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Editorial

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

Ce urmează

Aţi remarcat, mergând pe stradă, că, invariabil
aproape, vestimentaţia fiecărui trecător ţine de o altă „școală”
de modă? Excentricităţi, branduri diferite, cromatici stridente,
pasteluri foarte sixties, croiuri vintage, vestimentaţii compozite,
toate, venite să restabilească importanţa – dacă nu cumva au-
tovalorizarea individului în interiorul grupului. Vestimentar,
așadar, lucrurile sunt dincolo de orice îndoială; sentinţa este le-
gată de diferenţă, mai exact de necesitatea diferenţei. 

Nu altfel se prezintă situaţia când vorbim despre gru-
purile literare. Deși merg pe aceeași stradelă generaţionistă, as-
tăzi fiecare îmbracă o estetică distinctă, menită să scoată în
relief unicitatea, diferenţa specifică, nicidecum elementul uni-
ficator. De aceea, spre deosebire de promoţia imediat ante-
rioară, cea a douămiiștilor – care păreau să se împace destul de
ușor cu expedierea sub un concept-umbrelă unic –, scriitorii nou
apăruţi nu se vor înghesuiţi în aceeași încăpere, într-o taxono-
mie inflexibilă pentru uzul unei cvasiinexistente critici literare. 

Eclectismul pe care, făţiș sau discret, îl practică ridică
însă o barieră aproape de netrecut între scriitorii tineri și Cri-
tică, marcată și așa de anemie, pe de o parte, și scriitorii tineri
și Cititor, de cealaltă parte, parcă din ce în ce mai refractar la
experimentalismele, la melting pot-ul digital și englezit, la refe-
rinţele de strictă contemporaneitate, la ultradatarea tematică,
la autismul biografist, pentru care există doar ceea ce atinge ex-
clusiv sensibilitatea individului producător de lume ficţională,
la coordonatele unui univers hiperpersonal perceput exclusiv
pe un display autofagocitant. Din ce în ce mai mult, scriitorii și
mâna lor de cititori accidentali se coagulează într-o puzderie de
caste/cenacluri/reviste/grupuri, fiecare cu reguli proprii, cu idio-
sincrazii foarte rigide, nepolemice, dezarticulate în argument,
autosuficiente în ciuda aparentei democratizări: bule de scrii-
tori-cititori, mici state autarhice, care ţin la propria autonomie
cu preţul de a rămâne sau de cădea foarte iute în anonimitate.
Forţa grupului, a desantului, nu mai este cunoscută; programul
estetic este o practică old school; tipăritura tradiţională este o
haină strâmtă, căci www-ul e permisiv, lax în criterii și iute dă-
tătoriu de satisfacţie narcisiacă; validarea criticii este întrecută
de mulţimea de follow-eri; scriitorul însuși – ca om de spirit, hor-
ribile dictu – este acum trendsetter, influencer, performer, des-
ţelenitor de idei foarte telurice, filantrop și senzitiv, neapărat
corect politic, neapărat cetăţean al universului, neapărat acti-
vist, neapărat whistleblower. 

Ce urmează? Euphorion i-a chemat pe cei mai tineri
dintre scriitori să spună despre ei, despre felul în care (se)
văd ei, despre concepte, nomenclatoare, estetici. Pentru
echilibrarea balanţei, i-am poftit și pe cei care nu mai sunt la
prima tinereţe literară, în primul rând, pe douămiiști, care nu
s-au lăsat lesne convinși să scrie despre cei care se strădu-
iesc acum să demonstreze tocmai inconsistenţa programe-
lor (lor) anterioare. Ar fi, e drept, să semnezi un cec în alb
pentru armata rivală. Au făcut-o însă, cu tandreţea a două
generaţii distanţă, unii dintre optzeciști. Întru edificare, în-
soţim dosarul din acest număr cu o consistentă antologie de
texte ale postdouămiiștilor = scriitori care au debutat după
2010 sau care sunt astăzi în proximitatea debutului – dacă nu
ne înșală ochii, pe unii dintre cei credem că-i veţi citi și peste
câteva decenii. 

Una peste alta, termenul postdouămiism pe care l-
am pus în discuţie nu vizează decât o delimitare temporală,
suficient de anost încât să provoace reacţii, umori & repulsii
și suficient de încăpător încât nimeni să nu plece supărat. De
altfel, nu cred să fie cineva care să nu accepte că suntem,
după căderea zidului Berlinului, în plin decadentism; epocile
crepusculare au fost rușinoase și mai nimeni nu s-a obosit să
le numească.

Din câte cunoaștem, este prima dată când se în-
tâmplă ca o revistă literară să facă un număr tematic în care
să prospecteze, foarte la cald, geologia acestei noi promoţii li-
terare. Dosarele care au apărut până acum explorau unele –
cam pe la margini – vagi problematici teoretice; altele, cu
parti-pris-uri, teze, exclusivisme, enclavizări. Euphorion s-a
străduit să fie democratic și, pe cât a fost cu putinţă, să dea
spaţiu celor mai diverse puncte de vedere. Să ordoneze po-
tenţialele răspunsuri, redacţia a adresat următoarele între-
bări: 1. Este vizibilă o schimbare de paradigmă în poezia celor
debutaţi către și după 2010? 2. Care ar putea fi principalele
linii de demarcaţie între generaţiile nouăzecistă / douămiistă
și noul val? 3. Cum se raportează scriitorii cei mai tineri la
noile media? 4. Ce importanţă (mai) au festivalurile de profil,
instituţiile de cultură, cenaclurile și revistele literare în pro-
movarea celor mai tineri scriitori? 5. Cum se vede destinul li-
teraturii (române) prin ochii postdouămiiștilor?

Ce-a ieșit e în paginile următoare – și ca ele este li-
teratura actuală. 
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Colocviul Naţional Zilele Poeziei „Iustin Panţa”, ajuns
anul acesta la XVI-a ediţie, a avut loc în 10 și 11 noiembrie și s-
a desfășurat, ca de obicei, la Teatrul pentru Copii și Tineret
„Gong”, evenimentul fiind organizat de revista Euphorion și fi-
nanţat de Consiliul Local Sibiu prin Teatrul pentru Copii și Tine-
ret „Gong” Sibiu și Uniunea Scriitorilor din România – filiala
Sibiu.

Ca în fiecare toamnă, comunitatea scriitorilor sibieni și
a îndrăgostiţilor de literatură a readus în discuţie memoria poe-
tului Iustin Panţa, recontextualizându-i relevanţa și revizitând,
cu proaspăt interes, paginile lăsate. A fost, pentru noi și pentru
publicul sibian, un prilej de a invita personalităţi marcante sau
emergente ale culturii, într-o întâlnire efervescentă cu scriitori
aparţinând unor generaţii diferite, de a facilita accesul la feno-
menul viu al literaturii și de a evidenţia cele mai promiţătoare
voci ale poeziei contemporane. 

Tema întâlnirii din acest an a colocviului a fost „Post-
douămiismul poetic” și a propus trasarea principalelor coordo-
nate estetice ale literaturii celei mai noi, prin intermediul unor
discuţii cu critici literari și poeţi aflaţi în etape diferite ale crea-
ţiei. La masa rotundă, moderată de criticul literar Al. Cistelecan,
au intervenit Alex Ciorogar, Ovio Olaru, Alex Văsieș, Ștefan Ba-
ghiu, Vlad A. Gheorghiu, Andrei Dósa, Mihok Tamas, Emanuel
Modoc, Andrei C. Șerban, Daniel Coman, Radu Vancu și, graţie
lor, s-au lansat atât concepte utile pentru taxonomia critică a
noii generaţii, cât și puncte de reper în descrierea și evaluarea
literaturii promovate de aceasta.

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale coloc-
viul a fost decernarea celor două premii de tradiţie, Premiul
„Iustin Panţa” pentru debut în poezie, acordat unui autor tânăr,
publicat între noiembrie 2016 și octombrie 2017, și premiul
„Euphorion”, atribuit, pentru întreaga activitate, unei persona-
lităţi culturale. Nominalizările din acest an pentru Premiul „Ius-
tin Panţa” au fost Gabriela Elena Feceoru, pentru „Blister”
(Cartea Românească, 2017), Savu Popa, pentru „Ipostaze” (Pa-
ralela 45, 2017) și Cristina Stancu, pentru volumul „Teritorii”
(Tracus Arte, 2017), acesta din urmă fiind desemnat câștigător.
Juriul din acest an a fost alcătuit din Al. Cistelecan (președinte),
Dumitru Chioaru, Angelo Mitchievici, Gellu Dorian și Rita Chi-
rian. Premiul „Euphorion” a fost atribuit lui Gellu Dorian.

Colocviul a găzduit, de asemenea, lansarea mult aștep-
tatului roman de evocare a lui Iustin Panţa, scris de Al. Uiuiu,
„Iustin. O proză despre o poezie” (Charmides, 2017). Un film-do-
cument despre și cu Iustin Panţa – una dintre puţinele înregis-
trări video care îl are protagonist pe poetul sibian –, realizat și
pus la dispoziţia noastră de Al. Uiuiu, a fost prilejul de a asculta,
în lectura lui Iustin, poeme vii, de o noutate deconcertantă.

Lecturi de poezie (poeţii tineri și consacraţii Ion Mu-
reșan, Aurel Pantea, Adrian Alui Gheorghe), un recital al actori-
lor Lerida Buchholzer și Cătălin Neghină, evocări și incursiuni
vindecătoare în lumea aurorală a lui Iustin Panţa au marcat cele
două zile ale colocviului.  

