, analitic. Mai explicit: a gîndit domeniul ca ansam-
blu, a transferat şi a şi elaborat el însuşi concepte structurante,
a diagnosticat etapa şi a indicat direcţia, pe fundalul cultural ge-
neral, dar a practicat rar, rarissim comentariul propriu-zis al
operelor literare. Şi mai brutal spus: fondtor al criticii, Maio-
rescu a fost mult prea puţin un... critic propriu-zis, un interpret
efectiv de texte!
Din motive evidente: la 1861-1862, cînd tînărul Titu revine în
ţară de la studii, la 1863, anul fondării Junimii, la 1867, cînd se
lansează CCoonnvvoorrbbiirriillee  lliitteerraarree şi Maiorescu îşi publică studiul
DDeesspprree  ppooeezziiaa  rroommâânnăă, căruia îi va da la tipărirea în volum, în
acelaşi an, titlul consacrat în posteritate, OO  cceerrcceettaarree  ccrriittiiccăă  aassuu--
pprraa  ppooeezziieeii  rroommâânnee  ddee  llaa  11886677, literatura noastră acumulase un
corpus de texte foarte restrîns cantitativ şi modest valoric. Bi-
lanţul includea mici „insule” medievale pierdute într-o „mare”
de compoziţii cu statut religios, pedagogic, administrativ, juri-
dic, istoriografic, pe alocuri expresive stilistic, dar fără intenţii de
„autonomie estetică”; şi frontul exuberant al începuturilor pa-
şoptiste, aşa cum au fost, furnizor de opere de pionierat. Se pu-
teau alege cele cîteva texte de vîrf, precum VViiiiaaţţaa  lluummiiii a lui
Miron Costin, OO  ssaammăă  ddee  ccuuvviinnttee a lui Ion Neculce sau IIssttoorriiaa  iiee--
rroogglliiffiiccăă a lui Dimitrie Cantemir (ŢŢiiggaanniiaaddaa se va publica abia în
1875 şi nu va circula rapid), dar nu sosiseră încă vremurile ex-
plorărilor şi recuperărilor care vor pune abia pentru următoa-
rele generaţii intectuale la dispoziţie fondul scrierilor noastre
medievale.

Ion Bogdan Lefter
Maiorescu în faEa textelor, în contexte



Încă o circumstanţă conjuncturală: abia constituită ca sistem,
la finele perioadei paşoptiste, literatura română era încă de-
parte de normalitatea unei producţii editoriale bogate, ritmice,
şi a unei receptări curente, în rubrici de cronici şi recenzii spe-
cializate. Să fi vrut şi Maiorescu tot n-ar fi avut ce şi unde să co-
menteze ca un critic aplicat.
Rezumînd: Maiorescu profită şi în acelaşi timp e victima unui
decalaj flagrant. Perfect profesionalizat prin studii în mari capi-
tale occidentale, în mari literaturi, el are privilegiul de a acţiona
într-una incipientă, care-i permite să joace rolul de fondator în
materie de gîndire critico-teretică, dar e şi prizonierul precari-
tăţii locale, asupra căreia nu se poate exercita decît ca un clini-
cian sever. Fundamentalele sale studii etalează o impresionantă
viziune de mare cuprindere, dar ele reprezintă şi o limitare la
nivelul lor altfel-înalt-conceptual şi macro-istoric: Maiorescu se
va rezuma la teorie, la diagnosticul cultural şi la filtrarea sever-
critică a începuturilor literare, general-artistice, socio-politice,
mergînd pînă la acroşanta ecuaţie explicativă a „formelor fără
fond”. Cînd e să treacă la acţiunea practică, liderul-„cap lim-
pede” e obligat de fragilitatea culturală pe al cărei fundal aparea
Junimea să se angajeze, împreună cu echipa, în construcţia in-
stituţională a cîmpului literar-artistic-socio-politic: cenaclul, re-
vista, reperele istorice şi conceptuale etc., continuînd cu
implicarea în aşa-numita „aripă junimistă” a Partidului Conser-
vator. Operaţiuni de amenajare contextuală a epocii, fără apli-
caţie exegetică asupra textelor.

Concret: oricît ar suna de „ireverenţios”, adevărul este că arti-
colele de critică propriu-zisă ale liderului Junimii sînt foarte
„subţiri”. Lipsindu-i exerciţiul curent al comentariului aplicat,
Maiorescu nu stăpîneşte instrumentarul genului, drept care în
puţinele sale comentarii despre cărţi şi autori va face doar si-
tuare generală şi observaţii primare. Se va ocupa în acest fel,
tîrziu, către finele secolului XIX şi la început de XX, cînd avan-
sase către senectute şi către Academie, de Ioan Popovici-Bănă-
ţeanul, de Victor Vlad Delamarina, de A. Naum, de I.Al.
Brătescu-Voineşti, precum şi, printre ei, de începuturile lui Oc-
tavian Goga şi ale lui Mihail Sadoveanu, bonificîndu-i pe toţi prin
prestigiul său, fără perspicacităţi critice speciale, fără nuanţe,
fără subtilităţi.
Cu cîţiva ani înainte, simţise în două rînduri că e obligatoriu să
se pronunţe în cazurile a doi foarte mari scriitori: scrisese în
1885 despre CCoommeeddiiiillee  dd--lluuii  II..LL..  CCaarraaggiiaallee şi în 1889 despre EEmmii--
nneessccuu  şşii  ppooeezziiiillee  lluuii. De notat şi faptul că, pe măsură ce anii şi
deceniile treceau, Maiorescu asistase la acumularea unei alte
literaturi decît cea pe care o evaluase în juneţe. Pe marii scriitori
pe care-i încurajase şi-i şi influenţase, ca indicator de „direcţie”,
şi chiar şi pe ceilalţi, de plan doi ori mai mărunţi, i-ar fi putut în-
soţi cu comentarii sistematice, cu cronici de carte, cu analize.
N-a făcut-o. Ce-i drept, conjunctura instituţională, de piaţă lite-
rară şi culturală, nu evoluase mult faţă de cea înainte-amintită,
de la startul Junimii: în anii ’70-’80 ai secolului XIX nu devenise
încă abundent fluxul noutăţilor editoriale autohtone şi nu că-
pătase ritmicitate receptarea în presă, încă nu exista la noi o
„critică de întîmpinare” care să stimuleze profesionalizarea exe-
getică. Iar viaţa, cariera, deminităţile publice îl purtaseră pe Ma-

iorescu spre alte ocupaţii cotidiene decît lectura, fişarea şi re-
cenzarea cărţilor.
Nici în cele două texte majore, consacrate lui Caragiale şi lui
Eminescu, interpretările nu sînt profunde. Maiorescu îl priveşte
pe Caragiale din perspectivă sociologică (indicînd „stratul social”
pe care comediile aceluia îl „înfăţişează”) şi morală (în apărarea
dramaturgului faţă de acuzatorii săi pudibonzi, de asemenea
adversari politici). Există şi adaosul de la republicare, unde e
menţionată, într-o notă de subsol, NNăăppaassttaa (scrisă ulterior co-
mediilor şi articolului), calificată drept „cea mai puternică con-
cepţiune dramatică a autorului”...
Despre Eminescu Maiorescu scrie într-un moment de evaluare
recapitulativă, la moartea celui care se impusese drept cel mai
important scriitor lansat sub tutela sa, încît perspectiva e inte-
gratoare, de „medalion de autor”. Textul cuprinde o concisă sin-
teză biografică şi de personalitate, după care, tot pe scurt, în
doar cîteva pagini, Maiorescu schiţează o intepretare a operei în
termenii din CCeerrcceettaarreeaa  ccrriittiiccăă...... („condiţiunea ideală” şi „con-
diţiunea materială” a poeziei): „bogăţia intelectuală” e trans-
misă printr-o „formă frumoasă”. Argumentele stilistice sînt
sărace: mentorul junimist laudă inspiraţia folclorică a versurilor
eminesciene („înrudirea cu poezia populară”), rimele „surprin-
zătoare”, noi („nouă”), numele proprii preluate din alte domenii
şi „forma clară”. Micul studiu rămîne un reper în exegeza emi-
nesciană prin asumarea autoritară a judecăţii de maximă va-
loare. Preambulul se deschide cu premiza conform căreia
„Tînăra generaţie română se află astăzi sub influenţa operei
poetice a lui Eminescu” şi se închide cu constatarea şi mai fermă
cum că „Eminescu face epocă în mişcarea noastră literară”; iar
finalul e al splendidului paragraf mult-citat, unde apare şi ideea
„geniului”: „Acesta a fost Eminescu, aceasta este opera lui. Pe cît
se poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va în-
cepe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma limbei
naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă
înfăptuire pînă astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dez-
voltarea viitoare a vestmîntului cugetării româneşti”.
Oricum – prea puţin pentru o operă de critic literar propriu-zis,
aplicat!

Iată – aşadar – un paradox inaugural: fondatorul criticii literare
româneşti n-o ilustrează decît pe ici, pe colo, prin părţi neesen-
ţiale! „Părinte” al genului, Maiorescu nu beneficiază de con-
texte/ condiţii favorabile pentru a-l şi exersa efectiv. Ceea ce –
sper că se înţelege – nu-i diminuează cu nimic extraordinarele
merite de intelectual vizionar şi de constructor cultural, de teo-
retician al literaturii şi al spaţiului public. E – însă – un critic doar
în sens larg, cu contribuţii mai ales meta-disciplinare, funda-
mentale, căci – da! – fondatoare; nu şi un critic „de meserie”,
practicant.
Pentru posteritatea sa, pentru generaţiile „post-maiorescene”
inventariate la un moment dat de către E. Lovinescu şi pentru
cele ulterioare, esenţială rămîne insistenţa asupra valorii este-
tice, asupra „frumosului”, a „formei frumoase”. Cu ori fără in-
tenţie, succesorii l-au emulat şi continuă să-l confirme în acest
punct pe iniţiator (excepţie făcînd doar sociologii literaturii şi
restul „contextualiştilor”...).
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Fireşte, au fost analizate şi rămîn de reinterpretat – rînd pe rînd – toate dimensiunile
personalităţii maioresciene şi toate compartimentele operei, de la studiile de teorie
literară şi socio-culturală la discursurile politice şi la jurnal.
Cît despre ţinuta, prestanţa şi, peste toate, raţionalitatea structurală a lui Maiorescu,
ele l-au determinat pe acelaşi E. Lovinescu să-l transforme într-un model etic. Cei doi,
bătrînul fost mentor al Junimii şi tînărul viitor mentor al Sburătorului, nu se apro-
piaseră în anii în care au fost contemporani (întîiul avea să se stingă în 1917). Dar
mai tîrziu, la finele anilor ’30 şi la începutul anilor ’40 ai secolului XX, cînd Lovinescu,
ajuns la rîndul său către apus, lucrează la „ciclul maiorescian”, erau vremuri de ofen-
sivă dezlănţuită a naţionalismului. Marele critic modernist, beneficiar al moştenirii lă-
sate de „mintea limpede” a junimistului, o opune simbolic iraţionalităţii agresive.
Emblematic, memorabil – paragraful final al monografiei TT..  MMaaiioorreessccuu (1940): „Soarta
lui Maiorescu a fost să rămînă actual şi astăzi, adică după trei sferturi de veac şi, din
nefericire, încă pentru multă vreme. În materie de cultură evoluţiile nu sînt nici per-
petui, nici liniare; cînd crezi că ai pus mîna pe ţărm, un val te smulge departe în larg;
pînza ţesută ziua se desface noaptea; apele se ascund sub nisip şi ciulinul creşte pe
marmura cetăţii ruinate; în adăpostul limpezit odinioară îţi umple ochii cerneala no-
rilor învolburaţi. Optimismul nostru trebuie să fie însă la fel cu cel al lui Maiorescu:
birui-va gîndul, cum spunea înţelepciunea cronicarului şi inscripţia criticului deasu-
pra uşii bibliotecii. Altfel, la ce am mai trăi? La răspîntiile culturii române veghează ca
şi odinioară degetul lui de lumină: pe aici e drumul. Autoritatea i s-a menţinut şi as-
tăzi pentru că pleacă din înseşi izvoarele spirituale fără moarte ale logicei, ale bunu-
lui-simţ, bunului gust, şi s-a realizat într-o formă pură, fără vîrstă”...
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________

Sub acest titlu, MMaaiioorreessccuu  îînn  ffaaţţaa  tteexxtteelloorr,,  îînn  ccoonntteexxttee, am dezvoltat un „punctaj” în cadrul Colocviului anual de critică al Filialei Bucu-
reşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din România, ediţia a VII-a, desfăşurat pe 1 aprilie 2017, la Clubul bucu-
reştean Calderon, cu următoarea temă generică: MMaaiioorreesscciiaanniissmmuull  ––  oo  ffeennoommeennoollooggiiee  aa  iinntteerrpprreettăărriiii  ooppeerreeii  lliitteerraarree. Text scris pentru
EEuupphhoorriioonn. (I.B.L.)
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Pentru Titu Maiorescu, afirmarea adevărului, în core-
laţie cu sancţionarea minciunii, a reprezentat o vocaţie dintot-
deauna, un deziderat şi o axiomă a întregii activităţi critice.
Modul în care mentorul junimist ştie să pună degetul pe rănile
culturii noastre aflate în plină impostură inflaţionistă, cu tare
instituţionale ce necesitau urgente corecţii, este cu atât mai tul-
burător cu cât Maiorescu pare să fie singurul capabil să vadă
neadevărul ca neadevăr, într-o literatură neaşezată, denunţând,
de pildă, în Răspunsurile „Revistei contimporane”, din 1873, „lu-
crul cel mai grav ce se poate întâmpla în publicitate, de răspân-
direa neadevărului cu bună-ştiinţă că este neadevăr”. Raportul
inconstant, fluctuant şi adesea paradoxal dintre adevăr şi
eroare, postulat ca pecete indelebilă a gândirii umane este dez-
văluit de Maiorescu, într-un articol mai puţin comentat, Despre
progresul adevărului în judecarea lucrărilor literare, 1883: „De
aceea, adevăraţii luptători pentru progres sunt cei ce-au îm-
părtăşit ei înşişi mai nainte vechea eroare şi au găsit în chiar
dezvoltarea lor internă argumentele pentru noul adevăr”. Sunt,
în aceste cuvinte ale lui Maiorescu, şi prefigurări ale ideii de re-
vizuire, adusă la desăvârşire de Lovinescu.

Trebuie să observăm că în articolul Neologismele, din
1881, Maiorescu rememorează şi amendează propria sa poziţie
susţinută în 1874, recunoscând unele repere teoretice mai de-
grabă parţiale, datorate contextului lingvistic anterior ce nu ex-
cludea unele pusee polemice: „încercasem cea dintâi formulare
a unor regule pentru primirea şi respingerea lor, dar o încerca-
sem numai în treacăt şi cu acel ton agresiv şi oarecum frag-
mentar ce eram pe atunci încă siliţi să-l avem contra
numeroşilor noştri adversari”. Tot în Neologismele, Maiorescu
explorează relaţia dintre afect şi cuvânt, dintre semnificaţii şi
sentimente, subliniind că o astfel de corespondenţă are capaci-
tatea de a configura ţesătura intimă a existenţei unui individ şi
a unui organism etnic în ansamblul lui („în realitatea vieţei su-
fleteşti cuvântul este un complex de înţelesuri şi de simţiri care
nu există niciodată singuratice, ci sunt totdeauna legate cu în-
ţelesurile şi simţirile din alte cuvinte şi alcătuiesc astfel între ele
ţesătura cea trainică a personalităţii unui individ, ca şi a unui
popor”). Aceeaşi postulare a adevărului expresiei poetice o re-
găsim în studiile maioresciene în care sunt stabilite regulile dic-
ţiunii lirice. Poeţii, sugerează Maiorescu, sunt purtători ai unui
adevăr intim, lăuntric, ce are logica lui inconturnabilă, chiar
dacă discursul poetic încalcă „elementare regule a conceperii
întrebuinţând comparări false sau pline de confuzie” (O cerce-
tare critică asupra poeziei române de la 1867). Poezia este, în ac-
cepţiunea criticului, din sfera indefinibilului şi a imprevizibilului,
ea urmând meandrele afectelor şi o regulă a economiei frazării:
„Prin urmare, regula ce o scoatem pentru poezie din această
considerare a afectelor se poate exprima în mod negativ: poe-
zia să nu se întoarcă în jurul aceleiaşi idei, să nu se repete, să nu
aibă cuvinte multe pentru gândiri puţine”. În acelaşi timp, poe-

zia sublimează, transformă, transfigurează ori hipertrofiază
substanţa sa proprie („O altă regulă negativă ce se poate învăţa
din acelaşi punct de asemănare între poezie şi pasiune este ca
poetul să nu-şi înjosească obiectul. Dispoziţia poetică se înalţă
peste sfera de toate zilele”), chiar dacă adesea recurge şi la di-
minutivare („numai acolo unde anume prin micimea obiectului
se produce impresiunea cea mai marcantă, numai acolo dimi-
nutivul poate avea locul său special”). Nevoia de adevăr pe care
o subliniază, în multiple moduri şi circumstanţe, Maiorescu re-
iese şi din clarificările şi autoclarificările pe care le încorporează
în articolele sale. Definitorie mi se pare o astfel de poziţie lip-
sită de orice echivoc, în care criticul junimist se apără de acu-
zaţia de „cosmopolitism” care i-a fost adusă: „nicio singură
propoziţie scrisă sau pronunţată de subscrisul îndeosebi nu sus-
ţine cosmopolitismul; atât subscrisul cât şi ceilalţi membri ai
«Junimii» din Iaşi sunt partizani ai ideii naţionalităţii şi s-au pro-
nunţat totdeauna în acest înţeles”. Posteritatea lui Titu Maio-
rescu este legitimată, înainte de toate de această căutare
continuă a adevărului, din care se naşte însăşi identitatea pro-
fundă a culturii române moderne.

Iulian Boldea
Nevoia de adevăr
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Relectura textului maiorescian O cercetare critică asu-
pra poeziei române de la 1867 ne oferă nu doar surpriza de a re-
frecventa cu folos un excurs încă actual din multe puncte de
vedere, dar şi prilejul de a constata câteva intuiţii care premerg
vizionar unor celebre elaborări teoretice din secolul următor.
Nu am putea vorbi tocmai de un protocronism (horribile dictu!),
ci mai degrabă de un simţ exact al valorilor, de fineţea unei re-
flecţii care – avant la lettre – distinge şi discerne cu măsură, pune
degetul pe rană.

Ne interesează acum cu precădere rolul pe care îl joacă
imaginea în luminarea gândirii cuvântului, în nedeterminatul
întâlnirii dintre frumos şi adevăr. Vorbim de un nedeterminat
întrucât nicio funcţie estetică ori logică nu condiţionează apari-
ţia iconică, vizibilitatea cuvântului poetic reieşind doar din pro-
pria-i rostire; nu frumosul face imagine, nu ideea se reflectă în
oglinda cunoaşterii, ci imaginea însăşi pune cuvântul în condi-
ţia frumosului, dă ideii valoare de adevăr, cu atât mai pregnantă
cu cât aceasta din urmă se manifestă în materie sensibilă. Ros-
tirea poetică, redusă la esenţa ei (adică „rostirea esenţială”, în
termeni heideggerieni), nu e altceva decât „un mijloc de a deş-
tepta imaginile şi noţiunile corespunzătoare cuvintelor”, altfel
spus – din perspectiva unei estetici a receptării – ceea ce se
spune în poem, la modul poetic, rezonează în conştiinţa celui
care-l citeşte, se trezeşte vorbind el însuşi într-o limbă pe care
nu o cunoaşte. Este chiar „vocea lecturii: în text, numai cititorul
vorbeşte”, spune Roland Barthes, căci în el – adaugă Jean Sta-
robinski – „se produce un travaliu prin desfăşurarea limbajului
operei”. În poem doar cititorul vorbeşte, vede mai mult decât i
se spune. Travaliul creator e un dat definitoriu – obligatoriu – al
lecturii, căci „materialul poetului”, notează Maiorescu, „se cu-
prinde numai în conştiinţa noastră şi se compune din imaginile
reproduse ce ni le deşteaptă auzirea cuvintelor poetice”. Deşi
aceste imagini nu sunt tocmai reproduse ci produse ca atare în
conştiinţa imaginantă, ele arată ceea ce cuvântul spune, fac în-
ţelesul vizibil, ba chiar deschid orizontul nespusului, propun ne-
cunoscutul ca o veritabilă invitation au voyage. Astfel că prima
condiţie, materială, ca să existe poezie este „ca să se deştepte
prin cuvintele ei imagini sensibile în fantezia auditoriului”. Nu
există creativitate poetică fără „imaginaţiunea sensibilă” aptă
să nască imagini. Imaginea ar fi o idee frumoasă, „o idee învă-
lită şi încorporată în formă sensibilă” pe care cuvântul poetic ar
trebui să o reproducă. Transpare aici o idee care va fi reluată de
Tudor Vianu cu referire la zona stilistică individuală văzută ca
formă adăugată de intenţia reflexivă, peste ştirea nudă supra-

punându-se aureola unei ambianţe subiective. Dincolo însă de
această înţelegere oarecum mecanică a faptului estetic, cu ade-
vărat semnificative sunt cuvintele care au puterea să „deştepte
imagini de sensibilitate adecvate cu obiectul ei”. Ce sunt imagi-
nile adecvate cu obiectul sensibilităţii? Şi, mai întâi, care e obiec-
tul acesteia?

Din moment ce „poezia nu află în lumea fizică un ma-
terial gata pentru scopurile ei”, ea trebuie să-şi inventeze sco-
pul, să-şi creeze singură propriul obiect. Obiectul ei, prin
urmare, este să afle prin cuvânt modul de a mobiliza conştiinţa
şi de a o orienta spre un alt orizont de sensibilitate. Conştiinţa
sensibilă e conştiinţa afectată, pusă în tensiunea confruntării
cu o lume care nu i se dă ca atare, dar care o cheamă în noua ei
alcătuire. Nu intră aici însă decât prin puterea sa imaginantă,
conlucrând în imaginaţie cu ceea ce i se propune în rostire. Im-
aginile dau formă vizibilă lumii în care se pătrunde, se adec-
vează obiectului noii sensibilităţi, duc cuvântul mai departe.
Altfel spus, sunt un mijloc „de a ne sensibiliza gândirea cuvin-
telor”, de a afla forma potrivită în care cuvântul gândirii nu mai
e cuvânt gândit, ci văzut în materia sa sensibilă. Un risc major
semnalat de Maiorescu în această privinţă este „pierderea cres-
cândă a elementului material în gândirea cuvintelor” în favoa-
rea abstractizării şi deci a atrofierii sensibilului în cuvântul
prozaic necreator de imagine. Dacă „gândirea cuvântului, care
gândire avea la început trup şi suflet, şi-a pierdut cu timpul tru-
pul şi şi-a păstrat numai sufletul, un suflet rece şi logic”, misiu-
nea poetului este „să încălzească acest product şi să resusciteze
în imaginaţiunea auditorului trupul evaporat din vechile con-
cepţiuni de cuvinte”. Un mijloc de resensibilizare a acestei gân-
diri ar fi alegerea  cuvântului celui mai puţin abstract. Problema,
tratată şi de T. Vianu – care aminteşte de aşa-numitul abstract
evocativ – va fi discutată amplu de Hans-Georg Gadamer cu re-
ferire la unitatea fisurată a limbajului poetic saturat cultural,
dar incapabil să vorbească pe înţelesul tuturor. Pe de o parte,
cuvântul e luat de „valurile comunicării” care îl banalizează, îi
toceşte semnificaţiile, înscriindu-l pe orbita moartă a stereoti-
purilor. Vina, în această situaţie, nu e a cuvântului, ci a gândirii
care, în loc să gândească pentru a putea vorbi, vorbeşte – ia cu-
vântul – chiar în locul dezertat de ea însăşi. Pe de altă parte, cu-
vântul poeziei, în cazurile extreme, se închide în sine, căci,
dorind să spună cât mai mult cu putinţă, sfârşeşte prin a-şi er-
metiza semnificaţiile. El nu mai vorbeşte decât pentru sine, pen-
tru propria glorie pe care nimeni nu o vede, întrucât nimeni nu
e chemat să o celebreze. În primul caz, avem cuvântul obscur

Dorin Ștefănescu
Gândirea cuvântului
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înstrăinat de propria esenţă; în al doilea, cuvântul obscur amu-
ţit în slăvirea de sine. În ambele cazuri, unitatea de sens a dis-
cursului este respinsă, pusă în criză.

„Rezultatul însă pentru artă – potrivit lui Maiorescu –
este că poetul nu mai poate întrebuinţa toate cuvintele limbei
simplu, aşa precum sunt admise astăzi pentru însemnarea
obiectelor gândirii lui, ci trebuie (...) să aleagă dintre toate cu-
vintele ce exprimă aproape acelaş lucru pe acele care cuprind
cea mai mare doză de sensibilitate potrivită cu închipuirea fan-
taziei sale”. Operaţia de selecţie reprezintă un act de sensibili-
zare (chiar de „romantizare”, în termenii lui Novalis), de
adecvare a sensibilului la dinamica imaginaţiei creatoare. Pro-
blema va face carieră, Maiorescu fiind un precursor notabil în
ilustrarea şi apărarea principiilor ce stau la baza finalităţii pur
estetice a operei de artă. „Atât timp cât cuvintele folosite nu
sunt decât semne intelectuale [„semne uscate” spune Maio-
rescu, n. n.], avem doar poezie latentă sau difuză, poezie vir-
tuală, şi nicidecum poezie adevărată” (Henri Brémond). Într-o
scrisoare adresată aceluiaşi Brémond, Paul Claudel observă că,
spre deosebire de cuvintele obişnuite care sunt folosite „nu prin
faptul că ele semnifică obiectele, ci prin faptul că le desemnează”,
poetul recurge la lucrul pur, nu cu valoarea de folosinţă coti-
diană (acolo unde – precum monedele – cuvintele îşi pierd chi-
pul şi îşi şterg imaginea sensibilă), ci „în plenitudinea sensului
său”. La rândul lui, T. Vianu subliniază că în operele de artă „re-
găsim un înţeles pe care nu-l putem subordona unui concept
sau unei legături de concepte precise, un înţeles mai bogat şi
care, debordând necontenit conceptul, provoacă lucrarea ni-
ciodată limitată a restabilirii înţelesului”. Restabilirea sensului în
plenitudinea sa înseamnă tocmai sensibilizarea gândirii cuvân-
tului prin imaginile pe care acesta le naşte în imaginaţia citito-
rului. Un cuvânt care – acum – e mai degrabă subînţeles decât
înţeles, care – prin apariţia sa iconică – lasă să se înţeleagă, dă
de înţeles şi de gândit. Este chiar ceea ce îl salvează de „proza”
vorbirii şi de retorica proprie, căci el nu e liber decât în aluzia
unei spuneri non-pertinente, în sugestia rostirii non-ostensive.
Poetul nu face altceva decât să se lupte cu uscăciunea terme-
nilor pur comunicativi, cu locurile comune sau cu vulgaritatea (e
de discutat însă dacă vulgaritatea limbajului este doar a limba-
jului şi nu a realităţii căreia îi dă glas). „Izbânda miraculoasă a
poeziei”, şi paradoxul ei totodată, constă în a plasticiza limbajul,
a-l face mai sugestiv, mai expresiv: „S-ar putea spune că poetul
merge în contra curentului limbii, că el urcă panta pe care limba
coboară”, pentru că limba poetică nu mai comunică un mesaj
sau o informaţie, nemaifiind instanţa unui discurs pragmatic, ci
sugerează într-un mod indirect, ocolitor, nu relatat ci transla-
tat. Un cuvânt care nu doar îşi recapătă trupul, ci – prin întru-
parea sensibilă – îşi „încălzeşte” sufletul, îi conferă acestuia
cadrul imaginal al apariţiei. Iar pentru „a renaşte din nou im-
aginile în frumuseţea lor primitivă”, recomandă Maiorescu,
obiectul gândirii trebuie să fie cuvântul însuşi, sensibilizat, pus
în raport cu altul, „şi cu cât această paralelă este mai nouă şi
mai frapantă, cu atât imaginaţia este silită a-şi construi figurile
sensibile cuprinse în cuvinte”. Chiar dacă nu în aceiaşi termeni,

Pierre Reverdy va pleda pentru acelaşi raport mediator care
naşte imaginea în noutatea ei frapantă: „Specificul imaginii pu-
ternice este acela de a proveni din alăturarea spontană a două
realităţi foarte îndepărtate cărora numai spiritul le-a surprins
raporturile”.

Poezia dă glas şi posibilitate de expresie imaginilor în
stare genuină, noutatea acestor alcătuiri formale in nuce repre-
zentând o garanţie de valoare. În concepţia lui Maiorescu im-
aginea asta face: dă formă sensibilă gândirii abstracte. Dar – se
cuvine adăugat – „această imagine trebuie să fie potrivită cu
gândirea”. Ce înseamnă că o imagine poetică se potriveşte cu
actul prin care o gândim? Dacă se adecvează cu cogitabilul sen-
sibilizat, acesta nu îşi mai marchează diferenţa, intră în cores-
pondenţă cu noul orizont care i se deschide. „Forma sensibilă
corespunzătoare” e tocmai cea care expune iconic sensul, în
consens cu ceea ce e înţeles şi ca atare văzut şi cu ceea ce e
văzut pentru a fi înţeles. Un cerc hermeneutic implicit, inerent
raportului ce leagă actul de creaţie şi actul de receptare . Îngri-
jorarea lui Maiorescu nu e tocmai exagerată atunci când con-
chide că aceste „adevăruri fundamentale ale literaturii (...) sunt
astăzi pierdute din conştiinţa tinerei noastre generaţii”. Dacă
poetul nu poate fi nou în idee, în schimb originalitatea sa pri-
veşte forma sensibilă în care exprimă ideea, oferind-o imagina-
ţiei cititorului. Mai trebuie spus că această teză e valabilă atunci
ca şi acum, când poeţi minori lipsiţi de viziune propun pseudo-
lumi minimaliste, marcate de relativism prost înţeles şi de re-
ducţionism neasumat? Dacă ar fi să aplicăm criteriile
maioresciene la producţiile lor poetice, am spune că acestea nu
îndeplinesc nici condiţia materială (a sensibiliza în imagini gân-
direa obiectelor), nici condiţia ideală (obiectul poetic ca expre-
sie a unei simţiri sau a unei pasiuni). Ele dau glas unui dublu
viciu, de gândire şi de imaginaţie: „o fantezie seacă de imagini
originale şi o inimă goală de simţiri adevărate”. Expuse „vicisi-
tudinii mobile a zilnicelor interese”, au „cuvinte multe pentru
gândiri puţine”. Înjosindu-şi obiectul – şi uneori, mai grav, din
lipsă de obiect – , înlocuiesc profunzimea trăirii cu jocul steril al
formelor (fără fond), afişând teatral – de nu chiar teribilist ori
mizerabilist – o sensibilitate mimetică, de import.

Dacă îi dăm dreptate lui Maiorescu atunci când spune
că „duşmanul cel mai mare al poeziei este tocmai cuvântul”,
sensibilitatea de mâna a doua amintită mai sus se devoalează
şi mai bine, trădându-şi golul. Pactizând cu duşmanul, ea pune
cuvântul în situaţia de a spune mult fără a arăta nimic. Un fel de
flux empatic ar trebui să-l facă pe cititor să participe la un joc
ireal, pe care – de fapt – nimeni nu-l joacă. Ceea ce spune acum
cuvântul nu poate fi gândit, ci doar comunicat; nicio imagine nu
pune gândirea pe urmele sensului, nu trezeşte lucrarea înţele-
gerii. Am văzut că „materialul poeziei nu sunt cuvintele, ci im-
aginile deşteptate prin cuvinte”. În opera de artă poetică, ceea
ce spune cuvântul se arată dincolo de o simplă referinţă sem-
nificantă, dându-se ca prezenţă perceptibilă care conţine un ele-
ment de vizare, de trimitere „spre o posibilitate de împlinire
nedefinită” (Gadamer). Or tocmai această indeterminare des-
chisă este unitatea creatoare de semnificaţii care se oferă înţe-
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legerii – sau apare ca înţeles – , arătând spre ceva de dincolo de
discurs şi în acelaşi timp arătând ceva ce transcende referentul
real. Altfel spus, cuvântul poetic se arată pe sine neîncetând să
arate spre ceva de dincolo de sine. Se prezintă ca orizont sem-
nificant, ca deschidere nedeterminată sau ca distanţă în care
imaginile sunt posibile. De aceea, precizează Maiorescu, ori-
zontul cuvintelor nu se deschide „atât în ceea ce spun, cât în
ceea ce reţin şi ce lasă în liberul joc al fantaziei lectorului”. Iar
ceea ce se reţine se subînţelege, arată nespusul dintre cuvinte,
punând în joc libertatea imaginaţiei: „un rest inexprimabil al
adâncului inimei”. Este chiar rolul cititorului implicat – implicit
(cum spune Iser) – de a umple golurile nespusului, de a parti-
cipa la lucrarea imaginii imaginate. O afirmă explicit Maiorescu,
prefigurând una din premisele esenţiale ale teoriei efectului es-
tetic: „simţământul pentru care eu n-am aflat expresie în cu-
vinte reprodu-ţi-l tu prin propria simţire, şi, cu imaginaţiunea
înviată prin puţinele mele indicări, scoate la lumina conştiinţei
tale ceea ce este ascuns în cugetul meu”. Reproducerea este
tocmai reţinerea imaginantă, dar fără intenţionalitate, căci ceea
ce e ascuns e imaginat dincolo de experienţa pură a obiectului,
intuit în lumina unei conştiinţe fără locuitor (în termenii lui Mer-
leau-Ponty). Astfel încât „condiţia constitutivă pentru imaginare
[condiţia ideală, n. n.] rezidă tocmai în faptul că se referă la ceea
ce nu este dat sau este absent, care ajunge la apariţie prin ea”
(W. Iser). Ceea ce se vede – în şi prin înţelegere – este imaginea
unei absenţe referenţiale, a non-datului unui semnificabil ne-
manifestat, iar acest non-obiect ajunge la înţelegere sub pragul
conştiinţei intenţionale, apare întrupat ca imagine.

„Obiectul poeziei este o idee”, precizează Maiorescu,
ce se distinge de ideile obişnuite, „înălţându-se peste sfera lor”.
Pătrunsă de simţirea poetică, este o idee sensibilă, văzută ca im-
agine, intuită şi gândită prin modul în care cuvântul însuşi se
rosteşte. Ar fi vorba de o deconstrucţie a ideii în imagine, de
ideea unei imagini fără idee? Mai degrabă de un soi de Aufhe-
bung, căci ceea ce ea arată în plus (par surcroît, ar spune Ri-
cœur), peste sfera celor cogitabile, este inexprimabilul ca atare,
ceea ce – neputându-se spune şi gândi – dă de spus şi de gândit.
Donaţia unui rest care rămâne de gândit. Pentru a ilustra
această idee, criticul apelează la o comparaţie sugestivă: „Când
curentul electric se transmite dintr-un loc în altul, numai o parte
a lui merge pe firele văzute de metal: o altă parte, tot aşa de
esenţială, străbate în ascuns prin pătura umedă a pământului.
Tot aşa, în lumea inteligenţei, cuvântul zis este numai un frag-
ment al raportului ce se stabileşte între suflet şi suflet: restul [s.
n.] se acordă pe tăcute şi formează ascunsa armonie a simţiri-
lor omeneşti”. Cuvântul zis trimite către cuvântul inter-zis al
gândirii care îi imaginează absenţa, ca rest scos din ascundere,
ieşit din tăcere. Între cuvânt şi imagine se stabileşte acelaşi ra-
port ca şi între sunet şi sens: „cea mai preciză legătură între son
şi idee”; unitate invocată şi de Valéry, cu trimitere, într-un alt
context, la poemul ca „sărbătoare a Intelectului”, la exigenţa
„d’enchaîner, comme il faudrait, une analyse à une extase”. Căci
în imagine, ideea sună, face să răsune cuvântul, să arate mai
mult decât spune. Deşi gândirea are tendinţa de a lărgi orizon-

tul lucrurilor („lucrurile gândite iau dimensiuni crescânde”), im-
punând „o nouă privire a obiectelor sub impresiunea simţă-
mântului şi a pasiunii”, ideile poetice sunt „reduse la un cerc
mai strâmt de privire” (în cazul poemelor concise). Gândirea
aduce la expresie nu doar sensul întreţesut în cuvinte, ci şi un
mod nou de privire a lucrurilor, o fuziune a sensului cu un „val
de imagini evocate sau stârnite” (P. Ricœur). Cu cât cercul privi-
rii e mai restrâns, cu atât perspectiva pe care o deschide e mai
adâncă. Multum in parvo, aceasta pare să fie condiţia poeziei
adevărate, economia mijloacelor poetice fiind invers proporţio-
nală cu bogăţia semnificaţiilor şi potenţarea iconică. Ideile devin
vizibile, ex-staziate – şi exhibate – într-o formă în care ele îşi
transcend cuprinsul, pot fi privite aşa cum sunt imaginate.

Acum, ideea se odihneşte fericită – precum zeii schel-
lingieni – în rama unui tablou care o pune în vedere. O idee sim-
ţită, pusă în pasiunea care îi însufleţeşte manifestarea sau,
kantian vorbind, o „idee estetică” formată pe baza intuiţiilor
operante în imaginaţie. În „repaosul inteligenţei”, ea nu e un
produs al gândirii, nu conturează locul unei monstraţii. Liberta-
tea ei de expresie constituie „un liman de adăpost”, situl unei
imagini ce conferă dinamicii intelective o „linişte salutară”. Gân-
direa cuvântului ia cuvântul aşa cum ar lua lumină; ea „trebuie
să fie ascunsă în versuri precum substanţa nutritivă într-un
fruct” (P. Valéry). Poemul asta face: „dă liniştea contemplativă şi
un repaos intelectual”. Adevărul subiectiv pe care îl promovează
nu e însă unul limitat; e un adevăr al esenţei, întrucât nu se re-
feră la un adevăr, ci este chiar adevărul. Adevărul participă la
creaţia cuvântului poetic pentru că spunerea sa se împleteşte
cu prezenţa de sine. Întrucât „ceea ce este evocat prin cuvânt
este prezent”, dându-se ca prezenţă a ceea ce spune, „cuvântul
poetului îşi împlineşte singur făgăduinţa şi respinge orice în-
cercare de verificare din afară” (Gadamer). Adevărul nu vor-
beşte, ci luminează vorbirea, mărturiseşte pe cuvânt,
„introducând o suflare de idealism în existenţa de toate zilele”.
Idealism ce nu înseamnă o abatere de la cuvântul comun, ci de
la cel nepotrivit („Pentru poet – spune Novalis – limba nu e ni-
ciodată prea săracă, ci prea generală”). Digitaţia ideilor dă ade-
vărata măsură a simţului limbii. Intonate individual, ele
reverberează universal. Este chiar „impresia frumosului”, di-
mensiunea majoră a entuziasmului poetic. Aspect la care Ma-
iorescu revine în Despre progresul adevărului în judecarea
lucrărilor literare (1883): „Numai acea idee şi acea simţire care
prin coprinsul ei şi din chiar izvorul ei s-a înălţat peste interesul
strâmt  al individului şi a găsit în capul celui ce o produce acel
prisos al concepţiunii care îi dă valoarea universală”, numai ea
produce „entuziasmul impersonal pentru ceea ce ştii că este
adevărat în gândirea ta şi pentru ceea ce simţi că este frumos în
închipuirea ta”. În entuziasmul impersonal, adevărul gândirii se
conjugă cu frumosul imaginaţiei. Mai mult, suspensia contem-
plativă este o reducţie la esenţă, acolo unde adevărul este fru-
mos în rostirea sa epokhală, în cuvântul prin care gândirea se
pune în vedere.                                                                              



14 2 / 2017

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

Într-un timp considerat a fi plasat sub semnul informaţiei,
ceea ce înseamnă în primul rînd comunicare, acea parte de su-
prafaţă imediată a mecanicii transmiterii textului, a oricărui text,
delimitată de prezenţa acestuia ca fapt constituit, pe de o parte,
și, pe de alta, de iminenţa contactului cu un destinatar, este privită
ca stare de „naturalitate”: e un punct de pornire îndeajuns de cu-
noscut, încît consacrarea sa la nivelul locului comun face inutil
orice comentariu. Dincolo de acest moment și subsecvent lui, dar
tot fără a depăși semnificaţia unui parcurs firesc și, în această lo-
gică, neaccidentat, se află ecranul destinaţiei, pe care proiecţia
textului se cere cunoscută și înţeleasă, în virtutea necesităţii unei
relaţionări justificative; altfel spus, textul și proiecţia sa devin con-
diţii ale existenţei mișcării, ale posibilităţii comunicării unui mesaj
oarecare, la rîndul lor nedesprinse de o realitate necontroversa-
bilă. Dar de aici înainte, contaminate de pulsaţiile modalului, fi-
rescul și pragurile necesităţii simple se elasticizează, apoi se extind
pînă la a-și asuma imprevizibilitatea, complexitatea inundă toate
aliniamentele, culminînd cu faptul că planșa mesajului introdus
în text și purtată de acesta este decriptată, prelucrată și dizolvată
pînă la urmă, pe principiul indeterminării, al unei variabile impre-
vizibile, astfel încît procesul se poate consuma pînă la a marca,
aleatoriu, chiar „destinul” celor trei unităţi constitutive. În anu-
mite cazuri, certitudinile primare, cele menţionate pînă aici, nu
devin doar fragile, ele dispar. Textul ajunge o punte dramatică, iar
„adevărul” poate fi tripartit, așa cum ne arată aproape fiecare
creaţie literară, fiindcă ea este, înainte de orice, textul care nu-și
cunoaște nici el însuși limitele. Și n-am greși prea mult dacă, atunci
cînd, întîlnind mereu ciudate metamorfoze și anamorfoze ale cu-
vîntului, vom accepta existenţa unei semantici la rîndul ei para-
doxală, permiţînd sinonimii care tulbură nu doar dicţionarul, ci
chiar categorialul. Iar cea mai simplă dintre acestea ar fi cea între
„a înţelege” și „a valoriza”, introducînd astfel în ecuaţie și conse-
cinţa, de regulă a unei utilităţi care poate părăsi cotidianul și con-
cretul. Ar fi aceasta treapta ultimă a unui proces care va cădea, în
cele din urmă, pe gradientul memoriei sociale. Pînă atunci, însă,
mai desprindem faptul că necesitatea „înţelegerii” este inerentă fi-
nalizării „contractului” în temeiul căruia și numai astfel au fost po-
sibile iniţierea și desfășurarea întregului proces, fie că ea
sedimentează (în cazul unui unic beneficiar), fie este larg difuzată,
situaţie în care forma înseamnă comentariu. Și sintetizăm, odată
în plus: comentariul nu este doar însoţitor, ci parte a creaţiei, ri-
dicat ca emisie multifaţetată, risipită în indeterminatul destinata-
rilor, al timpului și al spaţiului.

Creaţia își iniţiază și își conţine, așadar, spaţiul necesar (într-
o primă instanţă virtual) al comentariului, iar cînd desfășurarea,
proliferarea textelor își afirmă statutul de literatură, comentariile
„se închid”, la rîndul lor, cu o anume clauză a specificităţii, în cîm-
pul criticii literare, ulterior întoarse și spre cel al istoriei literare. Pe
orizontala proceselor, vorbim de spiritualitate, domeniu secve-
nţializat, dar fără a-și pierde centralitatea, iar pe verticala lor, din
tensiunile echivalărilor, apare canonicitatea, ca formă de validare
a creaţiei prin „adevărul” comentariului atașat duratei. În cultura
română, secolul 18 fusese unul al căutării și al descoperirii creaţiei

literare, al exerciţiului textualizării, al încercărilor de a depăși strin-
genţele cuvîntului, al surprizei în faţa expresivităţii, al apropierii
aperceptive și al forţării zonei sensibilităţii. Recuperînd o parte din
ceea ce, de pînă atunci, o situa la marginea geografiei culturale
europene (cauzele sînt cunoscute, ca și excepţiile – Dimitrie Can-
temir, de pildă), creaţia literară autohtonă își conturează profilul
ca literatură în prima jumătate a secolului 19, fiind imediat sesi-
zabilă imaturitatea structurării comentariului. Pentru Heliade Ră-
dulescu, pentru Kogălniceanu (cel de pînă la „Dacia literară”) și
chiar pentru Alecu Russo, mare parte a comentariilor se împărţea
între elogiul mistificator al „autorlîcului” și dezavuarea de dragul
dezavuării, ambele decurgînd din „imediatul”, din superficiile tex-
tului. „Critica” (acordîndu-i-se, în primul rînd, doar sensul de di-
cţionar) purta excesiv semnele unei reactivităţi a momentului,
uneori „interesate”, alteori jubilînd la adăpostul presiunilor umo-
rale, în absenţa interesului și a abilităţii de a desprinde sensuri de
dincolo de cotidian, de aparenţe, de emoţii neculturale. Verdictul
lui Heliade fusese dur, dar exact în principiu: „Critica este judecată
și judecata se întemeiază pe pravili”, adică pe legi, iar în absenţa
acestora, ea „nu își are locul acum”. Doar că, de la distanţă, cu acces
la stratificările în timp, nu putem să subscriem la ideea inutilităţii
comentariului, oricum s-a concretizat acesta, ci să-l înţelegem, la
adăpostul „copilăriei” structurii sale, purtînd cu sine și tarele vîr-
stei respective. Nici mai tîrziu (o vedem, uneori, și astăzi, și nu doar
pe meridianul nostru), aceste tare nu vor lipsi cu totul, doar că vor
fi mai atent filtrate, cînd vor fi filtrate!, prin rigoarea criteriilor, ele
însele destul de elastice.

Una dintre primele „pravili”, nu doar proclamată, ci practi-
cată chiar, deși nu fără alunecări și ezitări, a fost cea a „originali-
tăţii” creaţiei, care s-a dorit a fi marcă a „Daciei literare”. Atunci, ca
și acum, însă, conceptul ca atare spunea puţin, adică nu se înde-
părta de staza aproximării, situaţie în care Kogălniceanu însuși
mai accepta fraza consacrată de Heliade: „E lesne a critica și ane-
voie a face”. Cu toate acestea, odată cu apariţia, în 1861, a Princi-
pielor criticei ale lui Radu Ionescu, devenise evident „sensul
continuu ascendent al evoluţiei conștiinţei românești spre afirmarea
spiritului critic și recunoașterea deplină a îndreptăţirii sale” (Florin
Mihăilescu). Doar că, în condiţiile în care, la orizontul celei de a
doua jumătăţi a secolului 19, literatura își va constitui canonul,
exerciţiul critic va primi și provocările suprastructurate ale „obiec-
tului”: prin Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, pînă la Mace-
donski, „instituţia” creaţiei dobîndește conștiinţa de sine, a
întregului și a participării la întreg. Normele se prezintă ca inte-
grate unui complex finalizator, pregătite de, dar și rezonînd pe ali-
niamente spirituale, dar și ale sensibilităţii, apoi, vizibil, pe ale
intuiţiei textualizante, iar mentalitatea prelucrează și colorează
diferit semnificaţiile realului. Provocarea trimite în derizoriu co-
mentariul aliniat impresiei de suprafaţă ori accidentului umoral,
reclamînd conformarea la „starea” obiectului, desprinderea de
practica minimală a opţiunii comentatorului (de la acoperirea prin
„gust” sau a vagului empatic), ca și de diletanta disponibilitate cul-
turală. La contactul tot mai strîns cu spiritualitatea și cultura eu-
ropeană, necesitatea echilibrării cîmpurilor creaţie/receptare, ca

Mircea Braga
De la “monoteismul” comentariului critic la “politeismul” instituEiei critice
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stringenţă a nivelurilor, era deja resimţită ca presiune a epocii,
chiar dacă termenii exacţi se aflau încă în suferinţă. Dacă este ade-
vărat că nicio operă nu se poate desprinde radical de fiinţă și că
aceasta, în actele care o exprimă, nu-și poate ascunde determi-
nările – în ordinea locului, a timpului, a mentalului și a „recuzitei”
simţirii –, atunci nici comentariul nu mai poate fi văzut ca exerci-
ţiu izolat, lipsit de adecvare ca o consecinţă a absenţei unei rela-
ţionări pe gradiente esenţiale. „Spiritul critic” este un alt fel de a
spune că, de fapt, conștiinţa de sine a criticii este o „aplicaţie” la
conștiinţa de sine a literaturii, ceea ce ne apropie, dacă nu chiar ne
plasează în însăși realitatea fiinţei și devine parte a fiinţării. Într-
un anume fel, am putea îngheţa această realitate într-o metaforă:
„monoteismul” comentariului de început face loc „politeismului”
criticii literare, fiindcă noua/noile paradigme se va/vor dezvolta ca
diversitate teoretică și metodologică.

În context, așadar, apariţia „instituţiei” criticii simultan cu
aceea a creaţiei nu mai poate constitui o surpriză, cu atît mai mult
cu cît nu se îndepărtează nici de faza sincronizării cu stratificările
actualităţii culturale europene. În literatură, suprimarea decala-
jului devenise manifestă la Macedonski încă din deceniul 8 al vea-
cului 19, a cărui viziune estetică și, reactiv, a cărui practică artistică
îndeosebi erau racordate la peisajul noilor mișcări culturale. De
fapt, nici Maiorescu și nici Gherea nu conturează doar diagrama
posibilităţilor imediat aplicabile ale demersului critic (prin princi-
pii reducţioniste și „tehnici” cu adresabilitate la forme și tendinţe
deja existente, fie ele și neconsolidate încă), dar și pe cea care să
permită, dincolo de constrîngerile și limitările actualităţii, diversi-
ficarea și extinderea orizontului de captare și pătrundere a „sub-
stanţei” artistice înţeleasă în dinamica sa. Era mai mult decît un
început, deoarece atît autorul Poeziei române. Cercetare critică, cît
și autorul Personalităţii și moralei în artă nu pierduseră din vedere
perspectiva. Cînd, nu mult mai tîrziu, critica însăși a conștientizat
– în calitate de instanţă conceptuală, la parametri superiori celor
ai începutului –, dependenţa sa de estetică și, prin intermediul
acesteia, de filozofie, „schisma” planșelor fundamentale ale gîn-
dirii, idealismul și materialismul, s-a găsit prezentă încă în me-
nţionatul moment al iniţierii „disciplinei”. Ca urmare, dincolo de
„elementaritatea” și rigiditatea primelor formulări, parte datorate
dificultăţilor de constituire a chiar dicţionarului adecvat, parte de-
curgînd din radicalitatea discursului polemic, opoziţia Maiorescu-
Gherea se va înfăţișa ca act complementar.

Format în spiritul filozofiei kantiene și a lui Schopenhauer,
cu o încercare de apropriere, pe acest temei, a unor principii po-
zitiviste (a se vedea, îndeosebi, Logica sa), Maiorescu urmărea des-
prinderea categorialului, de unde căutarea și delimitarea, în
creaţie, a ideii esenţializate, a Frumosului și a Sublimului, dar fără
a ocoli – pe urmele Criticii puterii de judecare – sensibilitatea și si-
mţirea, spiritul și imaginaţia ca elemente constitutive ale proce-
sului de creaţie. De la Kant știa Maiorescu faptul că ideile pot fi
„trăite” sensibil și că, de pe acest prag, poezia atinge esenţele (ca
în analiza poeziei lui Octavian Goga, unde intuiește arhetipalul),
că „nobilitatea” acesteia, cotă a altitudinii, poate fi conjugată cu
„inutilitatea” ei practică și că nu declinările ideologice sau politice
se pot afirma ca libertate și valoare estetică. 

În secolul 20, însă, fundamentarea filozofică de acest tip a în-
registrat modelările aduse, printre altele, de fenomenologia lui
Husserl și de hermeneutica Fiinţei a lui Heidegger, care nu numai
au sporit dificultăţile de abilitare ale esteticii și teoriei artei, dar –
pe eșafodajul erupţiei tehnologice – au subminat interesul pentru
critica situată pe platforma de pe care se căuta captarea genera-

lului ca „idee pură”, înregistrîndu-se o tot mai puternică opţiune
pentru incizia mereu mai tehnicizată. Chiar disciplinele „uma-
niste”, atașate pînă atunci cu plus de interes fiinţă și de fiinţial
(vom numi aici psihologia, psihanaliza, chiar cercetarea antropo-
logică intrată în cîmpul miturilor și religiilor etc.), s-au repliat în-
spre zona dominată de teorii și metode desprinse din alfabetarul
știinţelor exacte. Iar la capătul actualităţii noastre, cînd literatura
avansează nu puţine direcţii, orientări și texte care legitimează
spaţiul situat între „moartea esteticii” și „estetica inumanului”
(Felix Nicolau), critica susţinută de categorialul și conceptualul ela-
borate filozofic a cunoscut tot mai mult starea de estropiere: dacă
ar fi să-l credem pe Hegel, dispariţia criticii ar fi urmarea logică a
dispariţiei obiectului ei. Ciudăţenia este că, atunci cînd artisticul se
refuză pe sine, știinţa de vîrf – și ne referim la fizica cuantică – face
pasul hotărîtor către intuiţie și constructul posibil doar prin forjare
imaginativă, adică se apropie periculos de... metafizică.

Paradoxul va însoţi, însă, și „programul” iniţiat de Dobro-
geanu-Gherea, considerat un timp a fi unul desprins din sociologie
și finalizat prin aceasta. Fusese, totuși, mai mult decît o simplă
conjuncţie disciplinară, întrucît gîndirea ideologului de la „Con-
temporanul”, structurată la început de idealul social-politic al al
democraţilor revoluţionari ruși și, ulterior, extinsă prin contactul
cu principiile materialismului în nuanţă marxistă, oferise demer-
sului critic normativul determinist pe modelul Hippolyte Taine. Pri-
matul absolut al realului, fiindcă „ideile pure” nu există, aduce
orizontul lumii în situaţia de a nu putea fi prins și explicat decît
prin grila știinţei, obiectivă și concretă. La rîndul lor, arta și litera-
tura, ca oglinzi fidele și nemijlocite ale ceea ce există, nu pot fi
decît realiste, asumîndu-și „adevărul” omului social, idealul și ten-
dinţele acestuia, denunţînd factorul opresiv și stabilizînd valoarea
în funcţie de „lucrarea” în spaţiul eticii sociale prin intermediul di-
socierii militante. E inutil, deci, și neconcludent a convoca litera-
tura înspre idei și idealuri abstracte: concreteţea lumii fiind și
concreteţea creaţiei, exerciţiul critic nu se poate sustrage discipli-
nelor care își anexează ca obiect social-politicul, eticul și chiar eco-
nomicul, de unde preeminenţa efectului în modelarea conștiinţei
omului și în susţinerea dreptului social. Comunicarea însăși co-
boară în concret, implicîndu-se, artisticul ţine de forme, de „în-
tocmiri”, de imagini și de expresivitate, iar textualizarea își cere
adecvarea la efectul premeditat, conștient: „arta cu tendinţă” nu
poate fi gratuită, abstrusă, cum se arată a fi „arta pentru artă”.

Ar fi fost Gherea iritat de proliferarea metodelor și tehnicilor
diferitelor știinţe în cercetarea critică? Ne îndoim. Poate, întru-
cîtva, ar fi fost rezervat atunci cînd semiotica și deconstructivis-
mul au licitat pînă la periferizarea artisticului. Mai putem bănui,
doar, că ar fi refuzat „realul pur” adus în scenă de postmodernism
și, îndeosebi, de post-postmodernism, la cufundarea acestora în
„post-umanism”, în „religia sexului” ori în obsesia patibularului. În
fond, peste tot ceea ce i-a despărţit, pe Maiorescu și pe Gherea i-
a unit conștiinţa artisticului, astfel încît, în definitiv, opera lui Emi-
nescu ori cea a lui Caragiale, au acceptat, tacit, dubla măsură,
rămînînd ele însele. În rest, pe secvenţa primilor critici, am mai
putea glosa în marginea importanţei și funcţiei culturii; a faptului
că arta (literatura implicit) nu s-a desprins de statutul ei nici cînd
s-a aflat în vecinătatea gîndirii și sensibilităţii cu intensităţi de
substrat, nici cînd a optat pentru realism; sau a obiceiului de a ne
aminti că tradiţia și întemeietorii fac casă bună cu valoarea și ros-
tul fiecărui fragment de umanitatea care se numește, cît se va mai
numi, naţiune. Oare chiar, în cultură, se poate muri și altfel, nu
numai „în metru antic”?
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OOrraattoorrii  vveecchhii  şşii  rreettoorrii //  lliimmbbuuţţii  nnooii. Critice-le maiores-
ciene, operă de primă importanţă, poate fi îndreptarul de fie-
care zi şi noapte al unui critic care ajunge la judecata de gust
sau la raţionamentul de valoare asupra unei opere. Maiorescu
trebuie recitit constant, nu pentru că n-am avea ce face sau că
nu găsim o altă scară evaluatoare, ci pentru că el a fost şi ră-
mîne un critic autentic. La relectură, el nu pierde prea mult din
sensuri, mai toate textele sale, dincolo de organica legătură cu
contextul, au o întredeschidere care bate pînă azi. Structura de
rezistenţă a unor construcţii cu o logică irefutabilă rămîne de
neclintit. Criticul a fost prea raţional ca să greşească, poate toc-
mai de aceea încercarea sa în filozofie a eşuat. Maiorescu ră-
mîne astfel un filosof ratat, dar un gînditor de excepţie.

Filosofarea, spune undeva Wittgenstein, este aducă-
toare şi de rătăcire, prin urmare, ea poate fi nocivă. E aici, cred,
sancţiunea unei extensii ilegitime a acestei forme de reflecţie,
altminteri cu un rol fundamental în desenarea unui contur al
identităţii fiinţei umane.

Atare gînd, deloc facil, vine de la un filosof al limbaju-
lui, de aceea avertizarea sa nu poate fi ignorată mai cu seamă
dacă ne oprim asupra relaţiei dintre limba unei comunităţi şi
cei ce sînt sub stăpînirea sa. Altfel spus, cei ce utilizează sem-
nele lingvistice sau, cu termenii de azi ai pragmaticii, cei care în-
trebuinţează limbajul.

Nu altceva avea în vedere Maiorescu atunci cînd vor-
bea, pe la 1902, despre „Oratori, retori şi limbuţi”.1 Criticul pleca
de la o anecdotă citată de G. Cornewall Lewis în Istoria guverna-
mentală a Angliei, 1770-1830, în legătură cu una dintre compe-
tenţele in dispensabile pe care trebuie să le aibă un
prim-ministru: harul de a vorbi frumos, talentul de orator.

Numai că Maiorescu era oarecum consternat de jude-
cata lui Simion Mehedinţi care, într-un articol intitulat „Politica
de vorbe” (din primul număr al Revistei române), credea că par-
tidele, fără nici o excepţie, au „făcut greşeala de a judeca preţul
omului politic în primul rînd după darul de a vorbi”.2 E drept că
aşa au procedat francezii cînd l-au ales pe Lamartine ca mem-
bru al guvernului sau cînd spaniolii au decis ca istoricul Emilio
Castelar să fie preşedinte şi dic tator. Şi nu este deloc nedrept
să observăm că grila lui Mehedinţi se aplică şi politicienilor ro-
mâni de azi, cotele valorice ale acestora variind mai cu seamă în
funcţie de gradul sporit de lustru (şi nu de luştri!) cu care îşi con-
fecţionează monolog-dialogul public.

Maiorescu considera însă că, în pofida unei demoneti-
zări a limbajului prin presă, discursul ţinut în agora rămînea „cel
mai puternic mijloc de manifestare a ideilor politice”, astfel încît
aşa-numita „curgere de vorbă” merita să fie analizată nu în ra-
port cu oratorul (noi am spune azi, în termenii comunicării, cu

emiţătorul), ci cu „obiectul discuţiei”. Maiorescu voia să verifice
cît de mult stăpînesc oratorii proprietatea termenilor şi logica
unui discurs.

Şi astfel începe să judece arta oratoriei din spaţiul ro-
mânesc de la 1866 încoace. Vrea, mai întîi, revizuirea valorii unor
oratori „celebri”, între ei: Gheorghe Brătianu (criticul sancţio-
nează declamaţia goală, adică: jocul de-a cuvintele, confuzia
ideilor şi pseudo-erudiţia folosirii citatelor), după care încearcă
să stabilească „treptele” sau „gradele în termometrul valorilor”
prin care publicul măsoară modul cum oamenii politici urcă sau
coboară. Pentru acest scop, lui Maiorescu i se părea absolut in-
dispensabil un consens asupra termenilor: orator, retor şi lim-
but.

Iniţial sinonime, orator şi retor (sau ritor, cum îl îm-
prumută Cantemir pe la 1700 din greceşte) au ajuns să aibă sen-
suri oarecum diferite, cel din urmă, adică retor, a căpătat sensul
familiar de „guraliv sau limbut”. Şi iată, în sinteză, caracteriza-
rea maioresciană a celor trei ipostaze, judecate atît de lucid şi
actual de parcă textul ar fi scris în zorii zilei de azi:

„Atît oratorul, cît şi retorul şi limbutul au darul vorbirii;
dar oratorul vorbeşte pentru a spune ceva, retorul pentru a se auzi
vorbind, limbutul pentru a vorbi. Motivul oratorului este preciza-
rea unei situaţii publice, afirmarea sau combaterea unei idei, con-
vingerea unui auditor; mobilul retorului este dorinţa de a trece de
orator sau îngîmfarea erudiţiei, sau încîntarea de sonoritatea pro-
prielor sale cuvinte; pornirea limbutului este de a se amesteca şi el
în vorbă oriunde şi oricum. Pe orator îl stăpîneşte scopul, pe retor
– deşertăciunea, pe guraliv – mîncărimea de limbă. De aceea ora-
torul poate avea o valoare permanentă, retorul – numai una tre-
cătoare, limbutul – nici una”.3

Dar cum se întîmplă o atare degradare pe care oame-
nii culţi o identifică atît de exact? Maiorescu afla numaidecît şi
cauzele: asemenea politicienilor de la 1848, cei dintre 1866 şi
1884 „confundau cugetarea cu vorba şi vorba cu fapta”, iar pu-
blicul considera „cuvîntul drept idee şi ideea drept acţiune”.

Se schimbă, însă, ceva în elocvenţa spaţiului românesc
imediat după 1884, dar şi după 1899, odată cu tinerii deputaţi,
Maiorescu invocînd numele unui Alexandru Djuvara, Tache Io-
nescu sau Ale xandru Marghiloman.

Oratoria la români, constata Maiorescu, ajunge astfel
să fie judecată cu altă măsură: „discursul nu mai are trecere
decît în măsura competenţei şi autorităţii celui ce-l pronunţă;
îmbelşugate-le înfloriri literare, afirmările nemotivate, necum
frazele înşirate fără rost nu mai pot întîmpina vechea favoare,
poate nici vechea indulgenţă”. Consecinţa cea mai importantă:
delimitarea netă a valorilor parlamentare: „ascultăm pe oratori,
surîdem la retori şi rîdem de limbuţi”.4

Ion Dur
Contemporaneitatea lui Maiorescu
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Să traducem acum, în termenii de azi, diagnosticul pus
de Maiorescu discursului oratoric din a doua jumătate a veacu-
lui al 19-lea. El constata Confuzia produsă între „cugetare” şi
„vorbă”, pe de o parte, şi între „vorbă” şi faptă”, pe de altă parte.
Echivocul provenea şi din imprecizia cu care erau înţeleşi şi de-
finiţi termenii „gîndire” (pentru „cugetare”), „vorbire” (pentru
„vorbă”) şi „acţiune” (pentru „faptă”).

Nu cumva Maiorescu punea discursului politic de la
sfîrşitul secolului al XIX-lea un diagnostic care, din păcate, este
valabil şi azi nu doar în spaţiul românesc?! Nu vi se pare astfel
că întîiul nostru critic rămîne, de cele mai multe ori, neclintit în
judecăţile lui? Că nouă ni se pare… 

NNooiiccaa  ddeesspprree  MMaaiioorreessccuu.. Deloc blînd sau pios îl invocă
Noica pe Maiorescu în Jurnal filosofic (1944), într-un fragment
unde e vorba nu doar de conjuncţia dintre adevăr şi filosofie,
dar şi de ceea ce eseistul numea încă de atunci adevăr-exacti-
tate. Aceasta din urmă e o relaţie în care se „împiedecase”5 Ma-
iorescu pe cînd cita versurile: „Aşterne-te drumului / ca şi iarba
cîmpului / la suflarea vîntului”. 

Era de fapt o însemnare a criticului despre regina Eli-
sabeta care, pe cînd era bolnavă, recita aceste potrivite împe-
recheri de cuvinte cu un anumit substrat. Pe Noica îl surprindea
comentariul „minunat de frumos şi deprimant de exact” al lui
Maiorescu: „Dovadă (e vorba de atitudinea faţă de versuri a re-
ginei - n. ns., I. D.) farmecul şi puterea poeziei simţite, deşi rima
e greşită. Parcă deschide o legănare în infinit”(27 februarie
1882).6

Citind însemnarea de jurnal a lui Noica, simţi bucuria
discretă că a dat peste un exemplu care, în planul din spate, jus-
tifica scindarea fundamentală a personalităţii lui Maiorescu: de-
zastru interior şi seninătate exterioară. Mai mult, tînărul Noica
găsea în eroarea de rimă o ilustrare a adevărului-exactitate. Ob-
servaţiile sale erau şi retorice, şi speculative. Dar ele veneau să
accentueze rezervele serioase pe care le exprimase începînd
mai ales cu anul 1937 (la care vom ajunge puţin mai jos). Acum,
în 1944, acest mic interstiţiu de reflecţie se sprijină pe o afir-
maţie maioresciană pentru a lumina dintr-un anumit sens un
concept filosofic.

Să nu trecem însă aşa de uşor peste distincţiile care vin
năvalnic în rîndurile noiciene cu iz aforistic. Adevărul, sugera
Noica, nu-i totuna cu adevărurile, căci primul pare să ţină de lo-
gică, în vreme ce celelalte răzbat din viaţa spiritului. Ele, adevă-
rurile, sînt procese, şi nu rezultat, cum ar vrea să fie, dacă nu şi
este adevărul-exactitate. Şi-atunci, se mira Noica, de unde şi
pînâ unde prejudecata – sau ideea – că „filosofia te învaţă ade-
vărul”, cînd în fapt ea te poate ajuta „să gîndeşti” pentru că îţi in-
dică „direcţia adevărului”. Iar adevărul-exactitate poate fi
încheierea vremelnică a unui proces de cunoaştere, însă recu -
noaşterea lui în arta versificaţiei îi apărea cu totul improprie.

Noica voia în fond să-l corecteze pe Maiorescu şi toc-
mai de aceea îi va reproşa că greşise ţinta atunci cînd ignora că
adevărul artistic ţine nu de ţesătura logicii, de formalismul ei
procustian, ci de aparenţa rostirii (vorba lui Goethe: „Ce ar fi
esenţa, dacă n-ar apărea?”). Numai că, în entuziasmul său cu re-
miniscenţe juvenile, Noica eluda judecata aceluiaşi Maiorescu
din studiul „O cercetare critică asupra poeziei române de la
1867”, unde spune fără nici o ambiguitate că „adevărul artistic

este un adevăr subiectiv”.7 Ceea ce nu era, probabil, cazul ade-
vărului-exactitate, care numai subiectiv nu poate fi. Şi-atunci nu
cumva Noica folosea, într-un imaginar duel cu Maiorescu, o
sabie de carton, dacă nu uitase de-a dreptul să-şi aducă la întîl-
nire jucăria de acasă?

Tot în jurnalul său filosofic din 1944, tînărul Noica răs-
pundea unui prieten care-l acuza că, în Şcoala pe care o pro-
iecta, lipsea spiritul critic. Aluziile la felul în care l-a receptat
generaţia lui Eliade pe mentorul Junimii sînt aici de tot evidente.
Între „dandyştii” acestei grupări nu doar Noica avea o poziţie
accentuat negativistă. El se pronunţase însă anterior cel puţin
prin două comentarii (publicate în Vremea, 1937, şi Universul li-
terar, 1940) făcute paginilor de Însemnări zilnice (1855-1880),
unde dovedea că figura spiritului maiorescian nu-l lăsase indi-
ferent.8

Să spunem lucrurilor pe nume: Noica nu a intrat
aproape niciodată în empatie cu ideile lui Maiorescu, el nu se
poate număra nici printre apologeţii şi nici printre cei ce au vrut
să-l actualizeze. Şi asta pentru că nu credea nici o clipă că ar
avea ce să contemporaneizeze din opera sau felul de a fi al aces-
tei personalităţi care, pentru alţii, a trecut una de excepţie. Cu
o singură „trădare” însă faţă de generaţia sa, şi anume efortul
pe care l-ar fi făcut îndeosebi adolescentul Maiorescu pentru
desăvîrşirea de sine. Paideic vorbind, Noica credea că lecţia ado-
lescentului Maiorescu poate fi paradigmatică, chiar dacă trecea
un „om nesuferit” (mai puţin „discipolilor” cărora visa încă de
pe atunci să le fie „maestru”), unul care va trăi o „tinereţe fără
prietenie” (cu toate că îşi dorea cu nesaţ camaraderia de idei),
orgolios, tensionat, dramatic, izolat şi cu „mentalitatea unui pre-
miant”.

Dacă omul Maiorescu, prin simbolul adolescentului,
oferea un exemplu cît se poate de fecund spiritual, cărturarul,
vizionarul şi omul public nu depăşeau orizontul mediocrităţii.
De vină pentru nevrednicia acestor ipostaze ale destinului erau,
credea Noica, reminiscenţe precum o nemulţumire totală, „niţel
bovarism”, o „obsesie a bucuriei”, atracţia anacronică pentru
aforism, dar şi masca unei personalităţi fundamental scindate
care, printr-o recuzită a deghizamentului, nu avea nici o şansă
în faţa unui tineret însetat de autenticitate.

În afara unei trăsături de „umanitate cultivată” (expre-
sia era a lui I. Rădulescu-Pogoneanu), nimic n-a mai rezistat din
anosta creaţie maioresciană în faţa acelui silogism care este
timpul. Opera? Nu a mai rămas nimic valabil din textele acestui
atenian peste care s-a coborît harul raţiunii (de fapt, spune
Noica, este o operă neconstituită), criticismul nu mai putea avea
vreun rol în cultură (ce facem cu postmaiorescianismul şi gene-
raţiile lui?!), iar „din punct de vedere românesc”, acelaşi tineret
îl situa pe Maiorescu în afara „marilor probleme naţionale”.

Fragmentat între dezastrul din forul interior şi senină-
tatea olimpiană exterioară, fondatorul Junimii rămînea totodată
un vizionar politic demodat, deoarece nu numai că „nu înţele-
gea destul de dramatic istoria”, dar îi făcea - atenţie! - concesii,
era prea intelectualizat şi prea puţin spiritualizat, căci n-a întîl-
nit deloc creştinismul. Toate aceste trăsături erau în contratimp
cu ceea ce însemna viaţa publică în 1940 (cînd Noica îşi formula
verdictul): ea nu mai reprezenta o agoră, ci o biserică. („Comu-
nitatea cea mai înaltă visată azi e altceva decît una prin con-
sensul inteligenţelor. E o comunitate de dragoste” 9)
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Citindu-l pe acest Noica, uşor contrafăcut, nu poţi să-i
accepţi atît de uşor sofismele rigide şi dure, cu un început de
cataractă ideologică. Cum să nu vezi, bunăoară, că teze funda-
mentale din Maiorescu sînt reiterate de Cioran în Schimbarea la
faţă a României (pe care Noica n-o contestă, dimpotrivă10), cum
să-l consideri pe parlamentarul cu discurs incisiv, cu prestaţii
deloc banale drept un cetăţean cuminte, un om „născut pentru
toate preşedinţiile”, şi mai puţin un ins al istoriei? Şi chiar dacă
„opera” lui Maiorescu nu este una pe măsura intenţiilor preala-
bile ale autorului, să se justifice oare epitetul de „steril” care i se
aplică, sau vorbele lui Cioran cum că Junimea a fost o „viziune
profesorală” despre ţara noastră, iar mentorul ei va rămîne un
„profesor mare şi onorabil, pe care memoria naţională îl va în-
registra cu timpul tot mai înspre periferie”?

Critica criticii mai mult secretată de Noica în acele mo-
mente funcţiona în fapt în cadrele unei raţiuni pragmatic-utili-
tare, aşa cum o ilustra şi atitudinea sa din Jurnal filosofic. Nu
spiritul critic în sine i se părea atunci important („numai cu el nu
pot trăi nici peştii în apă”), ci ceea ce faci cu şi prin el, ceea ce ur-
mează după şi o dată cu acesta. Iar dacă există o absurditate a
spiritului critic, ea rezidă, după Noica, în faptul că „vrea să pre-
ceadă, deci să fie independent de altceva”, fără să se observe
că doar „restul” interesează, şi nu el („E ca şi cum ai inventa frîna
înainte de automobil”). Maiorescu denaturat cu bună - sau rea?!
- ştiinţă, substituit cu un surogat de negăsit - sau greu de găsit
- chiar în anturajul intelectual al acestuia. În Noica însă nu vor-
bea, paradoxal, un alt spirit decît cel maiorescian, epiderma fi-
inţei sale intelectuale era pigmentată de razele Maiorescului,
iar amnezia - demnă de un clovn.

Înnăscut sau dobîndit, necesar sau doar preferabil, spi-
ritul critic ajunge uneori să se confunde doar cu forţa de a alege,
cu simţul măsurii sau cu o rămăşiţă, singura, a simţirii: cu bunul
simţ. Nimic rău într-o atare metamorfoză dacă ea nu ar contra-
pune două dimensiuni sau două realităţi faţă de care spiritul
critic este diferit: eu-alteritate, aici-acolo, altfel spus: România-
Altceva (citeşte: Occident). Nu dorinţa de neatîrnare spirituală
ci un fel de autohtonism, greu de explicat la un spirit european
ca Noica, subzistă aici în forme deghizate. Înţelegem numaide-
cît că, pentru tînărul filosof, spiritul critic ar fi trebuit să semni-
fice accentul pus pe „eu”, pe „aici”, pe a trăi viaţa la persoana
întîi („să găseşti moduri proprii de viaţă”), şi nu „să ai destul spi-
rit critic spre a alege din altă parte ce e mai bun acolo”. Afla în
acest mod şi o explicaţie pentru visata independenţă a celor ce
predicau măsura şi simţul ei: „Sînt «obiectivi», fiindcă nu su-
biectul e în joc. Sînt în naţiune, dar nu sînt naţiune”.

Pledoaria din acel moment pentru etnic avea însă li-
mitele ei. Lui Noica nu-i plăcea deloc „exemplul de autohtonism
cu dacul de pe Columna lui Traian care seamănă perfect cu ţă-
ranul de azi”. Şi asta pentru a mai reduce ceva din coeficientul
nostru de stabilitate, căci «eternitatea» românească ar părea
de nezdruncinat. Şi totuşi, această tuşă a autohtonismului nu
se confundă – nu trebuie confundată – cu ceea ce înseamnă, la
Noica, românescul, cel puţin aşa cum răzbate acesta din urmă
în Jurnal filosofic, după cum nu se substituie cu „viziunea popu-
lară” (care îmbracă, la noi, forma senină şi veselă a unui „alai
împărătesc”, pîndit însă de un risc: „De n-am obosi pe drum!”),
nici cu „ţărănescul”, factor incapabil să-şi mistuie continuitatea

într-o filosofie naţională.
Binomul autohton-alogen poate fi însă considerat de o

exegeză grăbită şi superficială ca unul în care şi Noica, şi Maio-
rescu au fost inconsecvenţi, fie supralicitînd rolul celui dintîi fac-
tor pînă la a-l considera suficient unei ecuaţii a dezvoltării, fie
subevaluîndu-l pînă la imaginea de recipient fără fund, impro-
priu şi incapabil de a reţine şi asimila ceea ce se pune în el.

Modul în care autorul Devenirii întru fiinţă l-a citit şi in-
terpretat pe cel ce a „moşit” spiritul critic românesc rămîne, cre-
dem, singura dovadă şi măsură a conjuncţiei/disjuncţiei dintre
Maiorescu şi Noica. Chiar dacă, aparent, Noica încerca să se des-
partă peste timp de Maiorescu în chestiunea controversatelor
„forme fără fond”, el rămînea – poate împotriva voinţei sale –
absorbit în matca spiritului critic de sorginte maioresciană, aici
unde generaţia sa a convertit dezacordul într-o revoltă cu iz de
cruciadă. E drept că Noica şi Maiorescu aveau deopotrivă o vi-
ziune lucidă şi profundă asupra valorilor naţionale, dar naţio-
nalitatea – dacă îl cităm pe criticul ieşean – nu poate fi nicînd
un pretext care ascunde „lenea şi barbaria”, iar limba, sîngele şi
teritoriul nu trebuie să fie scopuri în sine, ci mijloace pentru o
aspiraţie mai înaltă cum este „progresul civilizaţiei omeneşti
prin toleranţă şi ştiinţă, prin bunăstare materială şi morală”
(Contra şcoalei Bărnuţiu). Că în filosoful de la Păltiniş a mocnit
mai mult distanţarea disjunctivă faţă de Maiorescu, căruia nu-i
recunoştea prea multe merite, o aflăm şi din Jurnal de idei, unde
dăm peste o însemnare făcută în 1981: „Toate sînt cultură deri-
vată, numai filosofia e în originar. De aceea, cu dinamismul lor,
formele creează fondul (contra lui Maiorescu). Doar în filosofie
nu. Un institut de informatică face informaticieni, unul de filo-
sofie nu face filosofi. Singura dată cînd Maiorescu a fost confir-
mat de fapt era în specialitatea lui, cu Universităţile pe care le-a
creat el singur!”

De-ar fi făcut Maiorescu chiar şi numai atît cît spune
Noica – e oare puţin şi merită să-l consideri deopotrivă inactual
şi steril? „Noi nu sîntem atenieni”, aceasta ar fi fost, probabil, în
continuare, replica aceluia care, paradoxal, a trăit un rol maio-
rescian în cultura română. Aici, unde ghemul spiritului critic
aruncat de Maiorescu s-a întreţesut în urzeala modernităţii
noastre, peste care apoi Noica şi alţii ca el au conturat desenul
din covor.

1 Vezi Maiorescu, Critice, vol. II, BPT, 1973, pp. 323-369.
2 Apud Maiorescu, op. cit, p. 323. Mehedinţi spune că „dacă vorba curge,
aceasta nu e semn de reală valoare” - ibid., p. 324.

3 Maiorescu, op. cit.,p. 343.
4 Ibidem, p. 369.
5 Constantin Noica, Jurnal filosofic, Humanitas, 1990, pp. 28-29.
6 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, vol. II (1881-1886), Editura Librăriei Socec &
Co., 1939, p. 43.
7 Maiorescu, Critice, vol. I, Editura Minerva, 1973, p. 57.
8 v. Noica, Eseuri de Duminică, Ed. Humanitas, 1992, pp. 47-52; Echilibrul spiri-
tual, Ed. Humanitas, 1998, pp. 197-201.
9 Idem, Eseuri de Duminică, loc. cit.
10 Nu putem eluda faptul că primul eseu din Pagini despre sufletul românesc în-
cepe cu un lung citat, a cărui idee o asimilează, tocmai din această lucrare a
lui Cioran.
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În cartea sa TT..  MMaaiioorreessccuu  şşii  ppoosstteerriittaatteeaa  lluuii  ccrriittiiccăă, pu-
blicată în 1943, Eugen Lovinescu afirmă că „întreaga critică ac-
tuală este estetică, adică maioresciană”, considerînd că
„acţiunea lui T.Maiorescu – punctul iniţial al criticii româneşti –
îşi va păstra actualitatea istorică, întrucît se identifică cu însăşi
linia de evoluţie a artei privită ca o existenţă autonomă”. Men-
torul Junimii a rămas, în conştiinţa celor trei generaţii de critici
maiorescieni numărate de Lovinescu pănă în acel moment, în-
temeietorul criticii estetice şi dătătorul ei de direcţie. Dar Lovi-
nescu însuşi n-a uitat să disocieze, încă din prima pagină a cărţii,
între critica culturală şi critica estetică a lui Maiorescu. El susţine
că criticul junimist a înfăptuit mai întîi o „revoluţie culturală”
între anii 1866 şi 1873, cînd a publicat în revista Convorbiri lite-
rare zece articole care marchează „epoca militantă”, de luptă a
lui Maiorescu pentru reformarea culturii române pe temeiul
adevărului, în compartimentele ei mai importante: limba, lite-
ratura, ştiinţa, dreptul, învăţămîntul şi istoria. În cei şapte ani
de luptă pe toate fronturile culturii, Maiorescu a acţionat cu o
autoritate nemaiegalată vreodată de alt critic român, respin-
gînd „formele fără fond” ivite în societate şi în cultura noastră
naţională prin imitarea modelelor străine, care a dus la falsifi-
carea valorilor, şi promovînd valori pe care trecerea timpului le-
a confirmat. Autoritatea lui s-a fundamentat pe un ascuţit spirit
critic şi o solidă cultură, exercitîndu-se atît prin negaţie, cît şi
prin afirmaţie, în realizarea unei construcţii care, ca o piramidă,
a marcat nu numai epoca sa ci a orientat şi mersul istoriei.

Astfel, ca să ajungem pe teritoriul literaturii, după ar-
ticolul ÎÎnn  ccoonnttrraa  ddiirreeccţţiieeii  ddee  aassttăăzzii  îînn  ccuullttuurraa  rroommâânnăă (1868), în
care Maiorescu critică formele fără fond, susţinînd cu tărie că
„zidirea naţionalităţii române nu se poate aşeza pe un funda-
ment în mijlocul căruia zace neadevărul”, el a publicat DDiirreeccţţiiaa
nnoouuăă  îînn  ppooeezziiaa  şşii  pprroozzaa  rroommâânnăă  (1872), afirmînd că „noua direc-
ţie, în deosebire de cea veche şi căzută, se caracterizează prin
simţămînt natural, prin adevăr, prin înţelegerea ideilor, ce ome-
nirea întreagă le datoresşte civilizaţiei apusene şi totodată prin
păstrarea şi chiar accentuarea elementului naţional”, în ritm cu
procesul de modernizare a României. Şi totuşi, în fruntea noii
direcţii în poezie, el l-a aşezat pe un poet din „generaţia trecută”,
Vasile Alecsandri care, deşi părea „aş fi terminat chemarea lite-
rară”, a surprins contemporanii prin apariţia PPaasstteelluurriilloorr. „În-
dată însă după Alecsandri – scrie criticul junimist în continuarea
unei sumare prezentări a PPaasstteelluurriilloorr – dar în fine poet, poet în
toată puterea cuvîntului este d. Mihai Eminescu”, judecată de
valoare asumată în urma lecturii doar a trei poezii publicate în
Convorbiri literare: VVeenneerree  şşii  MMaaddoonnăă, MMoorrttuuaa  eesstt şi EEppiiggoonniiii, asu-
pra cărora insistă, analizîndu-le calităţile şi defectele, încît lasă

impresia că direcţia nouă începe, de fapt, cu Eminescu. Intuiţie
îndrăzneaţă ca un pariu, care avea să se confirme în următorul
deceniu de creaţie a genialului poet, pentru ca în articolul EEmmii--
nneessccuu  şşii  ppooeezziiiillee  lluuii, publicat în 1889 la scurtă vreme după moar-
tea acestuia, Maiorescu să-l aşeze pe Eminescu în fruntea
canonului, afirmînd categoric de la început: „Tînăra generaţie
română se află astăzi sub influenţa operei poetice a lui Emi-
nescu”.

În acelaşi interval de timp, Maiorescu a trecut – susţine
Lovinescu – printr-o „nouă revoluţie”, cea estetică, impusă de
maturizarea deplină a literaturii noastre prin operele cu adevă-
rat valoroase ale lui Eminescu şi Caragiale. Maiorescu intrase,
de fapt, în această perioadă în lupta politică, continuînd să-şi
exercite spiritul critic ca orator de la tribuna Parlamentului Ro-
mâniei, dar sporadic şi în scris,  în articole ca ÎÎnn  llăăttuurrii!!  sau CCoonn--
ttrraazziicceerrii??, polemizînd cu criticii tineri care se îndoiau de
adevărul spuselor/ scrierilor sale, aşa cum procedează în arti-
colul PPooeeţţii  şşii  ccrriittiiccii (1886), apărîndu-l ca un avocat şi apreciind
„însemnătatea lui Alecsandri” în comparaţie cu Eminescu, cu ar-
gumente mai mult culturale decît estetice: „Farmecul limbei ro-
mâne în poezia populară  - el ni la deschis; iubirea românească
şi dorul de patrie în limitele celor mai mulţi dintre noi – el le-a
întrupat; frumuseţea proprie a pămîntului nostru natal şi a ae-
rului nostru – el a descris-o; cînd societatea mai cultă a putut
avea un teatru în Iaşi şi Bucureşti – el a răspuns la această do-
rinţă, scriindu-i comedii şi drame; cînd a fost chemat poporul
să-şi jertfească viaţa în războiul din urmă – el singur a încălzit os-
taşii noştri cu raza poeziei. A lui liră multicordă a răsunat la orce
adiere ce s-a putut deştepta din mişcarea poporului nostru în
mijlocia lui. În ce stă valoarea unică a lui Alecsandri? În această
totalitate a acţiunii sale literare”.

Chiar şi în articolul CCoommeeddiiiillee  dd--lluuii  CCaarraaggiiaallee (1885),
care pentru Lovinescu momentul de cristalizare a criticii este-
tice, Maiorescu are o intenţie polemică, acesta devine, avînd ca
suport dramaturgia lui Caragiale, o expunere a concepţiei sale
privitoare la preeminenţa eteticului între celelalte valori cultu-
rale, mai ales în relaţie cu eticul, întrebîndu-se el însuşi: „În ce
constă dar moralitatea artei?” şi răspunzînd filosofic, în catego-
rii clasice, aristotelice şi kantiene: „Orce emoţiune estetică, fie
deşteptată prin sculptură, fie prin poezie, fie prin celelalte arte,
face pe omul stăpînit de ea, pe cîtă vreme este stăpînit, să se
uite pe sine ca persoană şi să se înalţe în lumea ficţiunii ideale.
Căci dacă izvorul a tot ce este rău este egoismul exagerat, atunci
o stare sufletească în care egoismul este nimicit pentru mo-
ment, fiindcă interesele individuale sunt uitate, este o comba-
tere indirectă a răului, şi astfel o înălţare morală”.

Dumitru Chioaru
Între critica culturală și critica estetică
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O critică strict estetică, Maiorescu n-a practicat poate doar în EEmmiinneessccuu  şşii  ppooeezziiiillee  lluuii, atunci cînd va-
loarea operei lui Eminescu a devenit o certitudine privită în încheiere cu o seninătate olimpiană, cu care învin-
gătorul indică de astă dată nu numai direcţia de dezvoltare a literaturii ci şi a criticii noastre: „Pe cît se poate
omeneşte prevedea, literatura poetică română va începe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma lim-
bei naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire pînă astăzi, va fi punctul de plecare
pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmîntului cugetării româneşti”, explicînd însă, sub influenţa filosofiei lui
Schopenhauer, sursa frumosului artistic în suferinţa omului de geniu: „Această scăpare a suferinţei mute prin far-
mecul exprimării este binefacerea ce o revarsă poetul de geniu asupra oamenilor ce-l ascultă, poezia lui devine
o parte integrantă sufletului lor, şi el trăieşte de acum înainte în viaţa poporului său”, care prin identificare ro-
mantică cu poporul a devenit exponetul culturii naţionale. 

Posteritatea lui Maiorescu a oscilat şi ea între critica culturală şi critica estetică. Doar Eugen Lovinescu
a definit critica estetică prin disocierea valorilor şi a aplicat-o cu consecvenţă, contrazisă şi ea de propriile RReevvii--
zzuuiirrii. Dar marii critici din perioada interbelică:  George Călinescu, Şerban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu,
Vladimir Streinu, Tudor Vianu ori din cea postbelică: Ion Negoiţescu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu ş.a., au
acordat întîietate esteticului în formularea judecăţilor de valoare.

În confuzia de valori din actualitatea noastră literară, ca urmare mai ales a relativismului cultural pro-
movat de postmodernism, cred în necesitatea (re)citirii lui Maiorescu, dar şi a formării şi acţiunii binefăcătoare
a unei noi generaţii de critici maiorescieni.
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AAnneeii  

Cu ochii tăi senini și triști 
Atât de bună ești copilă, 
Când vezi un trandafir murind 
Tu te oprești să-i plângi de milă. 

Pe prispa genelor surori 
Cad picuri, lacrimile tale, 
Cad înfrăţindu-se duios 
Cu-ngălbenitele petale. 

Așa senină, zâmbitoare 
Plângând povestea unei flori, 
În vălul zărilor albastre 
Tu mi te-arăţi de-atâtea ori! 

Octavian Goga

Poemul ne-a fost pus la dispoziţie de Simina Costantinescu, strănepoata Anei, eroina acestui poem inedit al lui Octavian Goga,
scris la Rășinari, cândva la începutul secolului trecut. Ana, născută Dancașiu, s-a căsătorit cu Romul Constantinescu, preot în Ră-
șinari iar mai apoi la Biserica din Groapă din Sibiu. 
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Bătrîn și uitat ești tu acuma
Șobolane singur
La umbra unui smoc
Mai înalt
De iarbă roșie
Și blana pe spate ţi-e cam roasă
Și dinţii măcinaţi
Prin gunoaie
Nu mai răspîndești ciuma
Nu mai apari în vise de vedete
La bordul unor nave mari
Nu mai ești găzduit
Să dai semne disperate
Ai trecut prin toate canalele
Ai rezistat la toate otrăvurile
Ai părăsit la timp toate corăbiile
Te-ai folosit de toate cutremurele
Și totuși n-ai ajuns nici jucărie
De pluș
Nici animal de companie
Nici om de încredere
Într-o gospodărie
Eu sînt acela
Care cunoaște
Toate hăţișurile
Toate luminișurile
Toate limbile pămîntului
Eu caut restul
Caut ceea ce rămîne
Care este mai mult decît ceea ce
A fost
Mă furișez
Printre responsabilii de recuzită
În magaziile noi
Cu lucruri vechi
Să rod și eu un nasture de aur
Să adorm legănat între volane catifelate
Să mă scald în praful ăsta
De timp pierdut
Mă furișez
Printre însîngeraţii uitaţi în confesionalul
Aglomerat cu tinere palide
Și doamne încrezătoare
Cu milă mă furișez
Milă mi-e de sufletele lor

De sufletele lor însîngerate
De sîngele căruia nu-i mai găsește
Nici mîntuitorul
Rost să curgă
Mă furișez printre hingheri
Toţi oamenii
Toţi cîinii și pisoii
Vagabonzi
Sînt hingheri
Armate și servicii taxe și oficii
Golesc vistieriile
În căutarea banditului
De șobolan
Eu aduc mereu beneficii
Și toţi oamenii deștepţi trăiesc bine
Pe socoteala mea
Și eu trăiesc foarte bine
Pe seama mistificantului
Pe seama fariseului
Pe seama milosului
Și a mincinosului
Încă mai liber
Mă simt
Printre ruine
Ruinele vin cel mai repede
Să acopere
Toate urmele
Și-mi place să privesc
Cum cad grinzile
Cum se prăbușesc antenele
Cum se alege praful
Și se înalţă pe la ferestrele din jur
Cearșafurile unduitoare
Ca scrisorile pe șerveţele înlăcrimate
Care se lipesc
De geamurile vopsite ale închisorii
Laudă ţie
Că nu mă ocolești
Că ai timp să aștepţi
Că mă primești
Că mă asculţi
Și ţi-oi aduce-n dar
Un alt fel de poveste
Să rămînă și de la tine
Ceva scris pe hîrtia ceruită

Traian Ștef
Louse

Poezie
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Pe care o las
Numai un pic roasă
În spatele ramei
De la fotografia aceea
Arsă
Scriitorule să bem și
Să cîntăm ţinîndu-ne de umeri
Ca doi recruţi
Un singur corp înecat de guri
Din care ies voci
Ca un cor flămînd
Ca o furie
Ca o cutremurare satyrică
Să rîdem
Cu toate vocile
Cu toţi ochii luminaţiei
Cu toate oboselile scuturate
De frunzișurile primăvăratice
Să ascultăm
Armonia galopantă a ploii
Pe aripile fluturelui alb
Să bem cît încape într-o carte alcool
Și apoi
Ascultă-mi povestea
Povestea în dar pentru tine
Că e liniște
Și nu s-a îndurat nimeni
Să te despartă de scîrbosul guzgan
Așa a căzut fratele meu în transă
Și-a început să povestească
M-am ascuns odată într-o păpușă rusească
Din porţelan lucios
Pictată în culori vii
O păpușă rusească mergînd cu trenul
În geanta din piele roșie
A unei femei tinere
Cu ochii verzi păr negru
Ștrampi vineţii picior peste picior
Eu ca o amigdală umflată
Coaptă împingînd cu fineţe chipul
Frumos colorat al păpușii
Să-mi caut alt ascunziș
Înainte ca femeia tînără
Să cotrobăie după batista lacrimilor
De fericire
Să nu dau piept cu iubitul ei
Străinul din gară
Prea ceremonios prea fumuriu
În această seară
Și atunci repede am ţîșnit
Și m-am ascuns
Într-o păpușă rusească mai mică
Pentru că era plin trenul de păpuși rusești
Aveau toţi călătorii în loc de bilet

Păpuși rusești și le schimbau capetele
În amintirea călătoriei lor
Spre aceeași destinaţie
M-am făcut mai mic
M-am făcut cît un șoricel
Numai sufletul meu știe
Cum
Și prin ce spaime au trecut
Oasele mele
Care îmi stăteau în cerul gurii
Și inima îmi bătea în ceafă
Ca o silabă repetată
Și am avut o viziune atunci
Se făcea că moartea era luna plină
Și era ca șofranul
Și se deschidea ca un trandafir
Mare galben
Și ieșeau omuleţi dintre petalele ei
Dintre solzii ei de sirenă cerească
Și pluteau spre pămînt ca puful de păpădie
Și cînd ajungeau jos pe pămînt
Parcă se trînteau uși de fier
Și spre cer se înălţa un ţipăt luminos
Pe care o fiinţă omenească
Nu-l mai putea privi
Și se auzea scîncet de ape
Mișcate de la locul lor
Și se simţeau mirosuri înţepenite
De pergament
Și din turnul bisericii
Se aruncau miresele
Și reptile iuţi printre ierburi
Căutau ascunziș
Din calea acelor omuleţi de fier
Care ocupau străzile și canalele și casele
Pe unii-i topea înserarea
Cei rămași erau
Fier înroșit
Demoni greoi ce nicicînd
Nu se vor mai înălţa
Demoni mititei ce n-au mai avut loc
În luna nouă
Asta-mi aduc aminte
Deși mai multe am văzut
Dar mintea mea le ţine-n văgăuna ei
De nepătruns
Și de atunci îmi spun că luna nu-i un vis
În care să te scufunzi
Romantic
Ci-i un ochi de moarte
Peste umbra ta alungită
Acesta mi-a fost visul închis
În păpușa rusească pe drumul spre Moldova
Cam pe la Cîmpulung
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Cînd m-am trezit
Cu un picior rupt și o ureche flască
Mai mult mort decît viu
Împuţinat și contorsionat cît să-ncap
Într-un degetar
Și tremurînd mai trudit decît răciturile
Din copite de porc
Mi-a venit să plîng
Și am plîns
Și-mi curgeau lacrimile
Ca lampioanele lăptoase pe culoar
Și mă-ntrebam cu mare tristeţe
Ce destin hain m-a băgat pe mînecă
De am ajuns eu cît un păianjen
Și de rușine ca un purece
Atunci am auzit un glas
Ca o rază de lumină
Prin geamul negru zgîriat
Păpușa rusească în care eram
Încarcerat și micșorat e aruncată
Afară cu putere
Se desface și e frig și tremur de frică
Sub un bocanc de vînător de munte
Și de atunci tare-mi doresc
Să privesc dintr-un loc călduţ
Acest tren al soartei
Să caut un om bun
Să stăm amîndoi în pielea lui
Și să petrecem cu privirea
Mulţimea cum trece
Mirosind a lehamite
Acuma scriitorule
Asta vreau de la tine 
Acuma scriitorule
Dacă am rămas
Singuri
Printre complimente
Ajută-mă să trec
În altă limbă
De laudă
Să-mi fie numele
Și tu să fii mîndru
De opera mea
Precum sînt și eu mîndru
De opera ta
Să fiu parazitul cuvintelor
Care vin mai tîrziu pe lume
Să le fac să pleznească
Pușche pe limba
Acelei femei frumoase 
Margareta
Care se trezește tîrziu
Singură în pat
Pe bolboroseala de dinainte

De trezire
Pe sufletul ei care se străduiește
Să se ascundă într-un
Bulgăre de zmeură
O să-ţi împlinesc această rugă
De-mi ceri doar un nume
Nu viaţă fără de moarte
Sau  altă viaţă
În care nu pot nici eu
Tresări
Pe care n-o pot nici vizita
Trecînd din vis
Ori sărind cu mare avînt pînă
Pe malul celălalt
Ba îndrăznesc să-ţi cer
Mai mult
Cadă  asupra ta puterea divină
Și dă nou corp arderii mele 
Lipsește-mă de pielea asta cu părul de porc
Sălbatic
Dar lasă-mi o pojghiţă subţire
Prin care să simt
Căldura și dorinţele altui corp
Ia toată carnea asta 
Cu fricile ei
De pe oasele mele
Rupe-mi oasele cît
Niște fire pe obrazul tînăr
Să rămînă
Smulge-mi dinţii otrăvitori
Limba ce delirează
Strivește-mi capul zumzăind
A alarme  
Ochii mi-i zdrobește de o piatră seacă 
Dar lasă-mi vederea
Toate simţurile lasă-mi-le
Libere de corpul istovit
Al guzganului ascuns 
Prin hăţișurile tuturor beznelor
Lasă-mi lenea caldă
Sîngele gata
Împrospătat de toate organele
Omului pămîntului și cerului
Lasă-mi desfătarea nemișcării
Sihăstria culcușului unde-i
Umbra mai moale
Nu-mi trebuie amintiri
Nu-mi trebuie visuri
Nu-mi trebuie suflet
Fă-mă un fel de nimic
Cît mai mic
Fă-mă păduche
Și dă-mi numele Louse
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CCiinneevvaa

Să te-apuci iar de -ascultat
trecerea tiptilă şi rarefiată
cu încordarea meticulos calculată
ca de animal la pândă
a acestui cineva cu limba aia bifurcată
ce-i creşte din tălpi 
îţi mărşăluieşte prin molecule prin neuroni
prin cartilagii şi enzime
îţi face ptiu pe bătăile inimii
apoi se ia la harţă cu celulele canceroase
nu mă-ndiavoli diavole îi silabisesc şerpeşte
nu-ţi mai pot digera placul
pe care ţi-l faci prin a-mi toca mărunt
gesturile cu care mă mai agăţ de trecerea ta
dar el se prelinge onctuos
şi-mi iese din trup printr-un strănut
după ce mi-a lăsat în dar cohorte de viruşi
ciopârţitori de secunde
dar n-am ochi decât pentru
limba aia bifurcată ce-i creşte din tălpi
şi nu înţeleg ce spune şi nici ce vrea
trăim în filme şi lumi diferite
şi totuşi el se hrăneşte
cu viaţa mea lihnită apoi o scuipă e fără gust
n-are substanţă activă în ea
dar eu mă ridic mă şterg de praf
şi trag de mine să intru glorios
într-o nouă zi de luni

NNuummeellee

Lasă, zic, lasă izbeliştea să te izbească
în frânta-ţi diavolească inimă 
închisă ca un pumn
pentru oricare cititor în palmă,
lasă -ncreţiturile de lângă ochi
să se-nmulţească şi tu să ceri îngăduinţe
celui baricadat în cer şi-n norii cătrăniţi
că li s-a uscat plânsul,
lasă, zic, lasă pustietatea să se nisipească
mestecată-n dinţii de fildeş ai morganelor
cu pofte căsăpite , poftele- amorului secat
de la atâta-nghiţit, lasă, zic, lasă,
toată mişelnicia şi vânzolita trudă -a jalei
cotropita ca de oştirile mafiote prin publicul ban,
răs-publicul şi arcuirea sfârtecată de priviri

a sprâncenelor , de josniciile transei
incapabili ochii, întins ca pielea pe şarpe surâsul,
lasă, zic, lasă , izbeliştea să te izbească
şi duminicile să ţi se zbată -n călcâie
de cât le-ai zdrumicat însemnătatea 
cea-mpuţinată de vie
şi bucuria zdrenţuită ca cerşetoarea,
cu picuri roşii scriind
numele omului de zăpadă,
lasă, zic, lasă, te-ntrebi dacă şi-n el
un animal stă la pândă, lasă, zic, lasă,
ai inima slăbită, omule, pieptul

IInnvvooccaaţţiiee  ccuu  ffiinnaall

De la o vreme, caut cu lumânarea
cioturi de caractere umane,
ai zice că sângele tot mai multor 
purtători de minţi mai mult sau mai prost ascuţite
nu ştiu cum fac de parcă-şi trec sângele
prin bilă, nu mă refer figurativ la cap,
din fostele clarităţi, chiar purităţi de gândire
se preling indicii punctiforme ale opacităţii,
ramificaţii şi pulsiuni înveninate
şi nervi îmbârligaţi drăceşte ,
realitatea aia bătută-n cuie cu placa de bizon 
din creştet a adevărului obiectiv
nu mai este realitate, se desfigurează
şi se descompune în forme coşmareşti,
dacă te simţi căutat accidental de vreo emoţie
îţi vine să invoci toate minutele de reculegere
deţinute până acum,
pentru a mai încropi o ciosvârtă cvasitemporală
din care să ciupeşti cu vârful buzelor -
şi toate astea - deşi spuse cu toată gura
şi nu în terifiantă şi hulpavă duşmănie -
îţi par ca ieşite din peşterile locuite
de emuli ai lui Platon
în vremuri preistorice şi precreştine,
ba chiar seamănă izbitor cu un nor de lăcuste
ce îţi vor devora recolta unei vieţi întregi ,
îţi vine să te zideşti de viu într-un horn
şi acolo să te laşi afumat până ce, asemeni cărnii de porc,
vei deveni mai bun .

Alexandru Sfârlea
Poezie
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AAjjuunnggeerreeaa  ddiinn  uurrmmăă

BBăăddiiaa  mmoollddoo  mm--aa  ffeelliicciittaatt
ppeennttrruu  ssffâârrlleezziiaa  ,,,,uullttiimmee  îînnttrreebbăărrii””
ddrraagguull  ddee  eell  ddaarr  eeuu  nn--aamm  oocchhii
ddeeccââtt  ppeennttrruu  ffiiiicceellee  mmeellee
ccaarree  aarruunnccăă  ffiirriimmiittuurrii  rrâânndduunniicciilloorr
ccee  şşii--aauu  ffăăccuutt  ccuuiibb  îînn  ssuufflleetteellee  lloorr
mmii--aauu  ppoovveessttiitt  şşii  ddeesspprree  rreeffuuzzuull  ffeerrmm
ddee--aa  aacccceeppttaa  oo  mmaannssaarrddăă  îînn  aall  nnoouuăălleeaa  cceerr
îînn  ffoonndd  rriissccuull  ddee--aa  pprroobblleemmaattiizzaa  
aajjuunnggeerreeaa  ddiinn  uurrmmăă  aa  uunnuuii  aaddeevvăărr
aa  ffoosstt  îînnttoottddeeaauunnaa  mmaaii  mmaarree
ddeeccââtt  îînnddooiiaallaa  ccăă  aacceessttaa  aarr  ppuutteeaa  ffii  pprreeaa  iiuuttee  ddee  ppiicciioorr
ssuunntteemm  uunn  ppiicc  ttrriişşttii
ddaaccăă  ţţaarraa  nnooaassttrrăă  aarr  ffii  ccaallddăă
rrâânndduunniicciillee  ccuu  aarriippii  vveerrzzii  şşii  aammăăggiittooaarree
nnuu  aarr  mmaaii  pplleeccaa

RRiiddiiccăărriillee

... Încep să mă odihnesc de mine,
cel mai ades,
prin rămânerile în urmă deliberate
dar şi prin ridicările din umeri
tot mai incomplete -
în loc de ridicări pe vârfuri,
acum mi-s tot mai în graţii
înşurubările pe călcâie :
ca şi cum aş strivi o viespe
pe care-am surprins-o 
vrând să intre prin efracţie
ca să-mi inoculeze
dulceaţă în creier -
dacă aţi şti ce greu mi-a fost
să-i citesc gândurile ...

UUllttiimmuull

E posibil să umbli
cu ultimul cuvânt în gură,
aşa cum mama-crocodil
îşi ţine puii până ce-i cară de pe ţărm în apă -
să-l mesteci şi să-l molfăi, să-l muşti
de literele molâi şi sensibile,
să dormi ca un nesimţit
inconştient de urletele de durere
şi de zvârcoliturile lui,
de uluitoarele maşinale contorsiuni :
pentru a părea rotund şi liber
emiţând raze, ca la o radiografie
a golirii de sine, crezând că se află
înrădăcinat în cosmice fante şi expansiuni,
nu pe cerul abominabilei tale guri -
dar tu nu ştii, de fapt, că el este ultimul
care trebuie spus
întocmai fix la urma urmei
şi este posibil să se-mbolnăvească grav
şi să moară înaintea ta .
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AAllttccuuiivvaa

Într-un târziu îmi fac cu mâna în oglindă
du-te şi-aşează-te turceşte
în groapa pe care ţi-au săpat-o în silă
tu nu poţi fi -ngropat decât de viu
întrucât n-ar putea creşte altfel
urzici moarte din locul tău de veci
tu eşti inversul proporţional 
a tot ce s-a opus transcendenţelor
înveninate de legi şi concepte
dacă vei lipi cu scuipat o lumânare
la deplorabilul tău căpătâi
deîndată aceasta se va înmuia 
şi locul până unde va arde
va fi echivalentul a altceva
decât ai trăit cu adevărat
fără propria ta ştire
flăcăruia va fi strivită între degete
de o duzină de falşi amici
şi se vor plânge-abitir de usturimi
iar cel din oglindă va face cu mâna
altcuiva
care a apucat să trăiască în locul tău

NNuu--ii  nniimmiicc

Pe 16 ianuarie a fost ziua mondială
a nimicului
a mai nimicului nu există aşa că
moldo al familiei ar fi fost logic să tresară
pisica vecinului care mă urăşte
la grămadă cu criticii literari
se plimbă nonşalantă
pe zidul despărţitor
ies din infailibila şi reziduala depresie
cu ferma accepţie a vorbei guvernatorului
nimic cu nimic face plus dar cu rest
smulg din trecutul apropiat
un fir călăuzitor cu ghiară
cum are virusul din creier al lui Cărtă
dar îmi dau seama oripilat
că nu bine l-am smuls 
şi -aproape-mi smulge el mâna din umăr
nu-i nimic îmi spun
şi-aşa cu mâna asta nu mai aveam niciun chef
să fac vreun semn de adio
toţi se vor fi întors cu spatele
ca să nici nu mai vadă nimic

DDiinnsspprree  oo  aannuummee  cceevvaa

... Vedeţi mania asta
de-a persecuta cuvinte?
Se merge cu personificările
până ce nea Absurdul mai nu e pus
cu botul pe labe sticloase şi rebegite,
se creează o hemoragie
de apă vicleană şi gălbuie
mai vie ca sângele 
înfierbântat de instincte,
se trece prin capilarele vorbelor
care plutesc, de goale ce sunt,
ca puful păpădiei în vidul somnolent,
bine mirositor
şi cu nuanţe trandafirii înnăscute -
Vedeţi cum truditorii stau cocoţaţi
pe însăşi cocoaşa experimentelor ?
Se poetizează furibund pe Facebook,
funcţionează aşa-zise academii poeticeşti
şi uniuni mondiale de poeţi
unde se deversează tone de cuvinte
supuse unor inimaginabile persecuţii,
nu că ar plânge materia bacovian
dar urletele lupilor singuratici parcă dau iama nu spre lună,
ci direct în jugulara porcilor înjunghiaţi
şi uite solidarizarea în suferinţă,
punctele cardinale converg
ca dinspre o dorinţă de-a implora,
spre unicitatea mărită, într-un cerc,
fie el şi glob pământesc -
S-ar putea merge cu protejarea intimităţii
până la a închide ochii la orice,
şerpăriile simţămintelor nu pot dejuca
mafiile politice, dar mila faţă de cuvinte
ar trebui să fie, poate, una dintre politicile literare,
de n-ar mai fi nevoie de cuvinte
oamenii care au ceva de spus
şi-ar lua vieţile ?
oricum, cei care nu au ceva de comunicat
au impresia că torturând lexical şi semantic
îşi caută fericirea, sinele inoportunând gângănii
rătăcind pe fustiţele muzelor,
poate exagerez, dar aproape aud trosnete
de la strânsul buzelor
şi disperarea nespuselor de a ţâşni :
cu faţa-n ţărână stau, poate se vor adânci, îşi vor face galerii,
îşi vor crea o lume acolo .
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PPaacciieennttuull

Domnule doctor- spunea,
eliberaţi-mă cinci minute de perfuzii
că vreau să gesticulez de ciudă şi protest,
vedeţi ce vreme la televizor
nu cumva toţi neuronii noştri
s-au năpustit afară 
şi toate globulele albe 
şi toate visele fărâmiţate şi pustii în delir
golite de sens 
ca unele pubele de copii abandonaţi,
auziţi cum scheaună câinii
şi lupii îşi ascut urletele de lama
cu care unii îşi vor tăia venele,
oamenii politici se sfâşie între ei ca hienele
în timp ce noi îmbătrânim rapid şi uluiţi prin spitale,
domnule doctor, dumneavoastră nu vă perpeliţi
în halatul dumneavoastră cel alb,
nu vă vine să-l faceţi ferfeniţă
şi să ningeţi cu el prin salon,
ne-au jefuit ţara şi sufletele ni se zbat hărţuite
ca flăcărui de lumânări pe buza de mormânt,
veniţi să vă pun perfuziile domnule doctor
nu gesticulaţi, dacă aveţi un halat în plus,
daţi-mi-l să-l îmbrac .

EExxppoozziiţţiiaa  ddee  ppiiccttuurrăă

Oricât de intrus ai fi 
printre critici şi literaţi,
numele tău îmbătat de vid
pâlpâie în largul calmului plat :
umbli cu umerii tot mai lăsaţi,
pentru că în pacea lăuntrului
criminalii în serie ai stimei de sine
inspiră miresme
de eucalipţi dezrădăcinaţi -
numai lecturile din silvia plath
nu reuşesc să-ţi distragă atenţia
de la o expoziţie de pictură
cu păsări lipsite de aripi:
obsedat de întrebarea 
pentru ce li se mai spune păsări
a simţi că trăieşti este echivalentul aripilor ?
atunci închipuie-ţi tot mai rar
că te vor mai crede om,
doar pasăre 
din expoziţia de pictură .

SSuuggeerrâânndd

Cum vei ajunge
în locul unde numai voi
veţi încăpea
şi fiecare va ridica din umerii celuilalt
sugerând că nimănui nu-i pasă
de timpul diluat
precum zahărul negru în cafea
nimic despre luna ca un rinichi bolnav
nu veţi afla
iar dacă totuşi vă veţi rătăci
veţi sorbi din cafeaua rece
şi veţi uita

UUnn  lloocc  aannuummee

Nu se putea ajunge decât 
săpând sub locul îngropării
la partea de întuneric nevăzută
ascunsă într-o inimă părăsită
încă din timpul vieţii
sufletul lui pereche
era o cârtiţă îmbogăţită peste noapte
cu felul de-a fi al altcuiva
de dincolo de lumea ei 
ferită nu de privirile indiscrete
ci de alaiul de fluturi verzi
cap de mort
decişi să vină în ospeţie
erau şi ei suflete pereche
şi cârtiţa le făcea cu ochiul
chiar dacă nu distingea nimic
decât o urmă caldă încă
din tremurul inimii părăsite

UUrrmmeellee

Îţi poate fi târziul fugit
ca sfâşiat de lupi
din glonţul înspăimântat de carne
întors spre răufăcător
şi în căuşul palmei suspinând
îmi închipui că am inventat
asemenea unealtă de ucis
însăşi pornirea de a ucide
târziul tău strivit
în cizmuliţele roşii
iar lupii ademenind luna 
ca pe un sân cu urmele lui Armstrong
bun de ascuns pentru a fi mângâiat
de priviri schimonosite de ură
dacă noaptea din urmă
ar fi expresia lichefiată şi taciturnă
ca o şampanie cu dopul sărind glonţ
în urmele din lună
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BBaallaaddaa  nnooiimmeeii  ppiieerrdduuttee

În joasele agore-n iarmaroace
pe unde turma îşi aclamă zeul
întru tainul zilnic de potroace
e terfelit în zoaie curcubeul.

Un balamuc pestriţ unde aezii
prea lesne-şi schimbă lira în chimvale
şi dedulciţi la stârv ca huhurezii
gângavul tril şi-l vând drept osanale.

Fervoarea lor de-a spune-ntruna imnic
acelaşi splin sub felurite forme
e însăşi spaima resimţită zilnic
chipul cioplit al stărilor diforme.

Ci eu tăcând răpit de aporia
acestui veac prea sufocat de texte
arunc la coş sofismul erezia
sunt scribul care şterge palimpseste.

Cu podul palmei corectând neantul
pe voi netăbăcite pergamente
v-aş azvârli la ghenă să rodească
ogorul îngrăşat de excremente.

Sătul de behăitul ălor noateni
abia-nţărcaţi din bulucita turmă
în smârc semantic aş sădi izvorul
eu fântânar al apelor din urmă.

De n-aş simţi pe buze sfiiciunea
cu care ah ne-mbrăţişează marea
când îşi ascunde-n alge goliciunea
aş da-n vileag întreagă-ngreţoşarea.

Însă aştept să mai dospească verbul
cum creşte pâinea frântă în grijanii
nu-mi pasă că mă împresoară herbul
ce mi l-au încrustat pe tâmple anii.

Drumul pieziş ascuns în poezie
îl suie-n pantă lacrima. Dar cartea
care pe sine singură se scrie
va-ndupleca măcar o clipă moartea?

Căci tâlcul îngropat în apoftegmă
ce pretindeau că-l prind anahoreţii
pe drept cântar nu face cât o flegmă
dar noima vor pătrunde-o ei, poeţii! 

IInnccuurraabbiillaa  ttooaammnnăă

Plouă şi tu nu eşti cu mine
aş putea muri de nimeni ştiut
să dispar tăcut ca o umbră în labirint
ori s-alunec pe tobogan de lacrimi
ca frunza în făraşul toamnei buimace.

Plouă. Prin zidul de apă aud voci 
de neînţeles. Revăd trupul tău
culcat în zăpada ce-a nins cândva
doar pentru noi şi urlu în noapte 
singur ca fiara încolţită 
lângă izvor în veşted zăvoi.

Ce boală străveche toamna aceasta
în care toate cuvintele dor
cinste iubire speranţă dreptate
vorbe cu învelişul zornăitor.

De trei zile plouă întruna 
mă bântuie gândul să-mi cumpăr 
umbrelă nouă 
mai am una de la celălalt potop 
cu pânza ponosită şi neagră 
o caricaturală pălărie de cioclu  
o paraşută în miniatură de care  
sufletul meu atârnând ar putea 
ateriza pe pământ uşor ca o rouă.

Plouă de trei zile neîntrerupt
zac în băltoaca ăstei melancolii
precum Iona în pântecul lui Chit 
şi aştept să mă vomite poemul 
ca pe un fetus zadarnic 
înfiripat din inutile cuvinte.

Ceva se precipită în ploaia zăludă
poate o viaţă netrăită-ndeajuns
un plâns prea mult timp reprimat 
o frază neînţeleasă 
în nou babilon postmodern
un cuvânt rămas nerostit 
un biet fonem bâiguit
la telefonul trântit în auz

un scârţâit de termopan la geamul ei 
ce strălucea însă foarte puţin 
atât cât să pot întrezări o clipă
în calmă lumina înserării
necruţător eternul mister neatins.

Ioan Evu
Poezie
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Ceva se precipită în ropotul ploii
o inimă ce bate în ritm accelerat
un răpăit de lacrimi pe acoperişul
de tinichea al acestui mai mult
sfârşit decât început de mileniu
cum grăia un filosof la televizor în 
pauza dintre două meciuri de fotbal

un tropot mărşăluind pe asfalt
către ţel spre o zare în veci anonimă 
şi mult mult prea departe.

Ah marea căzătoare din cer 
covârşitoare arhivă lichidă 
un fel de H2O cu gust sărat şi vag amărui 
oxidând gări stadioane catedrale oraşe 
igrasiind biblioteci şi áripi ce iată 
încă mai ştiu să scapere zvelte în soare!

Plouă. Curând vor sosi gunoierii
s-adune de-a valma cu marele jeg
viaţa noastră cea fără tipare
al cărei sens aspir să-l înţeleg.
Biografi de ocazie asmuţi-vor zeţarii
să toarne în litere de plumb 
tristeţea mea de aur femeie.

Plouă de trei zile şi tot atâtea nopţi
iar eu n-am timp să mor
de-această incurabilă toamnă
ce poartă astăzi numele tău.

OO  aallttăă  ccaarrttee

A mai plecat o carte de la mine
încă o pagină din cer s-a rupt 
cuvinte aripi smulse din ruine
plutind uşor pe râul ne-ntrerupt.
Dar în adânc sub lespezi translucide
sub luminos linţoliu în apus
iscat din prundul stelelor livide
e unul decât mine mai presus.
Ah viaţă tălmăcită în foneme
pietrificată lacrimă-n tumult
dumnezeiescul freamăt din poeme
prin scrâşnetele zilei îl ascult.
La ţărmul de cenuşă-nfloritoare
stă veacul în talazuri încrustat
acolo sub întrezărită zare
e unul decât mine mai curat.
Un cer ca o gigantică lentilă
scrutată de arhaice lumini
răsare peste tâmpla mea febrilă
să-mi oblojească rănile de spini.
A mai plecat o carte de la mine
coperţile în iarnă s-au închis
ca un mormânt uşor ce-ascunde-n sine
tot mai adâncă taina unui vis.

CCeennuușșăă  vvoorrbbiittooaarree

Mi-e dor de-o flacără mi-e nesfârşit de dor
de-o ardere profundă şi deplină
să intru-n focul ei mistuitor
şi jarul să mă spulbere lumină.

Din cât am fost doar aer să rămân
un fel de boare lină de fântână
să mă respire veacul cel bătrân
ca pe-o mireasmă nouă nepăgână.

Aş da orice să te ating acum
iubire care-ai fost numai o dată
sub mii de forme renăscând din scrum
însă la fel ca prima niciodată.

Cenuşă vorbitoare asta sânt
praf ce aspiră iată la rodire
tandru aş da în floare pe-un pământ
sătul de-atâtea răni şi cimitire. 

SSăărruuttuull

Sărutul ce nu mi l-ai dat niciodată
va fi dintre toate cel mai curat
păstrează-l anume în suflet de fată
cândva ţi-l voi cere cu gând vinovat.
Oricum pentru el aş lăsa lumea-ntreagă
să simt doar o clipă mireasma de rai
ascunde sub lacăt străina mea dragă
sărutul pe care n-ai vrut să mi-l dai.
Sub lacăt de gheaţă cu cheia zvârlită
departe în unde să nu ştiu nici eu
că-n briza ce-ţi mângâie tâmpla sfiită
e vie ardoarea sărutului meu.
Dar lasă fereastra deschisă spre mare
s-auzi cum de stânci ca talazul mă frâng
cu vuiet de áripi ce scapără-n zare
şi licăr de lacrimi iscate-n adânc. 
Când ceasul va bate mai limpede-n seară
un timp presimţit a se naşte abia
păstrează anume străina mea dragă
sărutul pe care chiar tu mi-l vei da.

OOmmaaggiiuu  oorraașșuulluuii  HH

Oraş înjunghiat în spate de ninsoare
se-aude-n noapte un copil cum plânge
şi parcă-n lacrimile lui izbăvitoare
îşi spală veacul mâinile de sânge.

Oraş aflat sub stare de asediu unde
tristeţi şi disperare dau târcoale
tăcerea vinovată în ziduri se ascunde
aici şi vântul a uitat să se răscoale.
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Oraş surpat în propria lui nepăsare
dedat orgiei şi beţiei crase
în el am ars tăcut sub joasă zare
iubiri iluzii deznădejdi angoase.

Dar l-am iubit mereu ca pe o târfă
analfabetă jună şi sublimă 
oraş capăt de linie ferată 
cu nume şters pe-o hartă anonimă.

Va şti el să renască vreodată
în lumea-n care mor pe rând imperii
oraş căzut cetate blestemată
unde domnesc hingherii gunoierii

Unde prosperă javre de prăsilă 
spre nemurirea haitei viitoare
când poezia cere zilnic milă
vremelniciei sponsorizatoare.

Oraş peron de părăsită gară
cu bariera dinspre iad deschisă
un tren din care nimeni nu coboară
oraş vagon pe-o linie proscrisă.

DDiissppăărruuţţiiii  îînn  ttooaammnnăă

Ce-ar fi să dispărem iubito într-o zi
ca puful păpădiei pe coline
de australe vânturi purtaţi din miazăzi
spre miază-noaptea iernii care vine.
Şi să uităm anume drumul înapoi
fugari prin labirinturi de burniţe şi brume
înlănţuiţi să trecem sub zarişte de ploi 
doi evadaţi spre ziuă dintr-o aceeaşi lume.
Să fim noi condamnaţii procesului antum
ce ni-l vor intenta-n absenţă lacheii din oraşe
că am trădat cetatea de zgură şi de fum
şi-am părăsit-o în taină mânaţi de gânduri laşe.
O dată la o toamnă le vom trimite veşti
din vegetala lume evlavioase rânduri
cu degete de brume le-om bate în fereşti
tăcuţi precum copacii brusc desfrunziţi de gânduri.
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LLuummiinnăă  eexxpplliicciittăă

Voi dimineţi argintării de brume
tezaur al căzutelor grădini
pe care astăzi alungaţi în lume
le-mbrăţişăm cu braţele de spini.
Ah diafanul foşnet al nemorţii
ce-l ascultăm cu sufletul febril
va redeschide lacătele porţii
spre vechi tărâm al timpului copil?
Cândva acea lumină explicită
cum e doar epifánia-n cuvânt
cu dragoste împărtăşită
ne-a fost pe rând şi leagăn şi mormânt.
Ave livezi sălbăticite-n floare
mari crânguri policandre-n asfinţit
pe raza voastră-n ceruri suitoare
coboară-n mine raiul regăsit.

SSttrriiggooiiuull

Să nu te-apropii azi prea mult de mine
sunt canibalul tău cel fioros
la cât îmi e de foame iar de tine
te-aş devora întreagă pân` la os.

Cum mă priveşti prin aburul cafelei
din care sorbi puţin câte puţin
la câtă sete-mi pârjoleşte-n vine 
uşor te-aş bea ca pe-un pahar cu vin.

Vampir îţi sunt la ceas târziu de seară
când stingi veioza visului stingher
să nu-ţi uiţi de sub plapumă afară
umerii goi amirosind a cer.

Acoperă-ţi fricoaso goliciunea
coapsei fierbinţi cu lustru de zăpezi
sânii cei trişti timizi şi moliciunea
de pântec unde voi sădi livezi.

Clavicula pe care am să ţi-o caut
înfrigurat cu buzele de jar
va fremăta în noapte ca un flaut
sub adierea cântecului rar. 

Sunt vârcolacul care te doreşte
sunt pricoliciul tău din insomnii
sub cerul gurii mele locuieşte 
povestea ta şi-a verbului a fi.

Ce patimi ce dorinţe mă-mpresoară
din zări adânci când îţi zăresc abia
şoldul cu mlădiere de ghitară
trupul unduitor ca flacăra.

Inima-n piept se zbate ca nebuna
pulsând în ritm din ce în ce mai des
vei fi pe cerul nopţii mele luna
voi fi strigoiul tandru din eres.

PPooeezziiee  șșii  ppââiinnee

Rentabilă e totuşi poezia. 
Zilnic să vinzi un vers 
cu câţiva lei
şi convertind în bani 
tristeţea ce-ţi bântuie hârtia
să-i zvârli  cu tandreţe 
bravilor lachei.

Rentabilă e totuşi poezia.
Ce dacă pierzi şi lacrimi
şi sânge deseori?
Destul că poţi la timp 
să îţi achiţi chiria
metrilor cub de aer 
acolo lângă nori.

Rentabilă e totuşi poezia.
Cum ai dormi cu tâmpla 
pe-o lamă de cuţit
ca un bătrân canar
îndrăgostit de colivia
în care de un secol 
văzduhul a murit.
Rentabilă e totuşi poezia. 

CCaallddaarrââmmuull  ccuu  vvrrăăbbiiii

Aceste zgomote
cum se depun
pe limba clopotelor
ca un colb
cum într-o zi un străin
va intra în cetate
fără să bată la poartă
uşor va păşi
dar ca o piele de tobă
va tuna caldarâmul
şi cum cu mâinile lui
va apuca el frânghia
frânghia de care atârnă
ciudatele clopote
am visat
şi lac de sudoare
am sărit la fereastră:
un stol de vrăbii guralive
ciugulea firimituri
din pâinea dimineţii
aburindă.
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sseemmnnee  pprreevveessttiittooaarree

luna e un incisiv de tigru tocit pe inimi împietrite.
undeva în depărtare
ecoul stinselor bătăi de clopot duminical.
pe acoperiș, câţiva porumbei 
au învăţat zborul doar ca să se odihnească.

mulţimea absentă a trecătorilor de pe stradă
se prăjește în știri violente.
una-două babe cucernice cu batic negru pe cap
traversează parcul înspre biserică
asemenea unor semne rău prevestitoare.

copii noștri au crescut și ne iau la mișto,
ne fură cheile mașinii și bancnote din portofel.
e datoria noastră ca să ne rugăm de stâlpi și arbori,
de capuri de pod și alte mijloace de oprire bruscă
să nu-i întâlnească vreodată.

parcă și ţigările ard mai repede că n-ai ce fuma.
până și femeile sunt gata dezbrăcate
încât n-ai ce să mai bănuiești.
dacă nici în actu’ fizic al dragostei nu suntem acolo, 
ne-am dus dracului.

mmăăsseeaauuaa--ddee--mmiinnttee

mă chinuie o curvă de măsea și-i tocmai măseaua-de-minte.
dacă aș scoate-o afară, aș fi, poate, un om fericit?
la toţi ne vine rându’, doar s-vem puţintică răbdare.
ai mai trecut prin asta doar că nu-ţi amintești.

arthur lundkvist a scris un poem despre speranţă
la care nu am ce obiecta,
sunt metafore destul de simple,
vorbe pentru inima omului obișnuit.
între altele, a închinat, ca și whitman, câteva rânduri ierbii,
iarbă căreia nu am ce-i obiecta,
sunt metafore bine plasate în context
și audienţa din mintea cititorului e mulţumită.

o privire bună dezarmează orice gând răutăcios.
dacă am surâde mai des ne-am împrieteni ușor.

apoi, mi-a plăcut poemul despre stejar,
zicea despre stejar că are-n El un început de sicriu,
lucru la care, recunosc, nu mă gândisem,
însă mi-am amintit că blaga, da.
beau spirt. Io beau foarte rar, 
iar când beau, în sfârșit, simt că-s în formă
și cam toată lumea știe c-am băut:
mă aflu într-un oraș străin și vorbesc portugheza.
avea petre ţuţea avea o vorbă memorabilă:
Balcanii sunt curul Europei.
Io când beau spirt ies din cur.

lliimmiittaa  ddee  ddiissccrreeţţiiee

mi se vede respiraţia, e-n frig de-mi cade ţigara.
scriu aicea un text din care să se afle c-o duc bine,
aproape fericit-fericit.
e un hazard ideatic / un fapt izolat:
o perucă blondă cu favoriţi, în ultimă instanţă 
e cel puţin dovada unei lipse de concentrare.

însă metafora poate fi un ambalaj pentru silă,
să dregi urâtul cum nu se poate mai frumos,
o breșă în isteria concretului.
ca și cum cel care urmează a fi spânzurat
face apologia calităţii fibrelor frânghiei:
am tot mâncat nepăsător din coliva altora,
acum gusta-vor și Ei dintr-a mea.
între jocurile inteligenţei și viaţă
ultima câștigă printr-un certificat D. D.

cât de utile sunt ţoalele iubitei,
cărnurile ce-i ascund sufletuţu’!
pentru că numai un obiect acoperit există cu adevărat.
chiar acum, cineva înstrăinat și-acoperit
se ocupă de ordonarea vertebrelor noastre.
și treaba asta se petrece în mod diferit,
păi, cum naiba poţi face dragoste cu o masă?

abia observăm un fulger – îl vedem o fracţiune de 
secundă

și deja ni-l amintim.

Liviu Ofileanu

Poezie
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mmeeccaannoommoorrpphhoozzăă

ce nu se știe, e că se știe numai de către unii.
se știe ce trebuie să se știe și ce anume nu.
tot ce se știe acum, 
se știe fiindcă e lăsat să se știe așa.
e clar ca bună-ziua,
dar nici ziua nu știm dacă-i bună sau rea,
până nu punem capul jos.

oriunde ai ajunge, locul tău nu-i acolo.
vei pune un steag 
pentru urina celui ce vine râzând cu buzunarul plin 

de sămânţă.
chiar Tu însuţi ai urinat pe un steag roșu
atent să nu-ţi cadă secera pe ciocan.

oamenii pot fi împărţiţi în două: 
ăia care știu ce nu se știe / ăia care nu știu că se știe.
unii întreabă și alţii se fac că plouă,
unii răspund la cu totul altceva
și limba de lemn e de fontă.

între cei care întreabă sunt chiar cei care știu,
între cei care răspund sunt cei care cred că știu.
ce știu Ei, știi și Tu. dar Ei nu știu că Tu știi,
că viaţa de mâine se uită la trezire. 
Ei se rotunjesc la faţă, au cearcăne, se stafidesc.
iar între toate aceste mamifere
un om nu știe ce să scrie-n istorie:
ceea ce se crede că se știe?
sau ceea ce nu se știe fiindcă se știe?

îîmmii  ttoorrnn  ccaaffeeaa  șșii  nn--oo  aattiinngg

poate că am motive. un om care s-apropie de tine 
era o îndepărtare însufleţită;
cel care pleacă e un tomberon cu legume stricate.

Eu nu cânt pentru nimeni, zicea vilhelm ekelund.
Eu spun că numa’ dragostea blegește omu’
și chiar și așa, ţăranii n-aveau nevoie de versuri
ca să-și pună pe iarnă butoiul cu murături.

în dicţionarul-de-psihiatrie Eu sunt toţi bolnavii,
adun în mine toată ura strămoșilor.
un grafic descrie comportamentului meu,
rezultatul anilor formativi – mă rog, dragostea și suferinţa 

n-au fost împărţite egal pe cap de locuitor.
și Io visez ca pleșu o lume mai bună,
civilizaţie, politeţe, chichiţele moralei:
mă scobesc în nas și-n urechi,
trag un vânt solitar și reflectez la ubărmenș.

dacă trecutul n-are trecut, prezentul prezent și viitorul viitor.
au să vină iarăși zilele alea când ai râs de zilele astea?
dacă nu te ridici din așternut, visezi și că visezi.
a dracu’, și tocma’ din somnolentu’ orient vine kama-sutra!
cât de trist trebuie să fi fost primul om
când a înţeles că un copac trăiește mai mult decât El.

ffiirree  ddee  ccaarrppaaţţii  șșii  jjaazzzz

prin ’90 aveam degete galbene – carpaţi-fără-filtru.
am apreciat ţigările tari ca pe niște buci de liceeancă
și credeam că numa’ io mi-o frec.

m-am regulat prima oară cu pâlnia spartă a patefonulului,
mi-l dăduse un zidar pe-un rând de ţuică.
l-am desfăcut de tot, era plin de praf și insecte uscate, 
locuit de sunete moarte.
cu o lavetă umezită-n spirt i-am șters componentele,
rugina oaselor putrezite, vaginul rece și dur.
i-am bandajat orificiul, am uns fiecare șurubel
și tot degeaba – miles davis nu pleca din loc,
așa că a trebuit să-l împing Eu.

acuma puștanii află-n doi timpi și trei mișcări
prosteala cu barza,
sunt fotografii excelente în hustler.
fără Ele-aș intrat în boală – pentru că au părul lung,
pentru că Ele n-au oase, ci nervi.
pentru că Ele înţeleg tot ce nu pricep
și au întotdeauna un ochi deschis în frunte.
cât are de luptat celula aia cu codiţă! 
doar ion cu florica mai rămân să facă dragoste-n porumb,
nea liviule, demodat mai ești bă!

bbăănnuuţţiiii  mmoorrttuulluuii

vecinii și-au înconjurat vila cu garduri metalice,
au dezlegat pitbulii și m-așteaptă.
doar o parte, fiindcă nu toţi au bășini în cap,
altă parte-i trezită la realitate.
apa intră-n pereţi, atinge lemnu’ și cărţile se umflă,
mirosul de mucegai e singurul nostru decor.

am senzaţia că-s privit din toate părţile,
înjurat în surdină ca pe scena-de-teatru, 
fără scăpare, gol-goluţ, cu mizantropu‘ la vedere.
și măcar un sens în lumea nimănui să fi luat,
gămălia unui confort revuistic, ceva acolo.
și-atunci, cum să sparg Io gheaţa discursului
ca pe-o mutră de manelist imbecil?

totul rămâne la fel: iese soarele, se ridică luna. 
de plouă, deschid aceeași umbrelă, port aceeași galoși 
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pentru că noroiul e partidul și muma noastră.
e-o zi frumoasă, cântă păsărelele, tre‘ să plec la lucru
și mă simt depășit de circumstanţe.                                      

merg pe jos până-n creierul meu.
acolo sparg piatră, sunt cel mai bun spărgător-de-piatră. 
acolo scot pâine din piatră seacă, nu-i nicio rușine, 
au fost alţii mai disperaţi,
au fost zile de care nu-mi amintesc nici în transă. 
fășâitul bancnotelor e străin muritorului-de-rând, 
creiţarii lui au mirosul brazdei întoarse în zori:
sudoare acră, sămânţă uscată pe manșete.

rriittuuaalluull  ddeessccoommppuunneerriiii

mucul strivit mai fumegă, nu mult, destul ca să te facă atent la
o posibilitate. oricâtă distanţă aș lua de mine însumi
se reduce în timp ce mă îndepărtez.

va veni și vremea ca să ne bucurăm, 
trebuie să treacă o vreme doar pentru asta, 
va veni pentru că n-o așteptăm.
facem un pas către apus și Ea face doi mai încolo.

mă dezbrac de corp și prejudecăţi. 
nu-i ușor să lupţi cu ceea ce nu-ţi aparţine. 
în mare parte nu ne deosebim,
avem păreri diferite despre niște chestii care ne sporesc 
imaginaţia și respectul.

una e când vorbești și alta e clar dacă o scrii.
iar când scrii, vorbești despre scris ca și cum ai scrie.
e inadmisibil ca să nu se petreacă nimic
după atâtea însufleţite presupuneri.
și cum se înserează pe pagini – literele capătă un relief 
care umbrește în cruce. e ca și atunci când 
știi o limbă străină și poţi gândi cu două capete:
noaptea coboară sub ochii tăi dinainte închiși,
noaptea coboară sub ochii tăi dinainte închiși.

ccaa  nnoorriiii  îîmmppiinnșșii  ddee  vvâânntt  

nu toţi avem o părere bună despre apă și efectele ei 
la rădăcina clădirilor. cred că există 
momente și stări unice,
străine de limbajul poetic sau instrumental.
viaţa și moartea ţi le datează conștiincios funcţionara 
de la primărie, n-ai nicio grijă-n privinţa asta.
ce nu prea se știe și va rămâne mereu ceva de presupus
e cum au fost viaţa și moartea.

am aici un text remarcabil. sunt liber și am toată ziua la dispo-
ziţie, parcă și stelele s-au rărit, perdeaua nopţii are firele trase

afară.
pentru a dovedi o crimă ai nevoie de cadavru,
nu ajunge că ai fi văzut Tu ceva.
trebuie să-i dai percepţiei un trup vizibil, un punct de plecare,
experienţa ce dă un contur vizibil deplinei înţelegeri.