Tot cu această ocazie, au fost lansate nr. 2 și 3/ 2017
ale revistei Euphorion, numere dedicate actualităţii lui Titu Ma-
iorescu și mentorilor și apropiaţilor Cercului Literar de la Sibiu.

Invitaţii acestei ediţii au fost: Ștefan Baghiu, Alex Cio-
rogar, Al. Cistelecan, Daniel Coman, Gellu Dorian, Andrei Dósa,
Adrian Alui Gheorghe, Vlad A. Gheorghiu, Aurel Pantea, Ema-
nuel Modoc, Ion Mureșan, Radu Niţescu, Ovio Olaru, Andrei C.
Șerban, Mihok Tamas, Alexandru Uiuiu, Radu Vancu și Alex Vă-
sieș. 

Postdouămiismul poetic

Colocviul Naţional Zilele Poeziei „Iustin Panţa”, 10-11 noiembrie
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Această lucrare își propune să urmărească tranziţia literară
ce a marcat începutul secolului XXI în România. Existenţa unor „ge-
neraţii” propriu-zise, douămiistă sau postdouămiistă, rămâne în
continuare controversată, dar este clar că poetica românească a su-
ferit mutaţii considerabile între ultima parte a deceniului trecut și
începuturile anilor 2010, atât la nivel discursiv și tematic, cât și de
atitudine (faţă de generaţiile anterioare, faţă de societate, faţă de
propria promoţie literară, etc.).

PPrreemmiisseellee..  AAnniiii  22000000
Încercările de coagulare teoretică, ideologică și tipologică a

„generaţiei 2000” au fost la fel de diverse și polariza(n)te ca poeticile
din peisajul literar al primului deceniu milenarist. Excesele de en-
tuziasm faţă de cristalizarea efectivă a unei generaţii („scrisul [lor]
e autentic, e plin de viaţă, e mărturie a fiinţei de carne [...] a celui
care scrie”1) se lovesc totodată de scepticism și cinism („Numai că
mă întreb dacă poetica douămiistă chiar înseamnă ceva – iar dacă
răspunsul e afirmativ, atunci mă întreb nu numai cum s-ar difere-
nţia ea de cea optzecistă, de pildă, ci de cele care-i vor urma”2). Ta-
xonomiilor oficiale (fracturismul și utilitarismul fiind două dintre
trendurile literare ale începutului de secol, însoţite de câte un ma-
nifest cultural-existenţial) li s-au adăugat numeroase clasificări efi-
ciente, dar nu exhaustive (biografism, neoexpresionism,
conceptualism, mizerabilism, minimalism). În cele din urmă, „di-
versitatea caleidoscopică a poeziei anilor 2000” (Graţiela Benga) îm-
piedică formarea unui consens în abordarea panoramică a acestei
perioade problematizante. Înșiși termenii-umbrelă de „douămiism”
și de „generaţie”, în ciuda popularităţii acestei teme, au rămas con-
troversaţi și neclarificaţi: este „generaţia 2000” o realitate literară
sau doar un instrument critic de înglobare forţată a numeroaselor
direcţii ce marchează acest interval temporal? Care este liantul li-
terar în reţeaua de poetici și tipuri de discurs, contradictorii uneori?
Scheletul acestui fenomen literar, a cărui anvergură impune totuși
o tentativă de comprehensiune teoretică, este mai mult rizomatic
decât arborescent.

Graţiela Benga subliniază acest fapt folosind o metaforă ase-
mănătoare: „Grafic, poezia anilor 2000 nu poate fi ilustrată printr-o
zonă riguros delimitată. Ceea ce o definește este reţeaua, atât în
sensul de sistem de ramificaţii și întretăieri prin care se definesc
mai multe tipuri de poetici [...], cât și în accepţiunea dată de evolu-
ţia mediului on-line [...].”3 Cu toate acestea, particularitatea două-
miismului, luat în considerare retrospectiv prin prisma
contemporaneităţii, este tot mai clar de natură schismatică, repre-
zentând o desprindere – o „fractură” (concept acum demitizat), fie
ea explicită, sub forma unui manifest propriu-zis (de exemplu, Frac-
turismul – un manifest, în octombrie 1998), fie inerentă unei atitu-
dini comune care conturează, în diferite grade ale sale, un posibil
Weltanschauung, determinat atât de contextul socio-politic, de „pe-
rioada de tranziţie” postcomunistă, care s-a dovedit complexă și bul-
versantă, cât și de uzura pe care vechile poetici (optzecistă,
nouăzecistă) au suferit-o cu ocazia intrării în noul mileniu.

Poezia optzecistă a reprezentat, la rândul ei, o formă de
„fractură”, date fiind caracteristica ei subversivă în interiorul regi-
mului, ruperea de aspiraţiile metafizice ale neomodernismului ani-
lor ’60, „priza la real”, „coborârea poeziei în stradă” și cotidienizarea
sa, interesul faţă de literatura postmodernităţii anglo-saxone (beat-
nicii și școala de la New York) și, poate cel mai pregnant și glăsuitor

aspect: evazionismul textual(ist). Cazul postmodernismului româ-
nesc este interesant din punct de vedere politic și sociologic, având
în vedere că s-a născut în interiorul unui regim totalitar, în lipsa unei
postmodernităţi propriu-zise, capitaliste, puternic tehnologizate și
globalizate – poate fi interpretat ca un postmodernism „de nișă”,
„fără postmodernitate” (Mircea Martin), un paria al postmodernis-
mului global, o idealizare a lumii din afara graniţelor blocului co-
munist, fapt ce amplifică vizibil desprinderea: „Optzeciștii au fost
prima generaţie care a ignorat lumea comunistă cu desăvârșire,
trăind, de fapt, cu totul în afara ei, în mici enclave de normalitate
aproape occidentală”4. Optzecismul a devenit o tentativă de retra-
gere în text, în livresc, o eschivă ironică și jucăușă, neasumată poli-
tic. Ulterior, ieșirea de sub tutela comunismului nu a fost urmată
de o schimbare de macaz fundamentală a nouzeciștilor: „ei au îm-
prumutat «stilul» frondei optzeciste, ușor de recunoscut și care dă
insurgenţei generaţioniste a anilor ’90 un aer de ciudat déjà vu”5. 

Având în vedere că adolescenţele poeţilor anilor 2000 sunt
umbrite de o tranziţie violentă, de la socialism la globalizare, de la
izolare politică la pseudodemocraţie, de la inhibare totalitară la li-
bertate superficială, este de înţeles de ce aceștia au devenit reti-
cenţi faţă de valorile literare și estetice ale optzecismului.
Anti-cărtărescianismul și respingerea textualismului optzecist sunt
evidente: „Optzeciștii s-au oprit la un spaţiu (călduţ, confortabil) al
textului. [...] Nu e vina nimănui dacă astăzi nu ne mai spun mare
lucru, nu ne mai conving. Dacă noi aducem ceva nou, aducem (și
aici). Lumea pe care o construim nu mai are foșnetul universului de
carton.”6 Andrei Terian vede această ruptură în termenii unei schim-
bări a „frontului de luptă. Miza milenariștilor pare a fi doar în sub-
sidiar literatura. Spre deosebire de ofensiva postmodernilor, care
încercau să-și legitimeze poezia prin utopia unui telos literar [...], ge-
neraţia 2000 își revendică o legitimare existenţială. Altfel spus, în-
ainte de a defini literatura ca pe o formă de artă, ei o văd ca pe o
formă de trăire.”7 O primă fractură milenaristă este desprinderea de
text ca platformă artificială pentru literatură: concepţia asupra poe-
ziei, în douămiismul incipient cel puţin, este transliterară, transtex-
tuală, ontologizată și existenţializată. O a doua fractură este cea
politică și culturală, o răzvrătire în plan social, care vizează „struc-
turile capitalismului de consum”, și în plan artistic, faţă de postmo-
dernism, „văzut ca o formulă estetică să justifice hedonismul
consumerist”8.

PPoossttddoouuăămmiiiissmm..  PPoossttuummaanniissmm..  MMeettaammooddeerrnniissmm..
O nouă mutaţie se face simţită odată cu trecerea către ceea

ce critica, în lipsa altei terminologii mai sugestive, a denumit „post-
douămiism”. Gratuitatea tematicii visceralului și ușurinţa pastișării
formulei poetice douămiiste (minimalismul, excesele neoexpresio-
niste, teribilismul și revolta inerentă) au suprasolicitat simbolic po-
sibilitatea ca acest tip de discurs să mai aibă relevanţă în noua
paradigmă socio-culturală: „manierismele au devenit vizibile și pa-
stișabile în poezia douămiistă (deja recurente din 2003-2004)”9. Oc-
tavian Soviany explică acest demers: „dacă iniţial revolta și spiritul
de insurgenţă par să constituie timbrul particular al noii promoţii
poetice, ulterior vocile lirice ale grupului cunosc o evidentă diversi-
ficare, iar «mânia» se stinge progresiv”1. Această „stingere” este în-
soţită și de numeroase modificări contextuale: digitalizarea
intensificată, fluxul imens de informaţie și accesibilitatea Interne-
tului, noii scriitori trăindu-și adolescenţa pe platforma virtualului, cu

MMiihhnneeaa  BBââlliiccii
Postdouămiismul: o paradigmă in progress
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un limbaj și un sistem de referinţe comune, cu o sensibilitate artis-
tică diferită de a predecesorilor, cu un bagaj cognitiv dispersat și va-
riat. Metafora folosită de Graţiela Benga pentru a descrie
multitudinea de aspecte din interiorul generaţiei douămiiste pare
mult mai potrivită aici: o „(dez)organizare de tip reţea in progress,
cu noduri și răspântii în continuă metamorfoză”1. Obsesia realului
este lăsată în urmă, iar textul este revitalizat, de data aceasta printr-
o mediere tehnologică, deschisă referinţelor muzicale, cinemato-
grafice sau din jocurile video.