încercările de a stabili un consemn
cu o parte care absentează înainte de termen,
autonomă în surzenia și muţenia ei absolută.
clopotele catedralei poruncesc mâinii semnul crucii
și mâna execută.
cui mai folosește un far părăsit?
întreabă-i pe asiatici cum li se pare apa
și-ţi vor da un răspuns categoric: 
apa nu-i bună nici în pantofi.

aalltt  eexxeerrcciiţţiiuu  ddee  aauuttooffllaaggeellaarree

coaja crăpată a oului nu mai are nicio utilitate? 
patu-n care-am dormit o viaţă-ntreagă 
nu reţine apăsarea corpurilor noastre? 
în excelentul cântar elveţian inima cântărește în medie 
între 150 g și 200 g. 
asta nu depinde de constituţia robustă sau 
de înălţimea subiectului. au fost văzut pigmei cu o inimă
uriașă 
pentru statura lor, baschetbaliști cu inima cât un purice. 
i-aud pe fiecare, le pipăi inima și-ncerc să evaluez greutatea
vocilor. 

vocile ne explică băbește că Marele Cititor câștigă 
dacă dă banii pe cartea asta 
fiindcă e vorba de o singură persoană. 
poate că erau banii pentru centrală, curent sau rechizite, 
poate că avea o rezervă pentru onomastica rudelor. 
și-acum cică-i pare rău. să nu-i pară. 
mai bine e să fie sigur de nimic. așa își dă o șansă, 
o să aibă inimă tare, inimă de piatră. 
îi cu-n pas nainte chiar dacă ăla duce-n groapă.  

dă-ţi și Tu palme, poate chiar astăzi din obrazul tău de porc 
vor ţâșni trandafirii. Noi suntem o singură persoană, 
o singură voce expandată: cel care citește e cel posedat, 
cel care scrie e cel posedat, 
cel care vrea să scrie despre posedat e posedat. 
autorul se lasă pe-o scară de funie, 
cititorul îi rupe stinghiile cu dinţii. 
funia dansează goală în vânt și amândoi cad unul peste altul
în pat. când o femeie intră în camera ta primul lucru pe care-l
caută cu privirea e patul. Ea calculează distanţele dintre pat și
ușă, dintre pat și fereastră, pe unde poate fugi, pe unde se
poate arunca. 
doar patul. patul în care dormi, te fuţi și mori.
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ÎÎnn  mmiinnee

Prin întuneric
scurm prin întuneric
scurm 

cine mi-a spus că e un bol de lumină acolo?
eu nu găsesc nimic

nimicul să fie lumina promisă?

dau cu mâna prin întuneric
din afară se văd ferestre luminate și-o pisică torcând
însă aici e ca-n coaja unui copac
umed și negru
aici, în mine, scurm mereu în întuneric

FFăărrăă  ggllaass

Într-o zi, un bătrân s-a așezat lângă poarta mea
și-a rămas acolo
nu l-au întrebat ce vrea de teamă să nu plece

m-am căsătorit, a sosit alaiul în faţa porţii
s-a dansat și s-a mâncat s-a băut prea mult
dar nimeni nu l-a întrebat pe bătrân ce caută acolo
ca și cum ar fi existat
doar să ne întrebăm, repetitiv, ce-i cu el

s-au născut și doi copii
de fiecare dată alaiul a venit până la poarta mea
și uralele nu mai conteneau
câinele se îndrepta spre bătrân
precum un vagabond care atrage alt vagabond

părea, ca și ieri, proaspăt și neobosit
la fel de tăcut și plin de regrete
care-i brăzdau palmele întinse sub cer 

mi-au plecat și nepoţii
și-am îmbătrânit
și-am rămas văduvă
și vopseaua porţii a căzut demult
dar bătrânul tot mai așteaptă să-l întreb ceva

NNuu  ffii  ttrriissttăă,,  MMaarriiaa

Dă-mi numele tău voi deveni tu
o să uit de mine, căci lumea nu are nevoie de rotiţa mea pentru

a funcţiona
are nevoie de tine pentru a se regăsi

dă-mi numele tău, Maria, să mă iubesc așa cum te iubești tu
atunci când păsările nu mai privesc înapoi și frunzele te izbesc

peste faţă,
umede și sărace

îmi golesc interiorul și-l iau pe-al tău, cu toate defectele

și dacă va fi să respir sânge pe gură
dacă va fi să mor sub numele tău, Maria
voi ști că nici Emilia și nici Maria nu au un rol ales în lumea asta
ele nu ajută marele motor să funcţioneze, sunt doar șuruburi
uzate, căzute sub fiarele unse

nu fi tristă, Maria,
nu ai pentru ce să-ţi arăţi tristeţea
învelește trupul meu cu ea, lasă-l să se ţină pe picioare
încorsetat în răul nostru, cel nevăzut
să-l bată vântul, să-l părăsească păsările, să-l izbească frunzele 
și noi să-l privim.

CCeeaaţţaa

Într-o zi ai venit și toate s-au făcut nevăzute
pe jos era ceaţă, călcam pe unde apucam
în cameră se făcuse frig și nu mai vedeam nimic
două mâini reci le ţineau pe ale mele,
reci ca o noapte de iarnă

auzeam pereţii crăpând
obiectele spărgându-se în milioane de fărâme
un braţ ca de gheaţă încolăcindu-se în jurul meu

și-mi era teamă, îmi era teamă
că se va aprinde o lumină și ceaţa va dispărea.

SSâânnggeellee  nnoossttrruu  cceell  ddee  ttooaattee  zziilleellee

Ia-mă și decojește-mă
nu te opri când sângele va curge
nu te opri când vei da de oase
și păsările vor începe să zboare agitate în jurul nostru
citește în ele

Emilia Zăinel
Poezie
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dacă voi fi încă vie
tu continuă să tragi de fâșii

lumea nu s-a făcut dintr-o bucată
amintește-ţi asta când mă vei aduna în coșul de răchită
și vei marca pământul cu sângele meu

nu-ţi fie teamă de ce se va spune
aleargă cu mine printre ei și unește-mă cu fiecare
cine va primi carnea mea va merge pe întuneric
cine va primi oasele mele va simţi strigătele celor de dincolo
cine va primi părul și unghiile mele, va căuta, ca și tine, un sens
în lumea asta.

ZZiidduull

Într-o zi s-a ridicat un zid
nimeni nu știa ce să facă
să se revolte, să se mire, să-l dărâme sau să rămână nepăsători

în ziua următoare a crescut mai mult
precum o plantă îngrijită cu dragoste
vocile, care înainte se-auzeau în șoaptă
au început să se facă din ce în ce mai auzite
au început să propună să-l dărâme 
alţii au trecut indiferenţi pe lângă el
iar unii îl priveau și bârfeau până târziu, când închideau ochii
câţiva se bucurau de noul monument și de umbra lui
interpretându-l ca pe un semn ceresc

a treia zi devenise insuportabil zidul
deoarece crescuse într-atât încât abia mai vedeai cerul de el
iar soarele se arăta doar câteva minute înainte de apus
glasurile nu s-au schimbat, dar s-au înteţit
însă nimeni nu făcea nimic

oamenii priveau zidul, o parte dintre ei cu indiferenţă
alţii cu bucurie, iar alţii cu mânie
în faţa zidului se tânguiau
în faţa zidului se ocărau
ca și cum altcineva trebuia să decidă
ce să facă

mmooșș  GGhheeoorrgghhee

Visez mereu cum satul meu e luat de ape
numai moș Gheorghe rămâne înfipt în scaunul său
de când îl știu, stă la poartă și mănâncă seminţe
apendicele i l-au tăiat de pe vremea războiului

apele par să treacă pe lângă el
pe sub scaun
până la gât
dar el nu se clintește de acolo
cu mâna pe punga de seminţe
ridică câte o sămânţă prin apele murdare ale viiturilor

prinde între dinţi sămânţa, de acum nesărată și udă
și reușește să-i scoată miezul

eu privesc, deasupra tuturor, omniprezentă
ritualul acestui stâlp al trupurilor
care, deși putrezit, nu e luat de val
nu e tras de vorbe
nu e împins de mâini grase cu inele de aur
nu e deranjat de ciorile care mișună deasupra satului

moș Gheorghe culege, gânditor, o scamă de pe sprânceana 
dreaptă

își scutură părul de apă și oftează la mine
ca și cum ar știi că-l visez
că-l privesc, omniprezentă, de peste ape,
scuipă o sămânţă, de acum, cu gura plină de apă
și-ncepe să râdă diavolesc

LLooccuull  ppăăccaatteelloorr

Muncitorii au turnat asfaltul încins
acoperind propriile păcate
și-ale locuitorilor de pe stradă
și-ale altor locuitori, de pe alte străzi
pe-o rază de cinci kilometri

cam la cinci kilometri
și la un an
se toarnă asfalt proaspăt
și se-ngroapă păcatele

oamenii așteaptă cu bucurie acea zi
îmbrăcaţi de sărbătoare
privesc spre locul săpat de mașini uriașe
cei dincolo de bloc și-l imaginează
și-așteaptă eliberarea
ce-ncepe odată cu mirosul înecăcios de smoală topită

greutatea din piept se pierde
puţin câte puţin

rămâne un gol care-așteaptă să fie umplut cu alte păcate
un gol cât pentru un an

imediat ce s-a terminat cu asfaltatul
o mamă își pleznește copilul
niște minori fumează la colţul străzii
doi soţi se ceartă și se iau la bătaie
un câine își face nevoile pe florile puse de primărie
o fetiţă dă foc păpușii
un violator își privește soţia cum spală gresia
doi bătrâni înjură televizorul

strada se usucă
a doua zi
o crăpătură înaintează, liberă
spre centrul orașului
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vedea sfătuindu-se între ei cu o anume emoţie ca şi cum cum-
părarea ar fi fost iminentă. Dar domnul Filip, cât a stat şi a pri-
vit de pe partea cealaltă a străzii, nu a văzut pe niciunul din
puşti să plece de la magazin cu o bicicletă cumpărată. Cineva a
atins lanţul anti-furt (care a zornăit discret), l-a cântărit în palmă
căci era lăsat destul de slobod, şi a râs către puştiul de lângă el,
care privea totul cu o mină neîncrezătoare. Cu alte cuvinte:
după cum vezi, nu-i de noi.

Adică lanţul anti-furt să fi fost o piedică?
Domnul Filip şi-a amintit cu nostalgie că nici el nu ajun-

sese să aibă parte de o bicicletă cât timp fusese copil; şi că după
aceea îşi pierduse interesul pentru biciclete. Şi-a îndreptat apoi
privirea spre interiorul întunecat al magazinului, atât cât putea
fi văzut prin uşa lăsată larg deschisă, însă n-a observat înăuntru
nicio mişcare. A văzut doar capătul unei mese cu un vraf de do-
sare.

În faţa magazinului cineva tocmai ridica un pic, apu-
când-o de şea, o bicicletă, iar cu cealaltă mână îi dădea un im-
puls roţii din spate, care nu mai atingea pământul, şi o urmărea
cu încântare cum se roteşte la nesfârşit în gol. Pârâitul fin şi pre-
cis al roţii în mişcare liberă, tipic unei biciclete de curse, nu ajun-
gea până la urechea domnului Filip. Dar el cu siguranţă îl putea
ghici.

Apoi umbra Băncii Centrale s-a topit în umbra unui nor
negru de furtună care a acoperit cu iuţeală, în chip neaşteptat,
toată strada Regele Ferdinand I şi probabil tot centrul oraşului.
Au fâlfâit neliniştite colţurile fâşiilor atârnate în prelungirea pre-
latelor întinse oblic, pe cadre de metal, deasupra vitrinelor. Cei
interesaţi de mărfurile expuse pe trotuarul din faţa magazinu-
lui Margaleone s.r.l. şi-au ridicat privirile contrariate în sus către
cer şi avangarda ploii de vară le-a plesnit feţele cu primii stropi
grei. Apoi ploaia s-a dezlănţuit agitându-şi draperiile străvezii
de-a latul străzii şi de-a lungul trotuarelor. Domnul Filip i-a văzut
pe curioşii interesaţi de biciclete adăpostiţi pe sub prelatele de
deasupra vitrinelor învecinate, căci magazinul Margaleone s.r.l
nu avea deasupra vitrinei nicio prelată. Ploaia şi-a temperat ner-
vozitatea de început şi a udat minute şi minute în şir, metodic,
doar cu uşoare tresăriri de nedumerire, mărfurile expuse în faţa
magazinului: aspiratoarele, frigiderele, oalele de inox, prelin-
gându-se abundent pe trotuar de-a lungul răbdătoarelor lanţuri
anti-furt. Şi a udat şi bicicletele, care oricum erau făcute să fie
surprinse de ploile de vară în mijlocul drumurilor care uneori
tăiau lanurile de grâu şi de secară încă neculese.

Din magazin n-a ieşit nimeni.

Pentru a-i tenta pe trecători, la magazinul Margaleone
s.r.l. de pe strada Regele Ferdinand I scoseseră afară pe trotuar
tot felul de obiecte, printre care aspiratoare de praf de diferite
mărci şi mărimi, maşini de spălat rufe, calorifere şi radiatoare
electrice, biciclete pentru adulţi şi pentru copii şi chiar şi o pi-
ramidă înaltă de oale de inox. Aspiratoarele de praf se vedea
dintr-o ochire că erau mai scumpe decât în alte magazine. La
fel, poate, şi celelalte, dar patronul nu părea să se sinchisească
de asta: dacă le doreau aşa cum erau, bine, dacă nu, treaba lor.
Trecătorii treceau, unii se opreau câteva secunde şi căscau gura.
Mărfurile erau aşezate chiar lângă vitrină, unele rezemate de
geam, şi toate la un loc arătau ca un bazar sclipitor de emailuri,
metale şi un curcubeu întreg de culori. Prin toartele turnului de
oale de inox fusese trecut, de sus până jos, un lanţ nu prea gros
împotriva furtului, încuiat cu lacăt la capăt, pe după o bară a
stativului. Bicicletele fuseseră aşezate mai departe, la marginea
trotuarului, chiar la bordură, cu roţile din faţă imobilizate
într-un soi de furci de metal speciale şi cu cadrele legate la rân-
dul lor, la fel ca şi oalele, cu lanţuri anti-furt. Erau mai multe
mărci de bicicletă, majoritatea semicursiere, cu schimbător de
viteze, unele prevăzute chiar şi cu amortizoare într-un joc so-
fisticat de pârghii cu arc undeva pe la mijlocul cadrului, şi cu an-
velope antiderapante, adânc crestate.

De pe partea cealaltă a străzii, din umbra impozantei
clădiri a Băncii Centrale, domnul Filip încerca să aprecieze din
ochi efectul expunerii în aer liber a unor mărfuri, indiferent că
aparţineau firmei Margaleone s.r.l. sau oricărei alteia. Astfel,
observă că destul de mulţi se opreau în dreptul magazinului, îşi
scotoceau buzunarul dar asta numai ca să-şi scoată din porto-
fel cardul de credit cu care apoi se îndreptau spre bancomatul
de alături. Ceea ce nu însemna însă că ceea ce se întâmpla în
legătură cu magazinul trecea neobservat. Fiindcă domnul Filip
păstra în suflet amintiri neasemuite despre bicicletele din copi-
lăria sa şi nu putea să se uite cu un ochi indiferent la bicicletele
din ziua de astăzi. Pe care puştii opriţi pe trotuarul de vizavi le
vedeau expuse în faţa magazinului Margaleone s.r.l. şi bineîn-
ţeles că le jinduiau. Cu o mână care dorea să păstreze — fără să
reuşească — o aparenţă de interes strict tehnic, unii le mângâ-
iau ghidoanele, cadrele, maneta schimbătorului de viteze... ceea
ce în copilăria domnului Filip nu s-ar fi putut întâmpla deoarece
pe vremea aceea schimbătorul de viteze la biciclete încă nu se
inventase. Domnul Filip îi vedea aplecându-se să examineze în-
deaproape lanţul, pinioanele de la roata din spate, mecanismul
schimbătorului de viteze, manetele de la ghidon ale frânelor. Îi

Paul Tumanian
Biciclete de vânzare

Proză
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Adesea, omul își construiește în minte imaginea a ceea ce
urmează să i se întâmple. În linii mari, oarecum! Se întâmplă ca
unii s-o brodească în amănunt, alţii nici pe termen lung să n-
aibă vreo aproximare. Actorul Voicu, de exemplu, stă întins pe
spate, pe canapeaua cea de toate zilele, se gândește la toate
astea și vorbește în gând. „– E grav dacă vorbesc în gând? ” se în-
treabă molcom acesta. Iar după o vreme tot el își răspunde. „-
Nici vorbă! Grav e, când, tot vorbind în gând, încep să aflu lucruri
noi despre mine! Atunci, da!”Și cade din nou în aceași stare, ca la
început, întins convenabil pe canapeaua din cameră. În jurul
clădirii nu e multă miscare parcă ar fi undeva la un capăt de
lume iar hărmălaia n-are cum să mai pătrundă acolo. 

Acum Voicu își amintește fragmente din ce i s-a întâmplat
în timp. Bălăceala din Râul Morii din copilărie, în mai multe re-
prize, măi să fie! Petrecerea de după bacalaureat și clipele in-
time cu colega de bancă, Nancy, în laboratorul de știinţe sociale
al liceului, nașpa! Absolvirea Școlii de Arte din localitate și, nu în
cele din urmă, întâlnirile cu Anisia, foarte tare! Da! Femeia, mult
mai tânără decât el, vede răsucit realitatea și i se pare ceva de-
osebit să fie în poziţie de atac deasupra artistului și atunci, pen-
tru ca strădania acesteia să nu fie zadarnică, întreabă
întotdeauna tehnic, de la început: „ - Ţi-ai luat pastila?”Iar Voicu
îi răspunde militărește: „-Da, da!”Dar se întâmplă odată demult,
ca urmările binevoitoare ale chimiei să nu se vădă după o jum-
ătate de oră, așa cum scrie în prospect, ci tocmai când cei doi fac
un duș fierbinte de final, către dimineaţă.Ș-atunci?

Păi, atunci, femeia rămâne prea puţin mulţumită de toată
„răfuiala” de peste noapte iar actorul oarecum dezorientat, mai
ales când, gătit printre colegii de la teatru, la repetiţia zilnică,
constată că îmbrăcămintea îi trădează secretul, pentru că efec-
tul odată produs, asta scrie chiar în prostect, durează câteva
ore. Da, da! Foarte tare! Cât despre Școala de Arte, asta îi aduce
mai târziu o oarecare faimă în localitate dar și multă bătaie de
cap pentru că ne aflăm în plină dezvoltare multiculturală a ome-
nirii. Deci, toate lucrurile astea încep bine pentru Voicu, finalul
însă, este unul neașteptat. Înţelegeţi, ce mai!

Pe-afară, parcarea e îndestulătoare pentru că lumea a în-
tins-o la sfârșit de săptămână de-acasă pe la rude sau pe la ca-
banele din preajma micului nostru oraș de munte. Pe strada
îngrijită din faţa blocului, asfatată și ornamentată cu arbori care
vara umbresc faţadele clădirilor trece, rar ce-i drept, câte un

bătrân în drum spre lăcașul de cult sau câte o domnișoară rela-
xată, șchiopătând ușor, semn că ceva nu mai e ca înainte, gătită
într-o rochie strâmtă și sclipitoare, vestimentaţie care aminte-
ște de ţinuta de cu o seară înainte a persoanei în chestie. Asta
depinde de momentul în care te uiţi pe fereastră. Uneori ai im-
presia că pe trotuar o fată aleargă după un bătrân, alteori că un
babet șchioapătă după o tânără. Cum vrei s-o iei, mie mi-e tot
una!

În camera sa, gazda, în continuare întinsă pe canapeaua
confortabilă, se sucește și se răsucește până când soneria tele-
fonului zbârnâie de trei ori, scurt. În viaţa privată rudimentară
din cameră mecanismul produce un efect sonor care se ridică
de la dușumea până în plafonul locuinţei: „Bâr! Bâr! Bâââr!”Voicu
se ridică pentru prima dată în aceea dimineaţă de pe canapea,
se încalţă în grabă cu pantofii de casă fabricaţi dintr-un cauciuc
flexibil și se îndreaptă către masa de lângă peretele opus cana-
pelei unde se află telefonul. „-Ce să fie? Ce să fie?”se întreabă în
sinea lui actorul și tot el își răspunde: „-Om la pat, cu mintea
vie!”și cam atât, la sfârșit de săptămână. Ridică apoi receptorul
și răspunde pe un ton potrivit așa cum i-o cere meseria, treabă
de responsabilitate în domeniul cultural în localitate. Un labo-
rant, căsătorit de puţin timp, îl invită la el acasă, la o cafea la
sfârșit de săptămână și la o poveste sifonată cu tot ce trebuie.
Și, în felul ăsta Klem și consoarta lui, Matilda, vor să-și mai
alunge plictiseala cu mijloace modeste, de inspiraţie locală. Lu-
crul nu e greu de priceput. 

*

Deci, Voicu iese la aer curat cu gâdul la vizita promisă! Ast-
fel se îmbracă în hainele bune de sfârșit de săptămână, se aran-
jează puţin și bea un pahar mare cu apă de robinet. Obiceiul
ăsta cu apa îl are de pe vremea când audiază în sala de specta-
cole a teatrului o conferinţă despre mijloacele neconvenţionale
de îngrijire a organismului iar lichidul e considerat în tehnica
respectivă lucrul cel mai important pentru buna funcţionare a
mecanismului biologic. Bine că oamenii de afaceri nu s-au gân-
dit să scumpescă apa pentru că ar fi adus multă pagubă bietei
instalaţii umane ! Și astfel, mulţumită acestei conferinţe și a
preţului redus al apei de robinet din oraș, locuitorii noștri n-au
cerut de timp îndelungat nici o mărire de leafă iar viaţa de zi cu
zi e luiștită în micul nostru oraș de munte. 

Adrian Iancu
PorEia de bucurie

Proză
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Odată ritualul de plecare îndeplinit, actorul iese pe ușa gar-
sonierei, o închide cu cheia și coboară agale treptele, de la eta-
jul trei până la parter unde îi răsare în faţa ochilor Gazeta de
perete a imobilului. Lipite pe o bucată groasă de placaj, stau
două înscrisuri care au fost mai întâi prezentate în ședinţa de
bloc de săptămâna trecută, la care a fost invitat un chitarist din
cartier, care a interpretat o melodie de inspiraţie foclorică lo-
cală. O plăcere! Primul înscris e un anunţ convenabil și el aver-
tizează temeinic: „Salubritatea se achită urgent, în fund la D-șoara
Lily! Zilnic, între orele 15-17, cu bani potriviţi! Semnat, Președintele
de bloc.”Iar săgeata de pe anunţul oficial, ștampilat de condu-
cere, indică încăperea de la capătul culoarului, în fund, unde se
încasează, cu regularitate, taxele de bloc. Al doilea e o compu-
nere despre anotimpul de primăvară. Doar că acum, n-are a
face, e toamnă. Oricum, e o frumuseţe, ce să mai vorbim!

Voicu iese pe strada Petuniei, cea din faţa blocului, asfatată
și ornamentată cu arbori și simte că are din nou vârsta la care
hoinăreala pe unde nu te aștepţi, i se potrivește de minune.
Cum stomacul e alimentat cu cantitatea de apă pe care a înghi-
ţit-o la plecare, actorul se simte ușor ca pana corbului. La câţiva
metri de el, îl vede pe președintele de bloc, de vorbă cu doi ce-
tăţeni care dau din măini și explică ceva. 

- Și, zicându-vă acestea , atât din punct de vedere cât și ese-
nţial, insist asupra detaliilor din... ce-am spus! le explică preșe-
dintele. Iar cei doi rămân cu braţele în aer și cu gurile căscate ca
la circ. Ce mai!

– Firește! luăm în considerare aspectele, atât din punct de
vedere cât și esenţial, concluzionează cetăţenii care înţeleg, în
cele din urmă, unde s-a împotmolit propunerea lor, atât din
punct de vedere cât și esenţial. 

Știind câte i se pot întâmpla anapoda după întâlnirea cu o
astfel de personalitate locală, fapt probat în timp, actorul grăbe-
ște pasul ca să evite ghinionul mai sus menţionat, dă un „Bună
ziua!” scurt și ajunge repede în capătul străzii unde se pierde
printre trecătorii grăbiţi, veniţi cu plasele pline de verdeaţă, toc-
mai de la Piaţa de legume. 

Voicu se află acum în faţa Terasei Smaltz, de pe strada
Lăcrămioarei unde poposește de două, trei ori, pe săptămână,
nu pentru cafeua servită în ceșcuţe mici pe care condurea loca-
lului le păstrează cu nostalgie din vremea de început, ci mai ales
pentru clienţii plini de speranţe, cu o conversaţie de prime time
news. E un loc important în zonă pentru că el răspândește un
miros de ceapă călită care atrage pe unii trecători, înviorând
promenada cartierului. 

Actorul cere ospătăriţei Lenutza, fată simplă și harnică de
la ţară, un pahar cu apă rece cu vreo două felii de lămâie. Zis și
făcut! Tânăra e cuminte cu clienţii obișnuiţi ai localului, aduce
ceea ce trebuie și gata. Acum să știţi că tz-ul din forma grafică a
numelui fetei sau acela al terasei, vine din înobilarea interet-
nică locală, doar că pentru „Lenuţa”și „Smalţ” nu s-a găsit nici un
cuvânt echivalent convenabil și atunci s-a recurs la artificiul fo-
netic al ultimei silabe pe care îl constată clientela în forma
scrisă; Smaltz,... Lenutza,... dăpă cum povestește lucrătoarea cu

mândrie în momentele ei de sinceritate maximă.

E ceva vreme de când actorul nu s-a mai fript cu cafeaua
fierbinte pe buze! Și asta pentru că, iute de minte, înţelege în-
cotro merg lucrurile, și, că apa și derivatele acesteia, sunt de
bază pe lumea asta. Gustă apa din paharul pe care îl aduce Le-
nutza în care plutesc două felii de lămâie și nici nu bagă de
seamă că de masa se apropie liderul terasei, Lică, prezenţă „di-
plomatică”, onorată peste poate de proprietarul afacerii, prin
protocoale mărunte, ce-i drept, dar succesive, pe cât se poate.

–Salutăm, înţelepte! îi zice Voicu cu dibăcie. 

–Salutăm, bătrâne! îi răspunde telegrafic Lică. 

–Nu sunteţi în formă, înţelepte! îi spune Voicu. Apoi gustă din
apa cu lămâie adusă de Lenutza, geme admirativ și continuă să
privească lumea care se mișcă ca la defilare cu rucsacuri în
spate, după cum e moda în cartier. 

–Nu tocmai, dar îmi trece! afirmă Lică hotărât și așează ar-
tistic rucsacul zilnic, pe scaunul de-alături. 

Apoi urmează paharul de ţuică și apa din perete, adică apă
de la robinetul din perete, cum zicem noi cei de la munte, à
l’amiable, adică, pe înţelesul tuturor, în dar, din partea condu-
cerii ca recunoștinţă pentru rolul de lider de terasă. Plescăie
puţin din băutură, la apa din perete nici nu se uită și sucește
capul în stânga și în dreata ca și cum și-ar aranja coloana cervi-
cală, pentru conversaţia care urmează. După degustare, am-
ărăciunea se spulberă repede, așa cum a previzionat înţeleptul.

–Să vezi ce păţesc ieri, cu nepotu-meu, absolvent de desen,
povestește Lică. Ăsta, îmi spune mamă-sa, n-are servici. Ș-atunci
eu vorbesc la Secţie să-l dea la o școală pe-aproape, să câștige și
el ceva acolo. Și-l dă. Unde crezi? La vreo douăzeci de minute de
oraș, între două dealuri, mai înspre podiș, la Școala de tapet. O
frumuseţe... nu-ţi explic! Și ăsta ce face? Merge ieri dimineaţă
la gară și urcă în primul vagon. Să fie primul care ajunge la
școală și să facă impresie! În nici jumătate de ceas ajunge. Și ce
să vezi?

-Ei, ce să zezi? îl descoase Voicu pe înţelept.

– Păi, în satul ăla, gara e mică și peronul scurt, explică Lică. 

-Și ce dacă?... mârâie Voicu confuz. 

– Păi, să vezi! completează Lică. Ăla nu coboară în sat, merge
cu trenul până la capăt. Se întoarce tot cu el pe la amiaz. Și-i ex-
plică mamă-si că în gară n-a putut să coboare din vagon pentru
că trenul a tras prea în faţă. Nu se face ca un desenator ca el, cu
suflet de artist, să înoate prin vegetaţia aferentă sau poate să-
și strice vreun picior în șanţul adânc de lângă traverse. 

- Și a venit cum a plecat, probabil! concluzionează Voicu. 

– I-auzi, ce stai să spui! se miră Lică. În tren întâlnește o co-
legă de studenţie, care e într-o situaţie asemănătoare. Poves-
tesc, se întorc în oraș, merg la cinema împreună, apoi beau o
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bere, și iar povestesc. Ăla se simte obligat s-o conducă acasă,
într-o cameră cu chirie unde locuia de vreo doi ani și ce să vezi?
Rămâne la ea peste noapte.

- Și se combină cu ea, ce mai?! se amuză Voicu.

– Nici vorbă! Fata e zilele astea cu problema aia femeiască,
mă-nţelegi? Și ăla dă telefom de-acolo mamă-și, și-i povestește
întâmplarea. Și o roagă să sune ea la școală și să zică ceva des-
pre un concediu medical de trei zile, povestește Lică.

– Aha, acum înţeleg că n-a fost în prima zi și și-a luat liber
pentru celelate trei. Trei și cu unu fac patru. Bun, asta înseamnă
în total o săptămână de liber. Școala, să zicem...dar cu fata cum
rămâne? îl întreabă Voicu.

- Știu și eu, zice Lică și sucește capul în stânga și în dreata
ca și cum și-ar aranja coloana cervicală pentru ceva important.
Fata e zilele astea cu problema aia femeiască, mă-nţelegi? Mai
mult nu știu nici eu... 

Și prietenul trage din paharul cu ţuică, se uită la cel cu apă
din perete dar nu bea din el și cade apoi pe gânduri. Pe stradă
e acum liniște, puţină lume mai trece pe lângă terasă iar majo-
ritatea oamenilor poartă în spimare rucsacuri așa cum e moda
în cartier. Telefonul mobil sună și îi readuce pe amândoi la
adevăr. Liderul de terasă scotocește într-unul din buzunarele
rucsacului, artistic așezat pe scaunul alăturat, scoate telefonul,
apasă pe un buton și-l duce la ureche. 

– Da! bine!...pe-afară, în povești!...i-auzi! Păi, ce să zic? Dă-i
ce-ţi cere și basta! zice Lică. 

–Ce ai înţelepte? întreabă Voicu.

- Stai să vezi, spune Lică vesel. Adineauri mă sună mama
desenatorului ca să-mi spună că atunci când a sunat la Școala de
tapet, pentru concediu medical, directorul a trecut repede cu
vederea chestiunea și în schimb i-a cerut codul numeric perso-
nal al băiatului. 

- Și, i l-a dat? se interesează Voicu.

– Stai să vezi... băiatul, ocupat cu fata, n-a mai răspuns la te-
lefonul mobil. Femeia, însă, a avut acasă niște acte mai vachi
care i-au servit de sursă de documentare, precizează Lică. 

– Dar, ce-i trebuie directorului chestia aia? se minunează
Voicu. 

–Nu-nţelegi că anul ăsta i s-a repartizat un salar de merit pe
școală, zice Lică mirat. Cum întreg colectivul e de șase oameni
și cinci din ei au deja chestia respectivă, mai rămâne ca, și el, să
se bucure de toată cinstea. 

- Bine, bine, dar nici n-a lucrat acolo, ș-apoi...bâjbâie Voicu. 

– Nu-nţelegi nimic, ce mai! tălmăcește Lică. Dacă toţi șase oa-
meni au salar de merit, atunci Școala de tapet devine fruntașă,
primește materiale didactice doldora, iar pentru copii o excur-
sie pe malul mării unde , fiind minori trebuie să fie însoţiţi. De

cine?! Ei, s-aud!

- N-am idee, mărturisește Voicu. 

– Băiatule! De oamenii de la școală, mă-nţelegi! Iar directo-
rul! Director de director! zice Lică. 

Și, liderul de terasă privește în zare , undeva înspre cate-
drala orașului, zâmbește, se luminează la faţă și sufletul i se
umple de bucurie. Pe stradă oameni vioi poartă în spinare ruc-
sacuri multicolore, cum e moda în cartier. Vremea e frumoasă
și totul pare să reintre în normal. De undeva de departe se aude
muzică de fanfară, veselă, ritmată și egală. Iar Voicu se gânde-
ște că bine a făcut tânărul că nu a dat ochi cu șefii săi pentru
că, altfel, norocul nu i s-ar fi arătat curând. Și, nu în ultimul rând,
ce bine e să te afli afară, la aer curat, căci numai așa îţi trec
ideile bune prin minte. 

Voicu își amintește subit de vizita promisă laborantului Klem
și frumoasei Matilda. Cei doi comeseni mai iau o înghiţitură din
pahar, lasă câteva picături, nu se știe de ce, pe fundul recipien-
tului, își zic cele cuviincioase și pleacă fiecare în treaba lui.
Lumea, care-l cunoaște de la teatru, crede că actorul grăbește
pasul luând în serios vorbele oamenilor, marcate pe firma ex-
pusă la vedere: „Ceasuri de dame și bărbaţi-La Ilie Teofilat”și se
teme amarnic. Mai bine zis se teme de numele lucrătorului.
Vreţi să spuneţi Teofilat într-un cuvânt, sau poate Te-o filat în trei
cuvinte? Cum e mai bine? Un plastician local cunoscut, care își
repară ceasul o dată pe lună sau în momentele importante ale
existenţei sale, îi atrage atenţia asupra neclarităţii respective.
Și Ilie Teofilat își schimbă numele. 

- Și cum îţi zice acum? întreabă plasticianul.

– Păi, acum îmi zice Teofilat Ilie, îi răspunde vesel lucrătorul
și râde.

– E mult mai bine, da, să știi! constată plasticianul.

Voicu traversează Piaţa centrală a orașului nostru de munte
ca să ajungă la staţia de autobuz și nici nu se sinchisește de po-
vestea cu schimbarea de nume care circulă prin târg. Acum se
gâdește la triulghiul pe care îl formează Lică, nepotul și tânăra.
Liderul de terasă îi împinge plăcinta nepotului, acesta o prinde
din mers iar tânăra, cu rol tainic, reglează distanţa dintre parti-
cipanţi. Și, e gata porţia de bucurie a fiecăruia. Iar, din treaba
asta, multă lume rămâne mulţumită!

*

Cu autobuzul, Voicu ajunge repede la capătul orașului, la fa-
milia Klem. Tinerii locuiesc într-o casă modestă iar pentru fap-
tul că e situată la margine, trebuie să fie încălzită cu lemne, ca
la ţară. Avantaje sunt puţine dar ele nu trebuie excluse. Grădina
e unul ditre ele și ea te îndeamnă să stai la aer curat. Cu pomii
și verdeaţa, care toamna capătă culori anume, ambianţa e
numai bună pentru primit pe actorul, admirat de curând, într-
un recital de poezie de inspiraţie foclorică. Astfel că, gazdele
rânduiesc o masă în grădină, pe care, odată Voicu sosit la locul
faptei, așează cafelele și paharele pentru vinul de curte cu care
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laborantul Klem se laudă de multe ori la Terasa Smaltz. Și lumea,
mai să-l creadă. În rest, estetic așezate, pe farfurii mici, stixuri
și grisine de diferite feluri, de-ţi lăsa gura apă. Aici nu e vorba de
apa din perete de care ne tot amintește Lică, ci de sensul figurat
al cuvântului pe care, cu onoare, îl folosim adesea.

Conversaţia de sfârșit de săptămână zboară unde nu te
aștepţi iar efectul e pe măsură. Sunt trecuţi în revistă oameni
importanţi pe care îi vezi rar și adesea te întrebi ce fac ei în vre-
mea asta. Greu de spus, și atunci glumele și zvonurile înlocuiesc
cel mai adesea lipsa de cunoaștere. Comesenii beau din cafele
iar din când în când trag câte o gură de vin ca să se mai în-
tărească, cum se spune. E aproape ora unsprezece iar Voicu, ple-
cat de acasă de pe la nouă, cu un popas de vreun ceas la Terasă,
simte senzaţia de foame pe care i-o face tratamentul cu apă de
robinet de care a aflat cu ceva vreme în urmă la sala de specta-
cole a teatrului. Se înfruptă astfel din grisinele și stixurile oferite
spre consum. Și, evident face conversaţie cu gazdele. 

Acestea primesc un telefon scurt dar convingător de la pădu-
rarul Rareș, care se ocupă de aprovizionarea cu lemne a oame-
nilor din cartier. Omul pădurii e prieten cu laborantul Klem, pe
care l-a ajutat în multe împrejurări, ne mărturisește gazda.
Pădurarul îl înstiinţează că săptămâna viitoare lemnele se iefti-
nesc pentru o perioadă și că ar fi bine să achiziţioneze cantita-
tea necesară pentru la iarnă. Totodată Rareș îl invitâ pe Klem și
pe Matilda să-i facă o vizită la birou, astăzi sâmbătă, pentru că,
acum, lume nu prea e, și pot și ei, să guste un rachiu cu sirop de
zmeură, o băutură râvnită de cunoscători. Dacă au un musafir?
Foarte bine, e invitat și el, de ce nu! Rachiu și sirop pentru toată
lumea! Biroul e în cartier, la vreun sfert de oră de casa celor doi.
Cum vizita actorului la tineri riscă să treneze din nepotriviri cul-
turale, cu toţii se hotărăsc repede să pornescă în plimbare ca să
vadă ce mai face omul cu lemnele.

Și, conform previzionării, într-un sfert de oră sunt acolo. La-
borantul intră primul în curtea casei care a fost naţionalizată pe
vremuri și astfel a devenit biroul unei instituţii importante. N-a
mai beneficiat de activităţi de întreţinere de pe vremea când
trăiau proprietarii așa că acum avea aspect, mai mult, de casă
abandonată. Cum, însă, curtea e foarte spaţioasă, aceasta e
transformată în depozit de material lemnos. Totuși la o privire
atentă, casa, nu prea mare, are două geamuri la stradă, și deci
tot atâtea camere, la care, dinspre curte, se vede o verandă
bătrânească așa cum astăzi nu se mai face, din care pornesc trei
uși, două pentru camere și una mai mică pentru magazie. Și, nu
în cele din urmă, camerele nu comunică între ele, se poate intra
doar din pridvor. Când pleacă de la birou, pădurarul Rareș tre-
buie să încuie pe rând fiecare ușă. Ce mai, obicei bătrânesc!

– Să ne trăiești, șefule! zic vizitatorii. 

– Să fiţi bineveniţi, prieteni, salută pădurarul Rareș, chipeș,
cam de aceeași vârstă cu cei doi tineri. Poftiţi să vedeţi unde ne
străduim în interesul poporului muncitor.

Și pădurarul le deschide ușile bătrânești, din lemn masiv,
ca să vadă domnii cum e la el la muncă, iar vizitatorii rămân ui-
miţi de modestia ambientului. În capăt, ultima ușă pe dreapta

e cea de la magazie, unde omul ţine provizii de-ale gurii, rachiul
și siropul de zmeură cu care vrea să-i omenească pe vizitatori.
Femeia, curioasă din fire intră în magazie să vadă ce-a pus de-o
parte pentru ei pădurarul. Acesta din urmă intră și el să-i dea ex-
plicaţiile pe care un musafir le așteaptă de la o gazdă. 

Atunci ușa bătrânească a magaziei scârţâie ușor, face clac,
și se închide. O vreme se aud ceva vorbe din interior, apoi zgo-
motul întrerupătorului de curent și în cele din urmă clanţa în-
cepe să se miște dar ușa nu se deschide. Ghinion! Pădurarul
Rareș bate cu pumnul în ușă și pare să spună ceva dar sunetul
nu răzbate până la laborantul Klem și la actorul Voicu, rămași in-
tempestiv pe veranda bătrânească dinspre curte, de o frumu-
seţe rară. Acum se aude un mieunat femeiesc, și asta e pe
semne Matilda. Lucru limpede, ușa s-a blocat, și după cum e de
bine asamblată, nu e chip să fie deschisă. Mecanismul încuie-
torii e defect, dar asta e o poveste pe care numai un lăcătuș o
cunoaște bine. Urmează un scurt moment de așteptare, de, să
zicem trei, patru minute și pe sub ușă apare o bucată de hârtie
care a fost cândva o pungă de mălai. Pe aceasta scrie: Ștefan Ioa-
nichie, lăcătuș, str. Rozelor, nr,69.

Klem înţelege repede mesajul, îl sfătuiește pe Voicu să
meargă, până se întoarce cu lăcătușul, la vreo două case mai în-
colo, unde e o Tavernă de cartier, ca să ia ceva de-ale gurii și să
aștepte rezolvarea situaţiei pentru că ei îl vor anunţa, de îndată,
de reușita demersului. Apoi laborantul înșfacă haiduceșce bici-
cleta care aștepta rezemată de o grămăjoară de lemne și por-
nește în căutatarea lăcătușului. Astfel că Voicu rămâne singur
pe veranda bătrânească ca să-și tragă sufletul și să ia o ho-
tărâre. 

O vreme e liniște, apoi se aude un fel de hârâit de parcă ci-
neva ar fi început să mute lucrurile din magazie. Peste puţin
timp zgomotul devine ritmat și egal iar asta îi atrage atenţia ac-
torului care se apropie curios de ușă. La scârţâitul ritmat al
obiectelor îi răspund egal și expresiv strigăte de entuziasm, de
femeie, în crescendo; „Ai! Ai! Aaai!”și iar, și iar. În replică se ghi-
cesc gemete de bărbat mândru să pătrundă către capătul tu-
nelului; „Hâ! Hâ! Hâââ!”și, din nou, la fel. Iar după un timp femeia
scoate sunetele de plăcere, atât de ascuţit, că ele pot fi auzite și
din curte, de oricine vrea; „Ah! Ah! Aaah!”și, de la capăt. Con-
fruntare nu jucărie! Și, nici unul nu cedează! Iar între turniruri,
bolboroseală de vorbe greu de priceput. 

Cu siguranţă că laborantul s-a întors într-o vreme cu
lăcătușul Ioanichie, că treaba s-a rezolvat iar lucrurile au intrat
pe făgașul obișnuit.Pentru că aici Matilda e personajul central al
triunghiului iar laborantul Klem și pădurarul Rareș sunt la egală
distanţă de ea, aceștia obţin doar atât cât femeia dorește să le
ofere. Pentru că are ea ceva în minte. Actorul e convins că, aflat
de partea cealaltă a baricadei, pe veranda bătrânească, asistă
fonic la porţia de bucurie a celor doi, cam gălăgioasă ce-i drept,
dar dă bine ca impresie artistică. Ș-atunci ca să nu deranjeze,
nici cu gândul, darămite cu fapta, pormește agale înspre casă,
tocmai până pe strada Petuniei, la garsoniera lui, cea de toate
zilelei. Și, din treaba asta, o să râdeţi, dar multă lume rămâne
mulţumită!

*
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La vreo câteva săptămâni, dacă nu chiar și mai mult, Voicu
poposește la Terasa Smaltz, ca să se relaxeze după o repetiţie în-
cucată rău. Spune Lenutzei să-i aducă o cafea bună și un pahar
cu apă de robinet. Ce mai! Gustă din ceașcă și privește trecăto-
rii grăbiţi de răcoarea de-afară. Pe partea cealaltă a străzii, în
faţa farmaciei, îl vede pe laborantul Klem, pe care nu l-a mai în-
tâlnit de la întâmplarea cu pădurarul și toate celelalte.

- Ia uite pe cine văd! Măi, să fie ! se miră Voicu. 

– Îl știţi pe laborant? întreabă Lenutza, cu ochii pe actor. 

– Așa ș-așa! răspunde Voicu și nu minte deloc. 

– Să știţi c-a fost pe la noi într-o seară cu nevastă-sa. Ce fe-
meie de caracter, Matilda. Și, cu un pădurar cam rustic și nepri-
ceput, explică Lenutza care-l simpatizează pe actor, un rafinat,
ce mai. Pădurarul, credeam noi, că e soţul femeii fiindcă nu-i
ieșea din vorbă, era, cum zic unele de pe la noi, sub papuc. Dar,
mai apoi, am aflat de la laborant, că el e soţul. Celălalt e chiar
șeful, și că la biroul lui lucrează femeia ca pontatoare. Iar labo-
rantul care șchiopăta puţin ar fi avut, cu ceva vreme înainte, un
accident cu bicicleta, zice-se. Cine știe!

- Cine știe! Ce să zic! mormăie Voicu. Dar Lică nu mai vine
pe-aici?

– Astăzi nu cred, dar a fost ieri cu nevasta și cu un nepot. Și
ăla, de mână cu o tânără, explică Lenutza. Au mâncat bine iar
Lică s-a făcut pleaznă, ce mai! Cu ţuică din aia bună de la șefu,
zice fata și privește în jur cu băgare de seamă.

– Nu vorbi! se miră Voicu.

– Da!... Iar nepotul, cam slobod la gură dar iute la minte, a
zis că anul ăsta e desenator la Școala de tapet, dar că de la anul
trece negreșit inspector de desen, la Secţie, și toţi au râs de el ca
la cinema și s-au simţit bine. Și, nu l-a crezut nimeni. Cine știe!

- Chiar! Cine știe! concluzionează Voicu.

Iar acum ospătăriţa merge două mese mai încolo să ia co-
manda, în timp ce actorul se gândește cât de frumoasă e viaţa
în micul nostru oraș de munte, pentru oamenii care își primesc,
pe rând, porţia de bucurie. Și că are multă dreptate un contem-
poran de-al său, pe care l-a evitat multă vreme, la ieșirea din
bloc, când spune cetăţenilor că problema în localitate e doar
una, „atât din punct de vedere cât și esenţial”.

Și, în fine, de treaba asta, multă lume rămâne mulţumită!
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1

personaje: AADDRRIIAANN,,  DDOOCCTTOORRUULL

La un post de radio se aude un program pu-
blicitar:
Ofertă limitată! Tablete, soluţii şi pulberi injectabile,
comprimate. Cine nu se grăbeşte, de cancer plesneşte!
VESANOID, NIPALKIN, SIDAXEL, HYDREA, NATULAN, CY-
TOSAR, ZAVEDOS, SINFOSFAMIDĂ, KIDROLASE, PARAPLA-
TIN,  MILTEX, LEUKERAN, PURI-NETHOL, CARBOPLATIN
SINDAN, DIAMALIN, TAXOL, ANTIFOLAN, MUPHORAN,
SINDROXICIN, NAVELBINE, FLUROBLASTIN, GEMZAR, SIN-
TOPOZID, MYLERAN, ELDISINE, METHOTREXATE,VINBLAS-
TIN,  ADRIBLASTINA RD, SINPLATIN, LANVIS, VELBE,
EISIDAN,  VEPESID, HYCAMTIN, PLATAMINE, SINDOVIN,
FLUOROSINDAN, ALEXAN, FARMORUBICIN, ROMCIS, AL-
KERAN, DAUNOBLASTINA, DALTRIZEN,  PLATINEX, ONCO-
VIN, HOLOXAN, FLUORO/URACIL, HYDROXYCARBAMIDE...

######

Seară. Holul unui spital. Se aude liftul. Uşa lif-
tului se deschide. Lumină. Din lift iese Adrian. E într-un
cărucior cu rotile pentru bolnavi Semiîntuneric. Adrian
se îndreaptă către singura fereastă aflată la capătul
holului. E luminată vag de un felinar de undeva de jos.
Adrian manevrează cu grijă scaunul cu rotile. Nu vrea
să facă nici cel mai mic zgomot. Se opreşte în dreptul
ferestrei. Încearcă să o deschidă. Eforturile sunt mari.
Cade pe pardoseală. Icnind reuşeşte să revină în scaun.
Adrian face încercări disperate să se suie pe pervaz. Nu
reuşeşte. De fiecare dată cade extenuat de efort lângă
cărucior. Mai face o încercare. În acel moment se aude
din nou liftul. Adrian înţepeneşte în poziţia în care a
ajuns. Liftul se opreşte. Uşa liftului se deschide. Din cab-
ina liftului iese Doctorul, tot în cărucior. Se îndreaptă
către aceeaşi fereastră. Abia când ajunge foarte
aproape de fereastră îl zăreşte pe cel aflat deja acolo.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Şi tu ai vrut să iei aer curat?

AADDRRIIAANN  ::  Aşa m-am gândit… dar nu prea mi-a reuşit. E prea sus
şi eu prea moale.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Fereastra văd că ai deschis-o…

AADDRRIIAANN  ::  Era deschisă.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Să te ajut.

Doctorul îl aşează în cărucior pe Adrian.

AADDRRIIAANN  ::  Mulţumesc.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu-i pentru ce. Ai fi făcut la fel.

AADDRRIIAANN  ::  Nu ţi-e dor de picioarele tale întregi? Personal mi s-a
cam acrit să tot cad. Parcă sunt o balegă.

DDOOCCTTOORRUULL  :: M-am săturat şi eu, deşi nu a trecut decât o săp-
tămână. Scaunele sunt o bucurie de nesperat.

AADDRRIIAANN  ::  Ai un umor macabru, doctore. I-am văzut la televizor
pe unii care joacă baschet în cărucioare din astea. Şi
ăştia care ne privesc cred că ar fi mai fericiţi să ne
vadă jucând baschet, decât să pălăvrăgim aiurea-n
tramvai.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Ai o problemă. Nu ne priveşte nimeni, suntem doar
noi doi. Singurei.

AADDRRIIAANN  :: Tu nu-i vezi, doctore, dar ei sunt aici. Pot să-i şi număr.
( Adrian numără spectatorii din sală. ) Sunt patruze-
cişinouă. Ar fi putut să fie mai mulţi, dar cu criza
asta..

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu e nimeni şi ştii bine. Nu te mai juca. Suntem
doar noi doi.

AADDRRIIAANN  :: Dar nu mă joc de fel, doctore. Mă mir că nu-i vezi. E şi
o jună faină de tot. Stă în primul rând. Şi ea aşteaptă
să jucăm baschet, ca ăia de la televizor.

DDOOCCTTOORRUULL:: Da, dar ăia nu fac chimioterapie, şi nu au cancere în
ultima fază. 

AADDRRIIAANN  ::  Şi ce dacă? Nu suntem mai proşti ca ei. Spectatorii abia
aşteaptă să se întâmple ceva.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu e nimeni aici, în afară de noi doi, nu mai abera.
Uite, ca să te linişteşti, hai să jucăm baschet. Coşul
nostru o să fie fereastra asta. Mă şi minunez cum de
nu i-au pus zăbrele ca celorlalte.

AADDRRIIAANN  :: Eu am încercat deja să escaladez. N-am reuşit. Nu de
baschet ar trebui să ne apucăm, ci de paraşutism.
Cred că ei abia aşteată să vadă un pic de sânge, sau
măcar o julitură babană.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Bravo! Văd că insişti. N-ar trebui. Eşti adult. Cred
că e important să faci ceva serios în situaţia asta, nu
să aberezi inutil.

AADDRRIIAANN  ::  Aşa m-am gândit şi eu. Rămâi cu bine. Vă iubesc, dragi
spectatori! Bine aţi venit în raiul oncologiei! Rămâneţi

Emil Cătălin Neghină
DEBULKING fucking DANCE 
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cu bine, eu am treabă!

Adrian ţâşneşte din scaun şi se avântă pe pervaz. Se stră-
duieşte să ajungă într-un oarecare echilbru. Doctorul
sare şi el din scaun şi îl trage înapoi. Cad amândoi. Se
bat.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Te-am prins la timp.

AADDRRIIAANN  ::  La timp, pe dracu’! Dă-mi drumul. Ajutoooor! Ce te tot
ţii de mine?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Puteai să cazi. Eşti inconştient? Suntem la etajul
opt...

AADDRRIIAANN  ::  Tocmai! Ţi-am spus că m-apuc de paraşutism!!!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Rahat! Nu te las! E fereastra mea!

AADDRRIIAANN  ::  Ba o să mă laşi!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu te las! Am plănuit de trei săptămâni evadarea
asta!

AADDRRIIAANN  ::  Eu de patru, afurisitule! Trebuie să mă laşi!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Sunt tânăr, am doar 33 de ani, nu pot trăi în halul
ăsta!

AADDRRIIAANN  ::  Sunt mai terminat decât tine, puştiule! La cei 45 de ani
împliniţi ai mei, îţi dai seama că nu mai am nicio
şansă, aşa că las-o baltă.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Asta nu înseamnă că ai prioritate. Vârsta nu în-
seamnă mare lucru aici. Eu nu mai am nimic, nu mai
am pe nimeni, lumea asta e deja fumată pentru
mine. Sunt deja gata!

AADDRRIIAANN  ::  Eşti gata pe naiba! Eu sunt gata! Sunt anemic, am gre-
ţuri, mi-au crăpat unghiile, am diaree, mă dor toţi
muşchii, picioarele nu mă mai ajută, mi s-a uscat pie-
lea, mă mănâncă, am răni de la scărpinat, mi-a dat
sângele şi nu mi se mai coagulează. Simt că o iau
razna şi că mi-au intrat toate chimicalele alea în cre-
ier. 

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Toate simptomele astea le am şi eu!!!

AADDRRIIAANN  ::  Nu mai funcţionez normal, înţelegi!?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nici eu nu mai sunt întreg. Deja sunt steril. Şi asta
înainte de a face copii. M-am dedicat medicinei.. uma-
nităţii.. în pizda mamei ei de medicină şi de umanitate!
Mai bine mă făceam inginer şi aveam acum o grămadă
de prunci lângă mine şi nevastă şi...

AADDRRIIAANN  ::  Nici eu nu am copii. Sunt exact în aceeaşi situaţie. Am
pus cariera înaintea familiei.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu e aceeaşi situaţie! Nu e deloc aceeaşi situaţie!!!

AADDRRIIAANN  :: E aceeaşi, doctore. E identică. Aici vârsta nu contează.

Aşa ai spus. Suntem călare pe aceeaşi iapă neagră care
ne duce în curul iadului.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Mă fut în poezia ta!

AADDRRIIAANN  ::  Te fuţi sau nu, puţin îmi pasă. Oricum nimeni, nicio-
dată, n-a dat două parale nici pe actoria şi nici pe poe-
zia mea. Aşa că eşti în gaşca deja formată. Şi nici nu am
nevoie de fani. Ştii de ce? Pentru că sunt putred! Şi nu
vreau să mă vadă cineva aşa. Nu mai am nicio şansă. Şi
ştiu asta foarte bine. De aceea o să cam plec. Nu mă
prea simt în pielea mea. Mi-au căzut şi pletele. Ţineam
tare mult la ele. Din armată... de la 19 ani nu m-am mai
tuns. Şi-acum... ţuşti.. un pumn de pilule, câteva injec-
ţii, trei borâturi şi gata... adio pleată! S-a rezolvat atât
de simplu. Au fost mari regizori care au vrut să mă
tundă pentru tot felul de roluri, dar eu nu şi nu. Ce fe-
riciţi ar fi acum să mă vadă aşa miliţienii care mă tun-
deau pe vremea pantofarului.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Eşti putred pe mama mă-sii! Ţie ţi-au ieşit fire de
păr noi, la mine e chelia goală!

AADDRRIIAANN  ::  Nu fi fraier. Nu mă mai păcăleşte niciun doctor. Ştiu că
sunt pe moarte.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Şi eu sunt pe moarte...

AADDRRIIAANN  ::  Ai răbdare. Tu eşti încă tânăr. Mai aşteaptă o lună -
două, ca să vezi clar. Unii, cică s-au făcut bine.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Asta-i chiar bună! Acum tu mă încurajezi pe mine,
fir-ar a naibii de viaţă şi de situaţie tâmpită!

AADDRRIIAANN  ::  Timpită , e puţin spus. Spune-mi ceva care să nu fri-
zeze realitatea. Mă scuzi, eu am ceva treabă şi mă cam
încurci. Adio!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Fereastra e a mea! Jur că te omor, dacă nu mă laşi
să sar!

AADDRRIIAANN  ::  Asta şi vreau. Te invit chiar: omoară-mă sau lasă-mă să
sar!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Eşti nebun!!!

AADDRRIIAANN  ::  Fireşte că sunt nebun. M-a înnebunit tratamentul ăsta
al tău. Dar şi tu eşti nebun dacă nu mă laşi în pace să-
mi văd de treabă. Şi pe urmă, eu am fost primul. Tu ai
dat buzna!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Ce situaţie penibilă.

AADDRRIIAANN  ::  Trebuie să mă laşi să sar, trebuie să mă ajuţi! Dacă nu
sar acum, o să mor naibii în patul ălă puturos din salon.
Nu vreau aşa. Trebuie să mor în acţiune. Am jucat pe
scenă numai eroi, oameni serioşi, demni, puternici, nu
pot să mor într-un pat de spital. Am fost suficient de
clar?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Mi se rupe de eroii şi de teatrul tău de nătărăi idea-
lişti! Eu trebuie să sar primul! Şi o să mă şi grăbesc.
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AADDRRIIAANN  ::  Nu te las, moşii au prioritate, copile!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Eu primul!

AADDRRIIAANN  ::  Trebuie! Dacă te las pe tine primul, eu singur n-am să
reuşesc. Aşa că cel mai bine ar fi să mă ajuţi pe mine
să sar şi pe urmă faci ce vrei. Dacă vrei să te arunci,
te arunci şi tu, dar după mine.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Te-aş ajuta, dar nu pot să omor un om.

AADDRRIIAANN  ::  O să înveţi acum. Şi, până la urmă, nu mă omori, că
nu-i chimioterapie, doar mă ajuţi să ajung la margi-
nea pervazului. Restul fac eu. Tu nici nu trebuie să
priveşti.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Rahat!

######

Ofertă limitată! Tablete, soluţii şi puberi injectabile,
comprimate. Cine nu se grăbeşte, de cancer plesneşte!
LEUKERAN, PURI-NETHOL, CARBOPLATIN SINDAN, DIA-
MALIN, TAXOL, ANTIFOLAN, MUPHORAN, SINDROXICIN,
NAVELBINE,...

######

Următorul schimb de replici e rostit de cei doi ca şi cum s-
ar juca. Adrian încearcă să danseze cu spectatorii, dar
Doctorul nu-l lasă.

AADDRRIIAANN  ::  Ajută-mă, te rog!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Ce vrei să faci?

AADDRRIIAANN  ::  Vreau să dansez. Cu fata asta frumoasă din rândul
întâi. Sărut-mâna domnişoară! Dansaţi?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu te mai prosti, nu-i nicio domnişoară aici. 

AADDRRIIAANN  ::  Până la pervaz, după aia mă descurc.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Ce vrei să faci pe pervaz, obraznicule?

AADDRRIIAANN  ::  Uituc mic ce eşti tu, ţi-am spus că mă apuc de paraşu-
tism.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu te las să sari, pentru că paraşuta ta este roşie.

AADDRRIIAANN  ::  Te rog frumos, e voie şi cu paraşute roşii, m-am inte-
resat. Noi ăştia care avem mai mult de trei şedinţe
de chimioterapie avem dreptul, ba chiar obligaţia, să
folosim paraşute roşii.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  De la etajul opt e voie cu paraşută roşie? Credeam
că numai cu aripi vişinii...

AADDRRIIAANN  ::  Aşa era legea veche, dar acum nu mai contează. Şi cei
cu aripi vişinii şi cei cu paraşute roşii au voie să
zboare liberi. Eu vreau să zbor!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  De-aici ... sau în general? Poate vrei să te sinucizi?

AADDRRIIAANN  ::  Ha, ha, ha, nu mă sinucid, prietenul meu chel! Vreau
numai să zbor puţin. Ajută-mă!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu pot să fac asta. Mă deranjează aripile. Se în-
curcă, se electrizează şi mă enervează. Simţi cum mă
enervează?

AADDRRIIAANN  ::  Simt! Ce fain! Trebuie să le dezelectizăm, ca să pot
pleca în voiaj.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Ar fi ca şi cum te-aş ucide cu mâna mea.

AADDRRIIAANN  ::  Fă-o!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu pot, oricât m-ai ruga. Pentru asta am venit şi
eu aici. Mai bine m-ai ajuta tu pe mine.

AADDRRIIAANN  ::  Glumeşti, am fost primul.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Şi ce dacă?

AADDRRIIAANN  ::  Tu ai viitorul în faţă. Te văd, eşti încă luminos. Eu abia
pâlpâi.

Cei doi se bat. E o bătaie de jucărie. Amândoi se strădu-
iesc să ajungă pe pervazul ferestrei. Se încalecă, se îm-
brâncesc, se înjură. Adrian reuşeşte să ajungă pe pervaz.

AADDRRIIAANN  ::  De-aici începe lumea! Onorat public, adio! Ne întâlnim
la crâşma lui Belzebuth să bem bere cu vermuth!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Egoistule! Te salut, veşnicie!

AADDRRIIAANN  :: Ura! E chiar etajul opt! E etajul opt!!!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Trăiască şi înflorească scumpul şi iubitul nostru
etaj opt! De trei ura!

ÎÎnn  CCOORR  ::  URA! URA! URA!

AADDRRIIAANN  ::  Te-aştept la cină!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  O să vin curând! Să zâmbeşti şi când o să te întrebe
vântul ce număr porţi la pantofi!

AADDRRIIAANN  ::  Cui îi pasă? După ce zbor o să umblu desculţ. Te salut,
libertate! ( Sare în gol. )

Ofertă limitată! Tablete, soluţii şi puberi injectabile,
comprimate. Cine nu se grăbeşte, de cancer plesneşte!
FLUROBLASTIN, GEMZAR, SINTOPOZID, MYLERAN, ELDI-
SINE, METHOTREXATE,VINBLASTIN,  ADRIBLASTINA RD,
SINPLATIN,...

######

Doctorul nu stă pe gânduri şi se aruncă şi el pe fereastră.
După câteva clipe de linişte totală se aud râsete. Cape-
tele celor doi se iţesc la fereastră. Nu se pot opri din râs.  
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AADDRRIIAANN  ::  Sunt într-adevăr bolnav, doctore?
DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu ştiu cum să-ţi spun... Eşti... şi nu eşti bolnav.

Mai degrabă aş zice că eşti aproape normal. Dacă
privim harta lumii şi ne imaginăm cum arată în-
treaga populaţie umană...

AADDRRIIAANN  ::  Adică, sunt mai sănătos decât alţii, vrei să spui? Decât
ăştia din sală? Uite cum ne privesc. Se amuză. Ei cred
că e o comedie. ( Către sală. ) Nu e o comedie, doam-
nelor şi domnilor. Nu e comedie deloc şi nu e nimic
de râs.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Încetează! Nu e nimeni acolo. Trebuie să crezi că
eşti sănătos. Eşti, de fapt, cât se poate de sănătos,
doar că ai câteva probleme.

AADDRRIIAANN  ::  Sunt mai mult sănătos sau mai mult bolnav?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Numai tu poţi hotărî în ce tabără vrei să te afli.

AADDRRIIAANN  ::  Dacă vreau, pot să fiu bolnav?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Eşti exact ce vrei să fii. Subconştientul uman atrage
ca un magnet tot soiul de informaţii. Şi nu le trece,
cel puţin la primul nivel, prin vreo sită specializată.
Jegul energetic se amestecă instinctiv cu elementele
vitale care fac să meargă motoarele omului. E ca un
fel de căutare a echilibrului pierdut. Răul cu binele se
combină de la sine. E legea naturii. Viteza e uimi-
toare. Nu se poate controla nimic. Nicio predicţie nu
se poate face.

AADDRRIIAANN  :: Vrei să spui că sunt normal, doar că sunt bolnav în li-
mitele bunui simţ energetic astral? Îţi baţi joc de
mine, doctore?

DDOOCCTTOORRUULL  :: E foarte simplu, crede-mă. Peste tot ce poate sub-
conştientul aspira, cade, ca o pleaşcă, asediul a două
tabere de hoţi specializaţi: unii fac tot posibilul să pă-
trundă în el, alţii luptă să-l imobilizeze.