Existenţa unei paradigme postdouămiiste presupune un fun-
dament literar, cultural și existenţial comun. În rândul majorităţii
poeţilor care au debutat în ultimul deceniu se pot identifica, e ade-
vărat, similarităţi în tematică și în atitudine. Universul discursiv nu
mai urmărește contactul direct cu realitatea crudă sau cu trăirile in-
terioare nemediate, sfâșietoare, ci cu digitalul și știinţificul, domes-
ticul și banalul, bovarismul și fantezia. Experienţele-limită
(drogurile, moartea, suferinţa) nu au fost înlăturate, ci diminuate în
intensitate și/sau demitizate, estetizate prin distanţare. Subiectu-
lui nu i se întâmplă direct viaţa, ci printr-un filtru lucid-impersonal.
De altfel, putem vedea că atitudinea faţă de (post)modernitate nu
este reticentă, ca în cazul douămiiștilor, ci deschisă. Dacă triada opt-
zecism-nouăzecism-douămiism era, din motive politice și sociale,
determinată estetic de poziţia marginalităţii (în ipostaze diferite:
„optzeciștii au avut mereu nostalgia centrului, au încercat să con-
vertească marginea într-un «nou centru»”, în timp ce discursul ge-
neraţiei 2000 era exclusiv „despre margine”1), promoţia
postdouămiistă poate fi definită prin dispariţia stigmatului marginii,
includerea în procesul globalizării, dispariţia suspiciunii faţă de noile
politici și participarea la fenomenele de (contra)cultură virtuale
(subculturi pop sau meme).

Toate elementele care însoţesc trecerea de la o poetică la
cealaltă (democratizarea, intrarea în Uniunea Europeană, accesibi-
litatea progresivă a Internetului și, odată cu el, a literaturii globale)
fac ca poezia tinerilor din nou-formata promoţie să sufere o mutare
a centrului de interes de pe conţinut revoltat și angst adolescentin
pe tehnică poetică și nostalgie, de pe minimalism autenticist și anar-
hism neoavangardist pe „exhibare hauntologică a plenitudinii ex-
cesive” și tehnologism reflexiv1. Transformările au loc atât la nivel de
tematică, motive literare și viziune (deschiderea culturală făcând
posibil contactul cu noile paradigme filosofice și literare ale secolu-
lui XXI, cea mai populară fiind postumanismul), cât și la nivel de ati-
tudine, discurs și stil (se face simţită o pregnanţă a unui tip de
discurs post-ironic, pe care Alex Ciorogar îl corelează cu o formă au-
tohtonă de New Sincerity1); de altfel, trebuie menţionată și o popu-
larizare în rândul tinerilor scriitori nedebutaţi a fenomenului alt-lit,
prin deschiderea oferită de festivalurile literare „Zona Nouă” sau
Poets in Transylvania.

Grosso modo, se poate vorbi despre o schismă între douămi-
ism și postdouămiism, dar nu violentă, manifestată (ca în cazul frac-
turiștilor), și nici latentă, sedimentată: este o desprindere firească,
naturală, influenţată de contextul social și tehnologic, deoarece ge-
neraţia postdouămiistă, dacă se poate vorbi despre așa ceva, mar-
toră la conflictul dintre generaţiile anterioare, s-a întors la text, la
evazionism hedonist, la literatură ca obiect estetic, la „cărtărescia-
nism”: „Probabil, singura relaţie vie cu predecesorii lor autohtoni
este cea cu optzeciștii din care, în bună măsură, provin.”1 Există o
constantă raportare la poetica optzecistă în ultimele decenii: „Lite-
ratura ultimilor aproximativ 20 de ani se defineşte fie împotriva, fie
în prelungirea, dar mereu în raport cu practicile poetice ale optze-
ciştilor postmoderni”1; această apropriere poate fi și din cauza fap-
tului că optzecismul a reprezentat ultima generaţie propriu-zisă din
literatura română a ultimelor decenii și, probabil, și catalizatorul
obsesiei de a compacta teoretic generaţiile ulterioare. Există, într-
adevăr, asemănări între postmodernismul optzecist și postdouă-
miism: referinţele din pop -culture (nelipsite nici în douămiism),

alterarea realităţii biografice și a trăirilor interioare prin apelul la
imaginar fantezist și bovarism, ironia (deși sub forme esenţial dife-
rite) și referinţele la noile tehnologii1. Dar acestea se opresc atunci
când luăm în considerare perspectiva adoptată, determinată de
contextul global mult mai tehnologizat, postumanist, și de renunţa-
rea la ludicul optzecist în favoarea lucidităţii tehnice și critice.

Vom analiza în continuare aceste nexuri:
A) Raportarea la postuman/itate. Înainte de orice discuţie, o

clarificare generală a implicaţiilor postuman(ism)ului trebuie făcută.
Termenul a fost folosit prima dată de Ihab Hassan în 1977 pentru a
accentua desuetudinea umanismului ca ideologie coerentă și uni-
versală: „humanism transforms itself into something one must hel-
plessly call posthumanism”1. Diferitele interpretări care l-au urmat
au dus la următoarele concluzii:

1) În sens larg, postumanismul reprezintă depășirea radicală
a Umanismului cu toate valorile sale antropocentriste, precum și a
Iluminismului ca mitologie eurocentristă a progresului și dihoto-
miilor ierarhizate, „following the onto-epistemological as well as
scientific and bio-technological developments of the twentieth and
twenty-first centuries”19. Tehnologismul inerent postumanului, în
calitatea sa de catalizator a regândirii conceptului de „Om”, a fost
motivul a numeroase confuzii terminologice, Francesca Ferrando
subliniind, în articolul său, Posthumanism, Transhumanism, Antihu-
manism, Metahumanism, and New Materialisms. Differences and Rela-
tions, în special cea dintre transumanism și postumanism: dacă
primul rămâne fidel gândirii progresiste specifică umanismului, ur-
mărind îmbunătăţirea omului prin mijloace tehnologice de ultimă
oră, cel de al doilea, moștenind ideologic tendinţele anti-duale și
anti-ierarhizante ale poststructuralismului (a se corela cu decons-
tructivismul lui Derrida), se folosește de tehnologie doar ca pretext
pentru a dovedi instabilitatea poziţiei centriste a omului în propriul
său mediu2. Importanţa acestui fapt este că definitorii pentru pos-
tumanism nu sunt tehnologia, progresele știinţifice, și nici măcar
mediul virtual hiperinformatizat, ci decentralizarea și transforma-
rea pe orice plan (social, politic, ecologic, etic, filosofic sau, vital tezei
noastre, literar) ale ideii de Om. Se îndepărtează și de antiumanism,
de „moartea Omului” proclamată de Foucault, neţinând cont nici de
dualismul „viaţă-moarte”, nici de vreo ruptură concretă, epistemo-
logică, care diferenţiază două etape antitetice. Poziţia postumanis-
mului nu este una polemică umanismului, și nici contrară. Din acest
motiv, se pot observa elemente postumane chiar și în epocile ante-
rioare emergenţei acestei paradigme2.

2) În sens restrâns, în ce privește literatura postumană, ea
nu trebuie confundată cu o simplă abordare a unor teme umaniste
printr-un filtru transuman (tehnologie, știinţă de ultimă oră, pros-
thesis – aceste elemente pot fi ușor găsite și în postmodernism, fie
el global sau autohton). Acest lucru ridică probleme, deoarece „it is
possible to read literary tradition as accumulated evidence that li-
terary cultures nurture anthropocentrism even when they ironize
or decentre the human”2 – ce este, oricum, literatura, dacă nu me-
diul răspândirii umanismului în fazele sale incipiente? Incompatibi-
litatea literaturii cu postumanul constă, conform studiului lui Ivan
Callus și al lui Mario Aquilina despre „E-Lit” citat mai sus, în 1) indi-
vidualismul, 2) obsesia pentru trans-literaritate (literatura ca obiect
divin), 3) atitudinea conservatoare și reticentă la noile tehnologii și
4) limbajul (logosul) caracteristice lumii literare2. Așadar, scopul li-
teraturii trebuie regândit. Obsolescenţa umanismului, pierderea si-
mţului realităţii și asocierea cu societatea tehnologică,
informatizată și mediatică sunt motive frecvent întâlnite în litera-
turile ultimelor secole, în special în postmodernism (a se remarca
folosirea improprie a celui de al doilea termen în teza lui Mircea Căr-
tărescu: „De aceea, postmodernismul ar putea fi la fel de bine numit
postumanism sau posteuropenism”2). Ceea ce se schimbă, însă, este
poziţia omului în raportare cu acestea: nu e simplul upgrade al gad-
geturilor cel care a amplificat uzitarea analogiilor digitale, ci poziţia
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din ce în ce mai precară a omului în faţa protezelor extraumane
(textul văzut ca prosthesis, ci nu ca mimesis), a inteligenţelor artifi-
ciale și a tehnologizării actului creativ.

Discuţiile recente despre poezia postdouămiistă ridică, to-
tuși, problematica postumanului. Este acesta cu adevărat un aspect
al noii paradigme literare în România contemporană? Sunt mizele
poeziei postdouămiiste cu adevărat postumane? Alienarea tehno-
logică și depersonalizarea sistematică pot fi observate încă de la ju-
mătatea deceniului trecut, un exemplu fiind volumele lui Gabi
Eftimie, „ochi roșii polaroid. acesta este un test”, și al lui Val chimic,
„umilirea animalelor”. Această direcţie este însă clar conturată de
unul dintre membrii generaţiei douămiiste, a cărui depărtare de
poetica contextului său istoric, transformată în manierizare, a stat
la fundaţia unui adevărat trend tematic: Ștefan Manasia explorează,
prin prisma unei atitudini teribiliste originale, profund adolescen-
tine („etica grunge”), sensibilitatea postumană și scenariile posta-
pocaliptice (puncte de referinţă sunt volumele „Motocicleta de
lemn” și „Bonobo sau cucerirea spaţiului”). Cu toate acestea, nu sce-
nariile și tematica fac parte din postumanismul poeziei lui Manasia,
ci ipostaza poetică de outsider, identificarea cu culturile mărginașe
și cu non-umanul (animal, mineral, tehnologic) și revolta discursivă
împotriva mitului progresist al antropocentrismului.

Se impune, prin urmare, o diferenţă între postuman ca pre-
text tematic și postuman ca sensibilitate specifică ingenuă. Putem
spune că sensibilitatea postumană apare atunci când „the spatio-
temporal vastness and numerousness of the nonhuman world be-
comes visible as a formal, representational, and finally existential
problem”2. În alţi termeni, putem vorbi despre literatură postumană
atunci când a) este conștientizată o dimensiune non-umană, apoi
b) barierele dintre dimensiunea umană și cea non-umană sunt re-
gândite sau dispar. Așadar, nu vizează (doar) retraducerea condiţiei
umane prin prisma metaforicii tehnologice sau a mediului online, ci
și identificarea cu aceste mecanisme, prin dezagregarea subiectului
și tehnologizarea afectelor (ci nu conceptualizarea lor, ca la un Se-
bastian Big sau un Yigru Zeltil), a stilisticii și a formei. Postumanul
unui Ovio Olaru din „Pilotul” sau „Proxima B”, constând într-o ana-
logie simbolică între scenarii din zona SF și autobiografie, diferă de
cel al unui Andrei Doboș, care se folosește de elementele tehno-an-
tropocenului pentru a sprijini o spiritualitate zen, extra-occidentală,
o „muzică supraumană” (S-au inversat polii pământului, „Valea Rea”).
Andrei Dósa, de altfel, se folosește de metafore din zona digitalului
pentru a-și explora afectele și cogniţiile alienante (în „Nada” sau în
„adevăratul băiat de aur”). Critica socială din volumul lui Ștefan Ba-
ghiu, „Spre sud, la Lăceni”, vizează aceeași epocă (a „lentorii”). Cu
toate acestea, exemplele date, în integralitatea lor, nu ating pro-
blema postumanului decât cu un scop fie decorativ, fie critic, uneori
ambele. Se ia, într-adevăr, o poziţie faţă de postumanitate, faţă de
era tehnologică, însă nu putem vorbi despre un proiect postuman.
Postumanul este adus la rang de ontologie2 abia de poeţi precum
Alex Văsieș, al cărui volum, Instalaţia, impune o subiectivitate de-
zumanizată, decentralizată, sub forma unei reţele în continuă pro-
gresie, sau Vlad Moldovan, care duce mai departe această
auto-decentralizare până la defragmentare și pierdere a controlului
în volumul denumit sugestiv Glitch. Subiectul poetic al ambelor vo-
lume este polimorf, impersonal, cu o dimensiune non-umană in-
clusă, dar nu clar delimitată, de origine digitală, tehnologică.
Biografismul lor a suferit mutaţii, deoarece „[our] relation to re-
membering is being reconfigured by the capacious, constantly up-
dated and updateable archive that is the Internet”2. 

În concluzie, paradigma postdouămiistă nu se sustrage din și
nu se suprapune cu paradigma postumană. Cu toate acestea, este
definitoriu pentru promoţia post-2010 faptul că majoritatea poeţi-
lor (dacă nu chiar toţi, inclusiv cei care adoptă o atitudine conser-
vatoare – un exemplu este noul ruralism al lui Matei Hutopila din

volumul „copci”) se raportează la condiţia omului într-o épistème în
care poziţia lui a fost, dacă nu decentralizată, atunci modificată fun-
damental de apariţia noilor tehnologii, de mediul virtual, de globa-
lizare și de diversitatea subculturilor. Contextul a dus și la
necesitatea unei reactualizări stilistice, pe care o vom discuta în con-
tinuare.

B) Neo-calofilismul, estetizarea. Este exclus să vorbim des-
pre calofilism ca trăsătură specifică literaturii postdouămiiste; di-
recţia neo-expresionistă a poeziei douămiiste conţinea elemente
calofile. Cu toate acestea, estetismul are un rol diferit acum. În pa-
radigma actuală, Alex Ciorogar înglobează acești factori în sintagma
„artificialitate hiperconștientă”2. Într-o poetică dominată de un dis-
curs ostentativ-autenticist s-a cristalizat o revitalizare a retoricii,
aflată acum sub formula artificiului, a „broderiei” lingvistice, a fa-
bulaţiei poetice, în care se face simţită o formă de naivitate asu-
mată, autoînscenată, o conștientizare a patetismului și, odată cu el,
a sincerităţii trucate. Dan Sociu este unul dintre primii care își apro-
prie acest truc retoric („Poezii naive și sentimentale” fiind un titlu
sugestiv de volum, amplificat apoi în placheta „Vino cu mine, știu
exact unde mergem”). De calofilism face uz și Andrei Doboș, în ve-
derea creării unui imaginar feeric, luxuriant (în „Valea Rea”) sau a
estetizării formei prin rimă și ritm (în „Spiro”). Într-o notă asemă-
nătoare, „Instalaţia” lui Alex Văsieș este un volum în care paseismul
solar este combinat cu discursul decorativ și splendoarea retorică:
„Ce jos era cerul cu luminile lui, / ce excitaţi și frumoși noi toţi, în
blînda lui strînsoare”. Se urmărește un reviriment al frumosului ca
valoare estetică. Lirismul, în doze bine calculate, este fondat pe un
pact între poet și cititor, prin care acesta din urmă este asigurat că
instanţa poetică este conștientă de desuetudinea artificiilor stilis-
tice uzitate, iar tocmai acest adstrat ironic al discursului provoacă
înduioșarea: „Surâs de copil rău, care-i ultima șansă” (Alex Văsieș,
„Instalaţia”). În aceeași zonă a artificiului retoric apare și patetismul
temperat. În volumul „Spre Sud, la Lăceni”, Ștefan Baghiu își asumă,
sub imperativul unei „lucidităţi hi-tech” (Alex Goldiș), această atitu-
dine, contrastând-o cu o doză calculată de cinism în momentele-
cheie, pe fundalul unei critici sociale făcute la distanţă, dar
implicate: „Văd spectacolul imens pe care-l pregătisem, / unde mi-
am ratat intrarea”.

C) (post-)Ironia; „New Sincerity”. Deconstrucţia ironică, abu-
zivă a obsesiilor douămiiste stă la baza volumului „Metode” al lui
Vlad Drăgoi. Aceeași doză de ironie este păstrată în următoarele
sale volume, „Eschiva” și „sergio leone”, de data aceasta Drăgoi
adoptând o formulă discursivă care să îi permită accesul la sinceri-
tate, după ce aceasta a fost demobilizată atât de postmodernism,
cât și de autenticismul confesiv douămiist: greșeli gramaticale in-
tenţionate, distanţare falsă prin ironie, referinţe din filme, jocuri
video sau benzi desenate, formulări stângace asumate, toate însu-
mând, astfel, o atitudine de eschivă transparentă, transformată în
metodă poetică. Această sustragere ironică de la limbajul „sincer”,
„uzitat”, în vederea unei reformulări de discurs, este dusă mai de-
parte de Florentin Popa în volumele „trips, heroes & love songs” sau
în „Efrafa”.

Alex Ciorogar asociază acest tip de discurs cu „The New Sin-
cerity”. Este un termen-umbrelă neconceptualizat critic, care carac-
terizează desprinderea de cinismul postmodernist, motiv pentru
care este asociat adeseori cu post-postmodernismul lui David Fos-
ter Wallace: „The old postmodern insurgents risked the gasp and
squeal: shock, disgust, outrage, censorship, accusations of socia-
lism, anarchism, nihilism. Today’s risks are different. The new rebels
might be artists willing to risk the yawn, the rolled eyes, the cool
smile, the nudged ribs, the parody of gifted ironists, the «Oh how
banal»”2. Această atitudine ar desemna un program de reabilitare a
vechilor idealuri imolate în postmodernism prin ironie (dragostea,
adevărul, prietenia etc.). Proiectul „noii sincerităţi” este însă mai



4 / 2017 9

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

apropiat de sensibilitatea douămiistă decât de cea postdouămiistă.
Identificarea poeticilor lui Vlad Drăgoi sau Florentin Popa cu acest
concept se dovedește inconsecventă, deoarece nu au un tip de iro-
nie caracteristică acestei ideologii, „which is sympathetic and warm,
and allows its authors to remain committed to the ideals that they
discuss, while also being somewhat ironic about this commitment”3.
Or, „noua sinceritate” românească, conștientă deja de acest tip de
abordare wholesome și safe a ironiei în Occident, fie o ironizează
până la absurd și dezintegrează conceptul (Florentin Popa), fie o
duce până la ultimele sale consecinţe, în zona inconfortabilului și a
incorectitudinii politice (Vlad Drăgoi). Mai aproape de New Sincerity
este poetica lui Radu Niţescu, care intercalează proiectul biografist
douămiist cu formele fixe (vilanela, sonetul) și jocuri de retorică în
volumul „Dialectica urșilor”.