AADDRRIIAANN  ::  Insinuezi că aş fi manipulat? Dar nu sunt o maşinărie,
doctore, ce naiba!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  O să râzi, dar chiar asta suntem. Creierele noastre
funcţionează exact ca nişte computere, numai să
sunt mai complexe şi mai expuse virusării decât ele.

AADDRRIIAANN  ::  E posibil, dacă mă iau după vorbele tale, ca toate
amintirile mele să fie false?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  E foarte posibil.

AADDRRIIAANN  ::  Dar amintirile există, doctore! Ştiu sigur asta.

DDOOCCTTOORRUULL ::  Ai vreo dovadă?

AADDRRIIAANN  ::  Memoria mea şi conştiinţa.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Conştiinţa are un singur scop: asigurarea condiţii-
lor optime pentru supravieţuirea organismului. În
principiu, subconştientul e setat pe stocarea şi dez-

voltarea spirituală. Sunt indivizi, crede-mă, care reu-
şesc să depăşească bariera dintre subconştient şi
conştiinţă. Aceştia sunt echilibraţi total şi reuşesc să
trăiască într-o mare pace cu universul, sunt imuni la
gândurile negative şi nu au probleme de sănătate.
Cât despre memorie... nu m-aş hazarda.

AADDRRIIAANN  ::  Insinuezi că nu m-am bătut cu tine, doctore? Vrei să
cred că nu m-am sinucis? Spune-mi, doctore!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Ba ne-am sinucis amândoi, conform scenariului.
De cum am acceptat să facem chimioterapie, am şi
început să ne sinucidem.

AADDRRIIAANN  :: Atunci de ce nu suntem morţi?
DDOOCCTTOORRUULL  ::  Suntem morţi.
AADDRRIIAANN  ::  Atunci de ce râdem?
DDOOCCTTOORRUULL  ::  Suntem nişte morţi care râd.
AADDRRIIAANN  ::  Un fel de fantome, mai degrabă?
DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu suntem fantome, suntem cât se poate de

reali.
AADDRRIIAANN  ::  Deci, cei din sală ne pot vedea fără probleme?
DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu ne vede nimeni, pentru că nu e nimeni aici.

Doar noi doi.
AADDRRIIAANN  ::  Crezi că sunt nebun? Uite-i! Stau pe scaune şi se hli-

zesc la noi. Aşteaptă să ieşim din naturalismul ăsta
desuet şi să intrăm în happening. Abia aşteaptă să-
i violentăm. O să-i mai număr încă o dată. ( Numără
spectatorii. ) Sunt patruzecişinouă, ca şi mai înainte.
Ce zici de asta?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Zic că e timpul să-ţi revii.
AADDRRIIAANN  ::  Din ce să-mi revin? N-am din ce să-mi revin.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Subconştientul lucrează, iar lucrurile sunt mai
complicate decât par la prima vedere. Nu te-ai arun-
cat de la etaj şi nici nu te-ai bătut cu mine. Clar?

AADDRRIIAANN  ::  Noaptea trecută am avut un vis. Se făcea că zburam şi
atingeam lumina în propria-i esenţă. Când mă sim-
ţeam mai bine a intrat un fel de balaure înaripat cu
cap de pescăruş şi limbă cu frenul netăiat, care in-
sista, peltic, să-i spun numărul de telefon al ambasa-
dei chineze.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  E o dovadă clară că eşti normal.

AADDRRIIAANN  ::  Destul de normal, aşa-i? Mă găndeam eu că sunt nor-
mal. Ascultă mai departe, să vezi. M-am trezit trans-
pirat. Am băut un strop de apă şi m-am uitat la ceas.
Era ora trei dimineaţa. M-am foit prin pat, am ron-
ţăit un covrig uscat, după care am pornit televizorul
şi am rămas mut: un individ mascat îi dădea unui alt
individ foarte mulţi pumni şi îl întreba unde-i amba-
sada Chinei. Costumul întrebătorului ducea către
ideea de balaure, dragon, şopârlă, ceva de genul
ăsta, iar întrebatul, era pletos ca mine. Am închis te-
levizorul şi am ieşit pe balcon. Era etajul opt. Ai apă-
rut tu şi m-ai împins în gol. Am căzut. M-am ridicat.
Nu m-a văzut nimeni. Am luat liftul. În lift m-am pus
pe un scaun cu rotile, că mă cam dureau picioarele.
Pe la etajul al cincilea m-am trezit că nu mai am păr.
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Când am ajuns la etajul opt mă simţeam ca după un
milon de şedinţe de chimioterapie. Am ajuns la
geam şi când să reuşesc să mă sui pe pervaz ai apă-
rut tu.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Subconştientul e un tăvălug greu de oprit.

AADDRRIIAANN  ::  Vrei să spui, doctore, că-mi umblă cineva prin cap şi-
mi schimbă amintirile?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Îţi umblă gărgăuni prin cap. Greul a trecut. Ai fost
într-un fel de comă. De la citostatice.

AADDRRIIAANN  ::  Ce fel de comă, doctore? Vrei să spui că tratamentul m-
a ţăcănit? Tu mi l-ai prescris!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Eu ţi l-am prescris.

AADDRRIIAANN  ::  Atunci de ce mă simt rău?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Mi l-am prescris şi mie...

AADDRRIIAANN  ::  Nici tu nu arăţi prea vioi, deşi te dai marele cocoşel.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Ştiam că sunt bolnav înainte de a ajunge tu la spi-
tal. Nu mă hotărâsem încă să fac tratamentul. Ştiam
că există riscul suprem...

AADDRRIIAANN  ::  Riscul suprem! Sună cam teatral, doctore. Trebuia să
te faci actor. Să ştii, chiar ai moacă de actor... şi stofă:
minţi de îngheaţă apele! Nu mai cred o iotă din ce-mi
spui!

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Starea ta nu e mai gravă decât a mea.

AADDRRIIAANN  :: Ce să spun! Mă simt ca un coi într-o căldare şi tu-mi zici
că starea mea e mai bună ca a ta? Cu ce mă încălzeşte
asta? Mă târâi ca o legumă în căruciorul ăsta şi nici
nu pot să mă salt pe fereastră ca să-mi dau drumul în
gol! Eu, care am făcut alpinism şi paraşutism de-ade-
văratelea, nu-s în stare nici măcar să-mi curm zilele?
Cât de drăguţă crezi că mi se poate părea situaţia
asta?

DDOOCCTTOORRUULL  ::    N-ar trebui să te enervezi, îţi agravezi situaţia.

AADDRRIIAANN  ::  Hai, nu mai spune! Serios? Auziţi, stimaţi spectatori,
nu ar trebui să mă enervez! Dar nu mă enervez! Sunt
cât se poate de calm! Un om aflat în situaţia mea nu
poate fi decât calm. ( Urlând. )Vesel şi calm... vesel şi
calm... uite, sunt foarte vesel şi foarte calm!!! ... (
Calm. ) Cea mai cruntă veste din viaţa mea am primit-
o în cabinetul tău, doctore. Mă uitam la tine prin tine
şi nu-mi venea să cred ce auzeam: cancer. Am rămas
şocat. Era prea mult pentru mintea mea de actor. Ac-
torul trebuie să ardă şi să moară pe scenă, nu de can-
cer. Era prea mult pentru mintea mea. Un miliard de
întrebări mi se agăţau de creier şi toate voiau răs-
punsuri. De unde am luat cancerul? Să fie o chestie
ereditară? Am făcut săpături. Nimeni din familia mea

nu a murit de vreo boală. Numai de bătrâneţe şi de
glonţ sau sabie s-a murit în familia mea. Am patru-
zecişicinci de ani, doctore, doar atât! Mai aveam o
grămadă de lucruri de făcut. Boala asta mi-a futut vii-
torul! Boala asta, în care tu eşti expert! Planurile mele
de a face un copil s-au dus şi ele naibii. Nici n-am apu-
cat să mă însor. Am avut o grămadă de femei fru-
moase la picioare. Eram în măsură să aleg. Acum s-a
dus dracului şi ideea asta. Nu mi se mai scoală deloc.
De fapt, ce mai, toate visele mele s-au dus în hăul cel
mai hău. Şi eu nu pot să mă arunc după ele în acelaşi
hău. N-am fumat, n-am băut alcool, mă rog, nu foarte
mult, nu eram profesionist, nu am luat droguri...
practic n-am exagerat cu nimic.. poate doar cu sin-
gurătatea... dar cariera era mai importantă. De unde
pizda mă-sii a venit cancerul ăsta? Ştii că nu mai am
lacrimi, doctore? Nu mai pot plânge şi sunt expert în
agonie şi durere. Până acum a fost o experienţă co-
vârşitoare, numai că nu mai pot. Simt că s-a termi-
nat. Nu mai am nicio şansă, aşa că la ce bun să mai
trăiesc? Ştii, acum am înţeles cu adevărat ce în-
seamnă suferinţa. Toate rolurile mele, toate rolurile
alea mari şi răsplătite cu aplauze, au fost un mare
căcat. Unul uriaş. Abia acum le-aş putea juca de-ade-
văratelea. Le-aş putea salva de ridicol şi falsitate. Dar
ce scenă mă mai primeşte în halul ăsta? Îţi spun eu:
niciuna! Sunt ca şi mort... Am tot căutat o explicaţie
raţionlă pentru tot chinul ăsta, dar n-am găsit ni-
ciuna. Ce soi de specialist oncolog handicapat eşti tu,
dacă n-ai putut elimina cancerul  din mine? Nici din
mine, nici din tine. Degeaba te uiţi la mine ca la o fan-
tomă... ba nu, de fapt sunt o fantomă, ai dreptate, nu
ai cum să te uiţi altfel. ... Ştii ce nu mai înţeleg eu, doc-
tore? De ce nu m-ai omorât cu mâna ta şi m-ai mai
trimis şi la alţi papagali? Pentru ce a trebuit să fac en-
doscopie şi colonoscopie? Trebuia să ştiu eu neapărat
că în corpul meu sunt două forme de cancer: unul
pornit de la apendice, care s-a întins în pizda mă-sii
până la stomac, fiere şi colon; şi altul la plămâni? Nu
mi-era mai bine dacă stăteam pe curul meu în teatru
şi mă lăfăiam în marile mele personaje de căcat? Nu
era mai bine să nu ştiu că am cancer? Muream  dra-
cului pe scenă, ca un profesionist, nu ca ultimul piţi-
goi mâncat de mâţă. Intram în istoria teatrului,
deveneam o legendă. Aşa, nici mort nu sunt, nici viu.
Şi nici să mă arunc pe fereastră nu e chip. Sunt han-
dicapat, doctore. Un handicapat muribund.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Adrian, n-ai murit. Nici eu şi nici tu nu am murit.

AADDRRIIAANN  ::  Încă. Dar vom muri curând. Atâta tot. Ba mai e ceva: o
să murim în chinuri groaznice.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Prognosticul doctorului meu ştii care a fost?
AADDRRIIAANN  ::  Ai zis că ţi-ai prescris singur tratamentul. Deci ţi-ai

spus ţie?
DDOOCCTTOORRUULL  ::  Aşa e. Mi-am spus că până la sfârşitul zilelor voi

face chimioterapie.
AADDRRIIAANN  ::  Nu cred că pricep. Publicul înţelege ceva din ce spui
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tu?

DDOOCCTTOORRUULL  :: Nu există niciun public. Aici nu eşti la teatru. Eşti la
spital.

AADDRRIIAANN  ::  Da. Şi suntem liberi, nu-i aşa?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Atâta cât ne permite subconşientul.
AADDRRIIAANN  ::  Şi zici că sunt normal, da?

DDOOCCTTOORRUULL  :: Eşti normal.
AADDRRIIAANN  :: Şi publicul nu există?
DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu există decât în mintea ta.
AADDRRIIAANN  ::  Zici că aici nu sunt patruzecişinouă de oameni care se

uită la noi?
DDOOCCTTOORRUULL  :: Doar noi doi...
AADDRRIIAANN  ::  Cel mai clar mi-e că timpul trece şi că nu e nimic de

făcut. Totuşi ceva... în sensul opririi sau încetinirii lui
s-ar putea face...

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Cazul tău e unul special.
AADDRRIIAANN  ::  Fireşte.

######

Ofertă limitată! Tablete, soluţii şi puberi injectabile,
comprimate. Cine nu se grăbeşte, de cancer plesneşte! ...
LANVIS, VELBE, EISIDAN,  VEPESID, HYCAMTIN, PLATA-
MINE, SINDOVIN, FLUOROSINDAN, ALEXAN, FARMORU-
BICIN, ROMCIS,... 

######

Adrian se ajută cu mâinile şi reuşeşte să intre pe fereas-
tră. Doctorul îl urmează. Se ajută reciproc să se urce în
cărucioare. Adrian se îndreaptă către public şi se apro-
pie de el. Doctorul priveşte de la distanţă ce se întâm-
plă. Scoate dintr-un buzunar al halatului un carneţel şi
un pix. Notează.

DDOOCCTTOORRUULL  :: Ai grijă să nu ai un atac cerebral din cauza emoţiei
prea mari..

AADDRRIIAANN  ::  Se întâmplă să mă uit la câte o fotografie şi să nu-mi
dau seama cine sunt cei pozaţi. Mi se reconfirmă ori
de câte ori îmi pică în mână câte vreun album cu fo-
tografii vechi.

DDOOCCTTOORRUULL  :: Păţesc şi eu aşa, dar asta nu spune despre tine că
nu ai fi întreg la minte.

AADDRRIIAANN  ::  Uite, bărbatul cel tânăr, cu mustaţă ungurească, e
străbunicul … lângă el e străbunica … poza e de la
nuntă …

DDOOCCTTOORRUULL  :: Ai grijă să nu cazi.

Adrian a intrat cu căruciorul în mijlocul spectatorilor. Îi pri-
veşte, îi pipăie, îi salută, îi sărută, le strânge mâinile, le
perie hainele cu mâna. Îi aranjează ca pentru fotogra-
fiat. Publicul se lasă manevrat după cum vrea Adrian.
Doctorul priveşte scena şi notează conştiincios.

AADDRRIIAANN::  Ce chestie, să te uiţi la chipurile unor oameni care au
fost cândva frumoşi, tineri, vii, care au avut un rol

covârşitor în existenţa ta, şi să nu-i recunoşti!
DDOOCCTTOORRUULL  :: Nu e nimeni acolo. Totul se petrece numai sub-

conştientul tău.
AADDRRIIAANN  ::  Nu-i recunoşti pentru că nu i-ai mai prins în viaţă. Ştii

despre ei tot felul de poveşti, te lauzi cu ei, te mân-
dreşti, ai chiar câteva obiecte personale rămase de la
ei, dar atât.

DDOOCCTTOORRUULL  :: Atenţie la perete!
AADDRRIIAANN  ::  Ba nu, mai ai pozele! Dar despre poze nu poţi spune

decât că ăsta e chipul străbunicului şi că lângă el se
află străbunica.

DDOOCCTTOORRUULL  :: În ce zi ne aflăm?
AADDRRIIAANN  ::  Uite, am găsit un album cu fotografii de când eram

prunc. Aici vă ascundeaţi, amintirilor!?
DDOOCCTTOORRUULL  :: Ce zi este azi, poţi răspunde?
AADDRRIIAANN  ::  N-aş fi vrut să-l deschid de faţă cu tine, doctore, dar în-

cerc să trec peste asta.
DDOOCCTTOORRUULL  :: Ţi-e frică să răspuzi la ce e întreb eu?
AADDRRIIAANN  ::  Mi-e frică de ce voi găsi acolo. Dacă trecutul va ieşi

prin ferestrele pozelor şi personajele de acolo îşi
vor cere din nou dreptul la viaţă? Dacă mă vor în-
treba cu toţii, aşa cum faci tu, doctore, tot felul de
stupizenii?

DDOOCCTTOORRUULL  :: E joi sau duminică?

AADDRRIIAANN  ::  Timpul e o jucărie, Doctore. Dacă chipuri necunoscute
îmi vor cere socoteală pentru că la deranjez liniştea?

DDOOCCTTOORRUULL  :: Nu e nimeni acolo. Azi e duminică. E dimineaţă
sau seară?

AADDRRIIAANN  ::  Cui îi pasă? Trebuie să-mi iau inima în dinţi.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Să nu închizi ochii! Uită-te cum conduci căruţul
ăla! O să dărâmi toţi pereţii...

AADDRRIIAANN  ::  Am să număr cu ochii închişi câte fotografii sunt. Fără
să deschid ochii, doctore.

DDOOCCTTOORRUULL  :: E seară.

AADDRRIIAANN  ::  Unele dintre marginile fotografiilor sunt zimţate, al-
tele drepte. Să însemne oare ceva?

DDOOCCTTOORRUULL  :: În ce an suntem?

AADDRRIIAANN  ::  Mi-au ieşit 49. Număr prim. La loto sunt tot 49 de nu-
mere. Dintre ele trebuie să alegi şase şi dacă ai noroc
poţi câştiga sume fabuloase.

DDOOCCTTOORRUULL  :: Ştii?

AADDRRIIAANN  :: Am un plan, doctore. Am să verific dacă trecutul meu
fotografiat este sub semnul norocului sau ba.

DDOOCCTTOORRUULL  :: Nu ştii în ce an ne aflăm, aşa-i?

AADDRRIIAANN  ::  Cui îi pasă în ce an ne aflăm? Nu ştiu. Nu vezi că sunt
cu ochii închişi? Deci, sunt patruzecişinouă de foto-
grafii... 

DDOOCCTTOORRUULL  :: Nici în ce an am fost înainte nu ştii? Hai, adu-ţi
aminte.

AADDRRIIAANN  :: Uite, doctore, am deschis ochii. Acum pot să-ţi spun.
Suntem în ce an vreau eu! Acum suntem în 1965!



2 / 2017 51

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

51

Uite, pe prima pagină a albumului sunt eu. Gol puşcă
pe burtă, uşor cabrat, zâmbesc şmechereşte. Puştiul
nu semăna deloc cu mine, dar sunt eu. Scrie
dedesubt. Sunt patruzecişicinci de ani  diferenţă între
ţâncul zâmbitor din fotografie şi eu. Nudistul din
poză parcă îmi zice să joc la loto. Zâmbeşte şi îl aud
gângurind, cu miros de lapte de mama mea, „ … hai
să te văd! … ai toate numerele în album … nu trebuie
decât să alegi … !“

DDOOCCTTOORRUULL  :: Atenţie la perete!

AADDRRIIAANN  ::  Notează, doctore! 49 de poze cu mine...

DDOOCCTTOORRUULL  :: Vrei să notez numerele?

AADDRRIIAANN  ::  Urgent, doctore! ... 20 cu marginile zimţate, 10 foarte
mici, 27 mijlocii, 12 mari,...

DDOOCCTTOORRUULL  :: Mai rar se poate?

AADDRRIIAANN  ::  ...8 color, 41 alb-negru, 22 cu mama, 17 cu mama şi cu
tata, 4 cu tata, 13 cu mama şi cu bunica, 2 cu mama,
bunica şi bunicul, 5 cu mătuşă-mea, 1 cu bunicul, 48
fără bunicul,...

DDOOCCTTOORRUULL  :: Poate ţi se blochează roţile, dacă te mai izbeşti
mult de pereţi!

AADDRRIIAANN  :: ... 29 în interior, 44 zâmbind, 25 încălţat, 24 desculţ, 36
din faţă, 3 profil dreapta, 11 profil stânga, 14 în grăd-
ină, 38 vara, 6 iarna,...

DDOOCCTTOORRUULL  :: O să te răneşti!

AADDRRIIAANN  ::  ... 7 cu căţei, pisici, miei şi cai, 32 stând în picioare, 39
zâmbind, 18 cu capul acoperit, 31 cu capul de-
scoperit, 19 îmbrăcat în alb, 37 grăsuţ,...

DDOOCCTTOORRUULL  :: Dacă nu te potoleşti n-o să-ţi fie prea bine!

AADDRRIIAANN  :: ... 46 nemişcate, 15 neclare, 47 alături de cineva, 35 de
pagini are albumul, 26 de alte personaje sunt în fo-
tografii, 45 au planul al doilea prost organizat, 23 nu
respectă deloc regulile de aur ale compoziţiei,...

DDOOCCTTOORRUULL  :: De unde naiba mai ai atâta energie?

AADDRRIIAANN  ::  ... 40 sunt lipite strâmb de paginile albumului, 28 au
câte un personaj ieşit din cadru, 43 au personaje fem-
inine, 34 au personaje bărbăteşti, 16 au personaje
surprinse cu ochii închişi,...

DDOOCCTTOORRUULL  :: Muşcă mai bine cuvintele, că nu înţeleg tot!

AADDRRIIAANN  :: ... 30 au personaje care râd, 42 sunt compoziţii stat-
ice, 33 au orizontala mai mare decât verticala, 21 de
personaje nu-mi sunt cunoscute, 9 au obiecte casnice
…

DDOOCCTTOORRUULL  :: Mai sunt?

AADDRRIIAANN  ::  Sunt, în sfârşit, fericit! Am o grămadă de indicii. Nu
mai trebuie decât să stabilesc numerele câştigătoare.

DDOOCCTTOORRUULL  :: Să înţeleg că ai termint de numărat?

AADDRRIIAANN  :: Aici m-am cam poticnit, doctore. Nu mai am nici un
semn. Ajută-mă!

DDOOCCTTOORRUULL  :: Alege la întâmplare, că doar e loterie.

În acest moment se aude o bubuitură puternică şi frecare
de metal pe metal. Zidul se sparge şi tramvaiul care
trece şi prin centrul oraşului deraiază, oprindu-se la un
centimetru de doctor. Adrian împreună cu spectatorii
notează lungimi, lăţimi, dârele de pe caldarâm, geamu-
rile sparte, numărul de cioburi, numărul de victime, nu-
mărul de înjurături. 

AADDRRIIAANN  :: Acum mă crezi, doctore?
DDOOCCTTOORRUULL  :: Ce să cred?
AADDRRIIAANN  :: Că e posibil să câştigăm!
DDOOCCTTOORRUULL  :: Ce să câştigăm?
AADDRRIIAANN  :: Asta numai noi putem hotărî.

######

AADDRRIIAANN  :: Doctore, îţi aminteşti ziua când mi-ai recomandat să
accept să-mi tai cancerul?

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Să ţi-l operez. Da. Debulking se cheamă. E practic
o reducere a masei tumorale. Se taie ce e vizibil...

AADDRRIIAANN  ::  ... după care se bagă pacientul în lumea mirifică a chi-
mioterapiei agresive. E un rahat mare, lumea asta a
ta. Nu-mi place. Mă simt agresat.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Nu aveai de ales.
AADDRRIIAANN  ::  Aveam, dar am fost laş! Voiam cu tot dinainsul să mă

salvez. Nu care cumva să moară marele artist al ne-
amului. Am fost un fraier. Cu cancerul în mine mai
apucam să joc cel puţin încă un rol.

DDOOCCTTOORRUULL  ::  Eşti crud şi cinic.
AADDRRIIAANN  ::  Ţi-o aminteşti pe femeia care era cu mine atunci?
DDOOCCTTOORRUULL  ::  Roşcata cu picioare până în gât? Frumoasă femeie.
AADDRRIIAANN  ::  Balerină ieşită la pensie. Trebuia să ne căsătorim. Plă-
nuisem să facem copii.
DDOOCCTTOORRUULL  :: Îmi pare rău că te-a părăsit. E greu să trăieşti lângă
un om bolnav.
AADDRRIIAANN  :: O să râzi, doctore, dar nu m-a părăsit. Am convins-o să-

şi vadă de viaţă. Am alungat-o, ca să nu se chinuie şi
ea.

DDOOCCTTOORRUULL  :: Sincer, îmi pare rău.
AADDRRIIAANN  :: Şi ea era sinceră şi directă. Foarte directă. Inocentă şi

fragilă, frumoasă şi sensibilă. Înainte de a pleca mi-a
spus că te-a auzit spunându-i asistentei că nu voi su-
pravieţui, pentru că eram în cel de-al patrulea stadiu
al bolii. E adevărat, doctore?

HEBLU

######

Ofertă limitată! Tablete, soluţii şi puberi injectabile,
comprimate. Cine nu se grăbeşte, de cancer plesneşte!
ALKERAN, DAUNOBLASTINA, DALTRIZEN,  PLATINEX, HY-
DROXYCARBAMIDE, ONCOVIN, HOLOXAN,...

sfârşit
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Alexandru Cistelecan
Poemele doctorului Codrescu

E tot mai multă – și tot mai întemeiată, firește – jelanie
de vîrstă în poezia optzecistă. Senzaţia tot mai acută a cărnii us-
cate și agonia degradării, trăite au ralenti, dar cotidian, impun o
dominantă vizionară în care viaţa pare a se goli tot mai accen-
tuat de conţinut și existenţa de sens. Poeţii par absorbiţi în vîr-
tejul golului existenţial și depun de-acolo lamentaţii și
memorandumuri ori transmit reportaje de destrămare. Sunt,
desigur, obsesii apăsătoare absolut, poate chiar inexorcizabile,
și care – vrînd-nevrînd – i-au scos din cîteva domenii în care zur-
daseră cu competenţă. I-au scos, în primul rînd, din teritoriile
de dragoste, deși tocmai acum ar fi ei mai abilitaţi în cîntări ale
cîntărilor. Asta pentru că acum pasiunea ar avea miez de dis-
perare și disperarea miez de pasiune iar sentimentul (ori baremi
combustibilul lui) ar avea o încărcătură deopotrivă nostalgică și
senzuală, unind reveria cu angoasa și deschizînd porţile unei
anamnetici melancolizate în plină exultanţă (una tarată, fire-
ște). O generaţie ce părea obraznică la tinereţe se dovedește,
iată, pudică și decentă la maturitate (să zicem așa, mai eufe-
mistic). 

Avem, totuși, între optzeciști, trei mari maeștri ai in-
stantaneelor senzuale; în serie alfabetică ei sunt Romulus
Bucur, Virgil Mihaiu și Traian Ștef. Cel dîntîi a progresat de la in-
ventarul de fulguranţe la ritualuri elaborate și la istorii amănu-
nţite de pat; cel de-al doilea a rămas un colecţionar rafinat de
scînteieri delicate și de reverii senzualizate. Al treilea și-a făcut
doctrină din licărirea senzuală și din iluminaţia afectivă a me-
moriei, o doctrină articulată în Poemul de dragoste (Editura
Școala Ardeleană, Cluj, 2016) – una din cele mai bune cărţi de
poezie ale ultimilor ani (și, normal, citită în consecinţă destul de
prost). Nici Traian Ștef nu trece limitele decenţei senzuale; ba
din contră: le evidenţiază. Nu e niciunde un impetuos, nu dă nă-
vală precum Conachi și nici nu intră dărîmînd ușa, ca Neruda.
De regulă practică infuzia senzuală a amintirii și sublimează de-
taliul într-o ceremonie mereu reluată a înflăcărării. Din detalii
cu aprindere senzuală se nasc madrigalurile lui rafinate și tot
atît de melancolice pe cît de exultante. Nu se face paradă nici de
goliciuni, nici de frivolităţi, nici de machoisme sau de predispo-
ziţii ferme – ori aprige - spre voluptăţi casnice. Dar cîte-un mic
detaliu (detaliile sunt mici de regulă, e drept, dar la Ștef ele sunt
atît de infime încît devin aproape de neluat în seamă) aprinde
dintr-odată memoria sau cadrul, operînd o seducţie electrică
asupra reportajului. Dacă doctorul Codrescu și-ar fi scris poe-
mele, le-ar fi scris precum Traian Ștef, care și el tresare și vi-
brează numaidecît ce vede strălucind ceva între mănușă și
mînecă ori între botine și rochie. N-are nevoie de alte droguri,
căci detaliul infim e drogul său. E o poetică a senzualizării su-

blimate, dar și – simultan - una a rafinamentului învăpăierii, în-
temeiată pe o memorie acută a detaliilor și a iradiaţiei lor sen-
zuale, pe o progresie a senzualităţii care trăiește, la rîndul ei,
din epica expediţiei printre aceste detalii. Amintirea se des-
fășoară ca o explozie în lanţ, transformînd melancolia într-o
scriitură corporeizantă pe măsură ce poposește din fulguranţă
în fulguranţă: ”Și fulgerul se pierde/ Și lumina lui/ Și puterea lui/
Dar nu se pierde răsuflarea ușoară/ Ca un sul de monton căl-
duţ/ Înfășurîndu-te// Trebuie/ S-o prinzi cumva/ Unde/ Între de-
gete/ Pe buze/ La ureche/ Între dinţi/ În pumni/ În braţe/ Între
genunchi/ S-o amesteci/ Cu aceste clipe ale corpului tău.// O
ușoară strîngere în treacăt/ A mîinii/ Un sărut de revedere/ Care
prinde un pic/ Din colţul gurii/ Cu buzele aburind/ O electrizare
a șoaptei/ Scăldat în mîngîieri gîtul/ Lungit/ De viţel cu botul
umed/ Recunoscîndu-și stăpînul” etc. (Poemul de dragoste). Cu
cheiţa acestor detalii electrizante intră Traian în zonele de ine-
fabil ale tandreţii, reconstituind pînă și umbra unui surîs.

Decolările acestea senzuale pornesc întotdeauna de pe
o bază melancolică, dar ele devin repede o scriitură imniforă, o
suită de beatificări corporale ce învelesc o gravă, iremediabilă
nostalgie. Cu atît mai acută cu cît practică mai fervent ”epifani-
zarea”, cu cît locul acesteia e mai degrabă al cuvintelor decît al
concretelor. În imnurile lui Traian e un substrat de elegie și toc-
mai de aceea poezia e pusă să salveze ce se mai poate din cele
ce pier: ”Uneori mi se pare că/ Timpul poate fi dat înapoi/ Ce-
luilalt/…// Și mi se pare că pot face asta/ Să nu las adică sfîrșitul
lumii/ Să se apropie/ Să dau timpul înapoi/ Pentru o/ Supremă
plăcere a sărbătorii/ Corpului tău/ Să ai puterea asta/ S-o ţii într-
un cuvînt/ Care umblă/ Printre moleculele poemului/ Ca o epi-
fanie/ Asta este supremaţia dragostei/ Poete” (Să nu lași sfîrșitul
lumii). Și tocmai de aceea cînd nostalgia e mai ascuţită poezia se
răsfaţă într-un idilism îmbălsămat (anume reînviat, din spirit de
joacă a formulelor) - un plasture pe absenţă ori pe rană (și de
care Traian se apără fie cu ludice, fie cu ironice): ”…// Atunci am
lăsat viitorul/ În voia altor vise/ Poate de primăvară/ Cu mîţișori/
Ușori/ Corniţe de iezi/ Abia mijite/ Cîrtiţe/ Trezite/ Lăcrimioare/
Îmbobocite// Și ceva mult mai/ Bun/ Mai calm/ Mai odihnitor/
Un faeton de gală/ Doamnelor/ Să vă plimbe printre/ Strălucirile
galante” (Printre strălucirile galante). Vocaţia esenţială a poeziei
e însă cea de oblojeală, căci ”nu cuvîntul are puterea”, ci doar
”cicatricea lui” (Puterea cicatricei). Dac-ar avea-o primul, Traian
și-ar putea vindeca nostalgiile cîntîndu-le; așa însă, le poate
doar rememora imnificîndu-le. Un oarece Orfeu domestic (sau
domesticit) umblă prin versurile lui Traian; doar că la el bacan-
tele nu sfîșie, ci încîntă și incită.

Despre
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Nu cred că Radu Vancu s-a gândit ce uriaș serviciu face
generaţiei literare căreia îi aparţine scriindu-și și publicându-și
paginile de jurnal. Când Mircea Cărtărescu vorbește, de pildă,
despre congeneri, se disociază, le intuiește gena mercantilă,
vioiciunea și petulanţa sociale ori hibe de tot felul; e singular în
mijlocul unei mase amorfe. La Radu Vancu, însă, în rândurile
care acoperă anii de secetă literară între două volume de poe-
zie, jurnalul devine metapoezie și portret de grup cu artiști mi-
nunaţi și cu oameni coborâţi parcă din literatură. La capătul
celor 350 de pagini, avem proba că literatura și viaţa sunt, de
fapt, îngemănate până la confuzie, că oamenii pe care îi iubești
sunt neverosimil de frumoși, asemenea celor din cărţi, iar cei
pe care îi urăști sunt grotești, caricaturali, patibulari. Această
antinomie, romantic polarizată, este concretizată în Zodia can-
cerului, jurnal care acoperă anii 2012-2015, apărut recent Hu-
manitas, și ale cărui intenţii ţin nu atât de flatarea diaristului –
paginile nu sunt deloc egocentrate sau monomaniacale –, cât
mai cu seamă de desemnarea liniilor de forţă ale generaţiei li-
terare douămiiste. E un elogiu generaţionist, un exerciţiu de ad-
miraţie faţă de cele mai proeminente nume ale desantului:
Claudiu Komartin, Marin Mălaicu-Hondrari, Dan Coman, Ștefan
Manasia, Teodora Coman, Dragoș Varga, Antonio Patraș, Bog-
dan Creţu, scriitori și oameni care trăiesc numai în și pentru li-
teratură, de o frumuseţe care îţi taie respiraţia; în același timp,
diaristul își exersează coarda civică și vituperează împortiva sis-
temului politic, împotriva putrejunii și imposturii oriunde ar
apărea ele. Sunt pagini despre prietenie și despre maeștri, des-
pre discipolat și neofiţi, despre cărţi și despre formarea livrescă
și civică. Emoţionante cu totul sunt, de altfel, paginile despre
Mircea Ivănescu, evocat cu o constanţă pe care numai idolatria
o poate impune și mai ales în legătură cu cărţile, de parcă Ivă-
nescu nu ar fi fost fiinţă de carne și oase, ci din aburi poetici și
decoruri literare.

Constelat, jurnalul lui Vancu nu poate fi pus decât în
relaţie cu alte două jurnale-confesiune. Primul, și cel mai apro-
piat ca structură intelectuală și sufletească, este cel al lui Mircea
Cărtărescu, cu care se asemenănă prin cantitatea de lirism pe
care paginile sunt capabile să o sedimenteze; celălalt – cu care
se aseamănă prin exactitatea radiografiilor cultural-livrești –
este pseudo-jurnalul (biografia literară, mai curând a) lui Horia
Roman Patapievici. Nu întâmplător, ambilor scriitori le sunt re-
zervate portrete ample în care, departe de a fi demitizaţi, cei
doi apar îmbogăţiţi, pentru că scriitorului/gânditorului desăvâ-
rșit i se adaugă omul capabil de a dărui și de a (se) împărtăși.
Pornind de la această coplanaritate, Radu Vancu reușește să se
livreze cu un plus de umanitate. Înainte de a fi scriitor, Radu
Vancu este omul care continuă să metabolizeze sinuciderea ta-

tălui alcoolic și care trăiește renunţând la propriul alcoolism
atunci când figura tatălui este înlocuită în economia interioară
de figura fiului, este bărbatul îndrăgostit de soţia lui, călătorul,
cititorul, reflexivul întors, ca Ianus, atât înspre înăuntru, cât și
spre afară. Din polivalenţa asta – care dă impresia vieţii reale –
irumpe forţa fascinatorie a paginilor sale. Nimic artificial, nimic
redundant, nimic forjat, ci mișcări adevărate ale vieţii care este
amestec de lene și supraturare, de creativitate și sterilitate ab-
solută, de boală și vitalitate, de deznădejde și credinţă. Flux, s-
ar spune, de mare prozator, dar nu capabil de fir epic, ci creator
– fotograf – de personaje, figuri fulgurante, ca acelea care apar
în vis și care te copleșesc cu un gest, cu o căutătură (figura „bă-
bătiei” care apare, demonică, în locul de joacă pentru copii și
care îndeamnă o fetiţă să se dea din ce în ce mai tare pe căluţul
cu arc, urâtul lumii insinuându-se în figurile slute ale oameni-
lor pe care-i întâlnește preţ de câteva secunde legate, pentru ca
„vraja” să se risipească la ivirea unei frumoase tinere gravide).
De altfel, Radu Vancu lucrează la propriul personaj, încă indecis,
când prinţ Mîșkin ori Alioșa Karamazov, când Dmitri Karamazov,
când târâș prin toată mizeria lumii, când hoinar printre absolu-
turi. Îl descoperim creștin, liberal-conservator, cu gusturi tot
mai puţin excentrice pe măsură ce înaintează în timp, destul de
clasic la prânz și ultraromantic la miezul nopţii, fascinat de
baroc și iritat de austeritate, sentenţios cum e numai ceva gân-
dit și simţit în clocot, niciodată palinodic, iubitor de natură, deși
se plânge că nu are organ pentru a o simţi și, peste toate, om cu
disperări, beteșuguri, frici, euforii de burghez, plăceri aristocra-
tice și limitări de proletar, dar, mai ales, condiţionări de animal
blestemat cu puterea autocontemplării halucinate. 

Din răsfăţ egolatru și grafoman, din efortul de a stârni
mașinăria cu motorul calat mărturisește diaristul că și-a înce-
put notaţiile ritmice. Plecând poezia, ei i se substituie scrisul
acesta mecanic, reflex și reflexiv, de simulacru poetic și meta-
poezie. Nu-l credem, desigur, fiindcă el însuși își permite reluări,
citări ale paginilor de jurnal de diaintea anului 2012. Ei bine,
dacă există antecesoare ale acestor pagini pe care a ales să le
publice în acest moment, putem presupune că jocul a conti-
nuat; mai mult, privirea înăuntru, obișnuinţa cu temperaturile
crescute, mișcarea autoscopică creează, cu siguranţă, depen-
denţă. 

Atunci când poezia se întoarce, jurnalul – ca o jucărie
veche – este lăsat la o parte. Nu știm pentru cât timp, bănuim
că e o jucărie de care nu te plictisești foarte repede. Norocul
celor care am citit și care am vrea să-l mai însoţim pe R.V. și pe
alte pagini e că știm că poezia e și ea tare capricioasă, vine și
pleacă atunci când te aștepţi mai puţin. Pe lunca aceasta va in-
unda scrisul lung al jurnalului.  

Rita Chirian
Zodia poeziei

Critica literară
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La începutul acestui an, în spaţiile aleatorii create de
reţelele de socializare răzbătea o informaţie atipică, legată de
un ultramaratonist român, care participa pentru a doua oară la
maratonul Arctic Ultra 6633. Până aici, informaţia era una rela-
tiv banală. Condiţiile pe care le impunea însă acest maraton
transformau această informaţie într-una interesantă, ca și pro-
movarea întregii curse în mediul online. Timp de o săptămână,
Asociaţia Tășuleasa Social a transmis prin reţelele de socializare
fragmente din convorbirile telefonice pe care le aveau cu Tibi
Ușeriu, ultrmaratonistul în discuţie. Poate ca detaliile de natura
fiziologică sau psihologică erau ceea ce atrăgea publicul, poate
că pur și simplu ineditul situaţiei. Cert e că, după o săptămână,
numărul celor interesaţi crescuse exponenţial, iar Tibi Ușeriu,
care a și câștigat cursa pentru a doua oară, devenise personaj
de știri televizate. Extrem de surprinzător a fost în acest con-
text momentul în care s-a aflat că ultramaratonistul era autorul
unei cărţi, intitulate 27 de pași, o autobiografie ce explică și in-
sistenţa lui de a participa la astfel de întreceri care testau limi-
tele rezistenţei umane și capacitatea de supravieţuire. Publicată
iniţial la o mică editură bistriţeană, 27 de pași și-a epuizat tira-
jul iniţial în foarte scurt timp. După ce Tibi Ușeriu a câștigat pen-
tru a doua oară maratonul Arctic Ultra 6633, comenzile pentru
carte au depășit orice imaginaţie, pentru că ea promitea să
ofere o explicaţie de natură psihologică unui fenomen atipic. S-
a făcut astfel o reeditare, iar cartea a ajuns în acest mod pe raf-
turile marilor librării din România.

27 de pași e un fel de autobiografie. Nu are pretenţia
de a fi literatură, nu are pretenţia de a fi memorialistică. E exer-
ciţiul scriptic al unei conștiinţe pline din cauza vieţii pe care a
trăit-o, care și-a găsit menirea și liniștea forţându-și limitele fi-
zice și nu are nicio altă pretenţie decât a explica cum a ajuns
dintr-o etapă ciudată a existenţei într-o cu totul altă lume. Fap-
tul că parcursul, cât și povestea în sine depășesc puterea de im-
aginaţie a scenariștilor hollywoodieni e o simplă întâmplare.
Privind retrospectiv, e greu de înţeles cum cineva poate trăi atât
de multe existenţe într-o singură viaţă și se poate schimba atât
de radical, dar, până la urmă, 27 de pași reușește să ofere o ex-
plicaţie pentru  parcursul biografic și psihologic al celui care o
scrie. Cartea e organizată în 10 capitole, care punctează eveni-
mente pe care autorul le definește ca fiind esenţiale în existenţa
sa. Organizarea narativă nu e cronologică, ci fragmentată, prin-

cipala tehnică folosită fiind una simplă și anume amintirea. În
timpul curselor la care participă, maratonistul își amintește di-
ferite episoade din propria existenţă. Aici există o oarecare or-
ganizare cronologică, în sensul că el încearcă să găsească
primele evenimente definitorii pentru personalitatea sa în di-
verse amintiri ce ţin de copilărie. Următoarele capitole sunt or-
ganizate pe baza acelorași reveniri succesive, care nu sunt însă
făcute într-o manieră constantă, ci aparent aleatorie, pentru că
sunt intercalate pagini de relatare a unor evenimente din tre-
cutul recent, participarea la diferite curse și amintiri mai mult
sau mai puţin îndepărtate. Stilul nu este deci unul constant sau
asumat. E un amestec de stiluri, aparţinând unei singure voci
narative care, în cea mai mare parte, își păstrează capacitatea
de a se distanţa emoţional de evenimentele pe care le poveste-
ște, chiar dacă sunt unele amintiri cu certitudine traumatizante.
Partea în care nu reușește să se distanţeze emoţional este și cea
mai puţin convingătoare din punct de vedere al scriiturii, mai
exact capitolul final, în care relatează momentul în care a decis
să devină ultramaratonist. Ceea ce constituie însă substanţa că-
rţii e prezentat până în acel punct, pentru că Tibi Ușeriu pre-
zintă povestea unei vieţi care, prin simpla înlănţuire
evenimenţială, îl transformă în personaj.

Capitolul iniţial, Bicicleta de la ora 5:00, pune faţă în faţă
imaginea maratonistul ce ia parte la o cursă și imaginea copilu-
lui care ajunge să fure bicicleta vecinului pentru a se plimba cu
ea, returnând-o de fiecare dată. Cu toate că e ameninţat cu bă-
taia și știe că dacă e prins asta se va întâmpla, copilul de 11 ani
împrumută bicicleta în repetate rânduri pentru a-și împlini un
vis. Între cele două momente din timp să creează o tensiune
epică care până la urmă reprezintă miza întregii cărţi: cum
poate ajunge copilul timid, timorat și cu evidente probleme de
personalitate în ipostaza adultului ce aleargă prin munţi, amin-
tindu-și toate aceste lucruri. Din această perspectivă, cartea
reușește să rezolve această tensiune pentru că în definitiv ex-
plicaţia urmează parcursul existenţei autorului. Explicaţia se al-
cătuiește însă din bucăţelele oferite de-a lungul capitolelor
construite în manieră similară. Primul capitol oferă câteva in-
formaţii legate de o copilărie marcată de lipsuri și traume fizice
și psihice. Din relatare lipsește însă orice urmă de autocompă-
timire sau dramatism, fiind înlocuite de o foarte lucidă încer-
care de a înţelege lucrurile și de a le da un sens. Al doilea capitol

Corina Gruber
27 de vieEi
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pune în relaţie momentul deciziei de a participa la 6633 Arctic
Ultra pentru prima dată, în martie 2016, toată tensiunea pre-
mergătoare acestei curse și experienţa trăită în Insulele Gran
Canaria la 20 de ani, ca martor la jocul de alba-neagra. Trecerea
se face printr-un episod de amintire senzorială, un cub de
gheaţă spart între dinţi. Din nou, apare opoziţia între cele două
ipostaze, însă se conturează o mai mare parte a personalităţii
autorului. Capitolul al treilea dezvăluie motivaţia înscrierii și a
revenirii la maratonul Arctic Ultra 6633: efortul fizic intens și
tentaţia depășirii limitelor devin o formă de exorcism “oricât în-
cerc să fug de demonii mei, ei aleagă alături de mine. Sunt an-
trenaţi. Nu pot să obosească și să rămână în urmă. Mi se
cocoaţă cu tupeu pe umăr, îmi șoptesc fel de fel de chestii în
urechi. Îmi amintesc greșelile, imaturitatea, alegerile aiurea. Dar
eu alerg mai departe. Cu pas egal, mărunt, măsurându-mi res-

piraţia. Vreau să le arăt că istoria unui om poate fi rescrisă
mereu. Ca un hard disc. Nimic definitiv, bătut în cuie, de nes-
chimbat, de neșters, de netrecut. Nimic nu-i ireversibil.“ Până
aici, din bucăţelele de biografie prezentate, acest “ireversibil“
pare un termen incongruent cu ceea ce se povestește, cumva
prea mult. În paginile următoare ale capitolului, obsesia albului
din deșertul arctic cheamă amintirea verdelui văzut din geamul
unui autobuz cu mini celule pentru pușcăriași. Falia dintre cei
doi naratori devine mai profundă, pentru că e și mai greu de
înţeles cum acest om, care și-a făcut o profesie din a-și provoca
limitele fizice și psihice poate avea demoni atât de puternici. Ca-
pitolul introduce această imagine a autorului încarcerat, im-
agine însoţită de profunde reproșuri și vină, dar și de regretul
pierderii a 10 ani din viaţă, de la 25 la 35 de ani. La început, ca-
pitolul în care introdusă ideea existenţei carcerale nu vine cu o

explicaţie completă a evenimentelor care au
dus la un astfel de deznodământ și surprinde
aspectul cel mai traumatizant al închisorii,
izolarea și șocul întâlnirii unor indivizi pe de o
parte periculoși, pe de altă parte dezumani-
zaţi și inspirând în aceeași același timp
spaimă, dar și milă. Condiţiile de detenţie
într-o închisoare de maximă si securitate din
Occident au ca scop deconstrucţia psihică a
individului, obligat să privească în permane-
nţă același perete de un alb imaculat, ajun-
gând să se bucure de raza de soare pe care o
vedea de câteva ori pe an sau de o  pasăre
care ocazional se așezat pe rama ferestrei.

Capitolul următor amplifică tensiunea epică,
dar nu în modul în care cititorul s-ar putea
aștepta. Povestea cu închisoarea e oprită de-
ocamdată și se relatează în paralel o cursă în
care pentru prima dată maratonistul își fo-
rţează prea mult limitele, instalându-se un
blackout total, în care nu se mai recunoaște
și trauma divorţului părinţilor din copilărie,
dar și bătăile primite atât de la părinţi, cât și
de la bunici. Se conturează o imagine des-
prinsă parcă din romanul Ion al lui Liviu Re-
breanu, mai ales că acţiunea se petrece în
locuri foarte apropiate, dar aici realitatea ce
zace dincolo de aparenţa idilică este terifiantă
“duminica, ziua sfântă în care ne dădea și
nouă din borcanul lui cu miere ţinut sub
cheie, își punea cioareci, îmbrăca sumanul, își
tragea o traistă de-a curmezișul pieptului, își
punea clopul de sărbătoare și pleca călare
spre biserica veche, cea care mai apoi a ars.
Mergea să se închine. De departe, arăta ca
dintr-un film cu Margelatu‘. De departe, părea
un creștin bun. Respiram ușuraţi când ve-
deam cum se duce călare.” Amintirile din
satul bunicilor nu sunt fericite și ampla ca-
racterizare pe care autorul o dedică fratelui
său își găsește explicaţia în faptul că, după în-
delungata perioadă de detenţie, atunci cândFo
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aproape că nu mai avea nicio amintire sau cu certitudine ni-
ciuna fericită, fratele este cel care îi redă o parte din identitate.
Astfel, într-un spaţiu marcat de traume și suferinţă în copilărie,
autorul își regăsește raţiunea de a fi și un scop al existenţei. Ca-
pitolul al cincilea pune în relaţie superficialitatea celebrităţii do-
bândite ca ultramaratonist, superficialitate pe care Ușeriu o
identifică de la bun început cu inconștienţa din tinereţe în care,
luat de valul îmbogăţirii rapide, autorul dă prima spargere. Po-
vestea se împletește cu relatarea unei curse ratate, Tor de Gean-
tes, cursă în care organismul îi cedează. În acea viaţă din trecut
în care se decide să dea prima spargere, Ușeriu își construiește
o nouă identitate “masca avea un efect narcotic asupra mea.
Mâna nu mai transpira și respiram normal. Repetam exerciţiul
și, da, parcă deveneam altcineva. Deveneam un om în state de
orice, toate simţurile mi se ascuţeau, acţionam cu precizie și
sânge rece.“ Identitatea sa alternativă e un construct epic bine
descris, ce explică o serie de resorturi psihologice.

Următoarele două capitole,
Fluturii mov și 27 de pași reprezintă contrapuncte narative. Flu-
turii mov urmărește parcursul primei curse Ultra Arctic 6633,
descriind efortul fizic atât de intens și prelungit, încât se ajunge
la halucinaţii. Fluturii mov sunt una dintre halucinaţile care l-a
însoţit pe Ușeriu până după închierea cursei. Pasajele ce des-
criu aceste stări au un efect halucinatoriu “nu doar că trebuie să
mă încălzesc, ci și să dorm, să dau minţii și trupului un restart
cât de mic. Altfel o iau razna și plec să patinez cu Mihaela de
mînă, cu Tom și Jerry și cu fluturii aceea mov care s-au apucat
să-mi zboare pe dinaintea ochilor atât de magic, încât îmi vine
să plâng de fericire. Fluturii mei au aripi rotunde și mă încon-
joară din toate părţile. Când mă opresc dansează mai cu foc. Și
noaptea dansează, dar parcă un pic drăcește. Fluturii mei mov
bat vesel din aripi, parcă mă mână înainte. Tom și Jerry pati-
nează cu foc. Mihaela s-a supărat și s-a cărat înapoi în desenele
comuniste. Orele trec acum cu repeziciune. Simt o mânie sfântă
și sania devine ușoară.“ Momentul final descrie etapa din cursă
în care Ușeriu reușește să-și depășească competitorul, în ciuda
halucinaţiilor ce-l însoţeau în permanenţă. Capitolul 27 de pași,
care dă și titlul cărţii, indică numărul de pași pe care autorul
putea să-i facă în curtea închisorii în timpul celor 10 ani de de-
tenţie. Aici rezidă și contrapunctul pe care el încearcă să-l alcă-
tuiască pentru că, în competiţia Arctic Ultra 6633, cei 27 de pași
sunt înmulţiţi infinit, răzbunându-se astfel limitarea spaţială
trăită vreme de 10 ani. Tibi Ușeriu reușește să-și rezume foarte
bine existenţa în momentul în care descrie ieșirea din închi-
soare la 35 de ani “în doar 35 de ani, am trăit multe vieţi dispa-
rate. Copil bolnăvicios terorizat de un tată violent, slugă dată
vara pe brânză, adolescent dezorientat visând să ajungă șofer
de tir ca să poată fugi de toţi, porcar în armata română, sub co-
manda unui locotenent diliu, azilant politic în Berlin, holbându-
se în vitrină fără un ban în buzunar, bucătar și pizzar într-un
restaurant italian, muncit până la extenuare, martor într-o ga-
lerie de alba-neagra din Gran Canaria, bodyguard în familia unui
mafiot sârb, tâlhar la drumul mare, furând la bogaţi, ca Robin
Hood, dar nu ca să dau la săraci, fugar prin toată Europa, evadat
din două pușcării și, în cele din urmă, client al unui stabiliment
de lux, din care nimeni nu a reușit să se furișeze în toată istoria
lui de 100 de ani.“ Procesul care duce la detenţie este descris cu

accente SF alternate cu horror “toate sticlele sunt securizate,
antiglonţ. La geam, bare de fier. Apar acolo răsărind, ca morţii
la judecata de apoi, direct din podeaua sălii de judecată. At-
mosfera e rece, poliţiștii cască, judecătorul e încruntat, avocatul
din oficiu se fâţâie pe scaun. Eu nu-s prezent acolo. Cu mintea
cel puţin. [...]Ultima dată, tata m-a prostit. Mi-a promis solemn,
privindu-mă în ochi, că dacă zic că vreau să stau cu el, o să-mi
iau doi mînzuci. Nu unul, ci doi. L-am crezut. Așa că la proces,
am zis că vreau cu el.“ Procesul aduce în memoria autorului di-
vorţul părinţilor și trauma acestuia se concretizează cel mai
bine în minciuna spusă de tată pentru a-l determina să aleagă
să locuiască cu el, ca să nu plătească pensie alimentară. În car-
ceră, Ușeriu are acces la o singură carte, o Biblie în limba ger-
mană. Izolat și incapabil să comunice cu nimeni pentru a nu-și
pierde minţile, începe să înveţe germana cu ajutorul acestui text
și până la urmă, după un timp, regimul de detenţie să relaxează.
În acest capitol poate că acele părţi care relatează îndeplinirea
visurilor și a planurilor din timpul detenţiei nu sunt cel mai bine
scrise, însă e de înţeles faptul că din punct de vedere psihologic
ele reprezintă cel mai mult pentru un autor ce reușește astfel să
stabilească o punte de legătură între multiplele sale existenţe.
Capitolele opt și nouă oferă o explicaţie finală parcursului exis-
tenţial al autorului, relatând cum intră în lumea unui mafiot
sârb și cum acesta îi va facilita accesul la arme, la foarte mulţi
bani și la identităţi false, menţinându-l însă într-o permanentă
teroare. Cele două evadări din închisorile din Germania și din
Austria vin să întregească imaginea unei existenţe zbuciumate,
aceasta etapă a infracţiunilor încheindu-se cu detenţia într-o în-
chisoare de maximă securitate. Ultimul capitol este dedicat mo-
mentului în care Ușeriu ia decizia de a deveni ultramaratonist și
primei curse de ultramaraton pe care o face, 215 km finalizaţi cu
maratonul internaţional Arobs, moment în care existenţa sa ca-
pătă un sens.

Cu toate că nu e literatură, ci o autobiografie
cu elemente de memorialistică și motivaţionale, cartea lui Tibi
Ușeriu se comportă în scriitură așa cum se comportă multe alte
cărţi de literatură, în sensul că tot ceea ce e mai bine povestit,
ceea ce mai convingător și pasajele în care personajele sunt cel
mai bine conturate sunt cele mai îndepărtate în timp. Nu aces-
tea însă sunt imaginile pe care autorul vrea să le transmită în
mod intenţionat. Scopul lui este să contureaze o lume a re-
dempţiunii în care trăiește în prezent și-n care lupta cu propriii
demoni și învingerea lor primează. E o festă pe care o joacă de
multe ori psihicul celor care scriu, ce nu se pot detașa îndeajuns
de mult de prezentul în care trăiesc și ajung să contureze un tre-
cut mult mai convingător ca și construct epic. Probabil că dis-
tanţa temporală este cea care explică acest fenomen. Cert este
că din această carte rămân niște imagini puternice, ce aparţin în
mare majoritate trecutului: copilul naiv de 11 ani care fură o bi-
cicletă pentru a se plimba cu ea, bătăile inumane încasate atât
de la părinţi cât și de la bunici, varianta horror a satului roma-
nesc tradiţional, dezumanizarea carcerală, dar și iluzia propriei
invincibilităţii. Poate că fraza nu e perfectă în stilul lui Ușeriu și
poate că asocierile sunt facile, dar stările și gândurile pe care le
transmite cartea alcătuiesc cel puţin o poveste ce merită a fi cu-
noscută.
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Este arhicunoscută manipularea creștinilor medievali
prin ameninţarea diavolului, preschimbat în mijloc de educare
spirituală prin inocularea de viziuni coșmarești eterne. Tot ast-
fel, furia capriciosului Yahve încă mai este un argument de că-
pătâi al indivizilor care contestă valabilitatea unei credinţe și,
nu în ultimul rând, al unei dogme. Într-o perspectivă similară,
frumuseţea tragică a unui martiraj asumat a fost înlocuită, în
privirea omului actual, de teroarea kamikazelor, în numele unor
texte dedicate stârpirii răului universal. Iar dacă toposul em-
blematic al secolului al XX-lea a rămas Auschwitzul, atunci ni se
certifică (a câta oară?) faptul că istoria nu este decât l’élan vers
le pire, așa cum o proclamase și Cioran. Indiferent de discuţiile
aferente care pot cădea fie într-un patetism maniheist asemă-
nător dilemei din popor privitoare la primatul oului sau a găinii,
istoria (literară, cel puţin) ne-a demonstrat că fascinaţia pentru
Rău a depășit cu mult confortul și acalmia viziunilor paradisiace.
Fără a ne opri exclusiv atenţia asupra perspectivei lui Georges
Bataille, privitoare la capacitatea literaturii de a ingurgita răul
omului „întors împotriva lui însuși” și care nu se poate accepta
pe sine decât dacă este „obiectul unei condamnări”, este mai
mult decât evident că tema Răului a depășit, în ultimul secol, cu
mult popularitatea celorlalte mari obsesii ale umanităţii, cu atât
mai mult cu cât spaţiul ficţional activat de scrisul unui roman-
cier se plasează în contextul sumbru al unei ţări bântuite de hi-
merele politicii. 

Redus la esenţa sa tematică, însă ferindu-se de datele
socio-culturale specifice prozei ce abordează contextul unei Ro-
mânii post-ceaușiste, romanul de debut al lui Dan Ciupureanu,
Omar și diavolii, este, dincolo de problematicile sociale aferente
ipostazierii unei familii deficitare, un text despre Rău, în cea mai
gratuită manifestare a sa. Pendulând între formula unui micro-
roman poetic și a unei confesiuni (autoficţiuni?) onirice cu nua-
nţe de psihoză, textul lui Dan Ciupureanu concentrează în cele
mai puţin de 200 de pagini un bildungsroman violent, filmul
unei vieţi redate / relatate în fast-forward ce îl are în centrul ate-
nţiei pe Ian (alături de toate scenariile când grotești ori sordide,
când înduioșătoare ori terifiante ce marchează etapele sale ini-
ţiatice în cercul închis al unei generaţii de sacrificiu), în captivi-
tatea mecanismului social al unei Românii pre- și
post-decembriste, obsedate de visul occidental. 

Comparat în alte rânduri, prin forţa picturală cu care
ipostaziază visceralitatea unei lumi larvare, cu texte precum
Răul lui Jan Guillou ori Recviem pentru un vis al lui Hubert Selby
Jr., poemul narativ al autorului român (în care se infiltrează, pe
logica unor rupturi discursive contrapunctice, viziuni onirice ale
unui altundeva inexistent) depășește premisele unei literaturi
ce mizează pe funcţia purificatoare a unui rău în stare brută.
Dacă tradiţia ne-a învăţat că acea parte a puterii ce veșnic răul îl
voieşte şi veşnic face numai bine putea deveni, în cele din urmă,
un exponent al unei justiţii divine care să răscumpere suferinţa
absurdă a unei lumi în declin, pentru Dan Ciupureanu răul este
lipsit de orice valenţă cathartică. Deși porecla de Omar, preluată
din tradiţia islamică, are valenţe exorcizatoare pentru spiritua-

litatea orientală, romancierul român își construiește persona-
jul-narator ca pe un răspuns ironic adus acestui nume; Ian-
Omar este, din contră, victima unor scenarii absurde ale răului
care sfidează până și tiparele canonice ale unui tragism înălţă-
tor. Fiu al unei mame schizofrenice și prizonier al unui spaţiu
social crepuscular bântuit de răbufnirile violente ale băieţilor
de cartier, de nopţile înecate în alcool, sex și deznădejde, dar și
de morţi ale oamenilor dragi, personajul lui Dan Ciupureanu
este o altă ipostază a antieroului pentru care răul, devenit un
echivalent al cotidianului, pare să-și dilueze intensitatea tocmai
prin omniprezenţa sa implacabilă. Indiferent că manifestările
acestei degradări generale se produc în momentele de psihoză
consumate în intimitatea familei, în barurile sordide ale vieţii
de noapte ori în holurile spitalurilor peste care tronează spec-
trul morţii, stilul scriiturii lui Dan Ciupureanu răscumpără per-
cutanţa scenariilor sale printr-o calofilie deloc forţată,
consumată la nivelul unor episoade-cheie ce redau într-un dis-
curs cvasi-vaticinar traiectoria nefastă a propriului destin. 

De altfel, unul dintre marile pariuri ale acestei cărţi se dă
chiar la acest strat, ducând mai departe dilema referitoare la li-
teratura închinată acestei tematici: în ce măsură o carte despre
răul absurd, steril, previzibil și lipsit de reversul cathartic se
poate salva prin frumuseţea stilului? Mai poate o astfel de lite-
ratură să fie o formă de sublimare a răului social, din moment
ce până și personajele creștinătăţii devin o recuzită lipsită de
sens, reduse la carcasele vide ale unui joc de umbre halucinant,
în care Dumnezeu și diavolii sunt, la rândul lor, niște elemente
de butaforie lipsite de voinţă? Sau, altfel spus, mai trebuie să
privim literatura ca pe un proces alchimic ce creează substanţe
pure din dejecţia umană? Toate aceste întrebări și multe altele
se resimt la nivelul câtorva fragmente emblematice ale roma-
nului Omar și diavolii care surprinde asemenea lui Alice Munro
(prin capacitatea de a reduce la esenţă demersul existenţial al
unei vieţi) ori lui Lautréamont (prin éclat-urile imagistice de o
frumuseţe bizară), pe baza unei punctuaţii similare celei speci-
fice prozei lui Saramago, unul dintre cele mai reușite experi-
mente narative ale prozei actuale, așa cum o va dovedi și
mostra cu care voi încheia această prezentare: „Și am visat că
Doamne e doar o bucată de carne, mamă, și visam că-i beau
sângele și-i mănânc carnea și i-a mâncat-o Dumnezeu la al meu,
la capul meu și v-am născut din capul meu, mamă. Viaţa e ca un
vagon ce trecu prin gând și omul își schimbă părerile ca pe
haine. Pe urmă iar se enervează și strigă, face spume la gură.
Mănâncă oameni! Și-n nouăștrei îl maimuţăreau pe Dumnezeu!
Și spuse Îngerul Vuzitr că n-au ce auzi la un gând! Isus Hristos
trebuie să moară la Înălţare, că n-are ce sta al meu, că învie și
moare! Apoi continuă liniștită uitându-se la perete. Am făcut
cuiva un pulover care a evaporat clădirile în care se vedeau cu
oameni, că Isus Hristos spune că lumea cealaltă e aceeași cu
lumea asta. În nouăștrei primeam răul de Dumnezeu și cântam
«Na, că te-am scuipat din gura mea!» și scuipam numai pătlă-
gele într-un borcan. Isus Hristos a spus «Înjuri nebuni în infern!»
și i-am evaporat îngerului plămânii.”

Andrei C. Șerban
...și i-am evaporat îngerului plămânii.
Dan Ciupureanu, Omar și diavolii

Critica literară
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Andreea Răsuceanu a devenit un nume bine fixat în no-
menclatorul tinerei critici literare (și încă pe poziţii fruntașe) pe
măsură ce cronicile ei literare, publicate în cele mai vizibile și
consistente periodice culturale (Observator cultural, România li-
terară, Bucureștiul cultural, Convorbiri literare etc.), au impus și
reliefat stilul unei personalităţi scriitoricești distincte: liniștite
și echilibrate, verdictele ei nu erau câtuși de puţin lipsite de tra-
nșanţă; apoi, lectura ei avea mai mereu plăcerea alonjei com-
paratiste, venită în special dinspre spaţiul culturii franceze, fără
a-i acorda însă exclusivitate. 

Începând cu anul 2009, Andreea Răsuceanu și-a revelat
încă o faţetă a personalităţii ei literare – și, de fapt, această na-
tură secundă s-a dovedit în cele din urmă a fi dominanta per-
sonalităţii ei. Mai precis, odată cu Cele două Mântulese (2009), și
apoi cu Bucureștiul lui Mircea Eliade: Elemente de geografie lite-
rară (2013) și Bucureștiul literar. Șase lecturi posibile ale orașului
(2016), Andreea Răsuceanu devine, aproape instantaneu, prac-
ticanta autohtonă cea mai consecventă și consistentă a acelei
discipline pe care Robert Tally și Franco Moretti au numit-o în
Statele Unite geocriticism sau literary cartography, iar Bertrand
Westphal o practică în Franţa sub numele de géocritique. Fixată
deocamdată pe spaţiul bucureștean, ea explorează în detaliu
infinitezimal și cu delicii majore modul în care toposurile orașu-
lui real transmută în imaginar, dar și felul în care orașul imagi-
nar (adică cel din ficţiunile literare) își coagulează și definește
realitatea. Foarte imaginativă și fertilă, geografia literară a An-
dreei Răsuceanu a impus simultan o metodă, un stil și o perso-
nalitate.

În Bucureștiul literar, metoda aceasta așa-zicând „geocri-
tică” dă cele mai spectaculoase rezultate cunoscute de studiile
literare românești în această privinţă. Plecând de la cărţile lui
Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, Simona Sora, Stelian
Tănase, Filip Florian și Ioana Pârvulescu, căutând – cu destul din
fervoarea monomaniacală a detectivului care reconstituia hărţi
ale orașului în Moartea și busola lui Borges – să compună imagi-
nea Bucureștiului așa cum e ea generată, ca o hologramă intra-
textuală, de scrisul fiecăruia dintre acești prozatori
contemporani, Andreea Răsuceanu edifică, în fapt, șase versiuni
diferite de existenţă ale Bucureștiului, șase posibilităţi, ca tot
atâtea niveluri ontologice, de coagulare concretă (în sensul con-
creteţii iluzorii și definitive a literaturii, firește) ale orașului epo-
nim. Bucureștiul lui Mircea Cărtărescu va fi, astfel, un oraș cu
ADN uman, amplificat la proporţii monstruoase, dar nu mai

puţin uman, conaturat cu nervii și creierele locuitorilor lui, nu
atât un exoschelet al acestora, cât un enorm organ comun și ex-
tern pe care ei îl locuiesc și îl explorează simultan. Bucureștiul
Gabrielei Adameșteanu este un corelativ obiectiv al istoriei, un
precipitat al ei, compus din depuneri succesive ale straturilor
istorice pe suprafaţa clădirilor și a oamenilor care le populează.
Bucureștiul lui Stelian Tănase vine, cam prea obedient lecturilor
autorului (care e, totuși, un artist cu o greutate specifică sensi-
bil mai mică decât a celorlalţi cinci ficţionari), în siaj realist-
magic, cu inserţii de culoare locală specifice unei istorii
complicate și tumescente. Bucureștiul Simonei Sora își are ana-
logonul mimetic în micul conglomerat uman al Hotelului Uni-
versal, palimpsest matein de vârste istorice și de geografii
eterogene, juxtapunând în baza lui de date toate informaţiile
genetice din ADN-ul întregului oraș. Bucureștiul lui Filip Florian
e, cam ca Moldova lui Sadoveanu din Zodia Cancerului, recons-
trucţia unui spaţiu istoric trecut prin camera de rezonanţă a
unei conștiinţe originare într-o geografie străină – simultan cu
descoperirea lui de către dentistul regelui Carol I, redescoperi
un topos care e simultan familiar și straniu, e simultan identi-
tate și alteritate. În fine, Bucureștiul Ioanei Pârvulescu e o re-
construcţie ficţională în interiorul unei reconstrucţii ficţionale,
a dream within a dream, un București reconstituit din fărâme de
literatură și din pagini de ziar, un oraș-literatură în interiorul
unei cărţi de literatură, cu un efect telescopic remarcabil și
atașant.

În fond, metoda aceasta atât de personală a Andreei Ră-
suceanu nu vorbește atât despre variante posibile ale unui oraș
– cât despre variatele posibilităţi ale identităţii. E vorba, mai
întâi, despre identitatea orașului per se, în variantele contrase
mai sus; secundo, e vorba despre identităţile autorilor acestor
lumi ficţionale având același punct origo, dar atât de individuate
în formula lor finală – fiindcă modul în care arată Bucureștiul
fiecăruia e, în fapt, un imago al sinelui fiecăruia dintre ei; și, în
fine, e vorba despre identitatea Andreei Răsuceanu, polimorfă
și adaptativă, reușind să intre în frecvenţa de rezonanţă a fie-
căruia dintre cei șase și să le reconstituie, una câte una, holo-
gramele identitare. Ceea ce preţuiesc cel mai mult în această
carte remarcabilă e revelarea acestei a treia identităţi. 

Andreea Răsuceanu, Bucureștiul literar. Șase lecturi posibile ale

orașului, București, editura Humanitas, 2016

Radu Vancu
Bucureștiul literar. Carte de identităEi / carte de identitate
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Poezia/ literatura spaniolă a secolului de aur (sec. al
XVI-lea) este prin excelenţă barocă. Marii poeţi, Luis de Gongora
şi Francisco de Quevedo, sunt baroci chiar prin cultismul/ cul-
teranismul şi, respectiv, conceptismul lor. Fiind poeţi structural
opuşi, barocul îi uneşte într-o figură duală ca a Thaliei: Gongora,
faţa reflexiv-gravă, iar Quevedo, faţa reflexiv-ironică a omului
baroc, în raport cu iluziile şi deziluziile Renaşterii. Un Orfeu care
trăieşte ambiguu drama pierderii definitive a Euridicei.

Gongora este baroc mai ales în poemele PPoolliiffeemm  şşii  GGaa--
llaatteeeeaa  şi cele două SSiinngguurrăăttăăţţii, la fel ca şi Quevedo în BBuussccoonn,
dar pentru o comparaţie între ei, voi aborda doar sonetele lor
care, prin substanţa lirică, aparţin poeziei orfice. Ambii cultivă
forma sonetului italian, compus din două catrene şi două ter-
ţine, alcătuind meditaţii asupra existenţei, care se deosebesc
stilistic dar şi ca atitudine, reflexiv-gravă la Gongora şi reflexiv-
ironică la Quevedo.

Specifică barocului este tema timpului care devine
principala temă a literaturii/ artei moderne, reprezentînd o
lume în continuă mişcare şi schimbare, simbolizate – aşa cum îşi
subintitulează criticul Jean Rousset cartea sa despre barocul
francez – de Circe şi Păunul, în acord cu viziunea ştiinţifică pro-
movată de Renaştere. În vreme ce  – remarcă Jean Rousset – „ar-
tistul clasic tinde să elimine timpul”, barocul se caracterizează
tocmai prin „prezenţa timpului angajat şi făcut sensibil în
operă”(1. Timpul pentru Gongora nu se asociază cu prezenţa fi-
inţei ci cu absenţa/ umbra ei, cu metamorfoza ei continuă:

„De stărui mult, primejdia-n cale-ţi creşte,
la piept, cu-o umbră,-n braţe, amăgire.

Iertare pentru tine ceasul n-are,
cînd el chiar zilele le mistuieşte
şi-acestea rod a anilor trăire”.

(DDeesspprree  ssccuurrttiimmeeaa--nnşşeellăăttooaarree  aa  vviieeţţiiii)

În structura mitului, tema timpului corespunde episo-
dului în care Orfeu, întorcînd capul spre a se convinge că Euri-
dice îl urmează din moarte la viaţă, priveşte neputincios cum
fiinţa ei se destramă în negurile Infernului. Tot astfel, poetul
baroc „nu evocă – afirmă Heinrich Wolfflin, referitor la artistul

plastic, în prima sa carte despre Renaştere şi Baroc – plenitudi-
nea fiinţei, ci devenirea, evenimentul, nu satisfacţia ci insatis-
facţia şi instabilitatea”(2, ceea ce înseamnă cauza suferinţei
omului care trăieşte drama finitudinii existenţei sale în raport
cu infinitul cosmic.

Gongora celebrează frumuseţea iubitei, care întrece
florile şi pietrele preţioase specifice retoricii baroce, încît pare
imaginea perfecţiunii fiinţei:

„Cît timp cu al tău păr vrînd a se-ntrece,
în van sub soare aur străluceşte,
şi la frumosul crin de sus priveşte
fruntea ta albă cu dispreţu-i rece;

cît timp orice privire, spre-a culege
garoafa, -n buzele-ţi se aţinteşte
şi e strivit cristalul ce luceşte
de-albul tău gît întru-a trufiei lege”.

Imaginea frumuseţii iubitei este structurată în contrast cu na-
tura, din care poetul reţine – constată Ion Pulbere pe urmele cri-
ticii stilistice a lui Damaso Alonso – „tot ceea ce-i strălucitor,
preţios şi colorat (argint, cristal, fildeş, marmoră, aur, diamant,
jasp) şi acestea dau cosmosului său poetic strălucire, luminozi-
tate”(3.Dar admiraţia poetului păleşte în faţa timpului care
transformă fiinţa în umbră, actualizînd poetic anticul dicton
carpe diem pentru a-şi îndemna iubita să-şi trăiască cu toată in-
tensitatea clipa de înflorire a vieţii:

„iubeşte gît, păr, buze, frunte, care
în vîrsta-ţi de-aur încă pot să fie
aur şi crin, garoafe şi cleştare,

şi nu-s argint, flori frînte, iară ţie
nu ţi-e-ncă dat’, la fel, o preschimbare:
pămînt, fum, praf, umbră, nimicnicie”.

(CCîîtt  ttiimmpp  ccuu  aall  ttăăuu  ppăărr  vvrrîînndd  aa  ssee--nnttrreeccee...)

În alt sonet, iubita deghizată în „păstoriţa fără-ase-
muire” din mitul orfic, se mistuie ea însăşi de tristeţe şi sufe-
rinţă în faţa trecerii timpului, încît suspinele ei pot să întreacă,
trezindu-i empatia, cîntecul poetului care înmoaie şi pietrele:

Dumitru Chioaru
Feţele barocului liric: Gongora şi Quevedo

Avatarele lui Orfeu
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„atunci cînd, după plîngerea duioasă.
din piept, fierbinte-ncă-un suspin mai scoate,
că pîn’ şi-o piatră-ar înmuia prea bine;

de-nmoaie piatra-atunci cum o să iasă
cu bine-un suflet slab, căci nu mai poate
cînd ceară-a fost la plîns şi la suspine”.

(PPrreeccuumm,,  ooddaatt’’  ccuu--aa  zzoorriilloorr  iivviirree,…)
Inspirîndu-se din viaţa lui personală, Gongora constată că

fericirea cuplului erotic se destramă odată cu trecerea timpu-
lui, din care “rămîne doar otrava”, ca simbol al geloziei şi dis-
perării poetului, pentru care viaţa devine infern: 

“O, gelozie, gîde-al dragostei, eternul
fior trăind, te-ntoarce în lumea ta cea tristă
sau în regatul groazei (de loc în el găseşti).

Deşi nu cred, căci veşnic, de cînd iubiri există
tu rupi din tine însăţi şi nu te mai sfîrşeşti.
Mai rău cred, de aceea, că eşti decît infernul”.

(OO,,  nneegguurrii  pprrăăbbuuşşiittee  ppee  cceeaa  mmaaii  ppuurrăă  cclliippăă)

Sfîşiat între amintirea infernului morţilor şi percepţia
timpului ca infern trăit după despărţirea de fiinţa iubită, Orfeu
rătăceşte neconsolat prin lume:

“Bolnav, pierdut, drumeţ în rătăcire,
cu paşi feriţi, prin noaptea-ntunecoasă,
călcînd a pustiirii ceaţă deasă,
striga-n zadar, umbla-n nechibzuire”.

(DDeesspprree  uunn  ddrruummeeţţ  bboollnnaavv  ccaarree  
ss--aa  îînnddrrăăggoossttiitt  îînn  ccaassaa  îînn  ccaarree  aa  ffoosstt  aaddăăppoossttiitt)

Drama lui Gongora nu are însă dezodămîntul tragic din
mitul păgîn, ci unul creştin – marcat de experienţa sa eclezias-
tică – de smerenie şi  împăcare cu condiţia umană într-un mo-
ment de reculegere spirituală:

“Sînt în capelă, mi s-a dat osîndă
să las viaţa-asta şi nu mă mîhneşte
plecarea, ci cît ce-o pricinuieşte:
ca-mpresurat sînt, fuga mea-i flămîndă.

E-o vină să nu ai o soartă blîndă,
cu-atît mai mult cu cît o duci cîineşte;
plecarea-mi de-asta mă învinuieşte;
plec spovedit, mi-e singura izbîndă”

(SSîînntt  îînn  ccaappeellăă,,  mmii  ss--aa  ddaatt  oossîînnddăă…),

năzuind la “o soartă mai bună” în lumea de dincolo de propria
moarte. Orfismul lui Gongora  este, în ciuda barocului înclinat
spre întoarcere la păgînism, asimilat creştinismului. El păstrează
încrederea poeţilor renascentişti în salvarea prin artă,
asumîndu-şi singurătatea/ mai în spiritual său, solitudinea “ca
absenţă sufletească – în interpretarea lui Karl Vossler – şi pe de

altă parte ca un loc de inspiraţie din partea muzelor, de muncă
artistică şi de confirmare precisă a unei lumi de fantezii”(4.
Aşadar, solitudinea este o condiţie, dezvăluită de ultima terţină
a sonetului testamentar:

“Cum, sfiiciunea mută-a vrut să şadă,
cadenţele ăstui sonet să fie
încredinţări, nu plîngere deşartă”,

a împlinirii existenţei prin artă.
Sonetele lui Gongora aparţin cultismului programatic

al poetului, căruia i se adaugă, ca să-l cităm pe Damaso Alonso,
o “complicaţie conceptistă” care există “sub luxurianţa verbală
şi coloristică”(5, fără a fi propriu-zis gongorice, pentru că le
lipsesc, ca să mă exprim prin intermediul istoricului literar Juan
Chabas, “bogăţia somptuoasă a lexicului”(6 şi “ciorchinii de
metafore”(7, cum numeşte Rene Wellek artificiile verbale din po-
emele PPoolliiffeemm  şşii  GGaallaatteeeeaa şi din cele două SSoolliittuuddiinnii. Gravitatea
reflecţiei se conjugă cu o răceală şi simplitate aproape clasică a
expresiei, provenită din imaginaţia şi măiestria cu care Gongora
ştie “să deschidă – observă cu admiraţie Garcia Lorca în eseul
IImmaaggiinneeaa  ppooeettiiccăă  llaa  GGoonnggoorraa – porţi de comunicare între toate
simţurile”(8. Domină însă vizualul în plasticizarea expresiei, dec-
orativă doar în aparenţă, prin combinarea ingenioasă a culorilor
ca într-un tablou ce marchează decoperirea perspectivei tem-
porale şi a profunzimii spaţiale, dincolo de care poate fi de-
scifrat un sens metafizic. Strălucirea şi luminozitatea expresivă
a sonetelor fac din Gongora un Orfeu apolinic, în contrast cu
dionisiacul Quevedo.

Quevedo este, ca şi Gongora, un poet baroc ca viziune
asupra lumii în continuă mişcare şi schimbare provocate de
timp, dar stilistic se particularizează prin conceptism, denumit
în spaniolă „aguedeza” şi definit de Baltazar Gracian ca o „artă
a minţii”, în TTrraattaattuull  ddeesspprree  aarrgguuţţiiee: „Arguţia se foloseşte de tro-
pii şi figurile retorice ca de nişte instrumente pentru a-şi ex-
prima în mod cult conceptele; ele se mărginesc însă a fi temeiuri
materiale ale subtilităţii şi, cel mult, podoabe ale cugetării”(9.
Arta conceptistă evită însă să parcurge etapele unui raţiona-
ment şi recurge la un salt logic peste contrarii, de unde frec-
venţa metaforei şi a oximoronului, realizat – constată Cornel
Mihai Ionescu –
„printr-un efort de concentrare a gîndirii”(10.

Tema timpului reprezintă chiar o obsesie pentru Que-
vedo. Trecerea lui este trăită mult mai dramatic decît în sone-
tele lui Gongora, într-o permanentă anxietate sau – ca să
întrebuinţăm sintagma lui Damaso Alonso – „sfîşiere afectivă”,
o „dispoziţie sumbru afectivă”(11, transmisă în expresii de o con-
centrare explozivă şi de sintaxa contorsionată a versurilor,
structurate uneori în neliniştitoare interogaţii şi exclamaţii:

„E cineva prin viaţă? Nu-mi răspunde
chiar nimeni? Hei, voi cele ce-s trăite
cîndva! Prin Soarta-mi zilele-s rărite
şi nebunia Orele-mi ascunde”.

(UUnnddee  ssee  aarraattăă  ssccuurrttiimmeeaa  aa  cceeeeaa  ccee  ttrrăăiieeşşttee  şşii  ccîîtt  ddee  mmuulltt  ppaarree
aa  nnuu  ffii  ffoosstt  nniimmiicc  ttoott  cceeeeaa  cceeaa  aa  ttrrăăiitt)

Pentru Quevedo, viaţa este o halucinantă trecere a clipelor/ zi-
lelor, surprinsă în terţinele acestui sonet în reflecţii filosofice
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care conţin încă tensiunea şi acuitatea trăirii sufleteşti:
„S-a dus Ieri, Mîine n-a venit, n-opreşte
o clipă Astăzi trecerea-i; sleire
am Fost, Voi Fi şi Sînt. Strîng, se-ntîlneşte
în Azi, Ieri, Mîine, giulgiu-n rînduire
cu-un leagăn; şi în mine dăinuieşte
numai o răposată-nşiruire”.
Quevedo numeşte metaforic, în spiritul orfismului pen-

tru care trupul este închisoarea/ mormîntul sufletului, o
„moarte vie”. El îl reprezintă pe Orfeu călător singuratec după
pierderea Euridicei ca întruchipare a fiinţei, rătăcind neliniştit
prin lume.  Iubirea platonică pentru o femeie infidelă, numită în
sonete Lisi sau Lisida, fiind neîmpărtăşită, îl aruncă pe poet în
infernul disperării şi al geloziei. Considerat pe bună dreptate de
Damaso Alonso „cel mai înalt poet al iubirii din literatura spa-
niolă”(12, descrie cu o forţă expresivă ce provine – în aprecierea
lui Edgar Papu – „din activitatea unei facultăţi perceptive
uriaşe”(13, cele mai subtile intenţii şi reacţii ale îndrăgostitului
respins/ învins. În vreme ce Gongora rămîne discret în urma
despărţirii de fiinţa iubită, Quevedo devine teatral, mărturi-
sindu-şi sentimentele contradictorii, de la orgoliul la umilinţa
bărbatului respins, pînă la dispreţul faţă de slăbiciunile femeii,
ironic caricaturizate, într-un limbaj ce oscilează între sublim şi
grotesc, între adoraţie şi sarcasm:

„Iubire, cît curaj şi vitejie
pui pentr-un biet învins, şi cu fălire.
Ajungă-mi că, în loc de tînguire,
sub chinuri, ţi-arătam doar bucurie.

Cît sînge, oare, nu ţi-am dat eu ţie?
Săgeţile-ţi m-atingeau în neştire.
Însă răbdarea în neorocire
poate să-nfrîngă şi-arme şi mînie.

Să te văd cu altul, tot aşa de tare.
Că-n arderile, ce mă mistuie haine,
de-mi dai puteri, chinul mi-ar fi mai mare.

De ce s-aprinzi pe cel ce-i rug în sine?
Sau, poate moartea morţii-ai vrea-o oare
dacă ucizi un răposat în mine”.

(CCeeaa  ffăărrăă  rroosstt  şşii  pprreeţţ  iizzbbîînnddăă  aa  iiuubbiirriiii  aassuupprraa cceelluuii  ccaarree  eerraa
ddiinnaaiinnttee  uunn  îînnvviinnss  îînnddrrăăggoossttiitt)

Deşi înşelat şi respins, el rămîne prizonierul iubirii sale
care creşte în intensitate şi dramatism, aşteptînd miracolul îm-
plinirii ei. Din credinţa platonică/ orfică în predestinarea cuplu-
lui pentru care iubirea rămîne „statornică şi dincolo de moarte”,
cum se intitulează cel mai faimos sonet de dragoste al lui Que-
vedo, poetul speră în împlinirea ei în eternitate, unde îndrăgos-
tiţii se vor regăsi asemenea androginului originar, frînt de
căderea în timp în două jumătăţi ale aceleiaşi fiinţe:

„Cea de pe urmă umbră-mi poate stinge
privirea, şi-mi va lua zilei lumina;
şi sufletu-o găsi clipa senină,
dorinţei sale care nu se frînge.

Dar, de-astălaltă parte nu s-or strînge
mistuitoare amintiri; să vină
va şti văpaia-mi: apa cristalină
şi aspra lege-a ei le-o-nfrînge.

Suflet, ce-a-nchis în el dumnezeire,
mi sînge care-atîta foc hrănit-a,
măduva care-a ars cu mulţumire

lăsa-vor trup, dar nu şi-o caznă-ursită;
cenuşă-or fi, dar vor avea simţire,
ţărînă-or fi, dar ţărnă-ndrăgostită.
Dacă cultismul lui Gongora se particularizează prin ac-

centuarea laturii  estetice a poeziei sale, din cauza obscurităţii
expresiei, considerată de unii critici un joc gratuit, care l-ar în-
cadra mai degrabă manierismului decît barocului, conceptismul
lui Quevedo conţine, în concentrarea expresiei, un adînc mesaj
etic. Sunt, de fapt, tot cele două feţe ale avatarului baroc al lui
Orfeu.

Note:

Folosesc pentru traduceri antologia SSoonneettuull  ssppaanniiooll  îînn  sseeccoolluull  ddee
aauurr (Ed. Dacia, 1982), publicată de Dumitru Radulian, dar şi ediţiile
de autor: Francisco de Quevedo y Villegas,VVeerrssuurrii (Ed. Univers,
1970), traduse de Aurel Covaci, şi Luis de Gongora y Argote, PPoolliiffeemm
şşii  GGaallaatteeeeaa şi alte opere (Ed.Univers, 1982), în traducerea lui Darie
Novăceanu.
1. Jean Rousset, LLiitteerraattuurraa  bbaarrooccuulluuii  îînn  FFrraannţţaa..  CCiirrccee  şşii  ppăăuunnuull, Ed.
Univers, 1976, p. 237
2. Heinrich Wolfflin, RReennaaiissssaannccee  eett  BBaarrooqquuee, tr. fr. în 1967, p. 82
3. Ion Pulbere, LLiitteerraattuurraa  bbaarrooccuulluuii  îînn  IIttaalliiaa,,  SSppaanniiaa  şşii  FFrraannţţaa, Ed.
Dacia, 1975, p. 165
4. Karl Vossler, PPooeezziiaa  ssiinngguurrăăttăăţţiiii, în culegerea de eseuri DDiinn  lluummeeaa
rroommaanniiccăă, Ed. Univers, 1986, p. 321
5. Damaso Alonso, PPooeezziiee  ssppaanniioollăă, Ed. Univers, 1971, p. 307
6. Juan Chabas, IIssttoorriiaa  lliitteerraattuurriiii  ssppaanniioollee, Ed. Univers, 1971, p. 172 
7. Rene Wellek, CCoonncceeppttuull  ddee  bbaarroocc  îînn  cceerrcceettaarreeaa  lliitteerraarrăă, în volu-
mul CCoonncceepptteellee  ccrriittiicciiii, Ed. Univers, 1970, p. 105
8. Federico Garcia Lorca, IImmaaggiinneeaa  ppooeettiiccăă  llaa  GGoonnggoorraa, în antologia
EEsseeiişşttii  ssppaanniiooll, Ed. Univers, 1982, p. 493
9.  Baltazar Gracian, apud Sorin Mărculescu în prefaţa la OOrraaccoolluull
mmaannuuaall. CCrriittiiccoonnuull, vol. I, Ed. Minerva, 1975, p. XXXI
10.Cornel Mihai Ionescu, prefaţă la Francisco de Quevedo y Ville-
gas,VVeerrssuurrii, Ed. Univers, 1970, p. 6
11. Damaso Alonso, op.cit., p. 411
12. Ibid., p. 429
13. Edgar Papu, EEvvoolluuţţiiaa  şşii  ffoorrmmeellee  ggeennuulluuii  lliirriicc, Ed. Albatros, 1972,
p. 273
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În 1945, când se încheie cel de-al Doilea Război Mondial, ita-
lienii din Istria, Dalmaţia şi Fiume îşi dau seama rapid că, în
ciuda entuziasmului iniţial, nu au deloc motive de bucurie. Căci
teritoriile unde ei trăiseră întotdeauna sunt ocupate de armata
lui Tito, iar apoi vor fi înglobate în fosta Iugoslavie, intrând în
aria de influenţă sovietică, astfel încât identitatea naţională a
acestor oameni este periclitată, chiar viaţa celor care se opun
deciziilor politice (luate fără a se ţine seama de dorinţele şi de
soarta a zeci de mii de suflete) fiind ameninţată. Acesta e mo-
mentul istoric de la care porneşte Stefano Zecchi în romanul
său intitulat Când tata m-a învăţat să fluier (Quando ci batteva
forte il cuore), publicat în anul 2010.

Convins că „marea şi adevărata lipsă de loialitate este să
uiţi”, după cum sună şi motto-ul cărţii de faţă, scriitorul italian
Stefano Zecchi oferă cititorului, dincolo de o excelentă recon-
stituire a unei perioade bine definite din istoria tumultuoasă a
ultimilor ani ai conflagraţiei mondiale şi a primilor care au
urmat încheierii acesteia, o emoţionantă – şi convingătoare de-
opotrivă – poveste a unei familii care se vede pusă în situaţii li-
mită. Iar ceea ce părea, cel puţin până la un anumit moment,
că ar avea, totuşi, şanse de reuşită (şi anume, rezistenţa dârză
a locuitorilor faţă de anexarea câtorva regiuni italiene la noul
stat iugoslav), se termină cu înfrângerea celor care nutriseră
astfel de idealuri, dar şi cu speranţa autorului că în viitor ase-
menea hotărâri, rezultate în urma calculelor politice şi a stabi-
lirii sferelor de influenţă în Europa, nu vor mai exista. 

Afirmat deopotrivă ca jurnalist şi universitar, Zecchi pro-
fesor de estetică la Universitatea din Milano, specializat în fe-
nomenologie şi estetică, abordează cu succes şi domeniul
literaturii, romanele sale Fedeltà (2001) sau Amata per caso
(2003) fiind foarte bine primite de critică şi de publicul cititor,
iar textul de faţă, Quando ci batteva forte il cuore, fiind distins, în
2011, cu premiile „Acqua storia” şi „Biblioteche di Roma”. 

Acţiunea cărţii începe în anul 1943, totul fiind relatat din
perspectiva – şi cu vocea – lui Sergio, un băieţel de şase ani, care
trăieşte la Pola, împreună cu mama sa, Nives, învăţătoare la
şcoala din localitate. Tatăl, Flavio, e plecat pe front, iar copilul îl
va cunoaşte abia la întoarcerea acasă a acestuia, cu doi ani în-
ainte de încheierea Războiului. Iar dacă, până la sosirea neaş-
teptată a lui Flavio, Sergio se întrebase adesea la ce i-ar folosi un
tată, câtă vreme era foarte mulţumit cu traiul alături de impe-
tuoasa lui mamă, după ce viaţa familiei sale începe să se reor-
ganizeze în funcţie de traiul în trei, băiatul e mai degrabă
nemulţumit de noua situaţie. Pe de o parte, pentru că de-acum
nu se mai află doar el în centrul atenţiei mamei, iar pe de alta
deoarece constată că, treptat, Nives se implică tot mai mult în
acţiuni politice, care pun în pericol stabilitatea casei şi chiar
viaţa tuturor. Şi, cu toate că la început e tentat să o admire pe
mama lui şi să se îndepărteze progresiv de tată, pe care consi-

deră că nu-l poate înţelege şi pe care îl vede ca pe un om lipsit
de iniţiative şi mai ales de curaj, Sergio va fi silit să se maturizeze
mult prea repede şi să-şi dea seama că, cel puţin uneori, actele
de eroism şi de patriotism nu sunt suficiente pentru a anula de-
ciziile oamenilor politici şi nu pot nicidecum anula tratatele in-
ternaţionale, oricât de trădătoare ar fi acestea... Eroismul, unica
formă de eroism în acele condiţii, va fi, aşadar, tocmai lipsa
eroismului evident şi va deveni (se va reduce la) capacitatea de
a-ţi salva propria familie. Din perspectiva timpului, nu Nives, cea
care finalmente pleacă de acasă pentru a se alătura mişcării de
rezistenţă şi va sfârşi tragic, are dreptate, ci aparent molcomul
Flavio, care reuşeşte, cu preţul unor imense suferinţe şi, nu o
dată, al unor imense umilinţe, să-şi salveze fiul, la capătul unei
călătorii epopeice pe care cei doi o fac clandestin, cu scopul de
a ajunge în Italia. 

În permanenţă, marea istorie se reflectă în istoriile perso-
nale ale oamenilor care îşi văd, aproape peste noapte, vieţile
spulberate şi speranţele năruite. În paranteză fie spus, trebuie
remarcată dorinţa lui Zecchi de a aduce în prim plan o parte re-
lativ puţin cunoscută a istoriei anilor grei de după Război, pre-
cum şi capacitatea sa de a trata acest subiect la un nivel
excelent din punct de vedere artistic, fără a cădea în sentimen-
talismul de prisos, cu acea rară artă de a se ţine departe de orice
accent propagandistic, dar şi cu ştiinţa de a rosti întotdeauna
răspicat marile adevăruri, oricât pot fi ele (şi sunt, adesea, în
acest context!) de neplăcute ori de dureroase. 

Locuitorii din Pola şi din alte oraşe din zonă sunt italieni,
se simt italieni, respectă tradiţiile italiene, însă, atunci când
ajung în situaţia de a-şi părăsi ţinuturile natale şi de a se refu-
gia în Italia, sunt primiţi (şi priviţi...) cu o ostilitate nedisimulată,
ca nişte străini nedoriţi veniţi de nicăieri în Peninsulă ca să ia
locurile de muncă ale italienilor get-beget şi să-i sărăcească pe
aceştia. Fără să găsească undeva prea multă compasiune pen-
tru suferinţele pe care le înduraseră şi fără ca prea mulţi să le în-
ţeleagă temerile şi obsesiile provocate mai cu seamă de
amintirea de neşters a masacrelor din foibe, unde majoritatea
acestor oameni pierduseră cel puţin un membru al familiei
(Nives însăşi sfârşeşte astfel!), nefericiţii refugiaţi trebuie să
lupte o dată în plus pentru a fi acceptaţi de o Italie care le pu-
sese deja eticheta de „cetăţeni de mâna a doua”. Romanul de
faţă relatează toate aceste întâmplări şi evenimente cu simpli-
tatea voită dată de vocea (narativă a) copilului, însă, în acest fel,
mesajul devine cu atât mai pregnant – şi mai actual. Lumea nu
e salvată nici de marile declaraţii şi nici de atitudinile vădit
eroice, ci de capacitatea oamenilor de a îndura, precum şi de
dorinţa disperată de a supravieţui – unii pentru alţii. Flavio în-
ţelege, în noaptea în care pleacă de acasă, că el, tatăl, e unica
speranţă pe care Sergio o mai are pe acest pământ, prin urmare
va face orice pentru a-i oferi copilului şansa unui viitor. Pe par-
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cursul călătoriei lor, tatăl şi fiul reuşesc, în sfârşit, să se apropie
unul de celălalt şi să se cunoască. Iar Sergio ajunge să-l respecte
şi să-l admire pe tatăl său, pe care, până atunci, îl considerase
ezitant şi temător, în vreme ce hotărârea lui Nives o făcuse pe
aceasta o veritabilă eroină în ochii copilului. După ani de zile,
revenind în locurile acelor întâmplări, Sergio va reevalua totul si
va fi foarte dur: „-Ar trebui să fii mândru, Sergio, de curajul
mamei tale! -Care curaj? Acela de a trăi în clandestinitate? De a
ne risca tuturor viaţa? Spuneţi-mi, don Egidio, de cât curaj ai ne-
voie ca să-ţi părăseşti copilul? [...] -Şi-a sacrificat familia pentru
o idee! -Patria şi libertatea nu sunt doar o idee. -Familia ei tre-
buia să fie înaintea ideii; tata mi-a salvat libertatea.”  

Interesant e că Stefano Zecchi se foloseşte, pe parcursul ro-
manului, de un soi de metaforic schimb de roluri în cazul op-
ţiunilor şi atitudinilor părinţilor lui Sergio. Astfel, dacă la început
mama pare a face totul şi a fi capabilă să ia marile decizii, în cele
din urmă se vădeşte că modul tatălui de a aştepta (asta fără să
însemne că ar fi ezitant) şi de a-şi asuma toate riscurile chiar
dacă, pe moment, acestea par nimic în comparaţie cu cele ale
lui Nives, Flavio îşi salvează fiul, în vreme ce Nives îşi salvează
idealurile politice. Ce e mai important cu adevărat şi ce con-
tează realmente? Cartea lui Stefano Zecchi, în ciuda tonului
tranşant din final al lui Sergio, nu încearcă să impună cititorului
un singur răspuns şi cu atât mai puţin să susţină vreo soluţie
unică. Scriitorul vrea, mai cu seamă, să ne pună pe gânduri – iar
demrsul acesta îi reuşeşte perfect. 

Căci, dincolo de aparenţe, autorul nu şi-a propus să scrie
un text politic, iar mesajul profund al cărţii sale trebuie căutat
altundeva. „Nu m-au interesat lozincile de nici un fel”, va măr-
turisi Zecchi, „ci am încercat, abordând un astfel de subiect, să
merg cumva împotriva curentului şi să spun în primul rând po-
vestea unor oameni care, priviţi cu atenţie, seamănă mult cu
noi înşine. Tocmai de aceea, am încercat să mă îndepărtez de
orice experiment la nivelul formei romaneşti, fiindcă, din punc-
tul meu de vedere, esenţa acestei cărţi este alta.” Unii exegeţi
au vorbit, de aceeea, despre „accentele neorealiste” ale roma-
nului lui Zecchi, ca şi despre apropierea personajelor acestei
cărţi de natură, ca semn al întoarcerii la elementele cu adevărat
importante ale existenţei umane. Nici actele de violenţă nu vor
fi descrise, ci sugerate, efectele războiului asupra oamenilor
fiind observabile mai ales din perspectiva şi prin ochii copiilor –
Sergio, în primul rând, dar şi câţiva prieteni ai săi. De aici de-
curge şi alegera soluţiei de final pe care o foloseşte autorul şi
despre care o parte a criticii a afirmat că ar fi oarecum facilă,
câtă vreme, la fel ca în basme, cei buni câştigă şi sunt răsplătiţi
pentru curajul lor. Numai că ultimele pagini ale acestui roman,
cu evidenta victorie a binelui şi a vieţii asupra răului şi asupra
tuturor tenebrelor istoriei, nu înseamnă nicidecum căderea în
convenţie şi cu atât mai puţin un minus estetic, ci afirmarea cu
hotărâre a speranţei, cea care, aşa cum spune Stefano Zecchi
însuşi, ne ajută să învingem; şi, în egală măsură, să nu uităm.      

*

„În anii care au urmat misiunii, fiecare s-a străduit să-şi
facă viaţa de nerecunoscut, pentru ca amintirea celeilalte, a
existenţei dinainte, să-i apară într-o lumină falsă, artificială, şi ca
să se convingă că nimic din tot ce se întâmplase nu fusese ade-
vărat, sau măcar că nu li se întâmplase lor.” Astfel începe ro-

manul Corpul uman, de Paolo Giordano, publicat în anul 2012.
Venind după Singurătatea numerelor prime (2008), cartea de
debut a tânărului scriitor italian şi senzaţia literară a momen-
tului în Peninsulă (şi nu numai!), Il corpo umano cunoaşte un suc-
ces comparabil în majoritatea celor peste treizeci de ţări unde
a fost tradus. Nu numai deoarece subiectul este extrem de ac-
tual, fiind centrat pe războiul din Afganistan, ci mai cu seamă
deoarece Paolo Giordano nu se mulţumeşte să scrie un simplu
text de (ori despre) război, şi nici să rămână la nivelul simplului
reportaj.

Cu toate acestea, după cum el însuşi a mărturisit, autorul
a fost întotdeauna atras de romanul de război, dar şi de activi-
tatea jurnalistică. De altfel, epigraful cărţii este preluat, deloc
întâmplător, din celebrul roman al lui Erich Maria Remarque,
Nimic nou pe frontul de Vest : „Şi chiar dacă ni s-ar da înapoi acest
peisaj al tinereţii noastre, n-am mai şti ce să facem cu el.” Cu-
vintele acestea rezumă, simbolic, întreaga situaţie care va fi evi-
denţiată în creaţia de faţă, care e o carte dedicată exclusiv
războiului exact în măsura în care capodopera lui Melville, Moby
Dick, e dedicată exclusiv tehnicilor de capturare a balenelor, în
lungi expediţii pe oceanele lumii. Căci, dincolo de linia strictă a
subiectului, romanul lui Giordano îşi provoacă cititorul să me-
diteze asupra valorilor umane şi a modului în care ele (mai) pot
fi respectate în condiţii extreme, dar şi, ţinând seama de evolu-
ţia personajelor implicate, să înţeleagă, poate pentru prima
dată până la capăt, ce înseamnă să treci rapid de la idealurile
nepăsătoarei tinereţi la responsabilităţile vârstei adulte. 

Roman de iniţiere şi, deopotrivă, veritabilă replică în cheie
contemporană la marile romane ale condiţiei umane, cartea lui
Paolo Giordano reprezintă, însă, şi rezultatul călătoriilor pe care
autorul le-a făcut în câteva zone de conflict (de două ori în Af-
ganistan) – şi mai cu seamă al experienţelor pe care le-a avut, ca
jurnalist de război, alături de soldaţii din trupele italiene dislo-
cate în Afganistan. Ideea elaborării unui text romanesc despre
viaţa într-un avanpost din Valea Gulistan îşi are acolo punctul de
plecare şi, deopotrivă, sursa de inspiraţie. Cel puţin una dintre
ele. Altele trebuind căutate în lecturile preferate ale autorului,
de la Sartre la Camus şi de la Remarque sau André Malraux la Jo-
seph Heller ori Kurt Vonnegut. Preluând câte ceva de la toţi ace-
ştia, dar fără să uite tradiţia strălucită a prozei italiene
simbolico-parabolice, reprezentată mai cu seamă de opera lui
Dino Buzzati (desigur, în primul rând Deşertul tătarilor, a cărui
atmosferă şi tensiune bine stăpânită se regăsesc ca în filigran în
Corpul uman), Paolo Giordano construieşte o naraţiune care pe
drept cuvânt a fost numită corală şi care impresionează prin ca-
pacitatea de înţelegere a celuilalt, cel aflat într-o situaţie limită;
dar, în egală măsură, şi prin strategiile narative utilizate cu o ex-
traordinară artă de către autor. 

„În război, fiecare soldat priveşte corpul celorlalţi ca pe al
său propriu”, spunea Giordano, vorbind despre zilele petrecute
în tabăra militară italiană din Afganistan. Astfel încât romanul
său e intitulat Il corpo umano, semn că autorul a dorit să accen-
tueze de la bun început – oferind această cheie de lectură citi-
torului! – umanitatea personajelor sale, dar şi lipsa de
umanitate a experienţei cu care acestea sunt silite să se con-
frunte. Prin urmare, aceia care, ţinând seama doar de locul
unde sunt plasate acţiunile cărţii, sunt tentaţi să aştepte o carte
aridă şi exactă, plină de date şi detalii precise cu privire la teh-
nicile de atac ori de apărare sau la modul de organizare a tru-
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pelor din teatrele de operaţiuni din zonele fierbinţi ale Globului
vor fi dezamăgiţi. Corpul uman nu oferă, în ciuda oricăror apa-
renţe, aşa ceva. Deoarece, chiar şi atunci când prezintă eveni-
mente (aparent...) strict militare, romanicerul mai degrabă
sugerează decât explică, face aluzii, nu demonstrează, menţi-
nând într-un mod uimitor atmosfera – dar, adesea, doar prin
câteva acronime specifice sau prin elemente care ţin de formă,
iar nu de substanţă. 

Lipsit de avantajele (dar şi de problemele estetice) pe care
le-ar fi adus un protagonist, romanul lui Paolo Giordano con-
struieşte un grup de personaje implicate în acţiuni care vor
sfârşi prin a le schimba viaţa. Cartea cuprinde, în acest fel, mai
multe puncte de vedere – pentru că scriitorul jonglează şi cu
perspectiva narativă, trecând cu uşurinţă de la relatarea la per-
soana a treia la cea la persoana întâi, nuanţând mult modul în
care evenimentele sunt percepute şi interpretate de soldaţii
unui pluton trimis în misiune în Afganistan. După câteva cur-
suri teoretice pe care cei mai mulţi le ascultă distraţi, cu gândul
la actele de eroism pe care le vor face sau la cuceririle amoroase
de care vor avea parte, dar şi după săptămâni de instrucţie, ti-
nerii ajung într-o lume pentru realitatea dură a căreia nu fuse-
seră deloc pregătiţi. Baza militară unde sunt încartiruiţi nu e nici
pe departe ceea ce îşi imaginaseră, iar Afganistanul, cu munţii
săi înalţi şi lipsiţi de vegetaţie şi cu nisipurile nesfârşite nu co-
respunde defel cu ideea pe care o aveau cu toţii despre cadrul
unde ar trebui să fie purtat un război. 

Condiţiile sunt aspre, lumina soarelui e orbitoare şi îi face
pe toţi să sufere, provocând dureroase conjunctivite, nisipul e
prea fierbinte şi pătrunde pretutindeni, parcă şi în suflet, iar în
timpul nopţii nici o lumină nu poate fi aprinsă, pentru a nu fi
atrase / provocate atacurile inamice. La un moment dat, are loc
şi mult plănuita misiune, despre care începe să se vorbească
foarte de timpuriu în paginile cărţii, dar care se produce abia în
a doua jumătate a ei, pentru că, după cum spune Giordano, „m-
a interesat mult mai mult ce se întâmplă cu nişte oameni arun-
caţi în război înainte de a da piept cu marile provocări ale
luptelor de teren şi, mai ales, înainte de producerea catastro-
fei.” 

Iar „înainte” – a se citi, imediat după sosirea în Afganistan
–, soldaţii italieni vor să nu-şi recunoască neîncrederea şi spai-
mele şi încearcă, fie şi inconştient, să se comporte, în baza mi-
litară din deşert, ca şi cum ar fi încă în unitatea de pregătire.
Prin urmare, micile sau mai marile neînţelegeri dintre ei conti-
nuă, fiecare dorind să-şi câştige, în colectivitate, locul pe care
crede că-l merită. Naivul Ietri, cu gândul mereu la afectuoasa
lui mamă şi visând să-şi găsească o iubită, e luat mereu în râs de
experimentatul şi brutalul Cederna, Giulia Zampieri vrea să fie
privită de numeroşii bărbaţi din jurul său şi altfel decât un
obiect sexual, iar medicul Alessandro Egitto consideră Afganis-
tanul cel mai potrivit adăpost pe care-l poate avea în faţa pro-
blemelor – grave şi numeroase – pe care le-a lăsat acasă. Uneori,
în avanpost nu se întâmplă mai nimic, deci soldaţii îşi închipuie
că încă mai pot deveni eroi; iar atunci când realmente se în-
tâmplă, majoritatea lor se vor strădui, dacă reuşesc să rămână
în viaţă, să rămână şi oameni. Tocmai despre cum poţi rămâne
om în mijlocul unui război inuman, al unui conflict care e, ade-
sea, după cum consideră Giordano, un „război fantomă”, în care
sunt bombardaţi munţii, iar inamicul se ascunde în peşteri şi
printre turmele de oi, romanul acesta spune câteva lucruri

esenţiale. Căci nu marile acte de eroism îi salvează din punct de
vedere spiritual pe cei aflaţi pe acest front, ci mai cu seamă mi-
cile şi aparent neînsemnatele fapte ce demonstrează că simpa-
tia, înţelegerea şi compasiunea nu au pierit, chiar şi atunci când
o parte a plutonului e decimată în urma unei acţiuni prost gân-
dite de superiori. 

Cea mai mare parte a cărţii lui Paolo Giordano nu descrie,
însă, scene de conflict, ci prezintă modalităţile pe care soldaţii
le găsesc pentru a învinge plictisul şi teama pe care pretind că
nici n-o simt. Ei trebuie să supravieţuiască nu doar conflictului
armat, ci şi (mai ales!) propriilor spaime şi, ulterior, să facă faţă
marii provocări a găsi resursele necesare pentru a reveni la o
viaţă pe care, în mijlocul societăţii şi al lumii civilizate, s-o poată
numi, fie şi parţial, normală. De aici decurge şi calitatea poetică
a scriiturii lui Giordano, dar şi capacitatea autorului de a sur-
prinde mişcările şi schimbările infinitezimale produse la nivelul
trupului omenesc. 

Soldaţii îşi aud, în liniştea nopţii, bătăile inimii, iar uneori,
atunci când primejdia e mai aproape, de-a dreptul pulsaţia sân-
gelui în tâmple. Singurătatea fiecăruia e cumva anulată de exis-
tenţa în comun, iar solidaritatea care se formează între ei e mai
presus de cuvintele goale din manualele de retorică mai mult
sau mai puţin belicoasă. Căci, dincolo de posibilele tactici me-
nite a-i ajuta să rămână în viaţă pe care romanul le înregistrează
pasager, cartea aceasta meditează asupra modului în care oa-
menii puşi în situaţii limită pot să-şi păstreze necesarul senti-
ment al apartenenţei la o comunitate şi să se salveze, astfel, de
sentimentul periculos al risipirii într-o lume fragmentată şi din
ce în ce mai lipsită de puncte de reper. Aflaţi pe câmpul de
luptă, soldaţii se gândesc la problemele de acasă, purtând, fie-
care în parte şi mereu în tăcere, propriul război. Singurătatea e
mare, desigur, iar simplul fapt de a o învinge zi după zi repre-
zintă o victorie în acest context şi-i salvează de dezumanizare
pe soldaţii din carte chiar şi în (mai ales în!) mijlocul unui atât de
întunecat război. Iată, în acest sens, care sunt gândurile tână-
rului Ietri înainte de misiunea în care îşi va pierde viaţa: „Tot ce
i-ar putea povesti ar face-o să sufere. Că mâncarea e mai scâr-
boasă decât o lasă el să creadă. Că s-a-ndrăgostit de o femeie,
înrolată ca şi el, iar ea îi spune în continuare băieţel. Că mâine
pleacă în expediţie într-o zonă controlată de talibani şi face pe
el de frică. [...] Că ţine la ea şi-i e tare dor de ea, că de ea îi pasă
cel mai mult. Nu-i poate spune nici măcar asta, fiindcă acum e
adult – şi e soldat.” 

„Adevărata luptă pe care am încercat s-o descriu trebuie
căutată în sufletul fiecărui personaj”, afirma Paolo Giordano,
vorbind despre cartea de faţă. Desigur, în acest context, victo-
ria sau înfrângerea capătă un sens mult mai profund – şi pro-
fund uman – spunând cititorului mult (şi multe!) despre ce
înseamnă să nu uiţi să fii om. Chiar şi în mijlocul războiului.

SStteeffaannoo  ZZeecccchhii,,  CCâânndd  ttaattaa  mm--aa  îînnvvăăţţaatt  ssăă  fflluuiieerr..

TTrraadduucceerree  şşii  nnoottee  ddee  GGaabbrriieellaa  LLuunngguu,,  

CClluujj--NNaappooccaa,,  EEddiittuurraa  CCaassaa  CCăărrţţiiii  ddee  ŞŞttiiiinnţţăă,,  22001144..            
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TTrraadduucceerree  ddee  VVllaadd  RRuussssoo,,
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Una dintre cele mai insolite colecţii atașate bibliotecii per-
sonale o întîlnim în romanul Femeia de hîrtie a scriitorului de ori-
gine iordaniană Rabih Alameddine: de fapt, este – dacă putem
glosa astfel – o extensie din interior spre exterior a bibliotecii, cu
semnificaţia unei dedublări parţiale a acesteia printr-un act de
reconstituire. Situaţia avută în vedere se dezvoltă în ”rama” con-
stituită din existenţa aparent eșuată a unei libaneze de 72 de
ani, care își vede, la această vîrstă, destrămate iluziile-suport
ale vieţii sale din ultimele cinci decenii. Orfană de tată la vîrsta
de doi ani, crescută, după recăsătorirea mamei sale, într-o fa-
milie unde era considerată ”anexa ei inutilă”, obligată a se căsă-
tori la 16 ani cu primul venit, divorţată după mai puţin de patru
ani de un soţ pe care îl consideră a fi fost un caz de ”dislexis freu-
dian” (cu sensul de inapt sexual), nu doar abandonată, ci privită
chiar cu ostilitate de familie, își găsește refugiul ca lucrătoare
într-o librărie din Beirut. Aici își descoperă pasiunea pentru lec-
tură, cultivată obsesiv, cu frenezie, la graniţa cu monomania,
dîndu-și sens existenţei exclusiv prin trăire în literatură. Ca li-
brar, va avea posibilitatea să-și alcătuiască o impresionantă bi-
bliotecă, dar evident eclectică, reunind spaţii culturale diverse,
fără a-și limita opţiunile într-un sens sau într-altul, lăsîndu-se
condusă doar de gust și intuiţie, beneficiind totodată de buna
cunoaștere a trei limbi: araba, engleza și franceza. Nu caută,
însă, cu orice preţ, informaţia, deși, pentru un autodidact,
aceasta ar fi fost esenţială ca act de prelungire a școlii între-
rupte. Își oferă altceva: ”M-am abandonat cu mult timp în urmă
unei pofte oarbe pentru cuvîntul scris. Literatura e groapa mea cu
nisip. E locul meu de joacă, în ea îmi construiesc fortăreţele și cas-
telele, acolo petrec momente glorioase. Lumea din afara acelei
gropi cu nisip este cea care îmi face necazuri. M-am adaptat prin
îmblînzire, deși neconvenţională, la această lume vizibilă, ca să mă
pot retrage fără multă dificultate în lumea mea interioară, a cărţi-
lor. Transmutînd această metaforă nisipoasă, dacă literatura este
groapa mea cu nisip, atunci lumea reală este clepsidra mea – o
clepsidră care se scurge cu fiecare fir de nisip. Literatura îmi dă
viaţă, iar viaţa mă ucide. Ei, dar viaţa ucide pe toată lumea”. Prin
conexiune, așadar, efectele ating perimetrul autoformării, acolo

unde, dincolo de tensiunile interiorităţii ce se trăiește pe sine
în spaţiul privilegiat al imaginarului, sînt articulate reflexele
umanului. Nu întîmplător, unul din cele patru motto-uri care
deschid romanul, decupat dintr-un alt roman, acesta al austra-
lianului Richard Flanagan, trăitor în Tasmania, generalizează, la
rîndul său, pe o atare direcţie: ”Poate că scrisul și cititul de cărţi
constituie una dintre ultimele apărări ale demnităţii umane care
au mai rămas, fiindcă, în cele din urmă, ele ne reamintesc de ceea
ce ne-a adus aminte Dumnezeu cîndva, înainte ca și el să se eva-
pore în acest veac de umilire nemiloasă – și anume că sîntem mai
mult decît noi înșine, că avem suflete. Și mai mult, mult mai mult
decît atît. Sau poate că nu”. Este o modelare de sine a persona-
jului, care se individualizează, o dată în plus, refuzîndu-și nu-
mele de Sobhi, primit după căsătorie și păstrat după divorţ,
pentru pentru a se fixa la numele de botez, stabilit de tatăl său,
Aaliya, însemnînd ”cea superioară, cea de sus”. Și va avea nevoie
atît de ”îmblînzire”, cît și de privirea ”de sus”, în raport cu ”lumea
vizibilă” din jurul său cînd, aproape pe toată întinderea celei a
doua jumătăţi a secolului al 20-lea, Beirutul, ca și întregul Liban,
au cunoscut dezastrele succesivelor confruntări alimentate, pe
de o parte, de divizarea religioasă a arabilor, iar, pe de altă
parte, de intervenţiile militare ale statelor vecine. Neasumarea
cotidianului nu va însemna, însă, blocarea privirii lucide, nu o
dată critice, nici înţelegerea superioară a evenimentelor, dar va
răspunde afectiv doar la întîmplările aflate în atingere imediată
cu intimitatea sa (ćum a fost, bunăoară, moartea singurei sale
prietene, Hannah, sau episodul cînd este pusă în faţa spectaco-
lului degradant al bătrîneţii mamei).

La puţin timp după divorţ, întoarsă din ce în ce mai
mult spre propriul sine, Aaliya ajunge să-și conștientizeze para-
doxul pe care i se clădește viaţa: ”Leacul pentru singurătate este
solitudinea”, propoziţie extrasă dintr-un eseu al scriitoarei ame-
ricane Marianne Moore și propusă ca alt motto în incipitul ro-
manului său, autoare despre care John Brown scria că este ”una
dintre cele mai bune poete minore ale epocii noastre”, dezintere-
sată de marile probleme ale realităţii, căutînd realizarea unui
”mariaj fericit” între ”real și imaginar, materie și spirit, concret și

Mircea Braga
Dacă viaEa ne cere explicaEii

Biblioteca și irealismul realită3ii
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abstract”. Nici Femeia de hîrtie nu se desprinde de o atare ten-
taţie: coordonatele creaţiei în cazul poetei sînt, cum probează
textul romanului, aceleași cu ale trăirii la contactul cu literatura,
constatare întărită de faptul că, prin reamintirea pusă în pagină,
”povestea” vieţii Aaliyei se plasează ca scriitură normată intra-
diegetic, iar memoria facilitează apariţia pînzelor intertextuali-
tăţii.

Dar conștientizarea paradoxului existenţial în care se
află prinsă pune naratoarea în faţa adevărului că lectura, ca
frecventare a realului/irealului primit, nu poate fi decît o parte
a vieţii, că solitudinea, pentru a fi o formulă viabilă, își cere jus-
tificarea în gest, de unde necesitatea întregirii ”rostului” fiinţă-
rii ”cu destinaţia” – oricît de fragilă și limitată, fie și numai ca
aparenţă – unei minime exteriorizări. Urmarea va fi că, timp de
cinci decenii, în aproape fiecare zi de 1 ianuarie, va începe tra-
ducerea unui roman, ajungînd – la data cînd își încheie relatarea
– la 37 de manuscrise (unele dintre acestea neputînd fi realizate
doar pe durata unui singur an). Sub aspectul finalităţii, actul
este închis în sine, efectul consumîndu-se în durata desfășură-
rii unui proces suficient prin el însuși: ”... cea care mă inspiră este
activitatea de traducere în sine, munca însăși. Odată ce cartea e
gata, minunea se risipește și misterul se rezolvă. Nu prea mai pre-
zintă interes după aceea”. Ca limită extremă a ”artei pentru artă”,
destinatarul nu există nici măcar ca acel cititor proiectat sau vir-
tual. Fiindcă ”toate visurile noastre de mărire nu sînt decît gunoi în
cele din urmă”, personajul se retrage într-un imaginar la rîndul
său închis: ”Obișnuiam să-mi închipui că într-o bună zi va apărea
la ușa mea un scriitor, cineva a cărui carte am tradus-o...”, care ”ar
fi venit să-mi mulţumească pentru că ţineam la opera sa...”.

De altfel, la nivel social, literatura este o realitatea pier-
dută (”Am înţeles de la început că traducerile mele nu sînt publi-
cabile. N-a existat niciodată o piaţă pentru așa ceva și mă îndoiesc
că va exista vreodată. Literatura în lumea arabă, în și din ea însăși,
nu este căutată. Literatură în traducere? De ce să-ţi mai baţi
capul?”), iar puţinilor intelectuali libanezi, de condiţie cel puţin
bilingvă, versiunea arabă a textelor nu le este necesară. Totuși,
în orizontul nonutilităţii traducerilor Aaliyei, dincolo de radie-
rea cititorului, o fisură ne trimite către ideea necesităţii menţi-
nerii funcţiilor și prestanţei limbii arabe clasice (transpunerile
sale nu sînt efectuate în limba vorbită – disociere activă în spa-
ţiul arab), o alta către o minimă, poate chiar iluzorie deschidere
prin cunoaștere: deși traduse doar din engleză și franceză, ro-
manele aparţin exclusiv altor spaţii culturale, limba originalului
fiind de fiecare dată alta, implicitul indicînd faptul că există va-
lori care transgresează modulaţiile etnicităţii, faţă de care limba
rămîne un act de acces de prim contact, o cortină cel puţin în
parte penetrabilă. În consecinţă, colecţia sa de manuscrise, ca
traduceri, cuprinde romane aparţinînd unei game extinde de
scriitori, nefuncţionînd nici un moment intenţia sistematiză-
rii:Tolstoi, Dostoievski, Pessoa, Hamsun, Cortázar, Hedāyat, Ka-
rasu, Nooteboom, Kertész, Javier Marias, Saramago, Gogol,
Calvino, Borges, Schultz, Nadas, Kiš, Kafka, Sebald etc. Nu îi este
străină filozofia, de la Hume, Spinoza și Schopenhauer pînă la
Emil Cioran, și este devoratoare de poezie (Samuel Johnson,
Shelley, Milton, Rilke, Brodsky, John Donne, Durs Grünbein, Ten-
nyson, Eliot, Dante, Keats ș.a.). La o primă vedere, criteriul se-
lecţie parre a fi canonicitatea romanelor sau, cel puţin,

afirmarea lor ca bestsellers; la modul esenţial, însă, funcţionează
”le plaisir du texte” (cu formula lui Barthes), traducătoarea ne-
ezitînd să-și refuze abordarea lui Nabokov sau Beckett, ale căror
scrieri fuseseră simţite ca inaderente la propria-i sensibilitate, în
timp ce respingerea lui Hemingway invocă un defect al ”dire-
cţiei”: ”Camus e cel care a afirmat că romancierii americani sînt
singurii care cred că nu este nevoie să fie intelectuali”.

Opţiunea subiectivă n-o împiedică, așadar, pe Aaliya
să-și caute și argumentul teoretic, căutînd mai degrabă ”alia-
nţe” decît detașări spectaculoase, chiar dacă sesizează mo-
mentul controversabil. Se poate, într-adevăr, discuta, bunăoară,
dacă, în prelungirea ideilor avansate de adepţii ”noului roman
francez” (ínvocat fiind Alain Robbe-Grillet)˝, ”lucrul cel mai rău
care s-a întîmplat cu romanul a fost apariţia psihologiei”, pe su-
portul căreia s-ar fi căutat obstinat dezvoltarea excesivă a pla-
nului strict motivaţional. Aaliya încearcă o nuanţare a poziţiei,
precizînd că, deși își dorește și ea să trăiască ”într-o lume raţio-
nală” (poate nu, totuși, la nivelul excedentului concreţional al
grupării menţionate), înclinarea balanţei în favoarea ”îndeplini-
rii dorinţei de explicaţii” conduce la ”pierderea misterului” litera-
turii, ceea ce ”face din oricine un cititor plictisit”. Fără îndoială,
prezenţa misterului este parte a condiţiei artei, dar în aceeași
măsură acesta e inseparabil și de acel ”complex inexplicabil de
fiinţare și simţire” (Imre Kertész) care este viaţa, tocmai datorită
inexplicabilului conţinut. Drept care prelungirea aserţiunii ro-
mancierului și jurnalistului maghiar confuzionează prin accen-
tul rigid al concluziei: ”... cei din jurul nostru ne pretind explicaţii
și, în final, noi înșine ne pretindem explicaţii, pînă cînd, în cele din
urmă, reușim să anihilăm totul în jurul nostru, inclusiv pe noi înșine
sau, cu alte cuvinte, ne omorîm explicîndu-ne”. Și repetăm: chiar
dacă ”viaţa însăși […] ne pretinde explicaţii”, componenta sa duală
ne obligă a vedea că, simultan cu incognoscibilul său structural,
cel care susţine edificiul mereu fracturat al inexplicabilului, ea
își afirmă constant prezervarea misterului.

Cînd Aaliya mărturisește că ”M-am furișat afară din
viaţă, în literatură”, de fapt forţînd și, uneori, reușind o identifi-
care (´”Cînd citesc o carte, îmi dau toată silinţa, nu întotdeauna cu
succes, să las zidul să se fărîme un pic, baricada aceea care mă se-
pară de carte. Încerc să mă implic. Eu sînt Raskolnikov”.)˝, atunci
misterul cărţii devine misterul vieţii nu doar în consecinţa ipos-
tazierii realului în text, ci și prin repoziţionarea existenţială a ci-
titorului. Lectura devine, astfel, spaţiul și timpul unei recreări
de sine, iar exerciţiul traducerii se învecinează cu procesualita-
tea unei creaţii din creaţie, moment însoţit de ceea ce s-ar putea
numi transfigurare: ”În aceste momente, nu mai sînt eu însămi cea
obișnuită, cu toate acestea sînt din tot sufletul eu însămi trup și su-
flet”, fiindcă ”atunci cînd traduc, capul îmi e precum lumina ceru-
lui”. Și din nou caută suportul teoriei, acum mizînd pe un
conspect din eseul Sarcina traducătorului al lui Walter Benjamin:
”Nici o traducere nu ar fi posibilă dacă, în esenţa sa ultimă, ea ar
năzui la identitatea cu originalul. Căci, în viaţa sa de după moarte
– care n-ar putea fi numită astfel de n-ar fi vorba despre o trans-
formare și reînnoire a ceva viu –, originalul suferă o modificare”. L-
am numit, însă, conspect, deoarece paragraful în cauză (preluat,
probabil, dintr-o versiune în limba engleză) nu ilustrează, de
fapt, propunerea teoreticianului german, ci sintetizează una
dintre numeroasele comentarii ale timpului în marginea actului
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traducerii. Nici ceea ce urmează în textul Aaliyei, care-i recu-
noaște membrului Școlii de la Frankfurt ”stilul contradictoriu ca-
racteristic” (am adăuga: obscur), nu-l reprezintă decît cu mare
aproximaţie pe Walter Benjamin, ţinta acestuia nefiind subli-
nierea șansei traducerii de a surprinde ”esenţa inefabilă a ope-
rei”, ci tehnica acoperirii sau neacoperirii, prin traducere, a
”adevărului” textului, evidenţiind un proces apropiat de un im-
aginar aproape imposibil. Apelînd la traducerea lui Hölderlin a
tragediilor lui Sofocle, el subliniază starea ideală a ceea ce a re-
zultat, singularitatea demersului, consecinţe nu ale simplei
translări într-o altă limbă, ci ale datului că a fost atins un ”arhe-
tip al formei” prin intermediul ”limbii adevărate”, originară, unică
și, totodată, universală, asigurînd nu corespondenţele, dar ”re-
velaţia” adevărului. Despre ce adevăr, de neconfundat cu sen-
sul, este vorba în cazul marilor opere literare, nu se precizează
în eseul comentat; îl putem deduce, totuși, accesînd alte texte
ale lui Walter Benjamin, ca fiind de natură filozofică-ideologică,
sedimentînd în convingeri nealterate și inalterabile, așa cum ne
indică și disocierea din finalul studiului: ”Atunci cînd un text apa-
rţine adevărului sau dogmei, cînd este «limba adevărată» în toată
literalitatea sa și fără mijlocirea sensului, textul este în mod ne-
condiţionat traductibil. Traducerea este necesară în acest caz
numai din cauza pluralităţii limbilor. Faţă de el, traducerii i se pre-
tinde o încredere atît de nelimitată încît tot astfel cum, în textul
sacru, limba și revelaţia sînt unite fără tensiuni, traducerea trebuie
să fie una cu originalul în forma versiunii interliniare, în care lite-
ralitatea și libertatea sînt unite. […] Versiunea interliniară a Scrip-
turii este prototipul sau idealul oricărei traduceri”.

Schema acestei perspective se află, în cea mai mare
parte a sa, într-o încrengătură deductibilă: este presupusă exis-
tenţa unei text-bază, cel originar, care asigură trăirea indes-
tructibilă a unui ”adevăr” de tip dogmatic, caz în care libertatea
aderentă literarităţii traducerii nu suprimă, prin deviaţiile tre-
cerii dintr-o limbă în alta, fiinţarea întru același ”adevăr”. Sub
atari auspicii, ”interliniaritatea” obţinută prin suprapunerea  di-
verselor versiuni nu este, de fapt, a limbii, ci a credinţei, a con-
vingerii nedislocabile în ”ceea ce se spune”, adică într-un nod
semantic care-și asigură, autodispune de fidelitatea semnificat-
semnificant. Soluţia traducerii ideale nu se mai află, deci, în
atingerea originalităţii structurale a operei, a dinamicii și ori-
zontului delimitativ al acesteia, a ”vieţii” care pulsează textual,
cu provocările empatice venind înspre cititor pe cărările gîndi-
rii și ale mentalităţii, a puterilor și complexităţilor particulare
ale limbii, cu întregul ei cortegiu al deambulărilor expresive
(între ascundere și nescundere, între simbolizare, sugestie și di-
recteţe etc.) – ci în translarea fidelă a unei încremeniri într-un
definit proiect de ”fiinţare și simţire”. Într-o atare situaţie, însă,
interliniaritatea versiunilor nu poate fi decît mecanică, iar re-
velaţia identificată cu solidificarea certitudinilor este cu totul
altceva decît deschiderea, elasticitatea și inepuizabilul ferment
date de cultură.

Desigur, teoria traducerii nu mai este, astăzi, fixată în
frazele lui Walter Benjamin; între George Steiner și Paul Ricoeur,
drumul acesteia a mai fost detaliat și de Katharina Reis, Henri
Meschonic, Umberto Eco, Jacques Derrida, Jean-René Ladmiral
și mulţi alţii, nu în absenţa accentelor semioticii ori ale nuanţă-
rilor cu privire la ”ontologia” de tip special a limbii datorate unor
Nietzsche, Heidegger și Gadamer. Dar, în textul Aaliyei, teoria e

doar un ecou și o selecţie. Dacă n-ar fi fost așa, ar fi reţinut și
fraza lui Benjamin care îi aruncă în derizoriu rezultatul efortu-
lui ei de cinci decenii (chiar dacă sesizăm, încă o dată, articula-
rea confuză, contradictorie a conceptului de sens): ”Traducerile
[…] se dovedesc a fi intraductibile nu din cauză că sensul le împo-
vărează prea mult, ci că le afectează mult prea în treacăt”. Fiindcă
Aaliya, aplecată asupra unui roman, n-a avut niciodată în faţă
originalul (de regulă scris într-o limbă care-i era inaccesibilă), ci
întotdeauna două traduceri ale acestuia, mereu confruntate,
mereu apropriate în ideea unui echilibru al semnificaţiilor edi-
ficate în limba arabă ca un soi de ”numitor comun”. De aceea,
colecţia ei este alcătuită dintr-un manuscris reprezentînd tra-
ducerea, precum și de cele două traduceri ale originalului, edi-
tate în engleză și franceză, această ”unitate” compozită fiind
stocată într-o cutie de carton. Aglomerarea fragilă, adăpostită
într-o baie dezafectată, nu fusese atinsă, inexplicabil aproape,
de distrugerile războiului, în condiţiile în care și apartamentul
fusese devastat de insurgenţi. Nu a fost ocolită, însă, de acci-
dentul unei inundaţii provocate de defecţiunea unei conducte la
etajul superior: ”Pe jos e ceva apă, dar nu foarte multă. Cea mai
mare parte a apei care a trecut prin baia menajerei și-a continuat
călătoria către scurgere. Apa care a insistat să rămînă, însă, a ales
să se oprească între hîrtiile mele. Toate cutiile sînt ude. […] Stau în
întuneric și în umezeala rece, în mijlocul vieţii mele irosite, neștiind
ce să fac, incapabilă să iau vreo decizie, și plîng în hohote. […] Sînt
martora colapsului vieţii mele”. Celor trei colocatare, venite să o
ajute, nu le poate explica semnificaţia dezastrului: ”Cum să ex-
plic vocaţia mea ezoterică, viaţa mea ascunsă? Sorgintea privată a
rostului vieţii mele”. Cu o sinceritate dezarmantă, Aaliya mărtu-
risește că urmărise doar a crea ”un sistem” care să-i ocupe tim-
pul, un gest al singurătăţii justificat prin sine și pentru sine, în
care scrisul ei nu ar avea acoperire în creaţie, ci în efortul de a
se izola, de a fi altfel și altundeva decît în realul din jurul său.
Munca sa este deopotrivă un refuz și o carapace, dar și o supu-
nere la puteri pe care nu și le asumă: ”Eu traduc. Scriitorul este
Tolstoi. E Sebald, nu eu”.

În conștiinţa Aaliyei, ”sistemul” este, deci, oprit la ju-
mătatea drumului, acolo unde ”naturalitatea” actului este de-
viată prin recompunerea destinaţiei sau, mai exact, prin
suspendarea din orizontul acumulării a ferestrelor comunicării.
Stocată, traducerea se raportează unui moment eșuat ca inutil,
din moment ce originalul, tratat ca obiect, nu a avut o aseme-
nea funcţie. Întrebările pe care i le adresează Joumana, una din-
tre cele care a ajută la salvarea manuscriselor, profesor
universitar fiind, invocă anomalia: ”Nu vrei ca lumea să citească
ce-ai scris? […] Nu vrei ca munca ta să fie citită? […] Nu vrei să ră-
mînă tot ce ai tradus? […] Scriitorii aceștia..., n-am auzit niciodată
de ei. Pessoa? Hamsun? Cortázar? Hedāyat? Karasu? Nooteboom?
Kertész?”. Transpare, însă, un reproș ce vizează o neînţelegere a
esenţei: cultura are un prag imediat al închiderii, cu funcţie și
valoare în zona individualului, urmat necesar de un prag al des-
chiderii, cu efect – indiferent de amplitudinea acestuia – în or-
dinea comunicării. Iar Joumana o va ajuta să refacă paginile
afectate și îi va facilita contactul cu edituri interesate. În con-
text, ”rostul” vieţii se redefinește între ascunderea și neascun-
derea a ceea ce oferă cuvîntul, iar Aaliya va simţi și va încerca,
deja încearcă, ”aerul ce va să fie”; altfel spus – drumul firesc al co-
lecţiei sale, ca împlinire a funcţiei, către bibliotecă.
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SSiinngguurr  pprriinnttrree  ppooeeţţii..  În geografia literară a poeziei ro-
mâneşti de azi, unde se scrie mult şi uneori bine,  silueta poe-
tului Dumitru Chioaru nu are cum să fie confundată. Anii ’80 ai
veacului trecut, generaţia animată de dandysmul în economia
căruia se încadra i-au dat autorului, alături de altele, starea ci-
vilă de fiinţă poetică, una logodită pentru totdeauna cu un vi-
guros şi melancolic spirit liric. 