Luând în considerare aceste modificări stilistice, Alex Cioro-
gar, în dosarul său din revista Cultura, Noua poezie nouă. Dincolo de
„douămiism”, propune una dintre încadrările teoretice cele mai dis-
cutate pentru această mișcare poetică în continuă formare. Meta-
modernismul pare să descrie situaţia literară în care se află
literatura de după 2010 și, în special, poezia acestei promoţii: „a kind
of informed naivety, a pragmatic idealism, a moderate fanaticism,
oscillatory between sincerity and irony, deconstruction and con-
struction, apathy and affect”, „between a typically modern com-
mitment and a markedly postmodern detachment”3. Diversele
permutări ale acestor elemente determină discursul, adevăratul
proces poietic constând în subtilitatea și perfecţionarea îmbinări-
lor, în extravaganţa și contrabalansarea contrastelor (tematice, dis-
cursive și stilistice).

Desprinderea de douămiism nu este nici ea radicală – poeţi
precum Radu Niţescu și Matei Hutopilă sunt încă reminiscenţe ale
biografismului douămiist. Elementele enumerate și speculaţiile teo-
retice discutate nu sunt exhaustive și, probabil, nici definitorii poe-
ticii în continuă formare. Concluzia este totuși că, dacă optzecismul
a mizat pe dimensiunea livrescă și textuală (în ciuda cotidienizării
programatice) iar douămiismul pe realul subiectiv, translivresc,
postdouămiismul se îndepărtează de amândouă, transpunându-
se în virtual, în digital, în mediul online: se poate discuta despre o
generaţie in progress by default, conștientă de poziţia sa atât în lite-
ratura naţională, cât și în cea globală.

Premiul pentru Eseu în cadrul Colocviului Internaţional Studenţesc
„Lucian Blaga”, ediţia a XIX-a, 27-28 octombrie 2017, Sibiu
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AAlleexx  CCiioorrooggaarr
Metamodernismul poetic românesc

Metamodernismul poetic românesc nu poate fi definit
decât prin descrierea relaţiilor pe care curentul le întreţine cu alte
fenomene culturale de dată relativ recentă. Și asta nu doar fiindcă
însuși metamodernismul prezintă o structură dialectală, ci, mai ales,
pentru că avem de-a face cu un concept care funcţionează atât ca
reper cronologic (marcând, adică, o depășire temporală a postmo-
dernităţii - termen generic pe care îl folosesc pentru a descrie poe-
zia anilor ’80, respectiv ’90, fără a discredita însă prin aceasta
diversitatea direcţiilor poetice din această perioadă, cum ar fi tex-
tualismul sau biografismul, ca să numesc doar două tendinţe rela-
tiv opuse), cât și ca o nouă bornă culturală (ori estetică). Aș zice,
înainte de toate, că profitul major al unei asemenea deplasări con-
ceptuale ar consta în relocalizarea dezbaterilor actuale pe terenul
mult mai fertil al examinărilor paradigmatice în defavoarea vechii
grile generaţioniste. Cu un amendament. Deși m-am ferit la rândul
meu de utilizarea conceptului, aș zice că, cel puţin deocamdată, me-
tamodernismul pare să cuprindă nu mai puţin de două generaţii
biologice extrem de bine conturate în cercetarea sociologică: „ge-
neraţia Y” (între aprox. 24 și 30 de ani) și „generaţia Z” (între aprox.
17 și 23 de ani).

Metamodernismul pare a constitui, la nivel internaţional,
una dintre cele mai discutate și mai discutabile teorii apărute în
zorii noului mileniu. Se vorbește tot mai mult despre existenţa a cel
puţin trei tipuri diferite de reacţii la post-modernitate. Prima constă,
destul de previzibil, în revalorificarea categoriilor estetice pre-mo-
derne. Cea de-a doua are în vedere, în schimb, o depășire cu orice
preţ a postmodernităţii, pe când ultima reprezintă o soluţie oare-
cum împăciuitoare. Nu e însă deloc greu de observat că metamo-
dernismul (varianta conciliantă) reprezintă cea mai adecvată
metaforă critică pe care o putem întrebuinţa în vederea descrierii
unei noi sensibilităţi culturale (noua structură afectivă a momen-
tului), cu toate că nu puţine sunt propunerile alternative: hipermo-
dernismul (Gilles Lipovetsky), digimodernismul (Alan Kirby),
automodernismul (Robert Samuels), altermodernismul (Nicholas
Bourriaud), cosmodernismul (Christian Moraru) și, la modul foarte
general, post-postmodernismul (Jeffrey Nealon și alţii).

11..  DDoouuăămmiiiissmm  vvss..  MMeettaammooddeerrnniissmm

Ar trebui să discutăm, în primul rând, despre relaţia me-
tamodernismului cu generaţia douămii. Gabi Eftimie, Vlad Moldo-
van, Andrei Doboș, Dmitri Miticov, Mihai Duţescu, val chimic,
Bogdan Lipcanu - iată doar câteva dintre numele care au avut șansa,
pe de o parte, de a fi fost receptate în prelungirea douămiismului și,
pe de alta, de a le fi fost desemnată responsabilitatea sau capaci-
tatea configurării unor noi soluţii estetice privind depășirea biogra-
fismului fracturist sau a neo-expresionismului de sorginte vizionară.
Prezenţa acestui val secund (în interiorul aceluiași douămiism - și
nu mă refer la ce s-a întâmplat după 2010) ne permite să vorbim
despre existenţa unui fenomen al ratrapării. Strategiile autorilor

care nu au debutat la începutul noului mileniu, dar care au reușit,
totuși, să se alieze nu doar cu semnatarii manifestelor literare, ci și
cu forţele proaspete ale noilor-veniţi (Alex Văsieș, Andrei Dósa, Cos-
mina Moroșan, Vlad Drăgoi, Matei Hutopila, Radu Niţescu, Anatol
Grosu, Ionelia Cristea, Ion Buzu, Robert G. Elekes, Ștefan Baghiu,
Ovio Olaru, Florentin Popa, Vlad A. Gheorghiu, Krista Szöcs, Victor
Ţvetov, Yigru Zeltil, Ana Pușcașu, Ana Donţu, Alexandra Turcu, Du-
mitru Vlad, Livia Ștefan), au cucerit, destul de rapid, poziţii impor-
tante.

Însă, în raport cu manifestele hard de la începutul noului
veac, putem remarca preponderenţa stilisticilor soft de azi. La fel
cum putem sesiza, în continuare, că poeticile dark ce cartografiau
mizeria tranziţiei românești au făcut loc, din 2010 încoace, gesturi-
lor light. Putem nota, apoi, că avem de-a face cu un mix de atitudini,
discursuri și registre (sau cu o poezie multimodală), dar și cu trans-
gresarea și înregistrarea efectelor depășirii graniţelor dintre genuri,
discipline și mijloace media. Împreună, ele produc o plajă etero-
genă, polifazică în care fiecare autor - dincolo de punctele comune
- își construiește propria postură auctorială, propriul publicul și pro-
pria formula literară. Investigând cu atenţie poezia ultimilor 10 ani,
n-ai cum să nu observi alte câteva schimbări. Mă gândesc, în mod
special, la o modificare a accentelor ce poate fi rezumată în felul ur-
mător: importanţa pe care o avusese transcrierea vieţii trăite, în no-
taţiile douămiiștilor, cedează teren în faţa vieţii (mai mult sau mai
puţin) construite din textele metamoderniștilor de azi. De unde „cri-
tica ideologică” putea trece drept una din sintagmele-cheie ale poe-
ticilor mizerabiliste, discursul critic se vede azi obligat să
recunoască, fără doar și poate, desocializarea imaginativă a noilor
estetice literare.

Spre deosebire de douămiiști, metamoderniștii au făcut
un pas în spate, trăgându-și respiraţia după manifestele milena-
riste, pentru a pune o barieră între ei și noile tipuri de expresivitate,
fie că e vorba de ecranul calculatorului, fie că e vorba, pur și simplu,
de o distanţă auto-ironică. Fără să se întoarcă împotriva practicilor
postmoderne (ci, mai degrabă, depășindu-le prin aglutinare), tinerii
poeţi debutaţi după consolidarea principalelor nume și direcţii ale
generaţiei 2000 au fost martorii unor conflicte generaţionale ste-
rile. Fără a juca până la capăt cartea ironiei destructive, aceștia aleg
cu bună știinţă să refolosească o parte a marotelor și a convenţiilor
literare dinamitate nu cu mult timp înainte de anarhiștii fracturiști,
obţinând, în consecinţă, efecte poetice admirabile, fiind pe deplin
conștienţi că nici măcar clișeele nu trebuie ignorate, ci mai curând
curtate. În opoziţie cu toate eforturile de transparentizare puse în
joc de douămiiști se află noile stilistici baroc-parnasiene. Desprin-
derea nu e însă implementată în termenii unei rupturi. Ea nu ur-
mărește, așadar, o logică a stângii. Ba chiar dimpotrivă.
Responsabilitatea formelor ori angajarea socială e sublimă, putem
zice, dar lipsește cu desăvârșire. Declaraţia conform căreia poezia
nouă se întoarce, ca să apelez la câteva locuri comune, către acel
tip de poezie pe care Hugo Friedrich o caracterizase drept o lirică a
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intelectualităţii și a austerităţii formelor sau, dacă vreţi, la acea fi-
lieră pe care Marcel Raymond o identificase ca aparţinând artiști-
lor este infinit mai adevărată decât oricare altă încercare de
instrumentalizare a modificărilor în termeni belicoși.