Că s-a destructurat o atare generaţie? Dacă exista şi
există, subteran, o solidaritate axiologică, atunci ruperea varia-
telor alianţe, narcisismul sau crizele de bovarism rămîn un fel
de exerciţii de despărţire stimulate îndeosebi de frenezia acelei
„docte” harababuri în care s-au lăsat atraşi pînă şi creatorii, ceea
ce a alimentat de altfel şi senzaţia de balcanism al culturii sau
de exaltare a precarităţilor fiinţei noastre spirituale.

Ceea ce îl individualiza, însă, chiar de la debutul edito-
rial, pe Dumitru Chioaru ca autor şi i-a asigurat în timp identi-
tatea inconfundabilă, făcîndu-l recognoscibil, a fost şi rămîne
discursul său, în pofida succesivelor măşti, din aceeaşi gamă,
pe care le-au purtat pînă acum, rînd pe rînd, volumele sale, de
la Seară adolescentină (Ed. Albatros, 1982) şi pînă la recenta an-
tologie tematică, Ars orphica (Ed. Limes, 2017).

Fără să fie refractar la modele poetice şi, dacă e cazul,
la modélele ivite în viaţa literară, Dumitru Chioaru a fost mereu
consecvent cu sine, cu uneltele lui, cu temele şi atitudinile su-
blimate în poezie. Cu migala unui bijutier, el şi-a creat din toate
un stil prin care a impus de fiecare dată o anume dicţiune a ideii
poetice.

Nu este un rebel şi nici un om revoltat care poate face
numaidecît stînga-mprejur. E un poet senin, sagace şi ludic, un
creator care rămîne solidar etic cu generaţia lui, dar e un ambi-
ţios solitar în ceea ce priveşte motivaţia estetică a operei sale li-
terare.  Are obsesii, deloc patologice, iar dintre toate obsesiile
sale una îl defineşte, pentru a aminti de Blanchot, în ceea ce are
esenţial, o idee fixă primordială şi recunoscută fără rezerve:
poezia orfică. 

Ars orphica are de altfel un text liminar (v. „Argument)
în care Dumitru Chioaru manifestă pentru valabilitatea şi vita-
lismul poeziei orfice, pentru sensibilizarea cititorului de azi la
mesajul unei atare creaţii. Pledoaria lui, poate singulară, are loc
într-un eon postmodern nu prea demult început, cînd proza şi
poezia, deopotrivă, abundă în egografii colocvial-joviale, uneori
chiar juvenile, poemele scrise azi fiind, din păcate, multe dintre
ele, rostire uneori violent iconoclastă şi exhibînd un naiv joc ne-
secund. Este limpede că într-un astfel de anturaj vocea poeziei
orfice, oricît ar fi de virilă, poate fi atît de uşor acoperită şi poate

deveni o figură de ceară în muzeul literaturii.
În ciuda acestor riscuri reale, Dumitru Chioaru rămîne

singur pintre poeţi, pentru a aminti o sintagmă soresciană, el
este ceea ce a fost: un poet orfic şi atît! Atitudinea sa funda-
mental orfică e una de neîncetată reabilitare a limbii, a cuvîntu-
lui care înviază în vers. Nu este un fiu risipitor, ci e fratele lui, cel
ce rămîne acasă, în casa fiinţei, adică: în limbă, de ale cărei că-
mări cu sensuri are atîta grijă. Şi ca să ne convingă de acest ade-
văr, dacă mai era nevoie, augmentează drumul lui liric de pînă
acum cu alcătuirea unui legato din varii poeme, a unui întreg de
sine stătător despre arta sa orfică. Pledoarie implicită pentru
aceasta din urmă, antologia Ars orphica sugerează totodată şi o
grilă de lectură pentru creaţia lirică a autorului. 

O continuă meditaţie asupra cuvîntului viu şi a rostului
acestuia în imaginarul liric, o mereu reluată reflecţie asupra
poeziei în diferite ipostaze ale mecanismelor sale productive,
oculte pentru profani şi prea puţin intuite chiar şi de născătorul
de versuri, o cascadă de adolescentine (ad)mirări care au ca pre-
text mature adevăruri prime sau mărunte ale vieţii – asta pare
să fie de la un capăt la altul schelăria pe care se înalţă arta or-
fică a lui Dumitru Chioaru.

Volumul se deschide şi se încheie, simetric, cu două
poeme în cinci episoade fiecare (parc-ar fi calchiat numărul de-
getelor de la mîna care scrie), intitulate didactic-lămuritor „Poe-
sia (I)” şi „Poesia (II)”, între care se desfăşoară în fapt vîrstele
liricii orfice a autorului. Să citim, mai întîi, cu atenţia cuvenită
aceste două construcţii lirice. O primă delimitare este asupra
înţelegerii poeziei şi a intrării în landul ei. Poetul îşi recunoaşte
erezia atitudinii specifice începuturilor sale, cînd a „iubit cu ne-
ruşinare / Poesia în blue jeans” (p. 9) şi cînd a avut motivele sale
de ruptură faţă de discursul poetic precedent. Ca şi un om de
ştiinţă care dereglează aparatele pentru a vedea ce-i poate pro-
cura aleatoriul, poetul e cel care instituie noi înţelesuri prin tul-
burarea mai vechilor sensuri. Şi asta se întîmpla după ce omul
poietic „l-a prins pe Dumnezeu de piciorul de lemn” şi a provo-
cat astfel „acrobaţii de rock în ringul melcilor / mecanice furtuni
de jazz în potirul / cu sfînta împărtăşanie” (p. 9).

Prin locul din antologie şi prin mesajul ei, prin forţa alu-
ziei subversive, „Poesia (I)” parcă nu e desprinsă dintr-un volum,
ci pare mai degrabă o inedită construcţie retroactivă. Atitudi-
nea protestară de „goliarzi cîntăreţi în răspăr / ai vremurilor noi”
(N. B.: deceniul opt al veacului trecut), cei care, ca-n romantism,
au „sucit gîtul” (p. 10) poeziei de serviciu şi au creat un alt cîmp
poetic, libertatea de a spune măcar poetic adevărurile dure ale
zilelor şi nopţilor noastre, iată semnele unei nu prea camuflate

Ion Dur
În conformitate cu originalul

Ciorne și zile
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reţele cu iz politic, precum aflăm dintr-un fragment în care Poe-
sia a lăsat la garderobă hainele ei de gală şi a ieşit, rîzînd (bă-
nuim: sarcastic), în stradă „spre a trezi trecătorii hipnotizaţi / de
prea mulţi fotografi / de urechi prea ascultătoare”. E o stare în
care scrumierele au devenit „benzi înregistrate” şi în care aceiaşi
trecători „se grăbeau la frigul din casă / la tăcerea trasă ca o pă-
tură pe cap”, după cum e un timp (suntem în 1977!) în care unii
creatori îşi cumpărau „fericirea în rate / scriind printre versuri
pomelnice” (p. 12; ce diafan se raportează la eveniment reflecţia
poetului!).

Dar poezia presupune talent şi inspiraţie, un travaliu
prin care poetul, singur în chilia creaţiei, a imaginilor şi a tăce-
rii, biciuieşte nebuna casei, adică imaginaţia, înviază cuvintele în
vers şi metamorfozează dansul printre ele în vorbele de dra-
goste ale unui „cavaler anonim” (p. 13).

La celălalt capăt al volumului, la o depărtare în timp de
vreo patru decenii, „Poesia (II)” apără cu îndîrjire crezul orfic din-
totdeauna al poetului. Aici cîmpul liric e dominat de tehnic şi
tehnologie („maşini telefoane computere”), comunicarea poe-
tică are alţi itemi, iar creatorul, damnînd demodarea adevăratei
poezii, e asemenea unui inorog albit ce cutreieră pădurea de
simboluri vestejită: „mai trist decît corbul / stau pe bustul lui
Pallas cernit / privind înapoi ca-ntr-un hău / Poesie / bate cea-
sul rău!” (p. 71).

Suntem în spaţiul erei postmoderne al cărei prototip
este, spune poetul, Faustofel, un nickname sau John Bull care
populează eonul nostru. E omul mefistofelic creat de cultura eu-
ropeană, cultură care, paradoxal, după Noica, n-a fost şi n-ar fi
faustică din varii motive. Construcţia aceasta umană, arogantă
şi suficientă sieşi, acest Faustofel care se substituie poeziei, care
stă flegmatic pe scaunul ei „picior peste picior”, ei bine acest ins
e cel care a confiscat veacul şi a indus viaţa fără clorofilă, gîndi-
rea leneşă, cea care a devitalizat şi  promiscuizat vechile şi noile
binoame existenţiale, aşa încît: „aici sunt toate amestecate / Bi-
nele nu se deosebeşte de Rău / Cerul de Iad trupul de suflet /
bărbatul de femeie lumea de teatru / versul de reclamă origi-
nalul de plagiat” (p. 73). O lume-bazar în care tronează discursul
publicitar („nu există fapte”) şi unde  „de vînzare sunt toate”.

Odată dispărută fantoma lui Faustofel, poetul orfic
continuă dialogul cu poezia şi cu sine. „Ce mai pui la cale Poe-
sie?”, „ce tîrg…?”, „ce nebunie?” o întreabă deloc retoric. Căci
„Rimbaud negustorul s-a întors din savane / tocit pîn’la ge-
nunchi de goana / după lei de aur”, iar „Pessoa a colonizat uni-
versul / cu oameni de hîrtie”, în vreme ce “lui Pound au încercat
să-i adune / minţile babelizate într-o cuşcă”. Şi parcă dezabuzat,
mai laş ca de obicei, poetul, cel ce şi-a „croit o viaţă de hîrtie”,
trăieşte totuşi vag mişcat o posteritate contemporană: „mă gîn-
desc la ziua cînd / mi se va ridica statuie-n oraş - / parc-am murit
de mult / parc-aş trăi de mîine” (p. 75).

Revine apoi, în dialogul cu poezia, atitudinea bonom-
critică faţă de li(cu)ricii zilei, nişte sosii infatuate ale lui Fausto-
fel, „poeţi gălăgioşi / raşi în cap cu ochelari de soare / îmbrăcaţi
în blue jeans şi sacou / din catifea raiată”, cei ce pretind că au in-
ventat poezia şi vor să facă de îndată „curat în literatură”, căci
„tot ce s-a scris miroase a maculatură” (p. 76).

În această atmosferă nihilistă, la ce bun poeţii auten-
tici, la ce bun poezia lor?! Răspunsul autorului nu întîrzie. Lirica

orfică, de reflecţie şi autoreflecţie, ludicul elevat, melancolia ra-
finată, figura livrescă a poetului rămîn pe mai departe opţiuni
estetice categorice, cum aflăm de altfel şi din testamentul pos-
tmodern rostit în versurile unei parodii mioritice, crez care se
încheie cu o imagine simbolică: „pe ecranul computerului tre-
mura / ca pe-o baltă din copilărie / barca mea de hîrtie – / hai să
mai încercăm o dată! / hai!”

Se va spune, poate, că prin comentariul nostru nu
facem altceva decît să repetăm lucruri de mai mult timp ştiute.
Dar asta şi vrem, după cum tot asta vrea şi autorul despre care
scriem. Numai că nu repetăm desuete banalităţi sforăitoare sau
propoziţii dintr-un abecedar poetic vetust, ci repunem în dez-
batere rostul rostirii orfice, al unei poezii selecte, cu ştaif şi pres-
tigiu, cu performanţe estetice şi metafizice incontestabile, altfel
spus, o creaţie legitimată de autoritatea unei tradiţii cu adevă-
rat viguroase. Repetiţia, deci, ca mecanism ce ţine de o ontolo-
gie a operei literare. În cazul nostru, de creaţia orfică.

Bărcuţa de hîrtie a lui Dumitru Chioaru nu este doar
un simbol ludic, ci poate semnifica, în mic, şi o arcă a poeziei fă-
cute de Orpheus, una care să conserve elementele vitale ale
omului po(i)etic şi, în egală măsură, ale însăşi Poeziei. Asupra
acestui canon, a acestei matrici existenţiale reflectă de altmin-
teri poetul Chioaru în multe dintre textele din Ars orphica. 

Dumitru Chioaru converteşte celebra întrebare a lui
Pilat din Pont: ce este adevărul? în deloc anodina sau anacro-
nica interogaţie: ce (mai) este cuvîntul? Cuvînt care suportă azi
poate cea mai canceroasă degradare a rostului său lumesc.
Aproape că nu e text în antologie în care să nu fie pomenită vo-
cabula cuvînt sau să nu fie emis vreun gînd liric asupra acestuia.
Meditaţia asupra „cuvîntului trup” născător de poezie nu are
vîrstă, trupul poetului nu e altceva decît cuvîntul, dar cuvîntul
viu, cel ce face ca versurile să se ivească dintr-un „avort al tăce-
rii” (p. 16). Căci la-nceput n-a fost numai fapta sau relaţia, cum
spune Martin Buber, ci şi cuvîntul, „cuvîntul în prag”, acela care
înfiinţează prin el însuşi, odată cu a lui rostire. Nu tot spunem
noi că poetul e, şi el, un mic demiurg, unul care asimilează pînă-
n oase kantiana lege morală şi miracolul cerului înstelat deve-
nit propria epidermă?! 

O teribilă teamă sau angoasă de o posibilă apocalipsă
a cuvîntului ameninţă suav meditaţiile lirice ale lui Dumitru
Chioaru. Cum sugerează adeseori – şi sîngerează poetic pentru
asta! –, în cuvînt înviem şi tot în şi prin cuvînt murim, undeva la
marginile lui nemărginite, lumea însăşi se schimbă, zicea filo-
soful pragmatic J. Austin, cu cuvintele. 

Ars orphica lui Dumitru Chioaru ne dezvăluie şi un fel
de cod al creaţiei sale (la unele dintre constantele acestui cod
ne-am referit cu ceva timp în urmă –v. „Răspîntia şi drumul”, în
Cariatide, Psihomedia, 2007, pp. 279-281). Identificînd din ce vo-
lume a selectat poemele, îmi dau seama acum că între mai
toate cărţile de poezie ale autorului şi antologia Ars orphica este
o relaţie izomorfă. O evidentă asemănare structural-tematică,
dar care, de fiecare dată, este mereu alta. Asta s-a şi vrut de al-
tminteri prin antologie: partea, dacă se poate, să fie ridicată la
puterea întregului, iar alcătuirea să fie, metaforic spus, un întreg
de întreguri. Catalogul tuturor cataloagelor. Poetul însuşi recu-
noaşte că este mereu altul sau alţii, purtîndu-ne gîndul asupra
semnificaţiilor de alteritate a identităţii sale lirice, dîndu-ne de
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înţeles că avem de-a face cu o politropie a eului său creator.
Ce alţi fotoni lirici mai structurează codul, matricea sti-

listică a poeziei orfice a lui Dumitru Chioaru? Cum intuia încă
de la debut (1982) criticul N. Manolescu, există în versurile poe-
tului, mai mult sau mai puţin discret, un farmec prustian. Fiinţă
de hîrtie, poetul dezvoltă aproape constant un ritual aparte al
relaţiei sale cu timpul. Nu e însă vorba de un timp pierdut, ci de
unul rătăcit undeva, în viaţă, în poezie, în copilărie, în cărţi, în cu-
vinte şi în lucruri, în fiinţe. Poetul există astfel în rama timpului,
mai exact a temporalităţii, cum ar spune un filosof. E la mijloc o
glisare de la lumea ca text către textul ca lume, o mişcare lirică
dată de precaritatea vieţii (poate şi a morţii) şi de masiva pre-
zenţă a absenţei. Pînă şi orarul meditaţiei poetice ţine seama de
starea civilă a timpului: că e seară, noapte sau zi, că e primă-
vară, toamnă sau iarnă. Cu toate că, riguros vorbind, poetul are
un evident regim nocturn al creaţiei.

E interesant de urmărit apoi, în aceeaşi paradigmă a
creaţiei, sintaxa poemelor şi felul în care proliferează aici me-
tafora. De pildă, „Dintr-o îndepărtată lumină” pare un poem
simplu, de notaţie a concreteţei, dar harul autorului fecundează
maximal motivul multiplicării transparenţei. Mîinile, pleoapele,
pielea, inima, lumina care vine din depărtare, chiar şi pămîntul,
toate sunt transparente, ca şi „poemul acoperit de cuvinte şi
care-i transparent”. Sau poemul „Umbre în jurul umbrei mele”,
unde motivul aproape pictural al umbrei poetului germinează,
hrăneşte şi multiplică umbrele într-un amurg în bibliotecă, un
topos livresc în care, în cele din urmă, ca-ntr-un „bocet matern”,
ni se revelă „cum se poate trăi într-un poem / cum se poate muri
şi învia într-un poem” (p. 29). Şi tot aceleaşi semne ale cărţilor şi
umbrelor sunt osatura unei laice rugăciuni a poetului de a fi pri-
mit „într-o bibliotecă înverzind” (p. 31).

Ritualul scrierii unui poem e, şi el, imaginat din varii un-
ghiuri şi cu diferite motivaţii. Ostenite de poeţi, cuvintele nu se
logodesc atît de repede şi atît de simplu precum s-ar crede.
Spaima în faţa foii albe, neputinţa de a scrie un vers sunt
aproape de neînvins. Cazna facerii învinge în cele din urmă. Poe-
mul, „adus pe lume-n foi albe / ca într-un scutec” (p. 26), e năs-
cut printr-o regresiune în vegetal, acolo unde, spune poetul,
„dintr-o fiinţă eram cu mesteacănul / dintr-o limbă cu focul ce
mănîncă mesteacănul”. Verdele şi înverzirea sunt fenomene
pentru esenţa vitalului sau a vitalităţii, pentru peren. Biblioteca,
am văzut asta, înverzeşte, poetul intră înfrunzit în poem şi, lu-
minat, intră tot înfrunzit în moarte. E aici parcă un sentiment
goethean al eternei reîntoarceri a naturii la esenţa sa, e un simţ
al permanentei tinereţi care însoţeşte poetul şi poezia, în egală
măsură.

Şi tot o obsesie productivă, în varii episoade, a trava-
liului scrierii unui poem este şi „Dor de scris” (pp. 57-58). Cu ob-
stinaţie meditează aici în aflarea nepătrunselor secrete ale
învierii cuvintelor în sublimarea orfică. Poezia, sau inspiraţia,
prinde fie chipul unei dansatoare într-un bar de noapte (at-
mosferă invocată şi în alte construcţii lirice), fie imaginea unei
bufniţe (simbolul înţelepciunii) cuibărite în colţul alb al foii de
scris. Nodul gordian al tăcerii poetului e tăiat şi chinul începu-
tului ia sfîrşit. Se naşte primul vers (îmi amintesc cum, în proză
de data aceasta, Garcia Marquez mărturisea aceeaşi suferinţă a
demarării primei pagini prin aruncarea la coş a nenumărate foi

mototolite). Următoarele versuri vin, şi ele, şchiopătînd. E un
exerciţiu al exorcizării inspiraţiei: „biată tîrfă cîţi au înnebunit
aşteptînd / să-ţi arăţi o clipă picioarele lungi / să-ţi mîngîie sînii
umflaţi / după prima operaţie estetică / să facă dragoste cu tine
pînă la ziuă!” (pp. 57-58). Şi totuşi, din duhul inspiraţiei se iveşte
vers după vers, aceeaşi dansatoare apare apoi seducătoare,
pentru ca la urmă poetul să rămînă, cum singur zice, „cu statuia
poemului / aburindu-mi în braţe”.

Ne-am întrebat nu o dată ce tip de sensibilitate struc-
turează poezia orfică a lui Dumitru Chioaru. Disputat (între alţii,
de Ion Bogdan Lefter) între sensibilitatea poetică a Cenaclului
de Luni şi cea a grupului echinoxist (alături de Emil Hurezeanu,
Marta Petreu sau Ion Mureşan), el pare a fi un poet citadin, un
fel de Bacovia trecut însă prin alte retorte. Dar în palimpsestul
sensibilităţii citadine putem presupune sau chiar descoperi
probe – e drept homeopatice, infime ca fenomen – de sensibili-
tate rurală, de ţăran imperial. De altfel, mai toţi poeţii citadini,
paseişti şi melancolici, au o reflecţie liric-metafizică, în adîncu-
rile ei, de sorginte rurală. Mai întîi se simte la ţară cîmpul lirico-
magnetic al veşniciei, pentru ca apoi, la oraş, în salon sau în
bibliotecă, să se scrie despre sentimentul eternităţii. E-adevărat
că se poate ivi şi o cezură între cele două ipostaze, una să simţi
şi alta să scrii. Goethe este, în acest sens, un exemplu elocvent.        

Ars orphica pare să repete cumva, la un nivel superior
însă, gestul selecţiei estetice din antologia de acum aproape do-
uăzeci de ani (v. Radiografiile timpului, 1998), alcătuire care era
ordonată într-un fel tot pe o axă a poeziei orfice, dar una a tem-
poralităţii. Creaţia lui Dumitru Chioaru are însă un imens privi-
legiu: scrise de un poet cu talent, poemele sale sunt, multe
dintre ele, antologabile în varii aranjamente, ceea ce spune
multe despre consistenţa discursului său poetic. E-adevărat că
antologia de acum ne dezvăluie, strat după strat, scenariul naş-
terii şi al trăirii poeziei, şi asta după modelul cosmogonic: ziua
creaţiei şi apoi viaţa ca atare. 

Arcul reflecţiei de atunci şi de acum se întinde între un
eu cvasiromantic, deconstruit de vis, melancolic, stăpînit de o lo-
gică a inimii, şi un eu disperat, care nu aşteaptă răspuns decît
de la Dumnezeu. De la un limbaj al prea-plinului se trece, final-
mente, la un limbaj al absenţei esenţiale, la capătul căreia apare
disperarea: „asta e tot, Doamne? / asta e tot!” Forma aceasta de
limbaj e o grilă purtată peste întreaga existenţă,  pusă însă fe-
nomenologic între paranteze, un limbaj prin care poetul îşi apro-
pie cele ce (nu mai) sînt prin absenţa, uneori tragică, a acelor
însuşiri care le conferă, paradoxal, printr-un contrast total, iden-
titatea. E acel mod negativ de a numi ceva nu prin ceea ce este,
ci prin ceea ce nu este. Miza metaforică a verbului încearcă în
acest fel un maximum de expresivitate.  E o violenţă aproape
thanatică a limbajului, cînd „priveşti în noapte pînă se face zi /
în zi pînă se face noapte”. Ca şi petalele sau frunzele unei flori
scăldate de explozia fotonilor, poetul intră spornic într-o febrilă
şi fecundă stare de fotonastie: lumina inspiraţiei e sublimată în
vers, în poezie orfică.

Între aceste capete de pod ale subiectului liric, sau în
acest cîmp liric / orfic există simbolurile tutelar-fondatoare ale
discursului poetic: juvenilitatea alambicat-rafinată, cotidianul
paseist, livrescul neabuziv (ci aluziv),  lumina cu irizări serafice,
melancolia (şi de cabinet), tristeţea meditativă (asmuţită
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uneori), erotismul insinuant, efigia lui Cronos (cel hulpav) şi a
lui Orfeu, transparenţa, realul eliadesc hibrid (sacru / profan),
semne esoterice, memoria (sau aducerile aminte), cartea (sau
biblioteca), mîna care scrie (sau facerea poemului), literatura ca
viaţă, viaţa ca literatură, insomnia foilor nescrise, puseurile de
criză a inspiraţiei, religiosul (între fervoare şi apropó), ca să
amintim pe cele mai importante.

Prin alcătuire şi prin substanţa sa poetică, Ars orphica
este o carte de sine stătătoare, o antologie de autor subtilă şi
predicativă: adică este ceea ce spune că este.

RReeccuuppeerrăărrii..  Am scris nu demult despre cea de-a cincea
carte publicată de Cioran în limba română şi am comunicat cu
acel prilej cîteva lucruri inedite despre manuscrisul Amurgul gîn-
durilor (1940), incomplet. Spuneam că titlul original al cărţii – cel
de pe copertele caietelor manuscris, care se află la Sibiu, în ar-
hiva lui Relu Cioran – a fost Breviar de mâhniri, dar autorul, cum
constatăm, s-a oprit pentru ediţia princeps la o altă sintagmă.

Însă ceea ce n-am spus pînă acum este că aproape
două capitole ale volumului, antepenultimul şi penultimul, id
est cap.: XII şi XIII, au o dublură a manuscrisului şi, după toate
probabilităţile, acest caiet răzleţ cu  vreo 44 de file (scrise doar
pe una din feţe) pare să fie prima formă a redactării. E o formă
pe alocuri modificată şi transcrisă. Ne îndrituieşte să susţinem
asta faptul că din caietul VI, corespondentul dublurii (să-l
numim caietul prim), lipsesc pasaje pe care Cioran fie le-a tăiat,
fie le-a eliminat la cea de-a doua şi ultima redactare. 

Nu ştim dacă a procedat astfel cu tot manuscrisul, pen-
tru că nu avem vreo dovadă palpabilă, dar e important, credem,
în cazul de faţă, să recuperăm acum tot ceea ce autorul a su-
primat din varianta care a devenit parte din ediţia princeps. 

Vom urmări astfel ediţia Eugen Simion şi vom face o
lectură paralelă a fragmentului din ediţia princeps cu manus-
crisul dublură, pentru a restitui textul integral conform origina-
lului. Spre deosebire de celelalte caiete, curate de parcă ar fi
transcrise, am constatat în cazul dublurii că avem de-a face, fie
cu formulări primare la care Cioran renunţă şi recompune altfel
textul, fie că sunt aforisme sau, în alte cazuri, propoziţii pe care
le-a abandonat definitiv. Nu am luat însă în calcul situaţiile cînd
autorul elimină unu, două sau mai multe cuvinte, nesuccesive,
dintr-un aforism.

Meditaţia care începe cu: „O reflecţie trebuie…” (p. 961)
e precedată de trei rînduri tăiate cu linii oblice şi eliminate, care
includ, însă, două variante: „În fericire las hîrtia albă; numai
mâhnirea împinge la gînd” şi „În fericire las hîrtia albă; în mâh-
nire o pătez de gînduri” (ms. XII, 1).

Reflecţia care începe cu: „Spiritul nu serveşte…” (p. 963)
este reformularea unei propoziţii anterioare (tăiată şi elimi-
nată): „Expresia e singurul mijloc prin care viaţa se apără prin
spirit” (ms. XII, 5).

Pasajul care începe cu: „De ce-ţi mai întorci ochii…” (p.
964) are o penultimă propoziţie tăiată şi eliminată: „Omul se
stinge cu un gust de cenuşă…” (ms. XII, 8). Iar după acest pasaj
este o reflecţie neterminată (tăiată şi eliminată), o primă for-
mulare a celei care urmează: „Diavolul există cam în aceeaşi
măsură în care există D-zeu: prin revelaţii. Două  apariţii ale
celor mai rare momente ce le poate încerca un muritor. Nu ştiu
cum se întîmplă…” (ms. XII, 9).

O primă formulare eliminată, cu două variante, pentru
gîndul care începe cu: „Experienţa om …” (p. 965) : „Omul… în-
cetează să fie… e om doar în clipa în care se crede D-zeu” (ms.
XII, 12).

Aforismul care începe cu: „Existenţa oamenilor e justi-
ficată…” (p. 966) e precedat de o propoziţie tăiată şi eliminată:
„Oamenii sunt suportabili prin reflexiunile amare ce ni le tre-
zesc” (ms. XII, 15). 

Iar din pasajul: „Într-un symposion care…” (p. 967) a
fost eliminată penultima propoziţie: „Esenţialul ar trebui, însă,
la el, să fie complect” (ms. XII, 16). E vorba în text de Platon şi
chestiunea iubirii.

Două prime forme tăiate şi eliminate: „Oamenii cred
că îşi închipuiesc că stau singuri (de) faţă(-n) faţă cu D-zeu; şi ei
n-au pronume cînd I se \ i se adresează” (ms. XII, 17), pentru afo-
rismul care începe cu: „Cînd te adresezi lui D-zeu…” (p. 967); „Re-
ligia a uzat în aşa măsură pe creator, încît nu i-a mai păstrat
decît re…” (ms. XII, 17), pentru aforismul: „Teologia n-a mai păs-
trat…” (p. 967).

Altădată ratează, taie şi elimină doar începutul aforis-
mului, de pildă: „Este atîta străduinţă în arta de a-ţi ascunde chi-
nurile de vo…” (ms. XII, 18), pentru „Este atîta nobleţe cruntă
şi…” (p. 967); sau: „Ce farmec răsturnător în a-ţi descoperi doi
ochi rătăciţi într-un schelet…” (ms. XII, 23), pentru aforismul: „În
trupul stors de veghi…” (p. 969). 

Din reflecţia care începe cu: „În ispitele dragostei…” (p.
968), a fost tăiat şi eliminat, după prima propoziţie: „Nevoia de
absolut are o rădăcină erotică. Cînd dintr-o dragoste a dispărut
lumea…” (ms. XII, 20). 

Din aforismul care începe cu: „Universul şi-a aprins…”
(p. 970), a fost tăiată şi eliminată o penultimă propoziţie: „Cum
îngăduie cugetul, oasele şi carnea atît neaşteptat şi-atîta inde-
cenţă…” (ms. XII, 25).

Pentru meditaţia: „Mintea – smulsă din rădăcini – a
rămas singură cu ea însăşi” (p. 971), sunt două începuturi la care
a renunţat: „Oricît ţi-ai aduna mintea, ea nu mai are rădăcini în
lume”; „Mintea a rîmas singură cu ea însăşi. Cît va fi îndurat ca
să o smulgi. Cine va fi smuls-o din rădăcini? Smulsă din rădă-
cini” (ms. XII, 29).

Aforisme tăiate şi abandonate: „Timpul se destramă în
clipe solemne cînd moartea împovărează simţurile cu volupta-
tea ei prelungă sau cînd norii scoboară cu cer cu tot în gînduri”
(ms. XII, 12); „Lumea este un tot de care n-am nevoie” (ms. XII,
18); „A fi creatură: a se trînti la pămînt şi a-l muşca, a suspina în
braţele morţii” (ms. XIII, 6); „În tristeţe se-ntîlneşte Moartea cu
Nebunia. Amestecul de mister şi de ireparabil se…  misterul cu
ireparabilul” (ms. XIII, 12).

1 vezi Ion Dur, Cioran. Conform cu originalul, Ed. Tritonic, 2016.
2 vezi Emil Cioran, Opere, vol. I, Ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Bucureşti,
Ed. Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2012, pp. 961-978. Vom da tri-
mitere prin indicarea paginilor în paranteză – a paginii din ediţie şi a celei
din ms. În plus, nu vom reproduce integral decît formularea din ms.
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CCeell  mmaaii  mmaarree  GGuulllliivveerr este producţia cu care Teatrul pentru
Copii și Tineret Gong se prezintă în acest an la Festivalul Inter-
naţional de Teatru de la Sibiu. Spectacolul lui Alexandru Dabija

are la bază romanul omonim al lui Gellu Naum, dramatizat de
Leta Popescu. Este vorba despre o fantezie muzicală, după com-
poziţiile Adei Milea, plină de farmec și umor, ce urmărește pe-
ripeţiile lui Matei, un baieţel tare necăjit fiindcă este prea mic și
crește prea încet.

În ciuda faptului că părinţii îl înconjoară cu grija și dra-
gostea lor, îi cumpără tot ce-și dorește („mii de jucării și jocuri
pentru copii, mașinuţe și elicoptere, lego și mitraliere / Și smart-

phone, lego și tabletă/ Și schiuri și role și placă/ Și un ursuleţ în
eprubetă“), copilul este veșnic nemulţumit. Fugind de acasă, el
întâlnește un cangur pitic (și scamator pe deasupra), care îi în-

deplinește dorinţa de a fi la fel de mare precum Gulliver. O
simplă formulă magică este suficientă pentru a-l transforma pe
Matei într-un uriaș, care „poate călca pe oricine în picioare“, atât
la propriu, cât și la figurat, fiindcă băiatul cel răsfăţat uită com-
plet de respectul pentru ceilalţi, abuzând de statura sa.

Călătoria lui spre mare este un prilej de a cunoaște
lumea și pe sine, de a înţelege faptul că, din fericire, nimeni nu
trăiește singur pe pământ, că suntem mereu interconectaţi și

Anda Ionaș
Cel mai mare Gulliver

Teatru

REGIA: Alexandru Dabija; MUZICA: Ada Milea; SCENOGRAFIA:
Adrian Damian; DRAMATIZAREA: Leta Popescu; PĂPUȘI: Oana
Micu și Tiberiu Toitan; ASISTENT REGIE: Leta Popescu; ASISTENT
SCENOGRAFIE: Alexandra Constantin; 

în DISTRIBUŢIE: Lucia Barbu, Barbara Crișan/Raluca Pavel, Daniela
Dragomir, Gabriela Mitrea, Páskuy Angela, Claudia Stühler, Han-
sel Andrei, Paul Bondane, Charlie Fălămaş, Prohaska Adrian.
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că mai devreme sau mai târziu va trebui să suportăm conseci-
nţele faptelor noastre. Matei ratează toate ocaziile de a-i ajuta
pe cei aflaţi în nevoie, tratându-i cu indiferenţă și dispreţ. Re-
fuză să pună umărul la construcţia unui pod, cărând bolovanii

cei grei, care pentru el sunt simple pietricele, îi lasă pe ţărani
să sufere de arșiţă, storcând norii doar în folos pesonal, iar
odată ajuns la mare, rămâne surd la strigătele de ajutor ale
membrilor unui echipaj naufragiat.

Păpușile în miniatură, cu arc și tije, manevrate de ac-
tori-păpușari sunt adevărate bijuterii. Prezenţa fizică a acestora
este dublată de proiecţia lor mărită, pe un ecran suspendat.
Rolul lui Matei, devenit uriaș, este preluat de Hansel Andrei, iar
odiseea sa este povestită în rime și versuri, în ritmul muzicii in-
terpretate live de o orchestră formată din actori. La picioarele

băieţașului se întinde o lume liliputană, cu căsuţe luminate, po-
duri, copăcei din sârmă și norișori din vată atârnaţi cu aţă.
Marea nu-i decât un o foiţă de nylon subţire, pe care copilul o
agită „ca ciclonul tropical“, legănând bărcuţele din hârtie, din
care marinarii ţipă disperaţi „apă la pupa, apă la șosete, apă la
genunchi“.

Odată cu lăsarea serii, lui Matei i se face foame, frig și
frică. El realizează că noua statură îi aduce și dezavantaje, ne-
voile lui fiind acum exacerbate. În consecinţă, bea toată apa
dintr-un lac, mănâncă zeci de saci de cartofi, de ardei și de
varză, mai multe vite și oi, dar și „restaurante, clădiri impor-
tante […], un muzeu și o fabrică de pateu“, fără însă a se putea
sătura. Este momentul unei revelaţii („Dacă aș fi știut ce-o să
păţesc, n-aș fi vrut niciodată să cresc.“) și al deciziei de  a se în-
toarce acasă. În drumul său, se întâlnește cu bătrâna care ieșise
cu vaca la păscut și care în zadar îl rugase să stoarcă un norișor
pentru agricultură, cu muncitorii de la pod, care-i reamintesc
că a dovedit „lipsă de tact, de morală, de solidaritate“, și apoi cu
vecinii, sătuli de văicărelile lui de copil răsfăţat. Realizează acum
că respingerea de care are parte nu este decât rodul compor-
tamentului său, lipsit de empatie faţă de ceilalţi. Doar mama, îl
primește, bineînţeles, cu braţele deschise. Alături de ea, văcuţa
bătrânei, personificată, oferă o adevărată lecţie de „omenie“,
îndemnând lumea să nu ţină minte răul: „Iertaţi și voi o dată, zic
eu, care sunt vacă.“

Pentru băiat, trezirea conștiinţei coincide cu trezirea
dintr-un somn lung („Și umbra din poiană l-a mângâiat pe-o
geană/ și s-a trezit Matei.“) dar și cu ruperea convenţiei teatrale.
„Stop-joc !“ este formula prin care Matei cel uriaș redevine sim-
plu copilaș, dându-și sema că totul n-a fost decât un vis: „În-
capi în casă, încapi la masă,/ Ce bine c-am visat/ Nimic nu
s-antâmplat.“ Visul devine astfel o formă de terapie pentru re-
verie.

La o privire mai atentă, punerea în scenă nu se adre-
sează doar copiilor, ci și adulţilor, taxând tendinţa oamenilor
de a uita lucrurile bune din viaţa lor și a se adânci într-o veșnică
nemulţumire și lamentare, cătând mereu altceva: Matei este
mic dar vrea să fie mare, norișorul-copil se află pe cer, dar vrea
pe pământ, părinţii nori se ciondănesc continuu iar lucrătorii
de la pod se plâng că lucrează prea mult. Caracterul educativ
merge mână în mână cu cel recreativ, spectacolul jucându-se
adesea nu doar cu cuvintele, ci și cu formulele culturale. Spre
exemplu, în schimbul unei ploi bune, bătâna se oferă să-l înveţe
pe băiat să conducă tractorul, să-i deseneze o oaie (trimitere la
„Micul Prinţ“ de Antoine de Saint-Exupery), să-i dea vaca sau să-
i dea „de gândit“. În plus, accentul ei ardelenesc este o ade-
vărată sursă de umor. La acestea se adaugă talentul
muzicienilor și compoziţiile sugubeţe ale Adei Milea. Candoa-
rea și ingeniozitatea sunt din când în când dublate de momente
mai profunde, de reflecţie : „Oare omul nu-i de fapt o păpușă,
pe care o îmbraci într-un corp cum îmbraci o mănușă?“

În final, Matei învaţă lecţia prieteniei, a al-
truismului, a cumpătării și a răbdării, morala spectacolului pu-
tând fi foarte bine rezumată de „Arta pașilor mici“ a lui Antoine
de Saint-Exupery, în care acesta se adresează divinităţii, spu-
nând: „Doamne, învaţă-mă arta pașilor mici/ Nu-ţi cer minuni si
miraje,/ Ci putere in fiecare zi /[…] Fă-mă capabil să mă aplec
asupra celor de jos/ Dă-mi nu ceea ce îmi doresc,/ Ci ceea ce îmi
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Domnule Charles Müller, fost o întâmplare montarea
unui spectacol Beckett la Sibiu?

UUnnaa  ffeerriicciittăă..  CCuu  cceevvaa  ttiimmpp  îînn  uurrmmăă  aamm  mmoonnttaatt  „„SSffâârrşşiitt
ddee  ppaarrttiiddăă””  llaa  LLuuxxeemmbbuurrgg,,  ccuu  aaccttoorrii  lluuxxeemmbbuurrgghheezzii..  AA  ffoosstt  oo
rreeuușșiittăă,,  ddaarr  mmii--aa  rrăămmaass  ggâânndduull  ccăă  aarr  mmaaii  ffii  cceevvaa  ddee  aaddăăuuggaatt,,  aașșaa
ccăă  ooffeerriinndduu--mmii--ssee  ooccaazziiaa  ssăă  lluuccrreezz  llaa  SSiibbiiuu  nn--aamm  ssttaatt  ppee  ggâânndduurrii..
EErraamm  șșii  ffooaarrttee  ccuurriiooss  ssăă  lluuccrreezz  ccuu  aaccttoorrii  rroommâânnii..  AAmm  aavvuutt  mmaarreeaa
şşaannssăă  ssăă  îîii  vvăădd  ppee  ttooţţii  aaccttoorriiii  ssiibbiieennii  lluuccrrâânndd  îîmmpprreeuunnăă..  AAppooii  mm--
aamm  ddeecciiss  șșii  aamm  aalleess  ppaattrruu  ddiinnttrree  eeii,,  cceeii  ccaarree  mm--aauu  iimmpprreessiioonnaatt
mmaaii  mmuulltt..  TTrraavvaalliiuull  ccuu  ttooaattăă  eecchhiippaa  aa  dduurraatt  îînn  ttoottaall  șșaassee  ssăăppttăă--
mmâânnii..  NN--aa  ffoosstt  uușșoorr..  CCeell  mmaaii  ggrreeuu  aa  ffoosstt  ssăă  mmăă  oobbiișșnnuuiieesscc  ccuu
lliimmbbaa  rroommâânnăă,,  ssăă  îînnţţeelleegg  ccuumm  ffuunnccţţiioonneeaazzăă  șșii  ssăă  lluupptt  ssăă  mmăă
aaddaapptteezz  ffooaarrttee  rreeppeeddee..  AAmm  rreeuușșiitt  îînn  cceellee  ddiinn  uurrmmăă.

Spectacolul a fost construit doar pe baza textului? În-
treb asta pentru că întâlnim tot mai des regizori care fac abs-
tracţie de textul dramatic.

PPeennttrruu  mmiinnee  tteexxttuull  eessttee  aabbssoolluutt  pprriimmoorrddiiaall..  AAmm  mmuunncciitt
mmuulltt  îînnaaiinnttee  ddee  aa  uurrccaa  ppee  sscceennăă,,  llaa  mmaassăă,,  ccaa  llaa  ccaarrttee,,  ccuumm  zziicceemm
nnooii  ooaammeenniiii  ddee  sscceennăă..  AAmm  ddeessffăăccuutt  tteexxttuull,,  aamm  eexxpplliiccaatt  cceeeeaa  ccee
vvooiiaamm  ssăă  vvăădd..  AAuu  ffoosstt  sscchhiimmbbuurrii  bbuunnee  ddee  iiddeeii,,  ddiiaalloogguull  aa  ffoosstt  ccăăll--
dduurrooss  șșii  ccrreeaattiivv..  PPeennttrruu  mmiinnee  ee  ccââtt  ssee  ppooaattee  ddee  ccllaarr  ccăă  aamm  ffăăccuutt
oo  rreeggiiee  ccaarree  mmiizzeeaazzăă  ppee  aaccttoorrii,,  ppee  ccuuvviinntteellee  lloorr,,  ffăărrăă  ssăă  eexxiissttee
mmuuzziiccăă,,  ffăărrăă  nniimmiicc  ffiillmmaatt,,  îîmmppoottrriivvaa  ttuuttuurroorr  tteennddiinnţţeelloorr  aaccttuuaallee..
AAmm  vvrruutt  ssăă  ppllaasseezz  ffiiiinnţţaa  uummaannăă  îînn  cceennttrruu..

Ce a apărut nou în varianta sibiană?

JJooccuull  aaccttoorriilloorr..  AAiiccii  aaccttoorriiii  ssuunntt  ffaabbuullooşşii,,  ssuunntt  mmaarrii  aacc--

ttoorrii..  SS--aa  rreessppeeccttaatt  ttrraasseeuull  lluuii  BBeecckkeetttt  ppee  sscceennăă,,  aamm  lluuccrraatt  ffooaarrttee
sseerriiooss  îîmmpprreeuunnăă,,  aamm  îîmmpprruummuuttaatt  lluuccrruurrii  nnooii,,  aaşşaa  ccuumm  aamm  ffăăccuutt
şşii  îînn  LLuuxxeemmbbuurrgg..  DDeeccoorruull  eerraa  aacceellaaşşii,,  ttrraasseeuull  eerraa  aacceellaaşşii,,  îînnssăă
aaiiccii  eerraauu aallttee  aallttee  vvaarriiaaţţiiii,,  aallttee  vviibbrraaţţiiii  ccaarree  mmii--aauu  ppllăăccuutt  mmuulltt..
EErraauu  ssiimmbboolluurrii  nnooii  ccaarree  ssoosseeaauu..  DDee  aasseemmeenneeaa  eerraauu  mmaaii  mmuullttee
nniivveelluurrii  ddee  lluuccrruu..  UUnnaa  ddiinnttrree  tteemmee  aa  ffoosstt  ccrriizzaa  mmoonnddiiaallăă..  BBeecckkeetttt
rrââddee  ddee  ttooaattee  aasstteeaa,,  ssee  aammuuzzăă  ddee  ttoott  șșii  ddee  ttooaattee,,  iiaattăă  uunn  aalltt  nniivveell..
BBeecckkeetttt  vvoorrbbeeşşttee  ddee  ttrraaggeeddiiaa  nnaaşştteerriiii..  NNee  nnaaşştteemm,,  nnuu  ppuutteemm
ffaaccee  nniimmiicc  aallttcceevvaa..  TTrrăăiimm,,  îînnssăă  ppuutteemm  ttrrăăii  îînn  ddeepprreessiiee  ssaauu  vveessee--
lliiee..  BBeecckkeetttt  iiuubbeeşşttee  lluuccrruurriillee  ttrraaggiiccee  ccaarree  îîii  ffaacc  ppee  ooaammeennii  ssăă
ppllâânnggăă..  ÎÎnnttoottddeeaauunnaa  eessttee  oo  ppiieerrddeerree  îînn  ffaaţţaa  lluuii  BBeecckkeetttt  ppeennttrruu  ccăă
ee  ffooaarrttee  mmaatteemmaattiicc,,  ffooaarrttee  rriigguurrooss,,  ddeelloocc  sseennzzuuaall..  EE  uunn  aauuttoorr
ffooaarrttee  ddiiffiicciill..  LLaa  eell  nnuu  şşttiiii  uunnddee  eessttee  ssffâârrşşiittuull,,  cceeeeaa  ccee  ee  iinnccoomm--
ppaarraabbiill  ccuu  mmoodduull  nnoossttrruu  ddee  aa  ttrrăăii,,  ccuu  eexxiisstteennţţaa  îînn  uunniivveerrss..  NNuu
vvoomm  aajjuunnggee  nniicciiooddaattăă  îînnttrr--aaddeevvăărr  llaa  ssffâârrşşiitt..  ÎÎnn  aacceeaassttăă  iiddeeee  mmii--
aa  ppllăăccuutt  ffooaarrttee  mmuulltt  ccuuvvâânnttuull  „„ssccăăppaarree””--  „„ssccaappăă  îînnccăă  ooddaattăă  ......
ssccaappăă  mmaaii  bbiinnee””..  PPuutteemm  ssăă  ttoott  ssccăăppăămm  îînn  vviiaaţţăă  îînnssăă  ttrreebbuuiiee  ssăă  oo
ffaacceemm  mmaaii  bbiinnee,,  ccuu  eenneerrggiiee..  EEssttee  şşooccaanntt  ccăă  BBeecckkeetttt  nneeaaggăă  ttoott..
PPee  ddee  aallttăă  ppaarrttee  ttooaattăă  vviiaaţţaa  nnooaassttrrăă  eessttee  aabbssuurrddăă,,  iiaarr  BBeecckkeetttt
aarree  mmuulltt,,  mmuulltt  uummoorr,,  aarree  uunn  ssuufflleett  şşii  oo  iinniimmăă  mmaarree,, îîii  iiuubbeeşşttee  ppee
ooaammeennii..  EEuu  ssuunntt  ddee  aaccoorrdd  ccuu  eell  şşii  aamm  vvrruutt  ssăă  ccoonnssttrruuiieesscc  ppee
sscceennăă  ffiiiinnţţee  uummaannee,,  îînn  ttooaattăă  mmiizzeerriiaa  ccaarree  eexxiissttăă  ppee  lluummeeaa  aassttaa
aamm  vvrruutt  ssăă  ccoonnssttrruuiieesscc  bbuuccuurriiaa  ddee  aa  ttrrăăii..

A doua experienţă regizorală la Sibiu, la distanţă de
cinci ani de prima, a fost „Marat-Sade” de Peter Weiss, tot cu un
text dificil și profund, despre revoluţia franceză de data asta ...
sunt mai atractive textele care pun probleme?

EEuu  îînnţţeelleegg  tteeaattrruull  ccaa  ppee  oo  oogglliinnddăă  aa  vviieeţţiiii  șșii  ccrreedd  ccăă  mmii--
ssiiuunneeaa  nnooaassttrrăă  îînn  tteeaattrruu  eessttee  ddee  aa  aarrăăttaa  aassppeecctteellee  ddiiffeerriittee  aallee

Emil Cătălin Neghină
Început de partidă

Regizorul Charles Müller, director al Teatrului Municipal Esch-sur-

Alzette din Luxemburg, a montat (până în momentul apariţiei acestui interviu) la

Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu trei spectacole: „Sfârşit de partidă” de Sa-

muel Beckett (premiera, 1 martie 2009), „Marat-Sade” de Peter Weiss (premiera,

1 octombrie 2014) și „Goldberg Variationen/Variaţiunile Goldberg” de George Ta-

bori (premiera, 9 septembrie 2015). Colaborarea culturală a Sibiului cu Ducatul de

Luxemburg a început în anul 2007, cum bine se știe. Pe tărâm teatral această prie-

tenie a început prin punerea în scenă, la Esch, a coproducţiei „Metamorfoze”, cu

semnătură Silviu Purcărete. De-atunci mai multe spectacole sibiene, coproducţii

sau nu, au ajuns pe scena modernului elegant teatru din Esch, loc unde Charles

Müller s-a dovedit a fi una dintre dintre cele mai bune gazde cu putinţă. Materia-

lul care urmează este rezultatul a două interviuri: unul din mai 2009 – Sibiu și

altul din noiembrie 2016 – Esch.

Teatru
Interviu cu Charles Müller
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vviieeţţiiii  îînn  ssiimmpplliittaatteeaa  lloorr  șșii  îînn  aacceellaașșii  ttiimmpp  ssoonnddâânndd  îînn  aaddâânncc,,  aaccoolloo
uunnddee  ssee  aassccuunndd  oo  mmuullttiittuuddiinnee  ddee  sseennttiimmeennttee  pprrooffuunnddee  șșii  eellee  ttrree--
bbuuiiee  îîmmppăărrăășșiittee  ppuubblliiccuulluuii..  LLaa  oo  lleeccttuurrăă  aapplliiccaattăă  ssee  ppooaattee  vveeddeeaa
ccăă  BBeecckkeetttt  aarree  oo  ssccrriiiittuurrăă  ffooaarrttee  pprrooaassppăăttăă  eell  ssppăărrggâânndd  ttaabbuuuurrii
ddeesspprree  ddrraaggoossttee,,  vviiaaţţăă  șșii  mmooaarrttee......  AAcceesstt  aall  ddooiilleeaa  ssppeeccttaaccooll  aall
mmeeuu  llaa  SSiibbiiuu,,  „„MMaarraatt--SSaaddee””,,  vvoorrbbeeșșttee  eexxeemmppllaarr  ddee  rreevvoolluuţţiiee,,  ddee
nniivveelluull  eevvoolluuţţiieeii  ssoocciieettăăţţiiii..  AAșșaaddaarr,,  eessttee  oo  ppiieessăă  ffooaarrttee  bbuunnăă  ppeenn--
ttrruu  aaccttoorrii,,  ee  ffăăccuuttăă  ppeennttrruu  eeii,,  llee  ooffeerrăă  ffooaarrttee  bbuunnee  ppaarrttiittuurrii  șșii  ssee
ppoott  ddeessffăășșuurraa..  DDuuppăă  ccuumm  vvăădd  eeuu  sscchhiimmbbăărriillee  ppoolliittiiccee  ppeettrreeccuuttee
îînn  RRoommâânniiaa  ccrreedd  ccăă  eessttee  uunn  bbuunn  tteexxtt  ppeennttrruu  oo  ccoonnttiinnuuaarree  aa  ddiiss--
ccuuţţiieeii  ppee  aacceessttăă  tteemmăă,,  aa  rreevvoolluuţţiieeii,,  aaiiccii..  GGăăsseesscc  ccăă  ee  oo  tteemmăă
ffooaarrttee  iinntteerreessaannttăă..  DDaarr  eeuu  iiuubbeesscc  șșii  aallttcceevvaa,, iiuubbeesscc  SShhaakkeessppeeaarree
ccaarree  aa  ssccrriiss  tteeaattrruu  eexxttrraaoorrddiinnaarr  ddee  bbiinnee,,  nnuu  mmaaii  vvoorrbbeesscc  ddee  ttrraa--
ggeeddiiaa  șșii  ccoommeeddiiaa  ggrreeaaccăă,,  ttooaattee  aacceesstteeaa  ssuunntt  ffooaarrttee  pprrooffuunnddee  șșii
mmăă  iinnssppiirrăă,,  ddeeccii  ccrreedd  ccăă  îîmmii  ppllaaccee  ssăă  mmăă  ccoonnffrruunntt  ccuu  ppiieessee  ccaarree
aauu  oo  bbuunnăă  rraappoorrttaarree  llaa  vviiaaţţăă..

Pentru omul contemporan mai are vreo importanţă dis-
puta de idei dintre marchizul de Sade și Marat?

EEuu  ccrreedd  ccăă  aa  ppuunnee  cceellee  ddoouuăă  ppuunnccttee  ddee  vveeddeerree  ffaaţţăă  îînn
ffaaţţăă,,  aa  llee  ccoonnffrruunnttaa,,  ddăă  ppuubblliiccuulluuii  șșaannssaa  ssăă  rreefflleecctteezzee  llaa  pprroopprriiuull
ppuunncctt  ddee  vveeddeerree..  EEuu  ccrreedd  ccăă  aammâânnddoouuăă  ccoonncceeppţţiiii  ssuunntt  ffooaarrttee  rraa--
ddiiccaallee..  NNuu  ssuunntt  uunn  aaddeepptt  ttoottaall  aall  iiddeeiilloorr  lluuii  SSaaddee,,  nniiccii  aallee  cceelluuii
aaffllaatt  îînn  ooppoozziiţţiiee,,  ddaarr  ssuunntt  șșii  lluuccrruurrii  ccaarree  îîmmii  ppllaacc..  CCââtteevvaa  cchhiiaarr  llaa
MMaarraatt..  ÎÎnn  ccoonnsseecciinnţţăă,,  ppuubblliiccuull  ppooaattee  ssăă  aalleeaaggăă  ddiinnttrree  aacceessttee  iiddeeii..
EEssttee  oo  ppiieessăă  ddeesscchhiissăă  ppâânnăă  llaa  ffiinnaall,,  ffăărrăă  ssăă  ddeeaa  ssoolluuţţiiii,,  ffăărrăă  ssăă
ooffeerree  rreeţţeettee  ddeesspprree  ccuumm  ttrreebbuuiiee  ttrrăăiittăă  vviiaaţţaa..  

Din câte știu sunt situaţii când textele suferă tăieturi. Aici
s-a întâmplat asta?

DDiinn  „„SSffâârrșșiitt  ddee  ppaarrttiiddăă”” aa  lluuii  BBeecckkeetttt  aa  ttrreebbuuiitt  ssăă  ttăăiieemm
ddiinn  tteexxtt  ppeennttrruu  ccăă  eerraa  uunn  ppiicc  pprreeaa  lluunngg..  ÎÎnn  „„MMaarraatt--SSaaddee”” aa  lluuii
PPeetteerr  WWeeiissss  aamm  ddeeccuuppaatt  vvuullggaarriittăăţţii  șșii  eexxpprreessiiii  ffooaarrttee  ttaarrii,,  mmee--
ssaajjuull  îînnssăă  aa  rrăămmaass  șșii  ppooaattee  ffii  rreeccuunnoossccuutt  îînn  tteexxtt..  AAmm  vvrruutt  oo  vveerr--
ssiiuunnee  ccoonnddeennssaattăă..  PPrriinn  uurrmmaarree  nn--aamm  vvrruutt  ccaa  pprriinn  ttăăiieerree  ssăă  ssee
ppiiaarrddăă  sseennssuurriillee  iiddeeiilloorr,,  ddaarr  eerraauu  ttiirraaddee  ffooaarrttee  lluunnggii  îînn  ccaarree  ssee  rree--
ppeettaauu  iiddeeiillee..  VVeerrssiiuunneeaa  oobbţţiinnuuttăă  ee  uunnaa  ffooaarrttee  ccoonnddeennssaattăă,,  oo  oorrăă
șșii  jjuummăăttaattee,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  îînn  ccaarree  oo  mmoonnttaarree  ccuu  aacceeaassttăă  ppiieessăă  mmii--
nnuunnaattăă  îînn  ttoottaalliittaattee  aarr  dduurraa  ttrreeii  oorree  șșii  jjuummăăttaattee..  EEssttee  oo  ppiieessăă  ddee
mmaarree  ffoorrţţăă,,  ccuu  mmuullttee  ccaarraacctteerree  uummaannee  îînn  ccaarree  aaccttoorriiii  ppoott  ffaaccee
ppeerrffoorrmmaannţţăă..

A fost dificilă imaginarea scenică a vieţii într-un ospiciu și
convingerea a aproape douăzeci de actori să facă pe nebunii?

TTeemmaa  ee  ffooaarrttee  ccuunnoossccuuttăă..  AAzziilluull,,  oossppiicciiuull,,  eessttee  uunn  lloocc
uunnddee  ssuunntt  iinntteerrnnaaţţii  bboollnnaavviiii  ccuu  hhaannddiiccaappuurrii  mmiinnttaallee  ffăărrăă  pprreeaa
mmaarrii  șșaannssee  ddee  vviinnddeeccaarree..  II--aamm  pprreevveenniitt  ppee  aaccttoorrii  ccăă  nnuu  vvaa  ffii  uușșoorr,,
șșii  nniiccii  nn--aa  ffoosstt..  CCee  llee--aamm  cceerruutt  eeuu  aaccttoorriilloorr  aa  ffoosstt  ssăă  îînnţţeelleeaaggăă
bbiinnee  ccaarraacctteerreellee  șșii  bboolliillee  ssppeecciiffiiccee,,  nnuu  llee--aamm  ddaatt  nniimmiicc  ddee--aa  ggaattaa,,
nnuu  aamm  vvrruutt  ssăă  llee  ooffeerr  hhaaiinnee  bboollnnaavvee  ccaa  mmaarriioonneetteelloorr..  EEii  aauu  lluuaatt
ttoottuull  îînn  sseerriiooss  șșii  aauu  ffăăccuutt  ttoott  ppoossiibbiilluull  ccaa  bbooaallaa  ddee  ppllăămmâânnii  oorrii
sscchhiizzooffrreenniiaa  ssaauu  ppaarraannooiiaa  ppeerrssoonnaajjeelloorr,,  șșii  ttoott  ccee  mmaaii  ţţiinnee  ddee  mmaa--
llaaddiiiillee  mmiinnttaallee,,  ssăă  ffiiee  ccoonnssttrruuiittee  ccrreeddiibbiill..  DDee  aasseemmeenneeaa  ssuuffeerrii--
nnţţaa  aa  ffoosstt  bbiinnee  aarrăăttaattăă,,  ccaa  șșii  sscceenneellee  ddee  tteeaattrruu  îînn  tteeaattrruu,,  ddee  ccaarree
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ppiieessaa  mmaarrcchhiizzuulluuii  ddee  SSaaddee  aabbuunnddăă..  CCrreedd  ccăă  aamm  rreeuușșiitt  ssăă  ccoonn--
vviinngg  aaccttoorriiii  ssăă  jjooaaccee  ffooaarrttee  bbiinnee  șșii  aassttaa  ss--aa  vvăăzzuutt  îînn  cceellee  ddoouuăă  rree--
pprreezzeennttaaţţiiii  ddee  llaa  LLuuxxeemmbbuurrgg  îînn  uurrmmaa  ccăărroorraa  ppuubblliiccuull  aa  ffoosstt
ccââșșttiiggaatt  îînn  ttoottaalliittaattee..

Am văzut cu ochii mei succesul spectacolului și am si-
mţit entuziasmul spectatorilor. Un succes asemănător am mai
gustat în timpul FITS 2016. Acolo publicul era de mai multe naţii
și din mai multe colţuri ale lumii... Cum se face că publicul obi-
șnuit sibian a primit spectacolul cu o oarecare nedumerire? E
poate ușor diferit?

NNuu  ssuunntt  îînn  mmăăssuurrăă  ssăă  jjuuddeecc  ppuubblliiccuull,,  ooaammeenniiii  ssuunntt  ddee
ffooaarrttee  mmuullttee  ffeelluurrii  șșii  aauu  rreeaaccţţiiii  ddiiffeerriittee..  EEuu  nnuu  ccrreedd  ccăă  ppuubblliiccuull  ssii--
bbiiaann  eessttee  mmaaii  ppaassiivv,,  ssuunntt  ppeerrssooaannee  ccaarree  ssee  ccoonnffrruunnttăă  ccuu  tteemmee
ccaarree  ssuunntt  pprraaccttiicc  ddee  tteelleejjuurrnnaall..

NNuu  vvrreeaauu  ssăă  ddeesscchhiidd  oocchhiiii  ssppeeccttaattoorriilloorr,,  nnuu  ssuunntt  aarrooggaanntt..
EEuu  ccrreedd  ccăă  ppuubblliiccuull  ddiinn  SSiibbiiuu  eessttee  uunn  ppuubblliicc  ffooaarrttee  aavviizzaatt,,  ccaarree
aarree  oocchhiiii  ddeesscchhiișșii,,  ddee  aacceeeeaa,,  ppoott  ssăă  ssppuunn  ccăă  eessttee  uunn  ppuubblliicc  ssiimm--
ppaattiicc..  SSuunntt  ttiinneerrii,,  eessttee  uunn  ppuubblliicc  mmiixxtt,,  ddee  ttooaattee  vvâârrsstteellee,,  ccrreeddee--
mmăă,,  ee  ffoorrmmiiddaabbiill  ppuubblliiccuull  ssiibbiiaann..

PPuubblliiccuull  iinntteerrnnaaţţiioonnaall  ccaarree  vviinnee  ddiinn  AAmmeerriiccaa,,  JJaappoonniiaa,,
RRuussiiaa,,  BBuuccuurreeșșttii,,  mmăă  rroogg,,  ddiinn  ttooaattăă  lluummeeaa,,  aacceesstt  ppuubblliicc  mmiixxtt  eessttee
ffoorrmmaatt  ddiinn  ssppeecciiaalliișșttii  îînn  mmaatteerriiee  ddee  tteeaattrruu  șșii  eessttee  îînnttoottddeeaauunnaa
eexxttrraaoorrddiinnaarr  ppeennttrruu  ccăă  ffaaccee  ppaarrttee  ddiinn  aacceeaassttăă  mmiișșccaarree..  FFaappttuull  ccăă

aattmmoossffeerraa  aa  ffoosstt  uușșoorr  ddiiffeerriittăă  îînn  pprreezzeennţţaa  ccoommuunniittăăţţiiii  aarrttiissttiiccee
iinntteerrnnaaţţiioonnaallee  ffaaţţăă  ddee  cceeaa  oobbiișșnnuuiittăă  ddee  llaa  SSiibbiiuu  ee  ffiirreeaassccăă..  CCeeii
ddiinn  EEsscchh  mmăă  ccuunnoosscc,,  șșttiiuu  ccuumm  lluuccrreezz,,  ppeennttrruu  eeii  aa  ffoosstt  iinneeddiitt  ssăă
aauuddăă  lliimmbbaa  rroommâânnăă,,  ssăă  vvaaddăă  ssuubbttiittrraarreeaa  ppeennttrruu  eeii  ee  cceevvaa  oobbii--
șșnnuuiitt..  EEii  aauu  vvăăzzuutt  mmuullttee  ssppeeccttaaccoollee  ddiinn  ssttrrăăiinnăăttaattee  CChhiinnaa,,  GGeerr--
mmaanniiaa,,  ee  îînnttrr--uunn  aannuummee  ffeell  uunn  ppuubblliicc  eelliittiisstt..

Rezultatul a fost pe măsura dorinţei?

SSuunntt  ffooaarrttee  mmuullţţuummiitt..  VVrreeaauu  ssăă  ssppuunn  ccăă  eessttee  oo  rreeuușșiittăă..
LLuuccrruull  îînn  tteeaattrruu  ee  ddeesseeoorrii  ffooaarrttee  dduurr,,  uunneeoorrii  ee  llaa  lliimmiittaa  ffoorrţţeelloorr..
SSuunntt  mmuullţţuummiitt  șșii  ddee  sscceennooggrraaffiiee,,  aamm  aavvuutt  ppaarrttee  ddee  oo  mmaarree  ssccee--
nnooggrraaffiiee  sseemmnnaattăă  ddee  DDrraaggooșș  BBuuhhaaggiiaarr..  SSppeerr  ccaa  aacceesstt  ssppeeccttaaccooll
ssăă  aaiibbăă  ppaarrttee  ddee  oo  vviiaaţţăă  lluunnggăă  llaa  SSiibbiiuu..

Nici cel de-al treilea spectacol montat la Sibiu n-a fost
tocmai simplu. „Variaţiunile Goldberg” a lui George Tabori este
un text cu un umor aparte în care e vorba și de teatru și de re-
ligie. De teatru știm că suntem dependenţi, dar de religie?

CCee  îînncceerrcc  eeuu  ssăă  ssppuunn  îînn  ssppeeccttaaccooll  ee  ccăă  ppuutteemm  ddiissccuuttaa  ddeess--
pprree  oorriiccee..  ÎÎnn  ddeemmooccrraaţţiiee  aavveemm  ddrreeppttuull  ssăă  ddiissccuuttăămm,,  ssăă  nnee
ppuunneemm  pprroobblleemmee,,  ssăă  aavveemm  ooppiinniiii  ddiiffeerriittee  ddee  aallee  cceelloorrllaallţţii,,  ddaarr
rreessppeeccttâânndd  șșii  ffiiiinndd  ttoolleerraannţţii  ffaaţţăă  ddee  cceeiillaallţţii..  FFiieeccaarree  ddiinnttrree  nnooii
aarree  ddrreeppttuull  ssăă--șșii  ssppuunnăă  ppăărreerreeaa,,  iinnddiiffeerreenntt  ccăă  ssuunntteemm  oorrttooddooccșșii,,
ccaattoolliiccii,,  pprrootteessttaannţţii  ssaauu  aanngglliiccaannii..
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Poate exista libertate de-adevăratelea?