Dacă postmodernismul românesc a fost receptat, nu o
dată, drept o paradigmă importată oarecum bovaric în lipsa unei
reale postmodernităţi, dacă reprezentanţii milenarismului poetic
(fie că vorbim despre neo-expresionism, fie că ne referim la filiera
fracturistă ori la cea vizionaristă) s-au concentrat asupra temelor
realului, tinerii scriitori debutaţi după 2010 se remarcă, în schimb,
prin impunerea unor formule și problematici aflate în relativă con-
cordanţă cu trăsăturile așa-numitei epoci a globalizării digitale. Mer-
gând mai departe, aș zice că, tocmai împotriva biografismului și a
neo-expresionismului, metamodernismul poetic le readuce aminte
celor din comunitatea literară că ar fi, probabil, timpul să adopte o
viziune ceva mai optimistă asupra vieţii. Așa cum douămiismul a re-
prezentat o ultimă revoluţie avangardistă, putem susţine liniștiţi și
ideea conform căreia contra-reforma metamoderniștilor compune
un veritabil tablou al ecumenismului de azi. La fel de evident e, pen-
tru cei care au urmărit cu atenţie poezia ultimului deceniu, că im-
portanţa pe care o avusese înregistrarea nemediată a experienţei
(în textele douămiiștilor) e abandonată acum în favoarea constru-
cţiei unor mici universuri discursive.

Astfel, chiar dacă fracturismul (în detrimentul celorlalte
mișcări de la începutul noului mileniu) e acum folosit ca un soi de si-
nonim pentru începutul anilor 2000, observaţia nu semnalează, din
păcate, nimic altceva decât succesul retoric al manifestelor poetice.
Dacă douămiiștii erijaseră „viaţa” la statutul de unic model al scrii-
turii, metamoderniștii transformă acum stilul într-un fel de a fi. Eli-
berându-se de catehismele milenariste, poezia nu mai transcrie o
experienţă, ci o produce prin mixaj, fiindcă nu despre însemnarea
imediată a unor episoade (ne)semnificative e vorba aici, ci despre
formalizarea unor afecte analgezice. Putem nota, apoi, că jargonul
digital a înlocuit deja argoul tranziţiei post-comuniste sau, mergând
ceva mai departe, că experienţa subiectivităţii nu mai pariază pe
visceralitate, ci pe fenomenologizarea imaginarului informaţional.
Lumea socială a douămiiștilor e abandonată în favoarea unor spec-
taculoase diorame în tehnicolor, instituind o viziune GoPro a reali-
tăţii. Biografemele douămiiștilor sunt și ele înlocuite de un soi de
textual snapchats. Aș mai zice, în sfârșit, că, așa cum douămiiștii și-
au făcut un ţel din fabricarea autenticităţii, metamoderniștii au ales
să legitimeze construcţiile sintetice.

Istoria postbelică a poeziei române se încheie, ce-i drept,
odată cu revoluţia din ’89, însă știm bine că o parte a liricii și a tră-
săturilor ei s-au prelungit și după schimbarea de regim. Observaţia
e crucială fiindcă, la o privire retrospectivă, eforturile generaţiei
2000 se dovedesc a fi fost aparţinând unei paradigme inevitabil de-
clinante (ceea nu presupune, atenţie, și lipsa calităţii). Aflaţi la gra-
niţa dintre două lumi, metamoderniștii au încheiat, în mod definitiv,
o etapă, inaugurând o alta. Iată de ce aș zice, fără probleme, că, din
anii ’80 încoace, numai încercările ce pot fi încadrate sub cupola me-
tamodernismului modifică - în mod fundamental - aspectele liricii
contemporane.

22..  TTiippoollooggiiii

Dezvoltările ce au condus la consolidarea unei noi para-
digme poetice ar putea fi sistematizate prin examinarea relaţiilor
pe care fiecare formulă o întreţine în raport cu aspectele centrale
ale metamodernismului. Dinamica și formele literaturii extrem-con-
temporane sunt rezultatele conflictului permanent între tradiţie și
noua cultură digitală. Poezia actuală a reușit însă să integreze me-

canismele ce păreau să-i prevestească moartea. Spaţiul cărţii a de-
venit unul privilegiat tocmai datorită faptului că schimburile și pro-
vocările dintre codurile digitale și urmele expresiei scripturale pot
fi - în limitele paginii - constant negociate. Împotriva și în contem-
plarea post-umanului, gestul literar e capabil de reintegrarea lumii
virtuale în/prin tocmai materialitatea corpului creator. Preluate din
recuzita retoricii digitale, nu e deloc riscant să vorbim, așadar, des-
pre trecerea preţioasă de la tehnici la tehnologii literare. Granularea
puternică, contrastul redus, minima defocalizare și culorile subsa-
turate - toate acestea devin pelicule ori filtre, de cele mai multe ori
vintage, aplicate fie textelor, fie realităţii (excelente în contrast cu
ecranele orbitoare ale dispozitivelor electronice ori cu fluorescenţa
sterilă a galeriilor de artă). Într-o epocă a individualismului și a pro-
ducţiilor indie, comercializarea strategiilor de compoziţie nu e decât
naturală.

Cei care cunosc îndeaproape morfologia liricii actuale își
vor da repede seama că nu puţine sunt formulele ce pot fi plasate
sub cupola sa generoasă. Fie că ne referim la varietatea problema-
ticilor abordate, fie că ne raportăm la diversitatea registrelor dis-
cursive, putem spune că figuralitatea metamodernă presupune nu
doar reluarea câtorva dintre principiile majore ale modernismului,
ci și implementarea a cel puţin două strategii de actualizare a prin-
cipalelor sale direcţii (romantismul, parnasianismul, simbolismul,
impresionismul, suprarealismul, ca să numesc doar câteva). E vorba
de utilizarea auto-subversivă a strategiilor postmoderne (ironia, ci-
nismul, pastișa și autoreflexivitatea, să zicem), pe de o parte, și de
încorporarea efectelor și a temelor celor mai titrate evenimente ale
momentului (precum post-umanismul, globalizarea sau digitaliza-
rea), pe de alta.

Așadar, figurile centrale ale poeziei extrem-contemporane
pot fi grupate în cel puţin două tabere. Se disting, pe de o parte, di-
recţiile „noii detașări” (scriitura conceptuală ori tendinţele post-
umane, ca să numesc doar două) și, pe de alta, formulele „noii
afectivităţi” (noua sinceritate și neo-biedermeierul, între altele).
Acestea corespund unor alte categorii la fel importante. Noua de-
tașare poate fi suprapusă ariergardei post-academice, în aceeași mă-
sură în care noua afectivitate poate fi echivalată cu post-avangarda
academică. Oricare și oricâte ar fi diferenţele specifice, trebuie să
recunoaștem că poeticile actuale sunt caracterizate de un soi de
fungibilitate. Alături de Alex Văsieș, Alex Cosmescu, Matei Hutopila
și Radu Niţescu, Andrei Dósa întregește, de pildă, o estetică a pon-
deraţiei (noua afectivitate sau post-avangarda academică). La fel
cum Florentin Popa, Ștefan Baghiu, Cosmina Moroșan, Ovio Olaru și
Vlad Drăgoi înregistrează tonalităţile unei retorici a excesului (noua
detașare sau ariergarda post-academică).

Nu există, de altfel, nicio linie clară de demarcaţie între
cele două așa-zise grupări. Conceptualismul nu face rabat de la
emoţie, la fel cum nici metamodernismul nu exclude, în genere, te-
maticile post-umane. Chiar dacă polarizările există, cele două cate-
gorii trebuie citite, mai degrabă, ca polii extremi ai aceluiași spectru.
Oscilaţiile rămân permanente.

33..  TTrrăăssăăttuurrii

Una dintre caracteristicile principale ale metamodernis-
mului îl reprezintă raportul complet naturalizat pe care poezia o su-
bîntinde atât cu modelele canonice, cât și cu cele marginale. Fără
excepţie, toate sistemele auctoriale recente par să articuleze pro-
blematicile actualităţii (tematicile post-umane și filtrele digitale, să
zicem) cu câteva dintre codurile și convenţiile majore din istoria li-
ricii moderne. Gestul literar e capabil de reinscripţionarea lumii vir-
tuale în/prin tocmai materialitatea corpului creator.



12 4 / 2017

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

De la Andrei Dósa (hiper-realismul) la Vlad Drăgoi (noua
sinceritate), de la Ștefan Baghiu (neo-romantismul) la Florentin
Popa (Dirty Metamodernism), de la Matei Hutopila (The New East Aes-
thetic) la Alex Văsieș (neo-biedermeierul) sau Radu Niţescu (realis-
mul fabulatoriu), „metamodernismul” pare să-i fi acaparat pe toţi
tinerii noștri poeţi. Îl putem descrie și prin următoarelor subcate-
gorii estetice: neo-alexandrinism, formalism și barochism. Acestora
li se adaugă construcţiile post-umane (vizibile, în mod special, la
Gabi Eftimie, val chimic sau la Vasile Mihalache), tendinţele așa-zis
conceptuale (prezente mai ales la Dmitri Miticov și la Sebastian Big),
hiper-minimalismul unui Alex Cosmescu, noua metafizică à la Cos-
mina Moroșan, ori experimentele lui Vlad Moldovan, foarte apro-
piate, cel puţin la prima vedere, de textul digimodernist (așa cum a
fost el definit de Alan Kirby) sau de noua abstracţiune.