CCrreedd  ccăă  ttrreebbuuiiee  ssăă  ddiiffeerreennţţiieemm  nniivveelluurriillee  ddee  lliibbeerrttaattee..
LLiibbeerrttaatteeaa  pprrooppuussăă  ddee  mmaarrcchhiizzuull  ddee  SSaaddee  nnuu  ccoonntteeaazzăă  nniiccii
mmăăccaarr  uunn  ssiinngguurr  mmoommeenntt  aattââttaa  vvrreemmee  ccââtt  ttee  ttrraannssffoorrmmăă  îînnttrr--uunn
ddiiccttaattoorr  șșii  îîţţii  ddăă  vvooiiee  ssăă  ffaaccii  aabbssoolluutt  ttoott  ccee  vvrreeii..  NNuu  ee  oo  lliibbeerrttaattee
ccoorreeccttăă..  CCrreedd  ccăă  lliibbeerrttaatteeaa  ssee  oopprreeșșttee  ccâânndd  rrăănneeșșttee  lliibbeerrttaatteeaa
aallttuuiiaa..  EE  uunn  ccoonncceepptt  ccaarree  nnee  ddăă  mmuullttee  ppoossiibbiilliittăăţţii  ddee  aalleeggeerree..
AAvveemm  lliibbeerrttaatteeaa  ddee--aa  ffii  îîmmpprreeuunnăă,,  ddee  aa  ffii  ttoolleerraannţţii,,  aavveemm  lliibbeerr--
ttaatteeaa  ddee  aa  nnee  ppuutteeaa  aassccuullttaa  uunnuull  ppee  cceellăăllaalltt..  LLiibbeerrttaatteeaa  ee  ooppuussuull
ssccllaavviieeii,,  ee  ccoonnttrraarruull  oopprreessiiuunniiii,,  ee  îîmmppoottrriivvaa  ffoorrţţăărriiii  sseemmeenniilloorr  ssăă
ffaaccăă  cceevvaa  aannuummee..  ÎÎnn  TTuurrcciiaa,,  îînn  aacceesstt  mmoommeenntt,,  ppeessttee  oo  mmiiee  ddee  iinn--
tteelleeccttuuaallii  ssuunntt  lliippssiiţţii  ddee  lliibbeerrttaattee..  EE  ffooaarrttee  ggrraavv..  AAssttaa  mmăă  dduuccee  ccuu
ggâânndduull  ddiirreecctt  llaa  SSttaalliinn  ccaarree  aa  bbăăggaatt  iinntteelleeccttuuaalliiii  îînn  ppuușșccăărriiii  ssaauu
ii--aa  îîmmppuușșccaatt..  SSuunntt  ffooaarrttee  ccuurriiooss  ccee  vvaa  ddeevveennii  AAmmeerriiccaa  ssuubb  ccoonn--
dduucceerreeaa  uunnuuii  oomm  ppee  ccaarree  nnuu--ll  îînnţţeelleegg  ddeelloocc,,  aacceesstt  DDoonnaalldd  TTrruummpp..
DDuuppăă  mmiinnee  ee  oo  nneebbuunniiee  ttoottaallăă  ppoovveesstteeaa  ccuu  zziidduull  llaa  ggrraanniiţţaa  mmee--
xxiiccaannăă..  RReeffuuggiiaaţţiiii  ppoott  vveennii  ppee  mmaarree  ssaauu  ccuu  aavviioonnuull,,  ppoott  ssăăppaa  ttuu--
nneelluurrii..  VVoorr  ttrreebbuuii  aacccceeppttaaţţii  ppâânnăă  llaa  uurrmmăă,,  lluummeeaa  nnuu  aarree  ddee  aalleess,,
îîii  ee  ssoorrttiitt  ssăă  ddeevviinnăă  mmuullttiiccuullttuurraallăă..  MMiilliiooaanneellee  ddee  ttiinneerrii  ddee  ppee  mmaa--
ppaammoonndd  ttrreebbuuiiee  ssăă  ccoollaabboorreezzee  ccaa  ssăă  ttrrăăiiaassccăă  îînn  bbuunnăă  îînnţţeelleeggeerree..
ÎÎnn  oocchhiiii  mmeeii  ee  ssiinngguurraa  ppoossiibbiilliittaattee..  DDiiaalloogguull  nnuu  ssee  ppooaattee  ffaaccee  ccuu
vviioolleennţţăă..  SSuunntt  ccoonnvviinnss  ccăă  șșii  ddoommnniiii  PPuuttiinn  șșii  TTrruummpp  ssuunntt  ccaappaabbiillii
ssăă  nnuu  ffiiee  vviioolleennţţii,,  ddaarr  ee  ddee  vvăăzzuutt  ccee  uurrmmeeaazzăă..

A existat un motiv anume pentru alegerea textului, nu
tocmai comod, al lui Tabori?

AAmm  oo  aaffiinniittaattee  ffooaarrttee  mmaarree  ppeennttrruu  cchheessttiiuunneeaa  eevvrree--
iiaassccăă..  ÎÎnn  ttiimmppuull  cceelluuii  ddee--aall  ddooiilleeaa  rrăăzzbbooii  mmoonnddiiaall  ttaattăăll  mmeeuu  aa  ffoosstt
pprriizzoonniieerr  llaa  rruușșii..  DDuuppăă  ccee  aa  ffoosstt  eelliibbeerraatt  aa  rrăămmaass  ffooaarrttee  mmaarrccaatt
ddee  eexxppeerriieennţţaa  pprriizzoonniieerraattuulluuii  șșii  bbrruusscc  nnuu  mmaaii  iiuubbeeaa  ppee  nniimmeennii,,
nniiccii  ppee  rruușșii,,  nniiccii  ppee  ggeerrmmaannii,,  nniiccii  ppee  ffrraanncceezzii,,  nniiccii  ppee  eevvrreeii,,  nniiccii  ppee
eenngglleezzii..  EErraa  ddeessttuull  ddee  ccoommpplliiccaatt..  EEuu  aavveeaamm  oo  rreeaaccţţiiee  ffooaarrttee  ddii--
ffeerriittăă  ddee  cceeaa  aa  ttaattăălluuii  mmeeuu..  ÎÎii  aaddmmiirraamm ppee  ccoommppoozziittoorriiii,,  ssccrriiiittoo--
rriiii  șșii  ppiiccttoorriiii  eevvrreeii......  șșii  aaccuumm  ffaacc  lleeggăăttuurraa  ccuu  îînnttrreebbaarreeaa......  DDuuppăă
ccuumm  ssee  șșttiiee  ttaattăăll  lluuii  GGeeoorrggee  TTaabboorrii  aa  ffoosstt  ddeeppoorrttaatt  llaa  AAuusscchhwwiittzz,,
uunnddee  aa  șșii  mmuurriitt..  AAffllaatt  llaa  uunn  ppaass  ddee  ssiinnuucciiddeerree,,  aalleeggeerreeaa  ssccrriiiittoo--
rruulluuii  aa  ffoosstt  ssăă  ffoolloosseeaassccăă  uunn  uummoorr  ffooaarrttee  nneeggrruu,,  uunn uummoorr  aammbbii--
vvaalleenntt,,  ppeennttrruu  aa  ccoonnttiinnuuaa  ssăă  ttrrăăiiaassccăă..  AA  eemmiiggrraatt  îînn  AAmmeerriiccaa,,  iiaarr
dduuppăă  ddoouuăăzzeeccii  ddee  aannii  aa  rreevveenniitt  îînn  ţţaarraa  uunnddee  aa  ffoosstt  oopprriimmaatt,,  GGeerr--
mmaanniiaa..  AAiiccii  aa  ccoonnttiinnuuaatt  ssăă  ssccrriiee  ppiieessee  ddee  tteeaattrruu  ccuu  mmaarree  iimmppaacctt
ssoocciiaall  șșii  ssăă  llee  ppuunnăă  îînn  sscceennăă..  AA  ffoosstt  uunn  mmaarree  ccuunnoossccăăttoorr  aall  aaccttoo--
rriilloorr  șșii  uunn  bbuunn  ccoonnssttrruuccttoorr  ddee  iinnttrriiggii  sscceenniiccee..  ÎÎnn  ppiieesseellee  ssaallee  aa
ppuuss  îînn  ddiissccuuţţiiee  îînnssăășșii  ccaalliittaatteeaa  uummaannăă  aa  ooaammeenniilloorr..  LL--aamm  ccuu--
nnoossccuutt  llaa  VViieennaa..  EErraa  uunn  mmaarree  ddoommnn,, ssiimmppaattiicc  șșii  ffooaarrttee  ddeelliiccaatt,,  ll--
aamm  aaddmmiirraatt..  ÎÎmmii  ppllaaccee  ffooaarrttee  mmuulltt  ssccrriiiittuurraa  lluuii..  EE  llooggiiccăă  șșii  aapplliiccăă
mmeettooddee  llooggiiccee  ppeennttrruu  aa  aajjuunnggee  llaa  cceevvaa  ffooaarrttee  nneebbuunneesscc..

„Variaţiunile Goldberg” a avut succes și a fost bine pri-
mit. Cum a decurs colaborarea cu actorii secţiei germane a tea-
trului sibian?
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CCoollaabboorraarreeaa  aa  ffoosstt  ffooaarrttee  bbuunnăă  șșii  ccoonndduucceerreeaa  TTeeaattrruulluuii
NNaaţţiioonnaall  ddiinn  SSiibbiiuu  aa  vvrruutt,,  șșii  aa  ppuuttuutt,,  ssăă  iinnvveesstteeaassccăă  îînn  tteeaattrruull
ggeerrmmaann,,......  ppee  ddee  aallttăă  ppaarrttee  ee  ffooaarrttee  ddiiffiicciill  ssăă  aaii  aaccttoorrii  llooccaallii  vvoorr--
bbiittoorrii  ddee  lliimmbbăă  ggeerrmmaannăă  ccaarree  ssăă  ssee  ddeeddiiccee  tteeaattrruulluuii  șșii  ppeennttrruu
ssaallvvaarreeaa  aacceesstteeii  lliimmbbii..  ÎÎii  aaddmmiirr  ppee  aaccttoorriiii  rroommâânnii  ccaarree  ffaacc  eeffoorr--
ttuull  ddee  aa  jjuuccaa  îînnttrr--oo  lliimmbbăă  ssttrrăăiinnăă  șșii  aacceessttaa  eessttee  uunn  mmoottiivv  îînn  pplluuss
ccaa  ddeeddiiccaarreeaa  lloorr  ssăă  ffiiee  rrăăssppllăăttiittăă..  

ÎÎnn  oocchhiiii  mmeeii  ee  ccoorreecctt  ssăă  eexxiissttee  uunn  ddeeppaarrttaammeenntt  ddee  tteeaa--
ttrruu  îînn  lliimmbbaa  ggeerrmmaannăă  llaa  TTNNRRSS  ddiinn  SSiibbiiuu,,  ppeennttrruu  ccăă  eexxiissttăă  oo  mmii--
nnoorriittaattee  ddee  lliimmbbăă  ggeerrmmaannăă  îînn  zzoonnăă..  ÎÎnn  ttooaattăă  lluummeeaa  mmiinnoorriittăăţţiillee
ttrreebbuuiiee  pprrootteejjaattee..  MMiinnoorriittăăţţii  ssuunntt  ppeessttee  ttoott..  ȘȘii  llaa  SSiibbiiuu  șșii  llaa  TTii--
mmiișșooaarraa  șșii  îînn  aallttee  ţţăărrii  aapprrooppiiaattee......  mmiinnoorriittăăţţiillee  aarrmmeennee  ssaauu  ttuurrccee
ssaauu  mmaagghhiiaarree  ttrreebbuuiiee  ooccrroottiittee..  UUnn  aassppeecctt  ppoozziittiivv,,  îînn  SSUUAA  ffiieeccaarree
ppooppoorr  aarree  oorraașșuull  ssăăuu  uunnddee  aarree  ppoossiibbiilliittaatteeaa  ssăă--șșii  ccuullttiivvee  ccuullttuurraa
ddee  oorriiggiinnee..  VVoorrbbiimm  ddee  cchhiinneezzii,,  mmeexxiiccaannii,,  rruușșii,,  eessttee  cchhiiaarr  șșii  uunn
oorraașș  lluuxxeemmbbuurrgghheezz..  CCrreedd  ccăă  ee  bbiinnee  ssăă  pprriivviimm  aassttaa  ccaa  ppee  oo  aappăă--
rraarree  îîmmppoottrriivvaa  uunneeii  nniivveellăărrii  ttoottaallee..  NNuu  ee  ddee  ddoorriitt..

De curând ai montat la Timișoara „Deșteptarea primă-
verii” a lui Wedekind, sunt diferenţe între actorii de la sibieni și
cei timișoreni?

SSiinngguurraa  ddiiffeerreennţţăă  ee  ccăă  llaa  TTiimmiișșooaarraa  ssuunntt  mmaaii  mmuullţţii  aacc--
ttoorrii..  ÎÎnn  aammbbeellee  oorraașșee  aamm  lluuccrraatt  ccuu  aaccttoorrii  ffooaarrttee  bbuunnii,,  ddaarr  llaa  TTii--
mmiișșooaarraa  ttrruuppaa  ggeerrmmaannăă  ee  llaa  nniivveelluull  uunnuuii  tteeaattrruu  ddee  ssttaatt,,  aarree  mmaaii

mmuullttee  ffoonndduurrii,,  uunn  bbuuggeett  mmaaii  bbuunn  șșii  ppoott  iinnvveessttii  mmaaii  mmuulltt  îînn  aacc--
ttoorrii,,  ddeeccoorr,,  ssppeeccttaaccoollee..  UUnnuull  ddiinnttrree  vviisseellee  mmeellee  ee  ssăă  rreeuușșeesscc  ssăă  ffii--
nnaalliizzeezz  uunn  pprrooiieecctt  ccuu  cceellee  ddoouuăă  ttrruuppee,,  ssiinngguurreellee  ddiinn  RRoommâânniiaa,,
ccaarree  jjooaaccăă  îînn  lliimmbbaa  ggeerrmmaannăă..  UUnn  mmaarree  pprrooiieecctt  ccoommuunn..

Găsesc că actorii care joacă rolurile principale în „Va-
riaţiunile Goldberg”, Daniel Plier și Daniel Bucher, se comple-
tează foarte bine...

DDaa,,  ssiigguurr,,  oobbsseerrvvaaţţiiaa  ee  ffooaarrttee  bbuunnăă,,  cceeii  ddooii  aaccttoorrii  ssuunntt
ccoommpplleemmeennttaarrii..  BBuuccuurriiaa  ddee  aa  ttrrăăii  aa  lluuii  DDaanniieell  BBuucchheerr  șșii  mmoodduull
ddee  jjoocc  uunn  ppiicc  rreezzeerrvvaatt  aall  lluuii  DDaanniieell  PPlliieerr  ssee  îîmmbbiinnăă  ffooaarrttee  bbiinnee  șșii
rreezzuullttaattuull  ee  uunnuull  lluummiinnooss..

Actorul Daniel Plier este luxemburghez, aţi colaborat
în mai multe proiecte de-a lungul anilor. Sunt curios cum l-ai
găsit după ce el a optat pentru o experienţă pe termen lung în
România, știut fiind că el s-a căsătorit cu o foarte talentată ac-
triţă româncă de la Sibiu?

LL--aamm  ggăăssiitt  ffooaarrttee  ffeerriicciitt  șșii  ee  ddee  îînnţţeelleess..  ÎÎnncceeppuuttuull  sscchhiimm--
bbăărriiii  ppeennttrruu  eell  aa  îînncceeppuutt  îînn  22000077,, llaa  LLuuxxeemmbbuurr,,gg  ccuu  pprriilleejjuull  uunnuuii
sscchhiimmbb  ccuullttuurraall  ffrruummooss  șșii  ffrruuccttuuooss,,  ccâânndd  LLuuxxeemmbbuurrgguull  șșii  SSiibbiiuull
aauu  ffoosstt  îîmmpprreeuunnăă  CCaappiittaallee  CCuullttuurraallee  EEuurrooppeennee..  AAttuunnccii  aamm  ccuu--
nnoossccuutt  eecchhiippaa  ddee  llaa  SSiibbiiuu,, aaccttoorriiii,,  ppee  CCoonnssttaannttiinn  CChhiirriiaacc,,  rreeggiizzoo--
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rruull  SSiillvviiuu  PPuurrccăărreettee,,  ccoommppoozziittoorruull  VVaassiillee  ȘȘiirrllii,,  ppee  sscceennooggrraaffuull  HHeell--
mmuutthh  SSttuurrmmeerr,,  ppee  ccrreeaattooaarreeaa  ddee  ccoossttuummee  LLiiaa  MMaannţţoocc..  AAcceeaassttăă
eecchhiippăă,,  llaa  ccaarree  ss--aauu  aaddăăuuggaatt  aaccttoorrii  ffrraanncceezzii,,  lluuxxeemmbbuurrgghheezzii  șșii
ggeerrmmaannii,,  șșii  ffiirreeșșttee,,  oo  aarrmmaattăă  ddee  tteehhnniicciieennii,,  aauu  rreeaalliizzaatt  mmiinnuunnaa--
ttuull  ssppeeccttaaccooll  „„MMeettaammoorrffoozzee””,,  dduuppăă  OOvviiddiiuu..  TTeeaattrruull  ddiinn  EEsscchh,,  ppee
ccaarree  aamm  oonnooaarreeaa  ssăă--ll  ccoonndduucc,,  aa  ffoosstt  ccoopprroodduuccăăttoorr  llaa  aacceesstt  mmaarree
pprrooiieecctt..  EEii  bbiinnee,,  îînn  ttiimmppuull  ccoonnssttrruuccţţiieeii  ddeeccoorruulluuii aamm  îînncceeppuutt  ssăă--
ii  ccuunnoosscc  mmaaii  îînnddeeaapprrooaappee  ppee  ttooţţii..  AA  ffoosstt  oo  eemmuullaaţţiiee,,  aamm  ffoosstt  iimm--
pprreessiioonnaatt  ddee  ffoorrţţaa  ccrreeaattooaarree  aa  eecchhiippeeii  rroommâânnee  șșii  aamm  aavvuutt  oo
ffooaarrttee  bbuunnăă  ccoollaabboorraarree.. AAmm  ffoosstt  aajjuuttaatt  ccuu  ggrraaţţiiee  șșii  ppuutteerree  îînn  aacceell
pprrooiieecctt  șșii  pprriieetteenniiaa  ccaarree  ss--aa  nnăăssccuutt  îînnttrree  tteeaattrree  ccoonnttiinnuuăă,,  ee  mmaa--
ggiiccăă,,  ee  ccaa  uunn  vviiss..  SSppeerr  ccăă  vvoomm  ccoonnttiinnuuaa  mmuullţţii  aannii  ddee  aaccuumm  îînnaaiinnttee
ssăă  mmuunncciimm  îîmmpprreeuunnăă..
DDaarr  îînnttrreebbaarreeaa  eerraa  ddeesspprree  DDaanniieell  PPlliieerr,,......  ddaa  aamm  oobbsseerrvvaatt  ddeessttuull
ddee  rreeppeeddee  ccăă  ss--aa  îînnddrrăăggoossttiitt  ddee  uunnaa  ddiinnttrree  aaccttrriiţţeellee  rroommâânnccee..
VViiaaţţaa  eessttee  îînnttoottddeeaauunnaa  ssuurrpprriinnzzăăttooaarree  șșii  ffeerriicciirreeaa  îîţţii  iieessee  îînn  ccaallee
ccâânndd  ttee  aașștteeppţţii  mmaaii  ppuuţţiinn..  DDaaccăă  nnuu  eeșșttii  ccuu  ccaappuull  îînn  nnoorrii  ppooţţii  ssăă
aaii  ppaarrttee  ddee  eeaa..

Cum ar trebui să arate un spectacol bun?

CCâânndd  ffaaccii  tteeaattrruu  ttrreebbuuiiee  ssăă  aaii  uunn  iinntteerreess  ggeenneerraall  ppeennttrruu  ppuubblliicc,,
ppeennttrruu  ooaammeenniiii  ccaarree  vviinn  ssăă  îîmmppăărrttăășșeeaassccăă  aaccttuull  aarrttiissttiicc  ccuu  ttiinnee
șșii  ee  aabbssoolluutt  nneecceessaarr  ssăă  eexxiissttee  uunn  ppuunncctt  ccaarree  aattiinnggee  cceell  ppuuţţiinn  oo
ccooaarrddăă  sseennssiibbiillăă..  EE  iimmppoorrttaanntt  ssăă  ooffeerrii  șșii  mmoommeennttee  ddee  rreellaaxxaarree  șșii
aammuuzzaammeenntt,,  ssăă  eexxiissttee  uunn  bbaallaannss  îînnttrree  lluuppttaa  ppeennttrruu  ccuunnooaașștteerreeaa
lluuccrruurriilloorr  șșii  ddiivveerrttiissmmeenntt..  ÎÎnn  nniicciiuunn  ccaazz  nnuu  ssuunntt  ppeennttrruu  ddiivveerrttiiss--
mmeennttuull  bbuulleevvaarrddiieerr..  PPeennttrruu  mmiinnee  eessttee  iinntteerrssaanntt  cceellăăllaalltt  tteeaattrruu,,
cceell  ddiiddaaccttiicc  ggeerrmmaann..  ÎÎll  pprreeffeerr..  DDaarr  llaa  tteeaattrruu  nnuu  ttrreebbuuiiee  ssăă  ffiiee  nniiccii
ccaa  llaa  uunniivveerrssiittaattee  șșii  nniiccii  ccaa  llaa  ppeettrreecceerree,,  ccii  uunnddeevvaa  îînnttrree..  TTeeaattrruull
ttrreebbuuiiee  ssăă--mmii  aattrraaggăă  aatteennţţiiaa,,  ssăă--mmii  aattiinnggăă  pprreezzeennţţaa,,  uurreecchheeaa,,
iinniimmaa,,  mmiinntteeaa,,  ssăă  mmăă  ppuunnăă  ppee  ggâânndduurrii  ffăărrăă  ssăă  mmăă  aaggrreesseezzee  șșii  ssăă
mmăă  bbuuccuurree  îînn  aacceellaașșii  ttiimmpp,,  eesstteettiicc  vvoorrbbiinndd..  UUnn  aassttffeell  ddee  aammeesstteecc
îîll  ggăăsseesscc  iinntteerreessaanntt..

Se află un secret la baza succesului în meseria de regizor?

PPeennttrruu  ooaammeenniiii  ddee  tteeaattrruu  ffiieeccaarree  zzii  ee  uunnaa  îînn  ccaarree  ttrreebbuuiiee  ssăă  ssee
rreeiinnvveenntteezzee..  FFiieeccaarree  zzii  ee  oo  nnoouuăă  nnaaşştteerree,,  ffiieeccaarree  ppiieessăă  eessttee  oo
nnoouuăă  nnaaşştteerree..  ÎÎnn  tteeaattrruu  eexxiissttăă  rreegguullii,,  eexxiissttăă  ppllaannuurrii,,  eexxiissttăă  iiddeeii..
CCrreedd  ccăă  uunn  rreeggiizzoorr  ttrreebbuuiiee  ssăă  ffiiee  ppoosseessoorruull  uunneeii  mmiinnţţii  ccaarree  ssăă
ffuunnccţţiioonneezzee  rraappiidd  șșii  ppee  mmaaii  mmuullttee  ppllaannuurrii  ddeeooddaattăă,,  ssăă  șșttiiee  ccuumm
ffuunnccţţiioonneezzăă  lluuccrruurriillee,,  ssăă  ffiiee  ssppeecciiaalliisstt  îînn  ddeegguussttaarreeaa  șșii  ccrreeaarreeaa
ddee  ssiittuuaaţţiiii,,  ssăă  ffiiee  ccaappaabbiill  ddee  uummoorr,,  ddee  mmuulltt  uummoorr,,  ssăă  nnuu  mmuunn--
cceeaassccăă  ccuu  ffoorrţţaa,,  ssăă--șșii  iiuubbeeaassccăă  aaccttoorriiii  șșii  ssăă--ii  pprrootteejjeezzee,,  ssăă  aaiibbăă
ccuullttuurrăă,,  vviizziiuunnee,,  ffaanntteezziiee,,  iimmaaggiinnaaţţiiee......    șșii  ss--aarr  mmaaii  ppuutteeaa  aaddăăuuggaa
ccââttee  cceevvaa  llaa  lliissttaa  aacceeaassttaa..  SSuucccceessuull  eessttee  eeffeemmeerr,,  ddaarr  ccuu  aassttaa  nnee
oobbiișșnnuuiimm  îînn  ttiimmpp  ccuu  ttooţţiiii..  DDaaccăă  aarr  ffii  ssăă  oo  iiaauu  ddee  llaa  ccaappăătt  ccrreedd  ccăă
mm--aașș  ffaaccee  ttoott  rreeggiizzoorr..  AAșș  ffii  îînnccâânnttaatt  ssăă  ppoott  ccoonnttiinnuuaa  ccee  aamm  îînnccee--
ppuutt..

E deosebit ceva la teatrul românesc?

EEuu  ccrreedd  ccăă  vvaa  ffii  îînnttoottddeeaauunnaa  uunn  mmaarree  tteeaattrruu  ddee  iimm--
aaggiinnee,,  mmiittiicc,,  mmiissttiicc,,  ddee  aasseemmeenneeaa  uunn  tteeaattrruu  ddee  ggrruupp,,  aattuunnccii  ccâânndd
ccoommppaarr  ccuu  tteeaattrruull  nnoossttrruu  ddiinn  EEsscchh..  AAiiccii  ssuunntt  mmuulltt  mmaaii  mmuullttee  iimm--
aaggiinnii..  ÎÎnn  sseennssuull  aacceessttaa  aaddmmiirr  tteeaattrruull  lluuii  SSiillvviiuu  PPuurrccăărreettee,,  eessttee  ffaass--
cciinnaanntt,,  ppeennttrruu  ccăă  aarree  iimmaaggiinnii  ffooaarrttee  ppuutteerrnniiccee..

Am aflat că ai făcut scrimă de performanţă. Cât de
mult te-a ajutat pentru a tușa cât mai bine în teatru?

PPeennttrruu  ssccrriimmăă  ee  nneevvooiiee  ddee  rrăăbbddaarree..  EE  nneevvooiiee  ddee  ssppiirriitt
ttaaccttiicc,,  ssăă  șșttiiii  ssăă--ţţii  ssttuuddiieezzii  aaddvveerrssaarruull,,  ttee  aajjuuttăă  ssăă  îînnţţeelleeggii  ccee  îîţţii
ppllaaccee,,  llaa  aacceesstteeaa  aașș  aaddăăuuggaa  ccaallmmuull  șșii  aa  șșttii  ppâânnăă  uunnddee  ppooţţii  mmeerrggee..
SSccrriimmaa  mmii--aa  ddaatt  pprreecciizziiee  șșii  mm--aa  îînnvvăăţţaatt  ssăă--mmii  rreessppeecctt  aaddvveerrssaa--
rruull..  NNuu  vvrreeaauu  ssăă  ssppuunn  ccăă  aaccttoorriiii  aarr  ffii  aaddvveerrssaarrii,,  ddeeppaarrttee  ddee  mmiinnee
oo  aassttffeell  ddee  iiddeeee,,  eeii  ssuunntt  ccoollaabboorraattoorrii,, ddaarr  ssuunntt  mmoommeennttee  ccâânndd
aavveemm  iiddeeii  ddiiffeerriittee,,  ccâânndd  eeuu  nnuu--ii  îînnţţeelleegg  ppee  eeii  ssaauu  eeii  ppee  mmiinnee,,  ssuunntt
ssiittuuaaţţiiii  ccaarree  aappaarr,,  șșii--aattuunnccii  ttrreebbuuiiee  ssăă  ddiissccuuttăămm..  AAcceesstt  mmoodd  ddee
ddiissccuuţţiiee  îîmmii  cceerree  ttooaattăă  eexxppeerriieennţţaa  mmeeaa  ddoobbâânnddiittăă  llaa  ssccrriimmăă..
AAttuunnccii  ttrreebbuuiiee  îînnţţeelleess  ccăă  nnuu  ssuunntteemm  îînnttrr--oo  ccoommppeettiiţţiiee  îînn  ccaarree
ppuutteemm  ppiieerrddee  cceevvaa..  CCrreedd  ccăă  aamm  rreeuușșiitt  ssăă  ttrraannssmmiitt  șșii  ffaammiilliieeii
mmeellee  aacceesstt  ssppiirriitt..  FFiiiiccaa  mmeeaa  eessttee  ccaammppiiooaannăă  oolliimmppiiccăă  ddee  jjuuddoo..
AAcceesstt  ssppiirriitt  ssppoorrttiivv  îîll  rreeggăăssiimm  șșii  ttrreebbuuiiee  ssăă--ll  ccuullttiivvăămm  șșii  îînn  tteeaa--
ttrruu,,  lloocc  uunnddee  ee  nneevvooiiee  șșii  ddee  ccoonnddiiţţiiee  ffiizziiccăă,,  ddee  eecchhiilliibbrruu  ppssiihhiicc,,......
ddaarr  ttrreebbuuiiee  ssăă  rreeccuunnooaașștteemm  ccăă  ssuunntt  ddiisscciipplliinnee  ddiiffeerriittee..
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„Mărioară, ești divinâ!
Ione, di vinâ sântim amândoi!”

Sună comic „în dulșele grai moldovinesc”, dar schim-
bând personajele și situaţiile  glumei, ea confirmă un adevăr
consacrat în domeniul artei: Să recunoașem că pentru lipsa de
receptare și înţelegere, de vină sunt și artiștii și amatorii, „de-
gustătorii”, admiratorii artei. Creatorii se străduiesc să fie cât
mai originali și devin deseori ermetici, publicul de obicei con-
servator, respinge tot mai mult neînţelesele mesaje ale artei
contemporane. Și respingerea nu vine întotdeauna din opaci-
tate, ci din obișnuinţa cu un anumit limbaj artistic, cel figurativ
și necunoașterea unei căi de accedere la noul limbaj al artei con-
temporane, în care figrativul a devenit un caz, nu mai este o re-
gulă, nu mai este unic, căci după „babilonia” curentelor de
avangardă de la începutul secolului XX, au apărut „limbile stră-
ine”…

Se ivește și situaţia în care artistul lucrează „la inspira-
ţie”, aceasta însemnând că se apucă de lucru fără să aibă habar
ce-i „va ieși”, adoptând un fel de atitudine dadaistă, lăsându-
se purtat de intuiţii sau contând pe „simţul artistic înnăscut”,
care îl va orienta pe măsură ce lucrul înaintează și lucrarea se
coagulează în minte, aproape simultan cu concretizarea ei în co-
ordonate material-vizuale, un fel de „văzând și făcând”, rudă
apropiată cu banala „găselniţă”.

Un mare istoric de artă Henri Focillon, într-o carte ese-
nţială: Viaţa formelor, care se încheie cu un eseu celebru și des-
eori citat: Elogiul mâinii, afirmă că: „Prin intermediul lor, omul
intră în contact cu rigoarea gândirii. Ele degajează blocul. Ele îi
impun o formă, un contur și, chiar în scriitură, un stil.” Ignorând
adâncimea analizei întreprinse de Focillon în acele pagini, iată
că artistul consideră că prin excelenţă, mâinile lui gândesc, deci
poate lăsa lucrarea în seama lor… Pictorii, graficienii, mai rar
sculptorii (materialul lor brut e costisitor) și niciodată arhitecţii,
practică astfel de metode în care hazardul are rolul șefului de
orchestră; or rezultatele ei sunt de obicei…hazardate. Numai cei
foarte mari reușesc cu adevărat astfel de performanţe și nu în-
totdeauna. Deși artistul contemporan a învăţat demult să ex-
plice, argumenteze și justifice cu tot felul de „teorii” estetice, de
idei și concepte, mesajul, simbolul, viziunea, pe care spune că le-
a înglobat în spectacolul vizual și ideatic pe care lucrarea sa îl
oferă publicului, de multe ori ele ţin de „managementul” său ar-
tistic, sau încearcă de-a dreptul să ascundă eșecul, ori impos-
tura. Pentru artiștii buni aceste improvizaţii sunt doar începutul
travaluilui creator. Uneori, vine însă și critica de artă să caute (și
găsească), ineditul, originalitatea, rafinamentul și subtilitatea
încifrării mesajului, lăudând mijloacele de exprimare a acestuia,
spontaneitatea, metafora polivalentă pe care o încifrează lu-
crarea, pentru cel care știe să o „citească”... Această specie de
artă și de critică funcţionează mai ales în cazul operelor abs-
tracte, dar adevărata operă de artă (indiferent de stil sau
epocă), este o mare sinteză între toate elementele omului-ar-
tist, toată fiinţa lui vibrând, lucrând, arzând simultaneizând gân-
dul, simţirea, sufletul și trupul cu tot cu mâinile creatoare,

pentru a ajunge la fuziunea materiei și spiritului în opera cea
mare, care îl cuprinde pe creator, cuprinde condensat realita-
tea și împletește datele esenţiale ale acestei realităţi cu trăirile
efervescente ale artistului, pe care apoi el intenţionează și
reușește (sau nu!), să le transpună în opera-artefact, pe care o
putem contempla și înţelege prin intermediul a ceea ce numim
limbaj artistic.

Dar să-l lăsăm pe artist, să revenim la publicul larg, fi-
indcă și atunci când creatorul reușește în realizare lucrării sale,
el se lovește deseori de opacitatea receptivă, de atitudinea
uneori agresivă a acelui mare public, care nu vrea să înveţe „lim-
bile străine” ale artei contemporane și vine la expoziţie, la
muzeu, ca într-o plimbare prin oraș, prin mall… Mergi și privești;
din când în când ceva îţi atrage atenţia și poate îţi stârnește un
pic de interes, te oprești o clipă, apoi treci mai departe cu
aceeași nonșalanţă, cu aceeași liniște destinsă ce dorește un pic
de diversitate, de noutate, de insolit, poate chiar ceva inedit.
Când această atitudine se manifestă în contactul cu arta, ea
ilustrează ceea ce numim rreecceeppttaarree  ppaassiivvăă. Tablouri, sculpturi,
gravuri…, defilează prin faţa ochilor și numai câteodată ne
oprim atenţi asupra lor, atunci găsind la o lucrare ceva deosebit,
șocant, prin care ea iese din obișnuinţă, din tiparul mental al
privitorului. Poate fi eticheta ce menţionează un nume de artist
celebru, sau titlul tabloului, care ne lămurește asupra imaginii
(Isus la Caiafa; Portretul Împărătesei Maria Theresia; Moartea ami-
ralului Nelson la Trafalgar….), dar poate fi și un detaliu neartistic,
o ramă, un soclu, sau un spot de lumină ce evidenţiază altfel lu-
carea, tocmai spre a stârni atenţia privitorului pasiv. Acest pri-
vitor/vizitator/receptor, doar privește… Or, degeaba citești
textul problemei de matematică, fiindcă spre a o rezolva trebuie
să ai anumite noţiuni, o pregătire de un anumit grad și tip, dar
să și gândești cu acestea, folosindu-le ca pe niște „instrumente
matematice”, așa cum meșterul își are trusa de scule, mașinile,
utilajele pe care le pune în mișcare, dar și cunoștinţele și expe-
rienţa sa.

Receptorul pasiv vine nepregătit, de obicei e neatent
și nu își „încarcă memoria”, îl animă cel mult o doză de curiozi-
tate… E o receptare superficială ce se oprește la suprafaţă, la
„epiderma” lucrurilor, la aspecte neesenţiale ale artei, ca de
exemplu la partea narativă, anecdotică a unei lucrări, pe care o
vede ca pe ilustraţia unui episod de istorie, de mitologie, de re-
ligie… La un portret e important personajul și ce împrejurări, ce
fapte bune-rele, l-au făcut demn de interes, la un peisaj de unde
este, dacă apar curiozităţi ale naturii, personaje, clădiri, orașe,
sau… „natura așa cum este”. La sculptură se întâmplă cam la
fel; pe cine reprezintă bustul, ce eveniment istoric e comemorat,
ce/cine a prilejuit apariţia monumentului? Arta e considerată
doar ca loisir, distracţie, destindere…

Dar cunoașterea (și cea artistică), începe abia după con-
tactul „empiric”, necesar, dar nu suficient.

Adevărul nu e absolut și imuabil, existând în cuantumuri

Valentin Mureșan
Receptare pasivă, receptare activă, recaptare creatoare

Artă
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diferite (până și minciuna cuprinde fragmente de adevăr toc-
mai spre a fi credibilă) și depinzând de diversele puncte de ve-
dere, perspective și condiţii de abordare și cercetare
epistemologică a acestuia, apoi de diferitele niveluri de parţia-
litate sau generalitate la care ea se limitează. De fapt nici cu-
noașterea nu este uniformă, ci implică grade, straturi și
adâncimi diferite. Esteticianul german Nicolai Hartmann, scrie
că în cadrul operei de artă există o serie de astfel de straturi,
unele sensibile, dar și altele nesensibile, cele sensibile fiind su-
portul celor nesensibile, la care artistul ajunge prin concepţie,
idei, fantezie și imaginaţie, care prelucrate prin viziunea artis-
tică, se coagulează în conţinutul propriu-zis al unei lucrări, în
esenţa ei: „Operele mari de artă își trag tocmai din această ul-
timă adâncime a stratificării măreţia și semnificaţia lor dura-
bilă.” (Estetica, București 1974, p.187). Subsumată operei, dar
ascunsă, inaccesibilă receptării superficiale (ancorată în con-
ceptele și concepţiile gata făcute, tradiţionale, despre artă și
înţelegerea ei), această esenţă solicită o pătrundere de adân-
cime, dincolo de primul strat al percepţiei senzorial-vizuale.
Constantin Noica (Jurnal filosofic, 1944), referindu-se la Heideg-
ger, vorbea de „gândirea în burghiu”, o înaintare spre adevăr,
prin reluări concise și rememorări permanente ale etapelor par-
curse. Este și calea cunoașterii artei, unde receptarea pornește
de la privire (receptarea pasivă), dar pătrunde în stratul mai
adânc, acela al înţelegerii artisticului în coordonatele generale
ale frumosului, dar și în cele particulare specifice epocii, unui
stil, unui autor și unui anume obiect artistic: lucrarea aflată în
faţa privitorului-receptor. Pentru aceasta, interesul trebuie să
treacă dincolo de destindere, de relaxare, de „distracţia ele-
vată”, spre diletantismul de calitate al celui doritor să înţeleagă
și care e deja (măcar parţial), instruit. Cunoscător al istoriei ar-
telor, (fie și numai al unor capitole ale acesteia), având o cultură
generală cuprinzând istorie, religie, mitologie, noţiuni de este-
tică și mai ales iniţiat în „tehnica” receptării operei de artă, deci
a căilor, a psihologiei și mijloacelor de ajungere la o altă treaptă
de profunzime, aceea a rreecceeppttăărriiii  aaccttiivvee. Tudor Vianu în Estetica
sa (cf. ediţia a IV-a, București 1968), a dedicat întreaga parte a V-
a receptării operei de artă  și începe demersul său, arătând că
prim fază este cea senzorială, dar calea spre cunoașterea artis-
tică trece apoi prin etapa contemplării, iar pentru aceasta este
necesară o anume stare de spirit și emoţională, la care se
ajunge printr-o prealabilă atitudine estetică. Artefactul trebuie
decupat din ţesătura ambientului cotidian, a coordonatelor ma-
terial-practice sau pragmatice, izolat și particularizat, numai ast-
fel fiind valorificat sub aspect artistic („…operele de artă nu
devin realităţi estetice decât prin valorificarea lor dintr-un anu-
mit unghi”, p. 301). Această atitudine include însă și o dimen-
siune volitiv-participativă a privitorului-receptor, care urmărește
și pentru sine instituirea unui spaţiu al receptării, a unei stări
de spirit, care poate fi stimulată prin (aut)izolarea sa și des-
prinderea de „bruiajele” din jur. Deci printr-un (auto)control al
propriilor afecte extraestetice și chiar aplicarea unei inhibiţii
asupra conexiunilor intelectuale străine artei, dar care apar fi-
resc și sunt aparent ineluctabile. („Peste lucrarea simţurilor, in-
teligenţa noastră își continuă opera ei de asocieri, subordonări,
interpretări. Dincolo de ceea ce simţurile ne înfăţișează, spiri-
tul nostru adaugă intuiţiile lui intelectuale”. – p. 303). Numai cu
astfel de eforturi se poate produce eliberare de propriul tumult
interior și realizarea unei liniști, a păcii sufletești, necesare des-
chiderii receptive către obiectul estetic, privit și devenit din ar-
tefact, operă de artă („Cine nu se pricepe să facă liniște în sine,
nu poate auzi glasurile artei.” Ibidem). E un fel de pregătire su-
fletească, afectivă, intelectuală, (asemănătoare celei de dinain-

tea pătrunderii în templu, când în vederea adevăratei rugăciuni,
lași pe pag toate „cele lumești”), după care începe celălalt pro-
ces activ al receptării, contemplaţia. Este o puternică concen-
trare a atenţiei și mobilizare a resurselor sufletești și
intelectuale asupra unei lucrări pentru perceperea nivelurilor
de profunzime ale acesteia, operaţiune ce poate ajunge  până la
un fel de intropatie (Worringer), prin descoperirea, intuirea co-
ordonatelor creatoare esenţiale ale artistului și operei sale. Tre-
buie fantezie, imaginaţie, dar și judecată în această încercare
de a rezona cu artistul, de a pătrunde în universul său unic.
Dacă reușim să ajungem acolo, am trecut oarecum dincolo de
estetic („Noţiunea adâncimii în artă este totdeauna produsul
aprecierii ei sub un alt aspect decât cel estetic.” – Vianu, op. cit.
p. 347), acolo unde contemplaţia capătă tulburătoare ecouri spi-
rituale ce ne pot duce spre bulversări și regrupări, ale conștii-
nţei, la rejudecări ale propriilor concepţii și în final la o
adevărată reveleţie, la o coborâre de adâncime până la subs-
tratul metafizic al lucrurilor, al operei. Arta nu se exprimă prin
idei, ci prin imaginmi, dar în cazul marilor opere, ele trimit prin
subtext, prin straturile de profunzime la transcendenţă și la
idee. În momentul revelaţiei, inteligenţa și sensibilitatea fuzio-
nează, judecata pierde spiritul critic și pare a se plia afectivită-
ţii, nu comparând, căutând, calităţi și defecte ale operei, ci
demonstrând-și mereu supremele valori spirituale ale acesteia. 

Se manifestă deci o mare doză de subiectivism, dar și o
intuiţie axiologică majoră în contact cu opera de artă (ce poate
ajunge până la un anumit grad de universalitate), dar pe care
de obicei nu reușim să o descriem în cuvinte, decât eventual
prin metafore și alte expresii poetice, ca atunci când încerci să
explici prin cuvinte revelaţiile muzicii. De-abia aici poate apare
rreecceeppttaarreeaa  ccrreeaattooaarree, aceea care transcende artisticul, încer-
când să „transcrie” arta în alt limbaj (cel metafizic), cam în felul
în care scrie Heidegger despre poezia lui Hölderlin, dezvăluindu-
i profunzimile filozofice subtile și făcându-le mai accesibile ce-
lorlalţi, dar astfel elaborând de fapt o altă creaţie.

Operele pe care reușim să le receptăm creator au rever-
beraţii adânci și ecoul lor persistă în timp, în tranșantă deose-
bire cu cele receptate pasiv. Este adevărat că pentru o receptare
de adâncime, cu atât mai mult pentru a ajunge la cea creatore,
sunt necesare, pe lângă dispoziţiile interioare afectiv-intelec-
tuale și spirituale individuale și amintitele condiţii exterioare.
Or, în muzee și expoziţii se circulă și se vociferează mult, mai
ales în faţa capodoperelor (La Louvre te simţi permanent ca în
gară, iar la Gioconda ai crede să ești la o manifestaţie), dar o altă
condiţie necesară (ca și în cazul muzicii), este repetiţia, reveni-
rea la capodopera admirată, fiindcă receptarea în etape și stra-
turi de adâncime despre care vorbim, se petrece în timp. Cu
fiecare nou contact direct, lucrarea își dezvăluie noi și noi as-
pecte și profunzimi, cu alte și alte rezonanţe în sufetul și mintea
receptorului avizat. Tot Vianu spune că: „Sunt oameni care frec-
ventează în chip intens operele artei, critici și istorici ai litera-
turii și artei care în lungul unei cariere dintre cele mai active
n-au nimerit niciodată atitudinea estetică.” (Ibidem, p. 302), și cu
atât mai mult– adăugăm noi – n-au reușit să ajungă la o recep-
tatre creatoare și o revelaţie deplină dusă până dincolo de es-
tetic.  Este ca în cazul credincioșilor fervenţi, teologi, preoţi,
călugări, enoriași... dintre care foarte puţini s-au putut ridica
până la revelaţia divină, fie și urmând cu stricteţe calea preco-
nizată de Ignacio de Loyola în ale sale Exerciţii spirituale, conce-
pute de el în acest scop. Poate că, așa cum tot Constantin Noica
spunea, pentru receptarea creatoare, trebuie să „ai organul” po-
trivit…
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LLaa  lluunnăă

(A holdhoz)

O fleandură – aleargă după lună.
Bunule Eumene taie-i calea indiscretului, opreşte-i fuga

nesimţită,
Bate din picioarele mărunte, sau cu visătorii, gravii
Ochi căprui să îl ţinteşti încât să îngheţe sufletul în el…
Porunceşte-i liniştea.
Doar tu eşti stăpânul pe drumul tău în noapte 
Şi pentru tine e populată noaptea.
La tine se ridică şoapta, treblăbuitul bunicuţei… şi cei fără

bani de ulei
Acul cusătoarelor sărace dansează pentru tine noaptea 

în faţa geamului, -
Monştri prietenoşi ai nopţii, hoţii hoinari şi furia goală a 

harpiei
Tu eşti creatorul minunat al acestora, Plutitorule, - 
Şi mama mea eşti tot tu. Eşti mama mea, - uite, pe cealaltă, 

cusătoarea o reneg…
Mama mea luna… m-am născut din tine, este secretul meu: 

din braţele tale, -
Tu m-ai dădăcit… de aici lumina neagră, ce mi se revarsă din 

inimă necontenit,
De aici blestemul, viaţa-mi fără foc, rigiditatea, snopii de raze 

din noapte
De asta îmi sunt negri. – Şi voi care de atâtea ori m-aţi chinuit
Fără inimă şi aţi strigat după mine specie insuportabilă şi 

multe alte injurii,
Iată vă las, - pentru că am păşit pe culmea întunericului, 

la mama, acolo
Unde durerea doar îmi sporeşte strălucirea, 
Unde îmbătat de sine plutesc… sau mă leagăn şi mă revărs,
Dar nu vouă, niciodată nu vouă vi se va adresa mândrul meu 

zâmbet.

AAmmiinnttiirrii

(Emlékezetül)

Picioarele voastre nu mai au putere,
Să se plimbe pe bulevardul Jόzsef. Aţi murit demult.
Şi cu voi prieteni a murit Râsul şi miile 
De frumuseţi şi de gusturi ale inimii, -

Cum fierbea strada cu voi! – aşa îmi imaginez:
Se aplecau mai jos acoperişurile şi bătrânele
Ciori de cincizeci de ani se ridicau noaptea în cuib
Şi râdeau de voi. – 

Urma paşilor voştri împiedicându-mă o căutam nu demult,
Plângând arătam unele dale: uite, parcă aici a îngenuncheat 

Árpád
Acest melancolic, copil trist, declarând prin poeme iubire 
Unui hâtru netrebnic, -

Şi mai încolo făcea roata ţigănească Frigyes, Eroul
Iar blândul Dezső aici se plângea
Unei femei în noapte, că nu-l las să doarmă
Chiar eu, cel mai trist, -

O, poţi dormi deja Dezső, piatra mai rămâne,
Dar voi aţi zburat deja, urma paşilor s-a transformat în aburi
Şi lacrimile în nori de toamnă, -

O, bătrâneţe pribeagă şi posacă nu va fost dată,
Ca un vârtej v-aţi dus în goană.
Băieţi buni pe unde bateţi străzile, ştrengarilor?
În ce tunel v-aţi pitit de mine?
Vă jucaţi de-a-scunselea şi mă furaţi cu un ochi?
Cine se opreşte în baston la colţuri de stradă îngândurat 
Şi vă petrece lung?
Cine plânge şi plânge după voi? Vă spun: un om îmbătrânit,
Inima-i obosită, iar paharul cu vin îl ridică tremurând,
Dar ştie să-şi aducă aminte. Ascultaţi aici: într-o dimineaţă
Chiar aici stăteam, câini alungaţi, încremeniţi în ceartă
Şi s-a ivit soarele, răsuna zarea, apoi a crăpat.
Şi din dreapta, şi din stânga 
Cântau coruri cântecul zădărniciei.

PPssaallmm

(Zsoltár)

O, Doamne, cât rău îmi fac —-
Sunt liniştit, mă tem, mă retrag în loc strâmt, într-un colţ 
Şi vin după mine, cu bâte fumegânde mă împung cumplit,
Trupul meu înfrigurat îl trag în apa îngheţată —-

O, Doamne, eu, eu nu doresc să mă mişc —-
Eu vreau să şed tremurând pe un loc mărunt, eu mă tem de 

complicaţii:
Şi cu hainele mele curate, Ipocritul mă împinge cu degetele în

baia de miere
Şi ies şi trăiesc în mizerie —-
Eu, eu nici să plâng nu vreau: şi fântâna

Füst Milán 
Traduceri
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Adâncă a ochilor aruncă apa şiroind —-
Mi-e silă de respiraţia altuia şi-mi spăl des mâinile —-

Astfel, de ce trebuie să ne atingem, de ce trebuie să trăiesc, 
de ce nu-mi desfac

Patul veşnic, curat, răcoros îngeri curaţi? —-
Sau de ce, cu o muşcătură de câine nu pot să-i alung din mine

pe toţi? —-

AAuuttooppoorrttrreett

(Önarckép)

Vreau să fiu şi eu un bătrân
Cu mintea întortocheată şi uscăţiv, aşa ca Domnul…
Şi dacă mi-ai cere să dau socoteală asupra copiilor, 
Voi întoarce capul cu dispreţ…
Pentru că nu am copii, nu am avut parte de aşa bucurii,

- ca măgarul arăbesc
Care mirosind ţărâna pământenilor, brusc s-a îndreptat spre

o cărare nouă, -
Aşa am pornit şi eu cândva pe calea mea sigură.
Şi nu am ales nici eu calea fericirii, - ci a deşertului pustiu,
Unde solul este roşu şi nu pasc turme, -
Acolo se va vedea, cine ce poate?
Şi dacă Tatăl ceresc nu va da mană, voi rezista?
Şi mă voi tângui de sete?
Şi de pribegie că am pribegit?

Şi în toată cunoaşterea noi cunoaşteri căutam
Şi în glorie, glorii mai mari
Şi unde cerul era luminos, mai mare luminare
Şi mai fierbinte ca îmbrăţişarea femeii şi mai mult întuneric…

Văd că nu voi mai fi om bătrân.
Acum să mai continui ce am început? – O vai, 

- aş striga poate dintr-o fereastră
Dar mi-e teamă de ironii şi mă ascund în mine.
Mă ţintesc patru pereţi încinşi, -
Supărarea purpurie a lui Dumnezeu, -
Voi pleca încet dând din cap.
Şi ca cel ce poartă demult moartea în suflet, -
Arendaş păgubit, slugă bătrână, jignită
Ca cel ce s-a dus să caute un judecător, dar nu a găsit.

EEssttee  sseeaarrăă

(Este van)

Până să areţi spre mine: nu mai sunt.
Ca steaua ce cade sub privirile şovăitorilor: aşa mi-a fost viaţa.
Aşa repezită a fost desigur, aşa iute şi împrăştiată această 

existenţă…
Sigur nici nu pot crede că această dezordine,

Această harababură din mine, această claie peste grămad
a fiinţei mele acum se va ordona.

Se va rândui? – răspunde dacă poţi.

În jurul meu se-nserează pretutindeni cerc larg.
Şi cerul se dilată, pământul este mai rotund
Iar ce era nesemnificativ: se absoarbe.
Doar un zumzet persistă: este seară.
Doar un deget arată spre cer, acolo mi-e calea, totuşi acolo,
Pentru că am fost bun.
Pentru că rău n-am putut fi… acele porunci măreţe
Nu le-am spart, chiar de mă-ndoiam…
Aşa a fost? Răspunde dacă poţi.
Şi cerul înnorat se va deschide să mă bucure, - 
Un strop de seninătate, totuşi mi se cuvine…

În depărtare, acolo unde se înalţă Pacificul
Şi luceşte ca spatele unei balene uriaşe,
Acolo mi te închipui insulă verde şi umbrele-ţi verzi, -
Unde nimic nu mai este. Acolo se întoarce încovoiat
Pământul spre neant. Du-mă încă până acolo.
Voi găsi şi o patrie înaintea sfârşitului, eu pribeagul. Poate,

auzind că vin,
Cei pe care-i visam vor fugi înaintea mea. Deja mă aşteaptă 

acolo…şi asta mă încântă.
Aşa va fi? – Răspunde, dacă poţi.

SSccrriissooaarree  ddeesspprree  ttiinneerreeţţee

(Levél az ifjúságról)

Era linişte mare şi întuneric greu după ploaie,
Şi brusc, ca viziunea blestemaţilor,
S-a ivit de după Alpi
Şi brusc a tulburat pacea şi bachicul nostru suflet adormit:

Uriaşa lună, - 
Aşa sumbră n-a fost niciodată.
Ca iapa luminată neliniştită, împroşcând aburi
Galopa deasupra văii, iar inimile
Au fost cuprinse iar şi iar de o sălbatică emoţie,
Nici unul nu-şi mai găsea locul, - toţi îşi căutau perechea
Şi iată: nu avea pereche nimeni…
Şi asta am realizat abia acum în noapte asta stranie…
Şi s-a amplificat alergătura şi dezordinea:

Încât a trebuit să legăm în pripă patru cai puternici şi cu acest
car mare

Fugăream nori, stele
Noi goneam prin culmi şi văi şi i-am trezit cu mare larmă 
Pe adormiţii nopţii. – Totuşi, of unde?
Unde duce tot acest foc? – Noaptea-i nemărginită!
Şi ca mânat de strania patimă sfinţită de inspiraţie:
Mulţi oameni plângeau între noi, mulţi pomeneau deja ziua

morţii
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„Desigur vârsta fragedă…” – Noi i-am fi cuprins capul 
încărunţit

Şi am fi plâns probabil, ca servitorul smerit…
Iar luna mergea între timp pe ale ei cărări —-

Oh lună plină melancolică, cu ochi mari, paiaţă a nopţii, 
Ai fost oare femeie cândva şi revii pe întinsele
Câmpii, unde domneşte deasupra eterna linişte…
Iar de la trista ta privire tinereţea
Se cutremură şi aproape se deşiră…
Cine ştie de ce ne priveşti cu atâta reproş?
Şi de ce te duci în tăcere pe alte meleaguri?

VViiaaţţăă  vveeşşnniiccăă

(Örökélet)

Din pârjol este scăpare,
Poţi fugi de hoţi departe,
De cuţit iute asasinul piere,
În zi de toamnă să-l îngroape,
Iar ale nopţii umbre
Razele dulci le alungă:

Dar vai, scăparea de sine
Nu-i pe pământ nici sub pământ!
Eşti rodul propriului gând,
Pe veci tovarăş, candelă pe mormânt…

Şi vai, eşti propriul amor trist…
Şi a ta veşnică singurătate …

Om, păcătos, trist aventurier, 
Ţi-am contemplat destinul:
În cerc de prieteni te retragi,
Te ascunzi în mormânt tăcut …
Şarpe eşti tu, apoi pasăre…

Desigur, te cobori în tăcuta ţărână 
Şi mai jos, sub mormânt
Degeaba te-ai coborî:
Nu-i moarte veşnică pentru tine.

Traduceri deTraduceri de CSIKI ATTILACSIKI ATTILA

Iar unii şi-au îndreptat pistolul spre inimă:

Oh inimă, extaziată de propria voce şi solitară
Şi, oh dragule, vechiul nostru primar, blând ca regele albastru

al viselor…
Oraşul a rămas în urmă, - am întâlnit şi păsări somnoroase,
Le-a trezit şi pe ele potopul lunii, ce luminează şi cuibul, 

- au crezut că iarăşi e zi…-
Apoi au rămas şi păsările în urmă, şi portul şi paznicul cu coc
Şi s-a ivit deja în faţa noastră digul, iar jos apele căzând şi 

fluviul neîmblânzit
Şi degeaba am vorbit
Şi degeaba gonea după noi aşa o mulţime, -
Servitorii buimaci din castelele îndepărtate:
Ucenicii bucătari îngroziţi, soldaţi cu lumânări, ca sfinţii
Degeaba făceau semne cu mâna…
S-au auzit mai apoi şi tobe,
Gravă, liniştită – cu sunet înălţător, o trompetă vioaie, 
Aerul tremura – cânta deja în jur
Şi copacii… Şi degeaba mă rugam 
Şi paznicul degeaba striga, -
Ceilalţi, ca bolnavul care ale trupului chinuri
Nu le mai suportă şi e gata să sară:
Loveau necontenit caii înspumaţi
Şi îi mânau cântând spre fluviul neîmblânzit…

Dar primarul tocmai umbla pe diguri, cu faţa de copil, 
tomnatic,

Bătrân cu blană de castor, - era blând ca toamna…
Îl cunoşteam: şi înţelept, - cap nobil şi mândru, -

Şi ca o statuie în reverie, gânditor veşnic…
Dar noaptea era în zenit cu totul ce se zvârcoleşte în ea,
În asemenea momente, ştim, se odihnesc…
Deasupra noastră stelele devin grele
Şi dincolo de râu s-au aprins lumini de zâne: câteva felinare

galbene…
Iar sus luna pălea —-
Şi iată cântecul s-a terminat şi gata.

Primarul! – strigasem eu, dar nu mai era nevoie,
Mulţimea s-a oprit singură lângă bărbatul bătrân…
(După marele cântec a urmat în urechile noastre
O linişte surdă şi mare…)
Apoi l-am salutat, precum cândva pe tata, copii fiind
Şi am râs mult, să nu creadă cumva că sunt probleme…
Am spus că am petrecut puţin, iar vinul
S-a ridicat la cap. – Iar înţeleptul a spus: „vârsta!”
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Ferestrele acoperite cu mai multe rânduri de tul atrăgeau
privirea în mod sigur nu doar pe dinafară, ci şi pe dinăuntru.
Peste ani, locuitorilor casei le producea o indignare, care parcă
îi ţinea laolaltă. Eu locuiam alături. Apropierea mea era una
acustică. După perete, domnul Luhn cânta muzică de cameră.
Mai ales în acea profunzime a nopţii, ce nu-şi afla consolare, nici
din ecourile serii, nici din anticipările dimineţii. Bucăţi din so-
nate, concerte la vioară şi coruri. Atât fragmente care cereau o
schimbare de stări, mai înalte şi mai dificile, cât şi cântece sim-
ple, a căror vibraţie dizolva contururile obiectelor. În pauze,
urmau sunete zbuciumate, cărora nu le puteam defini exis-
tenţa. Părinţii mei se enervau când le povesteam despre aces-
tea şi au propus un schimb de camere, cu care eu nu am fost de
acord. De la şapte ani am început să fac o gaură în tencuială, ca
să pot să ajung cândva de partea cealaltă. Pe atunci, tatăl meu
râdea şi spunea că între domnul Luhn şi noi s-ar afla un perete
care se trage. 

Când mă trezeam, aveam liniştitorul sentiment că viaţa cur-
gea mai departe. Niciodată ziua nu murea. Aşa eram eu, aşter-
nută în muzică, o copilărie întreagă. Când dormea domnul Luhn
nu ştiu. Oamenii din casă cobeau că ar fi acceptat în orchestra
de amatori a oraşului, pe ultimul pupitru al viorii a doua. Eu, în
schimb, îl luam drept virtuoz şi doream să fac ore de vioară.
Acum, tatăl meu nu mai râdea. Părinţilor mei la era peretele
dinspre domnul Luhn prea subţire şi căutau să-mi respingă do-
rinţa sub un pretext oarecare. Nu ştiu dacă ei se gândeau serios
la o posibilă trecere prin spaţiu.

Era mic şi monosilabic precum numele lui. Niciodată nu pri-
mea vizite, da, nimic peste o legătură telefonică, aşa a hotărât.
Numai cu mine sta de vorbă ocazional pe stradă şi mă asigura
că va cânta mereu numai cu amortizorul, în surdină, ca să nu-mi
deranjeze liniştea nopţii. Timpul marilor lui apariţii pe scenă era
oricum trecut.

Mai târziu am aflat că era contabil. Eram dezamăgită. Ce-i
drept, nu prea aveam habar ce făcea un contabil, dar îmi închi-
puiam că e ceva cu totul lipsit de pasiune. Poate de aceea târia
vioara cu el, ca şi când ar fi mers cu ea de mână. Câteodată
părea că alunecă pe gheaţă şi îşi întindea mâinile ca-ntr-un echi-
libru. Poate că puternicul corp muzical îi împrumuta omului slab
o cantitate cu care să se poată compara. Apoi arăta din nou de

parcă ar vrea să ţină vioara în mână ca un baston de dirijat.

Luhn ajunse la vârsta la care strădaniile nu-i mai foloseau la
nimic, doar îi amânau căderea. Căderea timpurie a părului l-a
făcut pe contabil să nu se mai gândească la acest lucru. Pro-
porţional, cu cât eu deveneam mai mare, el se făcea mai mic.
Încerca tot mai puţin să fie drăguţ cu mine. El ştia bine că oa-
menii mici nu puteau să fie drăguţi fără să se străduiască mai
mult. Şi cei în vârstă cu atât mai puţin. Mai ales faţă de sexul
opus. 

Într-o zi a sunat la el. Am tras cu urechea atenţi, pentru că nu
cunoşteam soneria de la uşa lui. A sunat repetat. La a cincea
sau a şasea oară, mama a apăsat pe clanţă şi s-a înfiinţat în casa
scărilor. Eu am urmat-o. Tata era într-o delegaţie şi nu ne putea
apăra la nevoie, chiar dacă eu aşteptam să se întâmple. Eram
uşurată când numai o persoană urca scările. Şi că această per-
soană nu era bărbat.

Era o apariţie dintr-o altă lume. O divă. Neobişnuit de mare
şi de frumoasă. Nu părea să fie nevinovată de frumuseţea ei.
Asta-mi plăcea la ea. Dar nu era potrivită pentru casa noastră.
Şi deloc în faţa uşii lui Luhn. Femeia ştia ceea ce şi noi ştiam: că
el era acasă. Nu era necesar să fie insistentă. Mai degrabă mi
se părea a fi inaccesibilă. Inaccesibil însă rămânea Luhn, în timp
ce el nu deschidea. În schimb, insistentă era femeia, care bătea
la uşă, ca şi cum bătutul ar fi fost un semnal  mai obligatoriu
decât soneria, şi care apoi se uita prin vizor. În imaginea ei, noi
eram de partea cealaltă, care crăpam uşor uşa, ca un fel de pu-
tere supremă peste locuinţa lui Luhn. Lumina galbenă de pe
casa scărilor părea să se intensifice şi cu timpul făcea ca totul să
devină rânced. Chiar şi această frumoasă femeie. Când noi am
văzut că ea a renunţat şi că uşa de jos s-a deschis, imediat
umbra lui Luhn a trecut repede prin hol. Mama n-a vorbit cu el.

Noaptea, m-am trezit după un ciocănit şi un scârţâit, urmate
de o linişte neobişnuită. Liniştea a durat. Neliniştită, eram
atentă în dimineaţa următoare, dacă Luhn părăsea casa ca de
obicei. A făcut-o.

Cântatul la vioară însă s-a potolit începând din această zi. De-
odată, noaptea, eu ascultam liniştea. Era aşa de tare, încât nu
puteam să dorm. În zadar aşteptam mica muzică de noapte. Şi

Birgit van Der Leeden 
Peretele care se trage
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tantă reţea care cuprinde literaţi şi artişti. 
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zgomotele zilei sunau aşa, de parcă erau natura care curge. Mai încet. Mai şovăit. Poate că ziua nu fusese decât anexa cân-
tării. Câteodată mama mirosea în faţa uşii lui.

Acest miros ciudat, spunea ea. Nu putea fi un miros urât de putrefacţie. Gândeam pe atunci. În cele din urmă, Luhn mer-
gea mai departe, zi de zi şi noapte de noapte.

Luni mai târziu m-au ajuns grijile. Într-un sfârşit de săptămână am observat tăcerea totală a peretelui. Toate zgomotele
au murit. Dacă mă gândeam înapoi, peretele devenise mut de mai multe zile. N-am mai auzit nicio mişcare în faţa uşii. Con-
statarea mea venea cu o oarecare întârziere, ca atunci când ceva destinat a fi de neobservat începe deodată să i se simtă
lipsa. Nopţile ascultam liniştea, în timp ce nu mă mişcam, respiraţia mi se oprea şi puneam uneori urechea de perete ca un
stetoscop. Încercam să cercetez dacă într-un strat adânc al acestei linişti nu se afla o ultimă ezitare. Apoi mi-am dat seama
că liniştea era pe cât se poate de adevărată. Dacă domnul Luhn trăia, ea era un moratoriu.  Mai clar el nu putea să vor-
bească. Trebuia să acţionez. Cum lipsa lui era simţită şi de la birou, administratorul a dispus să se spargă uşa.

Luhn trăia. Adică, trupul lui. Aşa stând lucrurile, el nu era în pericol. Din pragul uşii observam cum era tras afară pe o targă.
Buzele-i tremurau; nu era în stare să vorbească. În opoziţie cu imaginea ciudată şi aranjată a lui Luhn, camerele depozitau
resturi şi gunoaie. Adăposteau ceea ce devenea alterabil şi de nesavurat. Fructe şi pâine mucegăite. Ambalaje a tot ce se con-
sumase. Luhn e beat, Luhn e beat, răcneau copiii, la aruncarea sticlelor de ţuică şi de bere. Doamna Packheiss, a cărei lo-
cuinţă dădea spre curte, vis-a-vis cu groapa de gunoi, dezvăluia că ea s-a uitat deseori în buncărul lui Luhn. Şi că acesta era
mereu gol. Exagerat de gol. Să ne imaginăm: un bărbat, care nu are nimic de aruncat. Care nimic nu poate arunca, adăugă
domnul Wetzel de la parter. Totuşi, el a aruncat tot, contrazicea administratorul. Totul a risipit, spunea domnul Wetzel.

Dacă ne întoarcem la acea misterioasă femeie – şi el a făcut referire la ea -, eram următorii ei şi-i ceream administrato-
rului să ne pună la punct locuinţa. Aveam şaptesprezece ani, dispus pentru căutare şi înţelegere şi doream să aflu cealaltă
faţă a tinereţii mele. Pentru prima dată treceam pragul lui Luhn. În timp ce mama mea aduna lucrurile stricate, eu strângeam
atentă ce era de păstrat: note rupte şi scrisori începute. Bucăţi de vioară, la care el i-a rupt gâtul. Coarde, arcuş, alte bucăţi.
În secret, am băgat amortizorul în buzunar. Pe acel perete, pe care noi l-am împărţit, stăteau mărturie douăsprezece foi de
calendar, fără imagini, dintr-o existenţă contabilă a ultimilor ani. Fiecare spaţiu pentru câte o lună era tăiat cu o carioca
roşie. O linie prin toate zilele, pe care Luhn le rezolvase sau ele îl rezolvaseră pe el. Numai un singur câmp era rămas liber.
Era acea zi, în care începea cursa abruptă a liniei de cădere?