Portretul de grup al post-milenariștilor se află însă într-o
perpetuă metamorfoză, din care, uneori, se detașează figuri ale
multitudinii, ale omului plural ori ale actorilor din instalaţia-reţea.
Aceștia/acestea mizează pe depersonalizarea discursului altoită,
destul de bizar, cu externalizarea retorică a sentimentalismului și,
în același timp, pe exhibarea hipersensibilităţii trecută prin diverse
filtre ale distanţării autoironice. Avem de-a face, apoi, cu marotele
anti-literaturii (post-tragicul, post-secularul, post-ironicul, post-ideo-
logicul) și cu predispoziţiile estetice ale culturii electronice (globali-
zarea, fluidizarea și multidimensionalitatea). Trecerea de la
transcrierea directă a biografism-cotidianismului la explorarea im-
aginativă a afectelor și a cogniţiilor, de la anarhismul neo-avangar-
dist la tehnologismul reflexiv, de la minimalismul autenticist la
exhibarea hauntologică a plenitudinii excesive, de la neo-expresio-
nism visceral la empirism fabulatoriu ori de la construcţii vizionare
la bovarisme exotice - toate aceste noi accente și mutaţii compun,
împreună, trăsăturile liricii extrem-contemporane.

Două sunt aspectele ce pot fi descifrate în continuare: e
vorba, în primul rând, despre o mică retragere în tradiţie (revalori-
ficarea formelor fixe, în principal) și, în al doilea rând, despre pre-
ferinţa pentru un anumit tip de artificialitate hiper-conștientă
(obsesia naiv-perversă pentru suprafeţe lucitoare și cultivarea pro-
priei personae). Dacă discursul criptic traduce la nivel imaginar con-
diţiile globalizării digitale, caracterul eliptic al scriiturii trădează, la
rândul său, o nostalgie fractalică subtil sugerată prin intermediul
bricolajelor laconice. Sunt ferm convins că, atât din punct de vedere
al imaginarului, cât și din punct de vedere discursiv, valoarea tex-
telor tinerilor noștri poeţi reprezintă o garanţie suficientă privind
posibilitatea schiţării acestui portret de grup. Mai mult decât orice,
comun scrierilor lor rămâne imboldul celor mai mulţi și mai talen-
taţi dintre ei de a tematiza pe sau în marginea experienţei impon-
derabile a (post)adolescenţei. Adolescenţa poate apărea
angoasantă ca la Dósa sau excentrică, cum se întâmplă în poezia lui
Ștefan Baghiu, sau, dimpotrivă, să fie de-o acalmie bizară ca la Vă-
sieș. Adolescenţa poate însemna și masculinitate, cum ne-a arătat
Matei Hutopila sau, de ce nu, multă nostalgie, prezentă – în mod
special - în textele unui Drăgoi. Adolescenţa poate locui de partea
hedonismului new-age cum se întâmplă în paginile Cosminei Mo-
roșan, ea poate fi violent-evazionistă ca la Ovio Olaru ori ireal-ideală
ca în reprezentările lui Florentin Popa. Dincolo de tematizarea co-
mună a adolescenţei, aș vrea să discut puţin și despre rolul pe care
scriitura îl ocupă în imaginarul câtorva dintre cei mai reprezentativi
poeţi ai metamodernismului: pentru Baghiu, de pildă, poezia apare
ca o modalitate de a-și negocia poziţia în lume; pentru Văsieș, ver-
surile sunt tot atâtea modalităţi de a se reinventa; pentru a reţine
evenimente esenţiale și frumoase (un cuvânt de care critica literară
se ferește de câteva decenii bune), poezia se constituie, la Drăgoi,

drept confesiune mascată; pentru Dósa, poezia nu e o tehnică a în-
străinării, ci, dimpotrivă, un procedeu desprins din registrul fami-
liarizării, unde lumea apare ca un complex sistem semiotic ce
trebuie constant interpretat; iar la Niţescu, scriitura nu e altceva
decât ocazia de a dispărea în spatele limbajului ce îl structurează
(și exemplele ar putea continua).

Ultima promoţie lirică are, cu câteva excepţii, toate carac-
teristicile unei grupări sociale: absolvenţi/absolvente de Litere, com-
plet alfabetizaţi/alfabetizate digital, având acces la orice tip de
(re)surse (autohtone ori de aiurea) și cunoscători/cunoscătoare,
așadar, a câtorva limbi străine, experienţele liberalizatoare (sex,
arte, droguri) nu mai constituie o noutate, iar direcţiile gândirii post-
structuraliste nu mai par atrăgătoare. Ele trec, în cel mai bun caz,
drept simple probe de agerime intelectuală ori pretexte de conver-
saţie cool-ironică. Contracultura nu mai șochează și nu mai produce
emulaţie. Avangarda e istorie și tendinţă. Audio-vizualul domină lo-
gica compoziţională de câteva decenii bune. Manierismul nu mai re-
prezintă un pericol, iar stângismul e prelucrat drept simplu
accesoriu.

Formele poetice recente mizează pe construcţia unor alte
tipuri de semnificaţie fondate pe principiul sincerităţii ori al întâie-
tăţii afectelor, fără a renunţa însă - și asta e esenţial - la câștigurile
postmodernismului ludico-ironic. Nu e vorba, așadar, de o întoar-
cere naivă la poziţiile ideologice ale modernităţii, ci, mai degrabă,
de o inteligentă dramatizare a oscilaţiilor continue dintre moder-
nism (în sensul larg al termenului) și postmodernism ori, mai sim-
plu, dintre entuziasm, pe de o parte, și ironie, pe de alta: „a kind of
informed naivety, a pragmatic idealism, a moderate fanaticism, os-
cillating between sincerity and irony, deconstruction and construc-
tion, apathy and affect” (Luke Turner). Timotheus Velmeulen și
Robin van den Akker subliniază încă și mai ferm importanţa glisări-
lor „between a typically modern commitment and a markedly pos-
tmodern detachment” (Notes on Metamodernism în Journal of
Aesthetics & Culture, vol. 2, 2010, nr. 1). 

Dincolo de meritul de a fi compus un inventar al sensibili-
tăţii actual-digitale, textele lor - haotice, sofisticate, emoţionante -
se remarcă prin aceea că ne oferă nu doar un fascinant spectacol al
preţiozităţii, ci și o subtilă tactică recuperatoare (coagularea unor
tradiţii, adică, dintre cele mai divergente). Deosebit de caracteristic
este, în acest sens, modul în care, problematizând fragilitatea/in-
stabilitatea noilor condiţii social-tehnologice, ei reușesc să valori-
fice tocmai relativismul, dar și rezervele de productivitate ale unor
diverse formule retorice. Într-o literatură fără frontiere, poezia nu se
mai raportează, cum o făcea până nu demult, doar la un alt text li-
terar, ci şi la un serial TV, un joc video sau la cele mai întunecate co-
lţuri ale industriei muzicale. Pline de interes rămân, așadar, și
consideraţiile privind natura rizomică a noilor producţii poetice.

Într-o epocă a globalizării digitale, transformarea poeţi-
lor/poetelor (gameri, hackeri, DJs, curatori, bricoleuri sau antrepre-
nori) și a poeziei sub influenţa tehnologiilor digitale e mai mult
decât inevitabilă. Problematizarea impactului tehnologiilor infor-
maţionale asupra - horribile dictu - condiţiei umane, e concurată
doar de modalităţile prin intermediul cărora mecanismele digitale
au început să ocupe un loc central în cadrul elaborării unor noi tac-
tici retorice. Limbajul devine, bunăoară, o simplă extensie tehnolo-
gică, iar subiectivitatea nu mai apare altfel decât intens hibridizată.
Nu mai puţin inovatoare și fecunde s-au dovedit a fi interogaţiile
adresate iluziei identitare. Spectralizarea identităţii subiectului poe-
tic și transferul acesteia în spaţiile interstiţiale dintre biologie și teh-
nologie au prilejuit nașterea unei auctorialităţi neuronale în care
individul rămâne un simplu nod într-o reţea comunicaţională.
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Văd că revista „Euphorion” vrea să bată fierul cît e cald. Nu e
rău. Numai că, în covălie fierarii nu sunt încă pregătiţi; ştiu ei că in-
orogii există, că trebuie potcoviţi, struniţi apoi în zăbale, dar de
ajuns la ei nu prea ajung. Ceea ce văd sunt umbrele lor internau-
tice, ca nişte aburi în plină iarnă la nările nărăvaşe ale armăsarilor
cu experienţă. Şi ca să-şi dea aşa cu părerea despre umbra lor, des-
pre pieile lor virtuale, despre nechezatul lor peste coamele dealuri-
lor pline de iepe necitite, mereu în călduri, nu prea le dă mîna, mai
ales că staulele sunt deja bine marcate, izolate şi scrutate de priviri
agile, care se dau fie academice, fie elitarde, fie de grup sau de gaşcă
şi dacă sari, ca mînz nărăvaş şi dornic de cunoaştere, dintr-un staul
într-altul nu prea-ţi mai găseşti locul în vreo paradigmă care stă gata
să colcăie în noile teorii şi ele gata de a fi paradigmatice. Dar sunt şi
lucruri deja aşezate în tiparele lor, încît, dacă ajungi la nutreţul
proaspăt, începi să-i simţi şi să-i doreşti calităţile nutritive.