Pe noptieră era o fotografie. Dintr-o lumânare care a ars rămăsese numai mucul. Singur şi negru. Fotografia îi arăta în
faţa unei orchestre. Chiar se ţineau de mâini. Chiar el era cel care ţinea bastonul de dirijor. Totuşi: contabilul lângă virtuoză.
Chiar vibraţia părea îmblânzită, în orele  impresionant de emoţionante poate de o mare nevoie, ca şi contururile posibilului
să se dizolve. De ce el nu a deschis?  La şaptesprezece ani nu ştiam despre deplasarea inversă a sentimentelor şi a compor-
tamentului. Cât de uşor ar fi putut să ardă aici, mi-a întrerupt mama gândurile, apoi s-a uitat l-a mucul încremenit în ceară.

Cu un vecin râzi. Cu un prieten plângi. Cu domnul Luhn n-am putut nici să râd, nici să plâng. Prea târziu am ajuns de cea-
laltă parte a peretelui. Mă voi îngriji de el, anunţam eu, când dădeam jos rândurile de tul, care ţineau privirea captivă şi în-
chideau ziua. Mama s-a uitat la mine îngrozită.

Traducere și prezentare,

ELENA M. CÎMPANELENA M. CÎMPAN
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GGUUVVEERRNNAANNŢŢIILLOORR  PPOOPPOOAARREELLOORR  

(din: G. Papini, Lettere agli uomini del Papa Celestino VI°, Firenze,
Vallecchi 1946, p.115-126)

FFrraaţţiiii  mmeeii,,  ffiiiiii  mmeeii,,

nu mă adresez vouă pentru a vă cere ajutor, ori pentru a re-
vendica drepturi. De ajutorul vostru nu am trebuinţă, căci ar fi
unul de ordin material, iar materia nu e domeniul meu. Drep-
turile mele, preeminente alor voastre, emană din tăria lui Hris-
tos și sunt scrise, odată pentru totdeauna, în Noul Testament.

Biserica a văzut adesea în voi, patronii servili ai oamenilor,
fraţii ei de arme, rivalii, ori vasalii ei. Voi sunteţi pentru mine,
cu toate acestea, nefericiţii de compătimit și rătăcitorii de în-
drumat.

Nu vreau armele voastre, căci nu mă tem de nimeni, decât
de Dumnezeu. Nu caut o alianţă cu voi, care ar fi, aproape în-
totdeauna, nefastă pentru biserică. A cărei vigoare va fi, întot-
deauna, dragostea oamenilor simpli, nu blasfemia religiei ca
instrumentum regni. Dacă biserica este creată și voită de Dum-
nezeu, atunci nici o persecuţie nu o poate slăbi, nici o forţă
umană nu o poate distruge. Iar dacă Dumnezeu îngăduie, sau
voiește, ca eu să-mi vărs sângele, înseamnă că El dă bietului
meu sânge preţ de schimb pentru mântuire.

Dar nici nu vă privesc ca dușmani. Chiar dacă voi mă urâţi și
mă combateţi, eu am datoria și înclinarea de a vă iubi.

Și nici nu pretind că principii și liderii naţiunilor îmi sunt su-
puși mie ca vasali. Dat fiind că tot pământul aparţine lui Dum-
nezeu, ar fi necesar, dar și corect, ca acesta să fie guvernat de
Vicarul lui Hristos, dar o astfel de autoritate trebuie să fie pre-
gătită de o metamorfoză, de o convertire a sufletelor, înteme-
iată pe voinţa și consimţământul popoarelor. Nu poate fi doar
o simplă proclamaţie ideală sau, și mai rău, un omagiu interesat
și ipocrit al suveranilor.  Mi-aș dori să ajung în toate inimile, nu
să fiu mai marele  vasalilor nedemni de încredere. 

Sunt Vicar al lui Hristos și datoria mea este să  gândesc ase-
menea Evangheliei. Hristos a refuzat oferta pe care i-a făcut-o
Satana, de a fi stăpânul tuturor împărăţiilor pământului și, mai
târziu, să fie făcut rege. A preferat coroana de spini, pe care nici
o revoluţie nu i-o poate lua, căci ea stă fermă pe creștet chiar și
atunci când furtuna este în toi, iar spinii ei intră tot mai adânc
în tâmple. 

Hristos a poruncit să i se dea Cezarului ce este al Cezaru-
lui. Dar ce a fost lucrul pe care a poruncit să i se deie? Un disc

mic din metal, care avea imprimat profilul unui om: așadar mai
puţin decât nimic. Lui Dumnezeu în schimb îi suntem datori su-
fletul, creat după înfăţișarea Creatorului, sufletul care poartă
imprimat chipul Dumnezeului – Om și valorează infinit mai mult
decât toţi arginţii pe care-i împrăștie monetăriile voastre. 

Când Satana i-a oferit lui Isus împărăţiile pământului, chiar
n-a fost pe de-a-ntregul fanfaron, dacă ce spune Sf. Pavel este
adevărat, căci pământul aparţine Principelui acestei lumi. Prin
urmare voi aţi fi, într-un anume fel, vicarii lui Satana, iar dacă
dregătoria voastră vine de la un stăpân atât de teribil, socoteală
însă, va trebui să daţi unui alt suveran. Oamenii vor trebui să
vă fie obedienţi atâta vreme cât nu vor da ascultare deplină lui
Hristos. Regatul vostru este pedeapsa nesupunerii și s-a creat
din trufie. Regatul vostru, a fost o urmare necesară păcatului și
își are rădăcinile principale în răutatea multora și în frica tutu-
ror. Dacă oamenii ar trăi după legea Tatălui și s-ar iubi în dra-
gostea Fiului, n-ar mai fi nevoie de judecători, de soldaţi, de
conducători. Omenirea ar renunţa la voi toţi, de asemenea și la
cei care se împodobesc cu hlamide și hermelină, la  cei cu fracuri
negre, ori uniforme marţiale.

Înaltul spirit al sfântului Augustin, a dovedit că Dumne-
zeu a îngăduit autoritatea regilor pentru a ţine în frâu instinc-
tele nefaste ale omului. Cu alte cuvinte, puterile temporale sunt
la origine una dintre consecinţele cele mai înspăimântătoare
ale păcatului originar. Omul, după căderea din Eden, devine hoţ
și ucigaș, imitându-l pe Cain și ajungând vasal al lui Caco. Astfel
că a fost necesar să fie ridicaţi în fruntea comunităţilor oamenii
puternici, care erau autorizaţi să recurgă chiar la tâlhărie și la
asasinate, în scopul de a preveni, sau de a pedepsi jaful, ori asa-
sinatele supușilor. Sunteţi, va să zică, necesari pentru mulţi din-
tre supușii voștri, dar doar în temeiul că îmblânzitorul este
necesar animalelor sălbatice, temnicerul deţinuţilor, santinela
prizonierilor, cămașa de forţă nebunilor. Dacă oamenii vor în-
ceta să fie fiare pentru a deveni creștini, devenind liberi întru
Hristos, aţi deveni astfel de prisos, indezirabili și puși pe liber.
Atunci când toţi se vor bucura de libertatea copiilor lui Dumne-
zeu, domnia voastră se va sfârși. Va exista o singură călăuză, îm-
puternicitul lăsat de Hristos pe pământ. Iar atunci, papii,
nemaităinuiţi de umbrele voastre, pe care doar amurgul le face
gigantice,vor putea, în sfârșit, conduce împărăţia promisă a ce-
rurilor. 

Suntem încă departe de ziua aceea și până atunci, voi tre-
buie să existaţi și să guvernaţi. Să fiţi ascultaţi și să cereţi a fi
ascultaţi. Dar pentru asta să nu vă împăunaţi. Și să nu vă închi-
puiţi că sunteţi deasupra celorlaţi oameni, pentru că profilele
voastre de pe monede se șterg sub nemiloasa apăsare a dege-
telor cămătarilor, iar chipurile voastre sunt acoperite de ștam-

Giovanni Papini
Scrisori ale Papei Celestin al VI-lea către oameni
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pila uleioasă a poștei.Nu sunteţi, precum probabil vă imaginaţi
și cum vă spun lingușitorii, adevăraţii stăpâni ai pământului. Nu
sunteţi, în realitate, decât supraveghetori temporari și nesiguri
de legi schimbătoare, de frontiere instabile și triburi nestator-
nice. În viaţă trebuie să daţi socoteală popoarelor, iar după
moarte lui Dumnezeu. Dacă veţi fi buni, veţi fi servitorii și victi-
mele supușilor voștri; dacă veţi fi perverși, veţi trăi sub teroare
și veţi sfârși în infamie. De cele mai multe ori, în ciuda aroga-
nţei și înfumurării neghioabe, nu sunteţi altceva decât mario-
nete înzorzonate în mâinile camarilelor care vă susţin precum
frânghia spânzuraţilor. 

Dar responsabilitatea voastră e mare, în ciuda puterii pre-
care a celor puternici. Voi nu ascultaţi îndeajuns vocile popoa-
relor voastre, nu reflectaţi suficient la sărăcie, la lipsuri, la
suferinţe, la neliniștile celor mulţi și săraci, la  oamenii umili
care umplu cetăţile voastre; în liniștea nopţii, nu vă plecaţi ure-
chea să auziţi  gemetele și blestemele care se ridică asupra
voastră și asupra alor voștri. Voi îi oprimaţi și pe cei săraci, îi tul-
buraţi și pe cei răbdători, îi privaţi de libertate și pe cei singura-
tici, sacrificaţi și pe cei nevinovaţi. Vi se furnizează, pentru a
legitima toate nedreptăţile, cuvinte de ordine, mituri și sloga-
nuri, teorii și steaguri în culori frumoase.
Dar nu toată lumea se mulţumește cu cântece și  trompete, nu
întotdeauna formulările pline de emfază pot ţine loc de pâine și
pace. Sub pretextul de a salva viaţa cetăţenilor, le puneţi în
cârcă sarcini insuportabile, astfel încât în cele din urmă, viaţa
însăși devine supliciul care nu mai merită să fie apărat. 

Sunteţi, adesea, actori excelenţi și prestidigitatori. Știţi să
ascundeţi petele de sânge sub purpură, ghearele sub mănuși
de pluș, copitele sub cizme de Matamoro, blana de vulpe sub
uniformă. Însă, din păcate, vă lipsește una dintre cele mai alese
facultăţi umane: imaginaţia. 
Credeţi că sunteţi iubiţi atunci când sunteţi toleraţi, credeţi că
sunteţi temuţi atunci când sunteţi urâţi, credeţi că sunteţi glo-
rificaţi atunci când sunteţi adulaţi. 
Dar, mai ales, nici nu vă puteţi imagina ce ar putea deveni re-
gatele voastre dacă voi în loc să fiţi vicarii lui Satana, care ros-
tesc în zadar  numele lui Dumnezeu, v-aţi amintiţi uneori, și nu
doar ca artificiu oratoric, că sunteţi creștini. 

Vedeţi și voi în ce stare înspăimântătoare aţi adus întreaga
lume, în ciuda înţelepciunii consilierilor voștri, a raţiunii voastre
politice, a bogăţiei și îngâmfării voastre, a mândriei, a armate-
lor voastre. Sunt doar puţini, așa se spune, care ar trebui să fie
acuzaţi de atari distrugeri și chinuri, iar acei puţini sunteţi voi și
numai voi. 
Nu este adevărat, dar este teribil de adevărat că partea voastră
de vina este cu mult mai mare decât cea a sacerdoţilor. Dum-
nezeu tolerează și îngăduie puterea voastră, drept remediu im-
perfect pentru imperfecţiunea sălbatică a oamenilor, dar nu vă
va ierta lacrimile nevinovaţilor, sângele, plictisul, ura, suferinţa,
nenorocirile care transpar din paginile analelor voastre.Vei da
seamă pentru toate astea și începeţi de pe acum să plătiţi. Sun-
teţi vinovaţi, dar sunteţi și nefericiţi. Cu toate astea, cel mai in-
tens sentiment pe care mi-l inspiraţi, este mila.
Sub draperiile voastre somptuoase descopăr în fiecare zi nefe-
ricirea voastră demnă de compătimit. Voi plătiţi firimiturile de

putere cu nemăsurată sclavie; plătiţi măreţia grandorii cu te-
roarea fricii și suspiciunii. Servilismul celor care vă înconjoară,
ca să stoarcă cât mai mult nu  pentru a servi, alimentează iluzia
voastră de putere și vă alimentează mândria.
Beţia puterii, mai puternică decât cel mai tare vin, duce la im-
becilitate ori la furie, adică la demenţă; care e capitulare și
moarte.

Tentativele de orgoliu, de răsfăţ și de samavolnicie sunt la
voi scuzabile, deoarece preferaţi ușurinţa și impunitatea. Sun-
teţi pedepsiţi, aproape întotdeauna, de incapacitatea de a mu-
lţumi oamenii; care sunt prin natura lor nesupuși, refractari și
indisciplinaţi. Sunteţi pedepsiţi de invidie, de ridicol, de ura
mută a supușilor voștri, care devin de multe ori călăii voștri.
Sunteţi pedepsiţi de plictisul reprezentării forţate, de ignorarea
adevăratelor sentimente ale altora, de trădarea acelora care că
binecuvântează.

În realitate, voi îmi inspiraţi o imensă mâhnire.
Și pentru că sunteţi dușmanii mei, deși nu o știţi întotdeauna,
eu vă iubesc. Și pentru că vă iubesc aș dori să vă fac soarta mai
blândă. Am să vă învăţ ceea ce toată lumea știe, dar toată lumea
uită: nu poţi fi fericit decât făcând pe alţii fericiţi. Cum puteţi fi
iubiţi dacă puterea voastră, prin forţa împrejurărilor, se de-
monstrează popoarelor, aproape întotdeauna, sub formă de
ordin, de ameninţare și de pedeapsă? 
Mulţi nu cunosc guvernele voastre decât sub formă de jandarm,
temnicier, călău, ofiţer la recrutare și la regiment, colector de
taxe, inchizitor, prohibiţionist.
Astfel statul apare în ochii majorităţii ca un monstru, care are ca
unic organ intern un pântece. Un Polifem, care nu are nici un
alt organ, decât gura, un uriaș cu cincizeci de capete care se fo-
losește de braţe ca să-l răpească și să respingă. Un căpcăun as-
cuns, care poate lua cetăţeni, chiar dacă sunt inocenţi, bani,
libertate și viaţa.

Voi ar trebui să vă gândiţi mai puţin la mărimea geografică
și politică a statelor voastre și un pic mai mult, mult mai mult,
la mulţumirea celor care le locuiesc. A vă mări teritoriul vostru
înseamnă, uneori, a înmulţi numărul celor ce vă blesteamă. Aţi
văzut, în toţi acești ani, la ce dezastre a condus lăcomia de pă-
mânt și putere.
Întristaţi-i mai puţin, hărţuiţi-i mai puţin și oprimaţi-i mai puţin
pe supușii voștri și-i veţi face  nemăsurat mai puţin săraci, căci
nu există nici o bogăţie care să valoreze cât beatitudinea senină
a sufletului .

Iar dacă firea și demnitatea voastră vă împinge să pro-
vocaţi războaie, atunci, pentru numele lui Dumnezeu,  începeţi
război împotriva sărăciei, a imbecilităţii, a cruzimii, a ignoranţei
celor educaţi și împotriva barbarismului celor civilizaţi.

Nu ar trebui să vă îngrijiţi doar pentru a pregăti cetăţeni
îmblânziţi, soldaţi destoinici, servitori și acoliţii resemnaţi. Ar
trebui să conlucraţi cu Biserica lui Hristos întru metanoia, sin-
gura speranţă care rămâne oamenilor pentru a le călăuzi sal-
varea din acest infern de foc și sânge. Ar trebui ca scopul
principal al exercitării puterii voastre, să-l vedeţi în salvarea oa-
menilor din bestialitate și barbarie, a-i îndruma înspre o în-
toarcere și curăţire a sufletului, într-un cuvânt, către
metantropie, care este mai presus de orice politică, de toate înţe-
lepciunile, de toate reformele, de toate sistemele și toate mo-
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dalităţile
de guvernare, căci numai prin preschimbarea inimilor se va
schimba destinul popoarelor și a individului. Prin concretizarea
efectivă a doar câtorva versete ale Evangheliei, oamenii pot în-
lătura majoritatea nenorocirilor actuale, pot începe o viaţă mai
suportabilă, mai nobil umană, mai aproape de divin.

Nu vă prezentaţi oamenilor doar în veșmintele
colectorilor de taxe și călăilor, a jandarmului și fetișului, ci mai
degrabă înfăţișaţi-vă ca educatori, re-educatori, reformatori, re-
novatori de suflete.

Aveţi la îndemână instrumente puternice de gestio-
nare a societăţii, prin care s-ar putea realiza schimbări majore.
Sunteţi alchimiști spirituali, cultivaţi magia albă a sublimării.
Sunteţi păstori ai popoarelor, dar nu pentru a-i face pe miei lupi
și oile tigri, ci mai degrabă să îndrumaţi lupii și tigrii la vieţuire
mai pașnică.

Îndreptaţi toată puterea voastră, folosită până acum
pentru anticiparea Apocalipsei, întru înălţarea spiritelor, pen-
tru bucuria inimilor, pentru triumful lui Hristos. Veţi fi, la sfâ-
rșitul acestei înfăptuiri, puși deoparte ca gardieni inutili: dar
oare, nu sunteţi, poate și voi însăși, nefericiţi și prizonieri? Nu
știţi oare că gardienii sunt deţinuţi la fel ca și ocnașii? Nu cer,
așadar, să fiţi vasali ai Bisericii, aș vrea doar șă fiţi alături de Vi-
carul lui Hristos, pentru că Hristos vă va elibera și pe voi de jugul
și remușcările puterii.

Să nu spuneţi că aici vorbește visul meu, că visez cu ochii
deschiși și delirez de dragul imposibilului.
Nu sunteţi și voi visătorii care tânjesc să guverneze?
N-a fost condus de un vis până la râurile din India și călăreţul
orb al lui Ducipal?
N-au fost imperiul lui Augustus și cel al lui Carol cel Mare tot

vise, firește vise demne de a fi adevărate? Nu au dispărut ca și
visele, odată cu răsăritul, imperiile lui Genghis Khan şi Akbar?
Nu știţi, că e mai bine să suferi și să mori pentru un vis, decât să
trăiești și să te îmbogăţești în mediocritatea delictuală?

Dar Hristos nu este un vis. Astăzi avem dovada, că înţe-
lepciunea umană dezlănţuie popoarele în iadul tuturor nesă-
buinţelor. Calea evangheliei însă, îi face liberi, cu alte cuvinte
fericiţi. Încă un secol și lumea va fi creștină sau va fi distrusă.

Și voi, slugi travestite în monarhi, sunteţi chemaţi să ac-
ceptaţi misiunea voastră în opera de salvare, cu alte cuvinte me-
tanoia universală.

Nu vă cer favorul protecţiei, nici veneraţia vasalului. Voi
sunteţi vinovaţi și eu sunt dispus a vă ierta. Voi sunteţi disgra-
ţiaţi, iar eu vă compătimesc. Voi sunteţi dușmani și de aceea vă
iubesc. 

Vă cer doar să regăsiţi, sub zdrenţele galonate ale mă-
reţiei, inima voastră umană, sărmana voastră inimă umană,
inima voastră umană uitată și otrăvită. Gândiţi-vă la gloria în-
fricoșătoare, la beatitudinea pierdută, la mulţimile pe care Lu-
cifer vi le-a încredinţat și pe care va trebui să le întoarceţi lui
Dumnezeu. Nu vă rușinaţi să suferiţi, uneori, precum sfinţii; nu
vă rușinaţi, uneori, să visaţi precum poeţii; nu vă rușinaţi să
plângeţi ca și mine, ultimul Vicar al lui Hristos, aceste mulţimi
nefericite care, cu toate astea, au încă încredere în noi.

CCeelleessttiinn  aall  VVII--lleeaa,,  ppoonnttiiff,,
robul robilor lui Dumnezeu

TTrraadduucceerree::  EEuuggeenn  DD..  PPooppiinnEEuuggeenn  DD..  PPooppiinn
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și Petrov, ca la boemul ceh Iaroslav Hašek. Decât că, timpul na-
raţiunii nu mai este al micii burghezii austro-ungare de după
primul mare război, nici al NEP-ului de dincolo de Prut: „Pe-
atunci buzunarele erau tot mai adânci și mai goale“ („Căţelul al-
bastru“, p. 8). Prezentă este și vremea ușor anterioară, în care se
pune în practică „Proiectul de fericire prin care și pentru care devii
un om oarecare, lucrare redactată de un colectiv de autori din
rândul Administraţiei despre luarea în inventar și primenirea la
cap a unora“, într-un sanatoriu în care se întâmplă și această
mărturisire, sinistră în fond: ...„am fost anchetator! Mă numesc
Dinu și aici, sunt cercetător“ (sublinierea autorului „Un proiect
de fericire“, p. 77, respectiv p. 80) – proiect și ospiciu alcătuind
tot atâtea fantoșe ale sumbrei Reeducări comuniste. O lume în
care „Leafa nu e mare, ai zice aproape metafizică, dar prinde
bine“; și în care unii: „entuziaști participanţi la schimbările care
anunţau o lume nouă, tot dându-și cu părerea despre lucruri și
fapte petrecute în imediata lor apropiere, au ajuns la pușcărie“
(„Vitrinierul“, pp. 113-114); vremea când unii, trecuţi de pe-
rioada detenţiei politice, se reintegrează cu forţa în rândul „oa-
menilor muncii“: „Și omul ăsta al muncii își pune talentul, ce să
vezi?, vrând-nevrând, în slujba lumii aceleia noi, la care visează
poporul muncitor de la sate și orașe, lumea aia morală care l-a
trimis pe el patru ani la stuf. Nașpa chestie! Asta-i o victorie a
vieţii asupra individului? Sau, poate, e un armistiţiu, provizoriu,
pentru un câștig de timp, al individului asupra destinului?“ („Vi-
trinierul“, p. 136). Pentru a ilustra seriozitatea care stă în spatele
abordării cu umor a celor mai dramatice, tragice chiar, mo-
mente ale existenţei, așa cum au fost pentru români acelea le-
gate de instaurarea comunismului și a prigoanei dezlănţuite
contra opozanţilor, redăm un scurt fragment din povestirea „Vi-
trinierul“: „Într-o astfel de împrejurare o cunoscuse Ieronim,
într-un cerc de prieteni înstăriţi, aflaţi – spre norocul lor – nu în
prima linie a vieţii sociale, și care se bucurau, încă în vremurile
acelea grele, de puţinele provizii, de caviar, de camembert, de
Bordeaux rouge și, de ce nu, de Cognac Courvoisier, care rămăse-
seră după război, uitate prin pivniţele câtorva ambasade occi-
dentale. Trebuie să spunem că tovarășii, care au luat locul, cu
veselie, în ritm de cântece muncitorești, unei întregi elite scoase
din sistem și băgate, gospodărește, la zdup, după război, aveau
cu totul alte gusturi: șliboviţa două prune, berea Azuga și vinul de
struguri de curte sunt o parte din ingredientele care, pare-se,
stau la temelia lumii noi, cât despre caviar, al a fost repede în-
locuit cu slănină, ceapă roșie și fasole bătură“ (sublinierile au-
torului, pp. 117-118).

Liniștitul orășel de munte în care coagulează trăirile re-
cente și cele reamintite, petrecute cândva în Capitală, la Paris
sau aiurea, abundă, firesc, de localuri de consum și conversa-

Pe Adrian Iancu îl cunosc dintr-o tinereţe literară si-
biană cu cenacluri, cu poeţi și poetese; o tinereţe învecinată co-
pilăriei, dar o copilărie cu lecturi bogate. Acum este conferenţiar
universitar doctor al departamentului de limbi romanice, la Fa-
cultatea de Litere și Arte din Universitatea Lucian Blaga, pre-
cum și autorul câtorva volume de specialitate. La începutul
anului 2017, editura clujeană Limes, coordonată de Mircea Pe-
tean, i-a publicat primele texte de proză literară, cinci la număr,
în volumul de 152 de pagini, intitulat RReegguullaa  jjooccuulluuii  șșii  aallttee  ppoo--
vveessttiirrii. 

Atmosfera locală în care se desfășoară tramele poves-
tirilor lui Adrian Iancu, de regulă numită „liniștitul nostru orășel
de munte“, amintește de lumea târgușoarelor patriarhale de al-
tădată și umorul fin cu care umoriștii vremii descriau scene, în-
tâmplări și personaje. Amărăciunea se tratează cu umor, ca la Ilf

Recenzii

Mihai Posada
Adrian Iancu – povestiri vesele despre tristeEea trecută
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ţie, unde se manifestă experţii sticlofoniști, așa cum „sunt nu-
miţi pe aici cei care performează în domeniul bahic“ („Căţelul
albastru“, p. 14), prin unele locuri „e liniște de-ţi vine să-ţi bagi
degetele în ochi“ („Un proiect de fericire“, p. 72), iar „după șapte
seara îţi venea să-ţi bagi degetele în ochi de plictiseală“ („Regula
jocului“, p. 96).

Personajele au nume mai mult sau mai puţin apropiate
unor locuitori ai urbei, ori sunt aleatorii, dar cunoscătorii găsesc
chiar o poreclă în vogă la vremea ei: Mary-fund-de-fier. Caracte-
rizările fac dovada talentului auctorial mustind de umor, până
la lacrimi. Vetuţa din „Căţelul albastru“ este: „o tânără înspăi-
mântător de simplă și de smerită, altfel, mobilată cu fragmente
de cultură rustică“ (p. 9); despre preotul proprietar de cârciumă,
din aceeași povestire, „unii cu guri mai bogate-n vorbe zic că e
afemeiat după bani, că, în momentele de taină, îi mângâie cu
aceeași duioșie cu care bărbaţii își mângâie amantele“ (p. 10);
medicul din același text afirmă: –„Privesc înspre fereastră și asta
îmi ocupă toată ziua“ (p. 11), parafrazând, cu îngăduinţa auto-
rului, butada celebrului umorist Őrkény István: „Sunt ungur și
asta îmi ocupă tot timpul“; „Nimic din ce face Raul, boem cu ta-
bieturi, dar și membru al Asociaţiei pescarilor, de al cărui cuvânt
de onoare nimeni nu se mai îndoiește pe la noi, nu e la voia în-
tâmplării. «Un pescar e un om de onoare, ușă de biserică»,
spune vocea opiniei publice din cartier“ („Școala de dans și bune
maniere“, p. 33).

Străzile și stabilimentele poartă de cele mai multe ori
nume născocite, doar câteva sunt reale: „bodega Dunărea“, Te-
rasa Cardinal, Bufetul Zorile, Taverna Călugăru – acestea aparţi-
nând și ele istoriei Sibiului, ca o dovadă că sursa de inspiraţie a

istorisirilor lui Adrian Iancu este realitatea adevărată, fie că ur-
mărește modele sau creează ficţiuni. Ziarul local Colina, sau
„lunca Lăstunului“ se regăsesc în mai multe din cele cinci po-
vestiri ale volumului, dându-i omogenitatea pe care unii spe-
cialiști o denumesc unitate epică. În răspărul festivalurilor
foarte diverse și foarte frecvente în viaţa provincială româ-
nească, cititorul descoperă Ziua cartofilor prăjiţi, manifestare
cultural-artistică beneficiind de tribună oficială, defilare, fan-
fară și carnaval („Un proiect de fericire“, p. 58). 

Instituţii cu nume sarcastice la adresa desuetului regim
colorează decorul: Asociaţia crescătorilor de albine «Văzduh lu-
minos» („Vitrinierul“, p. 129), Centrul de proiecte de fericire sau
Administraţia plantelor ornamentale („Un proiect de fericire“, p.
59), ultimul rezonând parcă la afirmaţia Anei Blandiana: „Sun-
tem un popor vegetal“. Părere întărită și de afirmaţia unui „sta-
giar“ al susnumitei Administraţii: „Să știi că, în orașul nostru,
«ești liber să gândești cum spune Administraţia»“ (sublinierea au-
torului, p. 64).

Comentariile au sarea și piperul glumei de bun gust:
...„un orășel fără boemă este o așezare fără trecut, iar dacă nu
ai un boem, să ţi-l cumperi“ („Căţelul albastru“, p. 14); „Cine n-
are poreclă, ori nu s-a născut ori nu contează pentru lumea
bună“ (idem, p. 18); „Dacă ar fi fost așa bună munca, cu patimă
ne-ar fi luat-o șmecherii!“ („Un proiect de fericire“, p. 75).

Scris într-un stil ușor și plăcut la lectură, textul are un
vocabular simplu, este, cu alte cuvinte, un text democratic ales
și gândit ca atare de autor. Un text care trezește interes și naște
așteptări.
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Acum mai bine de douăzeci de ani, Mircea Ivănescu,
aflând, oarecum cu mirare, că sunt preocupat de poezia feminină,
mai ales de cea anglo-saxonă, mi-a făcut cadou mai multe cărţi
ale unor poetese, despre care, desigur, mi-a și dat unele scurte
lămuriri, între care amintesc pe  Sylvia Plath, Anne Sexton, Louise
Gluck, Denise Levertov. Mi-a atras atenţia atunci mai ales volu-
mul Love Poems al poetei Anne Sexton, din care am și început să
traduc versuri (pe care le-am publicat în Euphorion și în alte re-
viste prin anii 90, dar și în anii din urmă). Mi-am luat atunci un
angajament intim, acela de a transpune în românește întregul
volum de poeme. Nu știam ce m-așteaptă. O mare poezie, dar
aproape imposibil de tradus, nu doar din cauza limbajului poetic
extrem de personal al poetei americane, dar și din cauza unui
spirit cu totul aparte și a numeroaselor referinţe și raportări cul-
turale și nu numai, iarăși ori extrem de personale, ori legate de un
context cultural destul de străin nouă. Și iată că am reușit în
aceste zile, reţinut la masa de lucru și de o rebelă boală artero-
venoasă, să duc la bun sfârșit această traducere. Așa că n-a mai
rămas de acoperit decât o eventuală ofertă de publicare din
partea unei edituri interesate de un cu totul special volum de
poeme, în contextul de azi, al avalanșei incredibile de poezie pe
piaţă, în majoritatea cazurilor mediocră. De asta m-am hotărât
să nu mai scriu la această rubrică, de aici înainte, decât despre
cărţi cu adevărat mari. 

Anne Sexton (născută Anne Gray Harvey, 1928-1974),
una dintre vocile cele mai autentice ale poeziei americane și uni-
versale din secolul XX, este pusă de obicei alături de Sylvia Plath,
John Berryman sau Robert Lowell în așa-numita grupare confe-
sională a liricii americane. Născută la Boston, într-o familie
”upper class”, tradiţionalistă și convenţională, a avut relaţii deloc
confortabile cu tatăl ei, om de afaceri, alcoolic și abuziv, și cu
mama ei, care și-a reprimat complet ambiţiile literare în favoa-
rea treburilor casnice. Nici cu soţul ei, Alfred Sexton II (cu care s-
a căsătorit la 19 ani, după o escapadă demnă de o scenă
shakespeare-iană) nu a fost mai fericită, acasă sau în mediul des-
tul de închistat al unui Boston pe care un Lowell, de exemplu, îl
arată, în poemul ”As a Plane Tree by the Water”, cu adevărata sa
faţă, mercantilistă, consumistă și exclusivistă, pe un fundal în-
cărcat de prejudecăţi (”Tenebrele adunat-au tenebre, iar infamia/
Șerpuiește pe sub ferestre-n acest planificat/ Babel al Bostonu-
lui, unde banii-s totul/ Sporind întunecimea unui tărâm elaborat/
Perfect, prin care trece Fecioara cu boiul/ Încoronat de roze-n
iconiţă d-email iar via/ Faţă cioburi se face pe prăfuite străzi./
Doamna Noastră-a Vavilonului, să treci îndată,/ Minunea ochilor
tăi fost-am odată./ Muște, muște-n sicomor și pe străzi.”).

Perioadă după care începe pentru Anne Sexton cu ade-
vărat atât calvarul unei vieţi, cât și marea poezie. După ce vreme
de vreun an a lucrat ca model, a născut două fete, în 1953, rspec-
tiv în 1955. După fiecare naștere, a suferit câte o depresie severă,
cu căderi psihice majore și spitalizare, iar în 1955 cu încercarea
nereușită de sinucidere. Ca și Lowell, a fost bipolară și ciclotimică,
un chin mereu prezent în viaţa ei încheiată în 1974 prin sinuci-
dere. În 1957, la sugestia terapeutului ei, doctorul Martin Orne, a

început explorarea lumii im-
aginarului poetic ca mijloc de
terapie, neimaginându-și ci-
neva, la aceea vreme, că este
începutul unei cariere poe-
tice de excepţie. Astfel, Anne
Sexton a participat la un ate-
lier de poezie din Boston,
unde s-a împrietenit cu poe-
tesa Maxine Kumin (în gara-
jul acesteia, în 1974, Anne
și-a pus capăt zilelor, prin au-
togazare cu oxid de carbon,
în automobilul etanșeizat).
Poeta a progresat repede în
câmpul literelor, calităţile ei
artistice ieșind la iveală brusc
și de neoprit (ca și mai târziu,
în privinţa muzicii – poeta a
cîntat, la începutul anilor 60, într-o trupă de jazz-rock), astfel că
două reviste importante, The New Yorker și Harper’s Magazine i-au
acceptat primele poezii spre publicare. Au urmat momente im-
portante în cariera ei, adică prietenia cu W. D. Snodgrass (care a
i-a influenţat puternic începuturile poetice) și cu Sylvia Plath, îm-
preună cu care s-a înscris la cursurile de poezie ale lui Robert Lo-
well. Dar evenimentele tragice din viaţa ei au continuat, mai ales
pierderea ambilor părinţi în 1959 și căderile psihice periodice.
Toate acestea i-au subliniat fără doar și poate importanţa vitală
a poeziei, ca sursă de stabilitate și de creativitate. În 1960 i-a
apărut prima carte de poeme, To Bedlam and Part Way Back, de
fapt o confesiune a unui om cu mari suferinţe psihice, într-o lume
și într-o vreme în care subiectul bolilor psihice era ascuns sub
preș, sau era doar un subiect de politicoase conversaţii pe la
colţuri. Cartea de debut a Annei a fost nominalizată la National
Book Award, atât pentru riscul asumat de a-și așterne pe hârtie,
în rânduri lirice, suferinţele psihice, cât și pentru forma excelent
controlată, deloc caracteristică unui început, a poemelor sale. A
urmat, în 1962, All My Pretty Ones, o continuare a atitudinii
demistificatoare, de eliminare a tabu-urilor (inclusiv o altă
chestiune ascunsă a vremii, avortul), în ritmuri muzicale și imag-
ini surprinzătoare. Această atitudine poetică a continuat cu cel
mai cunoscut volum al ei, Live or Die (1967), volum distins cu Pre-
miul Pulitzer, în paralel cu degradarea constantă a vieţii ei de
familie (subminată de infidelitate), cu iluzii de recuperare a
sănătăţii psihice și stabilitate mentală, cu dependenţă tot mai
pronunţată de pastile (azi, privind spre acei ani, ne dăm seama că
acestea erau niște porcării chimice!) și de alcool. Dar în ciuda tu-
turor opreliștilor, terapia prin poezie a continuat cu inovaţii im-
portante, în Love Poems (1969), poate cel mai bun volum al poetei
și una dintre marile cărţi de poezie ale secolului trecut, Transfor-
mations (1971), reimaginări a unor basme clasice și The Death
Notebooks (1974). În același timp, divorţul (1973), căderile tot mai
dese, singurătatea și deprimarea, sinuciderea. După moartea ei,

Schatzkammer

Ioan Radu Văcărescu
Terapia prin poezie
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ideea fiind aceea că, dacă a început și a continuat ca terapie în
viaţa poetei, nu înseamnă că această lirică este strict autobi-
ografică, așa cum pare, că e vorba de poezie, de artă, nu de mem-
orii, vorbind în același timp despre temele și simbolurile
recurente și despre tehnicile poetice care au dus la această im-
presionantă operă poetică. Ca să nu mai vorbim de marea mâh-
nire dată de singurătate și încercarea de a o depăși prin
eradicarea oricărui tabu. Iată, de pildă, un alt faimos poem sex-
tonian, The Ballad of the Lonley Masturbator (Balada onanistei sin-
guratice): ”Orice aventură cu moartea se sfârșește./ Am
experimentat pe-a mea piele./ Ochiu-mi scrutător, oftatul din
rărunchi,/ caută pierduta-ţi urmă. Hârșită-n rele,/ pe cei de-ală-
turi îi oripilez. Sunt sătulă tun./ La noapte, solitară, cu patul mă
cunun.// Cucerită deget cu deget, a mea e acum./ E-aproape. E
șansa mult așteptată./ Ca pe un mugur de floare-o ating. Cobor/
unde tu te strecurai, sub cupola-mi de fată./ Pajiștea-mi cu flori ai
trecut-o la comun./ La noapte, solitară, cu patul mă cunun.// Iată
de-exemplu noaptea aceasta, dragul meu,/ în care orice cuplu e
strâns înlănţuit,/ prins ca-n ţâţâni, dedesubt și deasupra,/ pe
saltea de burete sau pene, spornic opintit/ de genunche-n ge-
nunche și suflu nebun./ La noapte, solitară, cu patul mă cunun.//
Evadez din propriu-mi corp în felul ăsta,/ sâcâitoare minune. Aș
putea vreodată/ s-afișez acest târg de vise la vedere?/ Răvășită-s
cu totul. Crucificată./ Așa e, cum ziceai, floarea-mi de prun./ La
noapte, solitară, cu patul mă cunun.// Apoi venit-a rivala-mi cu
ochi neguroși./ A undelor stăpână, pe plajă dospită,/ cu buricele
degetelor clape de pian, cu șuier/ de flaut ieșind din gura-i de-
ocară spuzită/ Târn am rămas, strâmb și inoportun./ La noapte,
solitară, cu patul mă cunun.// Așa te-a luat, ca o femeie ce-și cum-
pără/ de la reduceri o rochie, un chilipir cinstit,/ iar eu m-am
sfărâmat cum piatra se sfărâmă./ Ţi-am dat înapoi cărţile și unel-
tele de pescuit./ În ziarul de azi scrie că ești un soţ bun.// La
noapte, solitară, cu patul mă cunun.// Băieţii și fetele se conto-
pesc la noapte./ Dezbumbă bluze. Trag de fermoar./ Se descalţă.
Apoi sting lumina./ La vedere făpturile-s minciună doar./ Se de-
voră. Se umflă ca o coadă de păun./ La noapte, solitară, cu patul
mă cunun.” 

Sau un alt poem mereu amintit, în ordinea spargerii tu-
turor opreliștilor în calea dragostei celei libere, Song for a Lady
(Cântec pentru o doamnă):  ” În ziua sânilor și-a coapselor mici/ o
ploaie rea ciupește fereastra,/ o ploaie de neoprit, ca un popă,/
facem dragoste, lucide și alienate./ Stăm întinse îndrăgostite
lulea în timp ce sinistra/ ploaie se prelinge insidioasă pe buze,/
pe ochii bucuroși și pe coapsele mici.// „Camera e-așa de rece din
cauza ploii,” ai spus/ și apoi tu, tu cea tandră, cu floarea ta,/ mi-
ai sărutat gleznele și coatele./ Tu ești produsul naţional brut și
puterea./ Oh lebăda mea, roaba mea, draga mea roză catifelată,/
după cum mă frămânţi, după cum cresc precum pâinea,/ chiar și
notarul ar legaliza patul nostru.”

O altă bună cunoscătoare a poeziei sextoniene, Erica
Jong, acuză și pune punctul la locul lui, în cazul evaluării critice a
poeziei lui Sexton, scriind că măiestria poetică a acesteia a fost
grav trecută cu vederea: ”Ea este un poet important nu doar pen-
tru că a avut curajul să abordeze subiecte interzise anterior, ci și
pentru că ea face limba să cânte. În ce constă această măiestrie?
Nu doar din îndemânarea de a scrie poeme tradiţionale. Prin
măiestrie, înţeleg ceva mult mai subtil decât capacitatea de a
scrie poeme formale. Înţeleg emoţia din care își extrage inspiraţia
poetică. Există mulţi poeţi de mare talent pe care acest talent nu-
i duce nicăieri… Aceștia scriu poeme pe care un număr apreciabil
de oameni le-ar putea scrie. Atunci când Anne Sexton se află în
culmea formei sale poetice, ea scrie poeme pe care nimeni
altcineva nu le-ar putea scrie.”

au fost publicate alte trei volume, în aceeași notă de neagră con-
fesiune și în ideea poetei că ”poezia trebuie să fie aproape o
rană”: The Awful Rowing toward God (1975), 45 Mercy Street (1976)
și Words for Dr. Y: Uncollected Poems with Three Stories (1978).

Important odată cu această operă poetică, inovaţie care
îi aparţine pe de-a-ntregul poetei din Boston, este aceea că ex-
perienţa de a fi femeie devine problema centrală a poeziei. Dar,
fără discuţie, ca terapie. Iată ce spunea poeta (mărturisiri către
Beatrice Berg) despre începuturile sale lirice: ”medicul meu ter-
apeut mi-a spus să scriu între ședinţele de terapie, despre ce
simt, ce gândesc și ce visez.” În același timp, l-a ascultat la televi-
zor pe critical I. A. Richards vorbind despre sonet ca poezie cu
formă fixă și a început, la rându-i, să scrie astfel de versuri. Așa s-
a născut, ca terapie lirică între ședinţe de terapie psihiatrică,
primul ei volum. Însă versurile din primele sale volume, într-ade-
văr foarte personale, foarte confesive, au fost oarecum criticate
de unii, cum ar fi poetul și criticul James Dickey, cel care a acuzat
o prea personală abordare lirică, vorbind chiar de ”puţin mai mult
decât soap-opera” în cazul poetei bostoniene. Sau alţi critici ai
anilor șaizeci, care au vorbit despre poezia ei ca fiind ”îm-
popoţonată, leneșă și prea la vedere”. Într-adevăr, temele abor-
date cu mare curaj de poetă în acei ani încărcaţi de tabu-uri, de
prejudecăţi, au izbit oarecum puternic mintea și inima unui citi-
tor aflat departe de astfel de abordări lirice. Scrie Maxine Kumin
despre poezia prietenei ei: “Ea a scris deschis despre ciclul men-
strual, avort, masturbare, incest, adulter si dependenta de
droguri, într-un moment în care decenţa cerea ca nici unul dintre
aceste subiecte să nu fie îmbrăţișate în poezie.” Lângă care nu
lipsesc bucuria dată de dragoste, dar și execuţia lirică la adresa
celui ce vede în femeie doar un obiect sexual. Iată de exemplu
poemul It is a Spring Afternoon (O după-amiază de primăvară), un
extraordinar poem închinat copilei care devine femeie: ”Aici e
totul galben și verde./ Ascultă gâlgâitul, ascultă răsuflarea
ţărânii,/ ţipetele seci de pui golași abia ieșiţi din ou/ lansând in-
termitente semnale disperate./ Fiinţele mărunte ale pădurii își
cară măștile mortuare/ în ascunsele vizuini ale iernii./ Speri-
etoarea de ciori și-a dezlipit/ cei doi ochi de diamante/ și a luat-o
spre sat./ Generalul și poștașul/ și-au lăsat deoparte sarcinile./
Toate aceste lucruri s-au mai întâmplat/ și înainte, dar niciodată
nu pare desuet.// Din cauza asta/ o fetiţă și-a dat jos/ hainele de
iarnă și s-a/ căţărat pe ramura unui arbore/ ce se-apleacă dea-
supra cotului liniștit al râului./ De parcă ar fi fost mulată acolo pe
creangă,/ chiar deasupra lăcașurilor de pești/ și aceștia înoată în-
coace și-ncolo prin oglindirea ei în unde/ și în jos și-n sus pe
estrada tălpilor și picioarelor ei./ Iar trupul ei poartă norii pe
umeri în drumul spre casă./ Își privește de sus chipul de apă/ din
râul în care orbii/ vin la amiază să se scalde.// Și probabil din
cauza asta/ pământul a ieșit din coșmarul iernii,/ și-a vindecat
rănile și-a explodat în păsări verzi și vitamine./ Din cauza asta/
copacii  se sumeţesc din rădăcini/ și înalţă spre cer cu degetele lor
fragede/ cupe micuţe să le umple de ploaie./ Din cauza asta/ o fe-
meie e la soba de gătit/ cântând și gătind flori./ Aici totul e galben
și verde.// Cu siguranţă că primăvara va îngădui/ o fată fără haine
pe ea/ răsucită-nspre soare/ și fără teamă de patul ei./ A numărat
deja șapte/ boboci în oglinda ei verde, verde./ Două râuri se-
mpreunează sub ea./ Chipul copilei se tulbură/ pe oglinda apei și
piere pentru totdeauna./ Femeia e tot ce se mai poate vedea/ în
magica ei frumuseţe animalică./ Pielea ei scumpă și-ndărătnică/
zace îngropată adânc sub copacul oglindit în apa râului./ La urma
urmei, orice e posibil,/ chiar și orbul poate să vadă.” 

Iată deci că tot femeile au fost cele care au înţeles mai
bine această poezie, de care bărbaţii, din diverse pricini, s-au
lăsat așteptaţi mai multă vreme să se apropie. Beverly Fields, de
exemplu, scrie că poezia Annei Sexton a fost greșit înţeleasă,
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((nnoo  ttiittllee))

când lumina din mine e nelumină
închid ochii
&
văd crengi aspre pictate pe 
un cer atotdăruitor de sine
mă văd căţărată pe o idee
ca pe o bucată de sticlă groasă ce-mi 
mângâie grijuliu lobul urechii
eu sunt mai sus
mai pasăre decât oricare din
visele copacului ăstuia în care
mi-am împreunat mâinile
de spaima primăverii care înseamnă viaţă vie
adevărată
suculentă agresivă
scoatem urlete venite 
de undeva mai jos de 
trunchiul cerebral
dar mereu din spate
mă ridic pe vârfuri pe 
bucata aia de sticlă 
de acolo
mă arunc
uite tiffany soarele ăsta nesoare
cum îţi luminează o
cădere ușoară

*

cineva în fiecare zi pe stradă vede că sub
mişcarea mea stă uşurarea care mă
învăluie dimineţile când mă trezesc
acasă fără tine
mă urăsc străinii de toate zilele
se opresc când mă văd și 
încep să se învârtă într-un cerc pe care 
îl trasează de dinainte un copil care fuge de mâncarea de la
grădiniţă
nimic nu se oprește până ce toţi ne recunoaștem urlând vina
civilizat o stri-găăăăm rotund și clar
femeia care umblă după soare le contabilizează întotdeauna
cu 
un creion nou

pentru că ceea ce se tocește devine important
vina noastră de pe o zi pe alta

care trebuie recunoscută și a doua zi 
când cel ce vine cu o nouă vină e fericit că are de mărturisit
mai
mult 
pentru mine s-au folosit cincizecișișase de vârfuri ascuţite de
mină luna asta
pentru mine cincizecișinouă și astea-s numai minciuni pentru
că nimeni dintre noi nu mai știe dacă numără bine

eu mărturisesc mereu că lipsa ta îmi sapă în cap
& mă gâdilă de singura liniște pentru care merită să mi se facă
greaţă 
când oamenii de pe stradă se rotesc pe niște cercuri punctate
de cretă

aşa-i când crezi că singurele pete de pe asfalt din oraşul tău
sunt băltoacele de apă

*

când trec podurile din oraşul meu
îmi ţin mâinile în buzunar  pentru că |doar| aşa mi 
se face frică 
falling strikes everytime I move 
& eu mă răzvrătesc în fiecare joi 
cu picioarele lipite de un calorifer
aproape fierbinte cu faţa la geam 
& între reflexia claviculelor 
văd că se aprind lumini(ţe)le vecinilor 
capul meu se îndoaie pe dreapta în timp ce cu mâna stângă
număr vertebrele 
în adânciturile dintre ele mă înţeapă imaginea ta 
mă masez nervos 

când schimb geamul
se întunecă de tot şi nu mă mai văd 
vinerea traversez podul cu o mâna ieșită din buzunar

Premiile revistei

Tiffany Buta
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vv--aamm  aadduuss  îîmmpprreeuunnăă

în ora de curs de lângă mine se aude
e ultimul 

nivel
ultimul nivel mai sus de atât nu se poate 

pur și simplu 
sunt aceeaşi iniţială obositoare şi

copilăria mea are ochii tăi
ăsta putea fi un recviem pentru cifra şase 

desăvărşită

renunţare mai frumoasă și
adevărată la tine într-o zi cu soare nu se poate

pur și simplu 

*
pe când eram copila ta

săream elastic și mă învârteam cu o mână 
în aer în jurul 

mălinului 

eu nu sunt fata ta
eu sunt nepoata bunicului meu

te întâmpin dintr-o mișcare forţată a capului și rămân cu el
aplecat 

să nu vezi în mine că mă rog disperată să nu mă mai lași să te 
mint 

primăvara nu avem castane nu avem miros care să ne smulgă
zâmbete

avem numai 
tot regretul din lume 

că tu treci pe lângă mine între mine și peretele ăla
pe care eu încolăcesc cu mama fire de păr  căci roșul sângelui

nostru nu se socotește ca minciună

în ora de curs de lângă mine se aude
care e maimultcaperfectul
noi nu l-am avut niciodată

nici măcar în ziua care a fost continuarea de peste ani a zilei
răsturnării jucăriilor la picioarele fetei cu ochi albaștri 

noi nu ne-am avut 
pur și simplu 

renunţare mai frumoasă și
adevărată la tine într-o zi înnorată/răcoroasă nu se poate

pur și simplu

ggeessttuurrii  mmeeccaanniiccee

II
dimineţi în care mă aşez cuminte pe marginea căzii
& un chip care e mult prea al meu
o familiaritate care se măsoară în minute sau
metatimp

ritualic/ mă ridic
îmi prind părul cu ochii închişi
zilele astea sunt dimineţi continue

IIII
să nu mă aşez niciodată pe marginea căzii
să nu mă privesc.
în mine se adună totul
de la plânsetul neauzit al mamei
trei-patru alarme consecutive 
di-mi-ne-ţi-le
& frigul ăsta care mă prinde violent cu
trei mâini de gât
la tot ce eşti tu la toată 
distanţa asta care îşi face bine treaba şi
ne desparte
di-mi-ne-ţi-le încă
încă
mă deschid politicoasă gustului amar
spun intră nu ai loc
pe spatele meu dezgolit străluceşte vopseaua albă
din jurul coastelor
& mă plimb pe o stradă a celor vii 
cu liliac alb în mâini
intră nu este am loc
de
tine

ppooeemm  ((rreeggrreettaatt))  ddaattaatt

despre vindecări târzii de toamnă
se pot spune multe
eu mergând cu spatele pe acelaşi
drum bătătorit de ani(i)
noştri
am făcut puţine schimbări
am rămas aceeaşi dependentă de cafea-culori veştejite-timp
îndelung irosit până să mă apuc de lucru/ pe acelaşi drum din
dealînjos / chinuindu-mă la fel/ înghesuind tot
aşa de tare cuvinte în palmă
ameţesc mai des & încă am obsesia claviculelor
şi-al unui loc pe colţ căruia să îi spun casăacasă
de înţeles rămâne doar că eu
mă ridic instinctiv să (mă)
privesc în jos la drumul ăla mai
cunoscut decât vechiul parfum de acum treişpe ani al mamei

ştim că în final acasă nu mai poartă mirosul meu
deşi recunoaşte mâna care încearcă

încearcă
să deschidă o poartă încuiată odată cu
spatele tău întors.
tu să-ţi întorci spatele.
să decupezi drumul ăsta din noi
să-ţi aduci pământ nou
& să te rogi seara cum
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n-ai făcut-o niciodată/ pentru mine/
să-ţi crească buruieni pe lângă care
eu
nu
voi
(mai)
trece

în noiembrie ca şi în aprilie
totul este toamnă şi în regulă

**
lumea mea se măsoară în gesturi în dimineţi geometrico-ri-
tualice
aici
realitatea mă urmăreşte să mă tragă de păr
şi să-mi dea palme
spate în spate – împrăştie tiffany totul /dă cu tine de pereţi/

m-aş închide 
în orice fel de pământ
m-aş urca pe cel mai subţire tei şi
cât mai în vârf
/niciodată singură/
de căzut se întâmpla doar cu tine

aamm  vveenniitt  aaccaassăă
şi mă pot
pierde iar/ cu capul rezemat de
perete cu felul în care lumina de dimineaţă
îşi e sieşi răcoare
toată lumea are azi obsesia vopselei albe 
bune de dat peste pielea vertebrelor
acasă e doar un alt loc în care am parte 
de dimineţi în care vreau să mă îngrop 
până la glezne
în care măsor distanţe peste care nu pot trece în
ultimul timp/ în ultimul timp/
de când am început să scriu despre cum
dimineţile (aceleaşi) sunt cele mai zdravene palme
posibile
păcat că nu mă corectează

cu mâinile la spate
mă uit degeaba în soare

**
gândul unul la altul (e un gând deplin
niciodată final seismic şi surpător
să ne înţelegem)
e şi el concomitent cu alunecarea dreaptă 

a spatelui meu 
pe un perete
la alegere

cu imaginea ta de care mă lovesc mereu
prea brutal 
vreau o primăvară ploioasă ocupată
să uit/ cât de mult îmi place să/

îmi amintesc
în zilele mele cele mai pline de sens mă iau
frumos pe sus
şi mă aşez cuminte spre stânga
poeziile se scriu în minte la duş
poezia se scrie subţire pe memoria
de scurtă durată în care am încredere privind
gol spre copacul ăla bietul
căruia azi eu nu-i pot da mai mult sens

cândva mai era exact o lună
şi noi ne gândim de mult

ee  îînn  rreegguullăă
II

anilor noştri le tot suflec greutatea
în pragul ăla pe care l-am ignorat şi în care nu m-am descălţat
aproape deloc niciodată

voi sălta totul acesta al nostru mai 
sus mai pe umeri mai pe
mine
şi mă voi aştepta de fiecare dată
ca atunci când închid ochii să te aud
pe tine vorbind despre mine în zilele mele de nefericire

IIII
azi e mai noiembrie ca niciodată şi 
e în regulă
/tu o să fii acolo/
mai ales când câinii latră în nopţi târzii de sat
mai ales când privim dinadins înapoi
cu sfidare şi aşteptare

să fim cinstiţi privirea nu e lungă &
nu a fost niciodată
întoarcerea asta ca o surpare de picioare
delaglezne
în jos
ne face cel mai mult rău

e totuşi o cădere liniştită
respir toată mişcarea asta de a-mi ţine
ochii în faţă
gâtul nemişcat
luni grele în care se pierd 
până şi tăcerile cele mai cumplite

/orice s-ar întâmpla/
nimeni nu se mişcă & mai ales
noi mereu cu un picior întins în spate.
(mai zice lumea că echilibristica mea anuală de primăvară e
zadarnică)

IIIIII
suntem un fel de cerc închis în noi înşine
un fel de nu-mai-ştiu-cum-să-repir
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IIVV
17 ianuarie a fost despre cum
nouă luni îmi stau în gât
nouă luni fac implozie în piept

somnul dulce e formal
acum te ating doar cu umărul
şi-eu-adorm-tot-aşa
şi totul este în regulă

rreeccvviieemm  ppeennttrruu  cciiffrraa  44  nneeddeessăăvvâârrșșiittăă

suntem noi între noi / între noi 
stă cifra 4 și-are coadă
lungă și mă sperie
ca pe-un bolnav mintal
ideea că poate pleca acasă din spital
-ul ăsta în care mâinile noastre
împreunate
au doar patru degete pe care
le tot numărăm
și tot atât de scurte-s 
pe zi ce trece ele intră tot mai mult în
spaţiul dintre pat și saltea/ încearcă să ajungă
dedesubt la gândacii grei și negri
doar doar vor ajunge pe partea
cealaltă
lungindu-se lipindu-se pe faţa omului
chircit la marginea unui pat dublu
dar degetele sunt la fel de scurte 
ca lungimea unui chenar
gri
în care avem impresia că încap patru ani
cât de primitiv îmi pare 
osul ăsta care nu-i al meu 
și-i adâncit în mine
precum furculiţa ta preferată ţinută
la piept cu
care ai scrijelit osul
l-ai săpat
până la măduva 
pe care ai scos-o și 
mi-ai întins-o pe faţă

PPrreemmiiuull  II  PPrreemmiiuull  II  îînn  ccaaddrruull  CCoonnccuurrssuulluuii  ddee  CCrreeaaţţiiee  LLiitteerraarrăă  îînn  ccaaddrruull  CCoonnccuurrssuulluuii  ddee  CCrreeaaţţiiee  LLiitteerraarrăă  
ppeennttrruu  eelleevvii  ddee  lliicceeuu  „„IIuussttiinn  PPaannţţaa””,,  eeddiiţţiiaa  AA  VVIIII--aa,,  22001177ppeennttrruu  eelleevvii  ddee  lliicceeuu  „„IIuussttiinn  PPaannţţaa””,,  eeddiiţţiiaa  AA  VVIIII--aa,,  22001177
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Parodii
Lucian Per3a

Conform tuturor exegeţilor,
Nicio calitate umană.
Nu cunosc şi nu pot simţi
Ridicolul
Şi de aceea, zi de zi,
Sfidează pericolul
Căderii în el.
Prin hăţişurile afacerilor
Au un singur ţel:
Să-şi împrospăteze şi mărească în viitor
Pământurile şi conturile.
Aşa că draga mea muză roză
Fă tu demersurile
Şi găseşte o scuză
Pentru demistificările
Pe care o să le fac
De aici
Încolo în toate lucrările.
Ce zici ?
Că e mai sănătos să tac
Sau să-mi schimb numele ?!

Traian Ştef
LLoouussee
((ffrraaggmmeenntt))

Cadă asupra ta, muză, vina
Arderii mele în vers.
Tu eşti, văd bine, pricina
Că şi-n mers
Scriu versuri şi eseuri şi proză,
Lucrări prin care demonstrez
Că viaţa e roză
Dacă ai un crez,
Dacă nu ţi-e frică
De cei ce vor să-ţi rupă oasele,
Adică
De cei ce trag foloasele
Din munca ta prost plătită,
De orbii cu dinţii de aur curat
Şi cu limba de lemn folosită, 
Neapărat,
Cu succes în toate
Campaniile electorale.
Cei care ştiu să dea din coate,
Fără istov făcându-şi cale
Spre ceremoniile demnităţilor,
Deşi din alcătuirea lor nu emană,
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În zilele 5 și 6 mai, a avut loc la Sibiu Simpozionul „Ac-
tualitatea Cercului Literar”, ajuns la a XV-a ediţie. Evenimentul
a fost organizat de Revista Euphorion și Teatrul pentru Copii și Ti-
neret „Gong”, Sibiu. Tema acestei întâlniri, „Mentori și apropiaţi
ai Cercului Literar de la Sibiu”, a provocat vii discuţii între parti-
cipanţi și publicul sibian. Participanţii care au onorat invitaţia
redacţiei Euphorion-ului au fost, și în acest an, reprezentanţi de

seamă ai literelor românești actuale: Al. Cistelecan, Ioan Mol-
dovan, Mircea Petean, Traian Ștef, Mircea Pricăjan, Nicolae
Suciu, Csiki Attila, Csiki Ligia, Rodica Braga, Mircea Braga, Ion
Dur, Joachim Wittstock ș.a. Manifestările au fost însoţite de re-
citaluri ale actorilor sibieni Lerida Buchholtzer și Cătălin Ne-
ghină, care au propus o insolită și originală incursiune în poezia
cerchiștilor. Ioan Moldovan, alături de ceilalţi invitaţi membri ai
colectivului revistei Familia, a conferenţiat pe tema legăturilor
care s-au stabilit, de-a lungul timpului, între cerchiști și redacţia
publicaţiei orădene. Dumitru Chioaru a prezentat publicului și
invitaţilor numărul 1/2017 al revistei Euphorion, moment urmat
de lansarea celor mai recente cărţi apărute la Editura Limes,

semnate de Andrei Zanca, Nicolae Suciu, Adrian Iancu și Dumi-
tru Chioaru. De asemenea, au fost lansate volumele de versuri
sub semnătura poeţilor invitaţi, Ioan Moldovan și Traian Ștef.

Deja prestigioase, premiile anuale ale revistei Eupho-
rion, au onorat nume importante ale vieţii culturale ale mo-
mentului. Juriul format din Dumitru Chioaru (președinte), Ioan
Radu Văcărescu și Rita Chirian a decis acordarea următoarelor

distincţii: Premiul „Cercul Literar de la Sibiu” a revenit Editurii
Limes (director Mircea Petean), Premiul „Euphorion” a fost atri-
buit poetului Andrei Zanca, iar Premiul „Nicolae Balotă” a fost
decernat revistei Familia (director Ioan Moldovan). 

În cadrul aceluiași eveniment, a avut loc decernarea
premiilor ediţiei a VII-a a Concursului Naţional de Creaţie pen-
tru elevi „Iustin Panţa”. Juriul format din Rita Chirian (preșe-
dinte), Dumitru Chioaru și Ioan Radu Văcărescu a decis
acordarea următoarelor premii:  Tiffany Buta – Mediaș (premiul
I), Sorin-Valentin Mocanu – Tulcea (premiul al II-lea) și Bettina
Filip – Sibiu (premiul al III-lea). 

SSiimmppoozziioonnuull  AAccttuuaalliittaatteeaa  CCeerrccuulluuii  LLiitteerraarr  ddee  llaa  SSiibbiiuu  SSiimmppoozziioonnuull  AAccttuuaalliittaatteeaa  CCeerrccuulluuii  LLiitteerraarr  ddee  llaa  SSiibbiiuu  

Activitatea revistei Euphorion și a Filialei Sibiu a USRActivitatea revistei Euphorion și a Filialei Sibiu a USR
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TTuurrnniirruull  ddee  ppooeezziiee,,  eeddiiţţiiaa  aa  șșaapptteeaa  TTuurrnniirruull  ddee  ppooeezziiee,,  eeddiiţţiiaa  aa  șșaapptteeaa  

Turnirul de Poezie, proiect al Uniunii Scriitorilor iniţiat
de Gabriel Chifu, a consemnat, odată cu cea de-a șaptea sa
ediţie, intrarea într-un nou ciclu de viaţă. După primele șase în-
tâlniri, s-a încheiat turul complet al filialelor USR, iar noua etapă
a început într-o formulă diferită, în care s-au înfruntat două
echipe alcătuite din poeţi ce fac parte din mai multe filiale. Cele
două echipe au fost stabilite de către Consiliul USR, prin tragere
la sorţi, iar locul de desfășurare a fost desemnat Colibiţa (ju-
deţul Bistriţa-Năsăud). Anul acesta, echipa I a fost format din
poeţi din filialele Pitești și Sibiu, adică Ioan Barb (Sibiu), Mircea
Bârsilă (Pitești), Liviu Capșa (Pitești), Emil Cătălin Neghină
(Sibiu), Ioan Radu Văcărescu (Sibiu) și Ilie Vodăian (Pitești),
echipă care a câștigat anul trecut ediţia a șasea a Turnirului, în
timp ce echipa a II-a a fost compusă din Costel Bunoaica (Do-
brogea), Ovidiu Genaru (Bacău), Ion Tudor Iovian (Bacău), Cris-
tian Pavel (Sud-Est), Paul Sârbu (Dobrogea), Andrei Velea
(Sud-Est). Juriul celei de-a șaptea ediţii, desemnat prin vot de
către Consiliul USR, a fost alcătuit din Nicolae Manolescu (co-
președinte), Gabriel Chifu (copreședinte), Dan Cristea, Angelo
Mitchievici, Adrian Popescu, Alex Ștefănescu și Răzvan Voncu.
Cei 12 poeţi participanţi s-au înfruntat, prin creaţii nepublicate
în volum, pe parcursul a trei runde. Conform regulamentului,
prima rundă (desfășurată miercuri, 10 mai) a stabilit clasamen-
tul pe echipe și, de asemenea, pe cei 6 semifinaliști. Aceștia au
fost, în urma notelor acordate de fiecare membru al juriului,
Mircea Bârsilă, Liviu Capșa, Ioan Radu Văcărescu, Ovidiu Ge-
naru, Ion Tudor Iovian și Cristian Pavel. Ei s-au întâlnit în cea de-
a doua rundă (desfășurată joi, 11 mai), în urma căreia au fost
deciși cei trei finaliști: Mircea Bârsilă, Ioan Radu Văcărescu și
Ovidiu Genaru. Ultima rundă, de vineri, 12 mai, a fost cea în care
s-a decis câștigătorul Cununii de Lauri de la Colibiţa (Marele Pre-
miu al Turnirului de Poezie) și, de asemenea, câștigătorul Pre-
miului de popularitate, desemnat în urma votului publicului.

Începând cu această ediţie, poeţii concurează și pen-
tru un al treilea premiu, care va încorona cea mai reușită lucrare
consacrată spaţiului cultural în care s-a desfășurat turnirul. Tu-
rurile de lecturi au fost pigmentate cu vizite în spaţiul cultural
atât de bogat al Bistriţei și Năsăudului. Joi a fost vizitată o stână
din apropiere de Colibiţa și casele memoriale Liviu Rebreanu,
de la Prislop, și George Coșbuc, de la Hordou, iar vineri, Mănăs-
tirea Parva din Rebra.

Turnirul s-a încheiat sâmbătă, 13 mai, în Sala „Gavril
Scridon” a Bibliotecii Judeţene „George Coșbuc”, din Bistriţa. În
faţa unui public numeros, Nicolae Manolescu, copreședintele
juriului, a anunţat premiile celei de-a șaptea ediţii a Turnirului
de Poezie al USR. Anul acesta, în premieră, cele două „selecţio-
nate” participante n-au putut fi departajate, trofeul pe echipe
fiind atribuit ex aequo. În consecinţă, la ediţia următoare,
echipa „gazdă” va fi, la rândul ei, o selecţionată a celor două
echipe de anul acesta (mai puţin, desigur, câștigătorul Cununii
de Lauri, care, conform regulamentului, nu se mai poate pre-
zenta în actuala fază a competiţiei). Premiul de popularitate i-a
revenit lui Cristian Pavel, în timp ce Marele Premiu, Cununa de
Lauri de la Colibiţa, i-a fost decernat poetului Ovidiu Genaru.
Cei doi poeţi au citit din creaţia lor inedită, recitalul fiind com-
pletat de Adrian Popescu și Gabriel Chifu, care, ca laureaţi ai
unor ediţii anterioare, au completat strălucit gala bis-
triţeană.Turnirul de Poezie de la Colibiţa s-a bucurat de susţi-
nerea Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale, a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud și a Bibliotecii Judeţene „George Co-
șbuc” din Bistriţa (director general, Ioan Pintea).