De peste douăzeci de ani, mai exact din 1996, ianuarie, scriu
în „Convorbiri literare” despre cărţile debutanţilor editorial în poe-
zie. Dar mult mai de dinainte, din 1990, organizez la Botoşani un
concurs naţional de poezie, „Porni Luceafărul…”, ajuns la ediţia a
XXXVI-a, preluîndu-l din mers pe cel existent din 1982. O simplă sta-
tistică spune că au trecut prin acest concurs mii şi mii de tineri as-
piranţi. Juriul, care a avut diverse compoziţii, dar de fiecare dată
format din reprezentanţi ai celor mai bune editurii şi reviste literare
din România, a deschis calea spre afirmare a sute şi sute de tineri
poeţi, mult peste opt sute, unii confirmînd, chiar din promoţia opt-
zecistă, mulţi din cea nouăzecistă, apoi douămiistă şi, evident, din
cea postdouămiistă, despre care doreşte să afle mai multe amă-
nunte ancheta de faţă. Lista lor este lungă şi reflectă o productivi-
tate poetică relevantă, care, la un moment dat, a dat ghes discuţiilor
despre inflaţia poetică a celor aproape patru decenii pe care le am
aici în vedere. N-a fost nici inflaţie poetică, nici criză poetică, aşa
cum se plîngeau unii şi alţii, ci un soi de emulaţie de la un an la altul,
datorită şi cenaclurilor existente mai peste tot, cele mai bune fiind
cele studenţeşti, de la Bucureşti, Iaşi, Cluj sau Timişoara, dar şi de
aiurea, prin ţară, pe unde se vorbea chiar de „şcoli de poezie”, aşa
cum a afirmat la vremea sa regretatul critic Laurenţiu Ulici despre
grupul de poeţi de la Neamţ, care, cu un curaj contra curentului,
prin formula „rezistenţa prin cultură”, au continuat timp de cinci
ani, la Tîrgu Neamţ, spiritul Colocviului Naţional de Poezie din toamna
lui 1978 de la Iaşi, organizînd acolo Colocviile Naţionale de Poezie, co-
locvii în jurul cărora s-a cimentat prima paradigmă poetică de altă
factură decît cele existente pînă atunci, şi anume „paradigma opt-
zecistă”, din spirtul căreia s-a format nouăzecismul şi chiar două-
miismul, ce începuse cu cîţiva ani în urmă la Cluj cu Echinox, care
rupea tiparele şaptezecismului „poeziei leneşe”, orientînd poezia
spre o altă formulă (a se vedea poezia lui Ion Mircea!), ori la Bucu-
reşti cu Cenaclul de Luni, care venea cu poezia beatnicilor americani
pe un postament novator existent prin poezia lui Virgil Mazilescu şi
a Angelei Marinescu, propunînd în esenţă noua paradigmă de la noi,
aşezată de critica literară în sintagma „optzecism”. Urmărind acest
curs, în fondul lui, nu ai cum să nu observi evoluţia limbajului poe-
tic, căutarea formulelor de aiurea, mai ales în ultima vreme. Sunt
etape pe care promoţiile literare le ard în felul lor, unii topind totul
de-a valma, lăsînd o zgură asemănătoare cu sterilul, din care cei mai
buni căutători au scos aurul pe care şi l-au trecut în nume propriu.
Nu e greu să vezi la cine e aurul şi la cine este sterilul. Vom vedea,
în decursul celor patru decenii, din 1977, să spunem, cînd au apărut
primii optzecişti (Gabriel Chifu, Traian T. Coşovei, Elena Zubaşcu,
Petru Romoşan, Emil Hurezeanu) şi pînă în 2017, cînd avem un val
consistent, dar, firesc, neomogen, de postdouămiişti, că grosul noii
paradigme poetice se află la optzecişti, cu evidente urmări la nouă-
zecişti. Nu mai dăm nume, că ele se ştiu sau se vor contura cu pre-

cizie în anii ce vin, dacă vor fi lecturi atente din partea criticii lite-
rare.

Aşa cum am spus mai sus, din 1996 scriu despre debutanţii edi-
torial în poezie. Am adunat cronicile din perioada 1996-2008 într-o
primă carte, Cititorul de poezie, publicată la Editura revistei „Con-
vorbiri literare”. Se pot vedea clar de acolo tendinţele noului val de
atunci, cînd intrau în scenă milenariştii, cum au fost denumiţi poe-
ţii tineri de atunci (cîteva nume sunt absolut remarcabile şi au orien-
tat oarecum modele spre altceva decît se scria pînă atunci, inducînd
ideea că autenticismul şi minimalismul ar fi cele care ar da caracte-
risticile unei eventuale paradigme. Inconsecvenţa însă i-a dezo-
rientat, ca să spun aşa. Fracturiştii, ce păreau a se orienta spre
altceva decît pînă atunci, au eşuat în diverse formule poetice care
nu mai ţineau cîtuşi de puţin de regulile ce impun o nouă paradigmă
(Marius Ianuş a început să scrie poezie religioasă, uneori într-o pro-
zodie şchioapă şi a renunţat la ceea ce au fost primele sale cărţi de
poezie, de altfel excepţionale; Dan Sociu a declarat că nu-l mai re-
prezintă minimalismul, ci maximalismul, o nouă tendinţă ce nu se
deosebeşte cu nimic de prima, exersînd în mizerabilism şi abordare
retro a noului discurs). Oricum, chiar şi aşa douămiiştii păreau a se
distinge între ei şi nu dădeau semne că seamănă între ei, că se fo-
losesc de modele, că nu mimează, ci, ignorînd într-un fel ceea ce s-
a scris pînă la ei (cu unele afecţiuni elective, să spun aşa, pentru
poezia lui Mircea Ivănescu, din care unii s-au înfruptat cu talent şi
ştiinţă), căutau noua cale, noua poezie, care, iată, pînă la urmă nu
era cu nimic deosebită de cea care fixase noua paradigmă poetică
de la noi, şi anume paradigma optzecistă. Ceea ce era nou putea fi
limbajul poetic uşor îmbogăţit, nonşalanţa în exprimare şi îndepăr-
tarea de lirism şi de esenţa consacrată a poeziei; şi mai ales consis-
tenţa şi înţelegerea actului poetic în sine. 

Pînă în 2010 valurile anuale de debutanţi, pe care-i urmăream
şi scriam despre ei, iar pe cei mai buni, prin filtrul unui juriu naţio-
nal, cel al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opus Pri-
mum, alăturat marelui premiu pentru Opera Omnia, din 1997, ajuns
anul acesta la ediţia a XX-a, se limitau ca la cincisprezece – douăzeci
de apariţii pe an, cu o selecţie de pînă la douăsprezece nume care
intrau în recenziile mele la rubrica Debuturi din „Convorbiri literare”.
Cele mai multe contează şi acum. Au evoluat. Pe poeţii primelor va-
luri de după 2000 i-am urmărit şi la a doua, la a treia sau chiar la a
patra carte. Şi evoluţia lor, se poate constata, este una clară, spre
bine, dar în tonurile consacrate, fără să rupă gura tîrgului, fără lider,
dar cu nume ce pot intra oricînd într-o discuţie privitoare la evolu-
ţia poeziei româneşti de azi.

Celelalte valuri, de după 2010, care vor intra într-un al doilea
volum Cititorul de poezie, care va apărea la anul la Editura Junimea,
cu recenzii scrise în perioada 2009-2017, sunt mult mai mult afec-
tate de efectele cluburilor de poezie de pe internet. De la Clubul de
poezie, în care s-au format milenariştii şi pînă la qPoem al lui Călin
Vlasie, care a încercat să ordoneze valoric invazia de pe paginile vir-
tuale ale netului, apariţiile editoriale s-au înmulţit, ajungînd în unii
ani şi la patruzeci de titluri. Nu toate contau. Cele care s-au impus
şi în urma selecţiei pe care juriul Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu” de le Botoşani au intrat în atenţia criticii literare şi s-au
afirmat într-un fel. Dar ceea ce am constatat în componistica aces-
tor apariţii editoriale, pe care le am în vedere în această carte, care
are în vedere 108 tineri poeţi, mai ales la cei din partea a doua a de-
ceniului, ultimele apariţii, este recrudescenţa mimetismului, dar nu
a unui mimetism de nuanţă epigonică sau emulativă, ci una ce ţine
de „noul loc comun”, aşa cum l-am denumit în unele recenzii. Şa-
blonul, deşi modificat de la apariţie la apariţie, se vede limpede la
cei mai mulţi. S-a evidenţiat, mai ales în rîndul poetelor, prelucrarea
unei teme, cea a tatălui, lansată cu ani în urmă de Xenia Karo şi

În loc de o nouă paradigmă, un nou loc comun
GGeelllluu  DDoorriiaann
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abandonată, în care relaţia, fie de dragoste, de respect sau de asu-
prire a copilăriei este dezvoltată şi devine făcătoare de cărţi după
modelul dat, uneori poveştile fiind adevărate, alteori fiind ficţiuni.
Astfel, cărţile, în construcţia lor par a fi nu antologii de poeme, ci
poeme întregi, fragmentate şi însumate unui titlu. În structura lor
însă poeziile seamănă, aduc în pagină „noul loc comun”, ba chiar în
ultima vreme „noul nou loc comun”, un pericol ce poate steriliza
poezia, aşa cum s-a putut vedea la începutul anilor şaptezeci în poe-
zia franceză sau, mai ciudat, la noi în perioada poeziei proletcultiste
sau a poeziei leneşe, pe care Ion Barbu a înfierat-o dur. Componis-
tica unor astfel de cărţi este la îndemînă şi poate fi la discreţia ori-
cui are un calculator, o tabletă sau un telefon performant. Ce
dispare în fond? Dispare tocmai autenticitatea, originalitatea, chiar
dacă ea, originalitatea, dă impresia că există, că dă în spume, iar
limbajul poetic pare împrospătat pe ici şi acolo, ceea ce ar putea da
semne de ivirea unei noi paradigme. Mai mult decît atît, unii poeţi
preiau în poeziile lor ritmuri Hip-Hop/Rap, producînd texte ce con-
ţin umor involuntar, efecte cu totul şi cu totul hilare.

Încîntarea faţă de astfel de reuşite duce la proliferarea unui
model fals, care nu poate crea o nouă paradigmă. Lipseşte ceva de
esenţă tare în poezia ultimului val, care s-ar putea aduna în com-
ponenţa promoţiei postdouămiistă. Agăţarea de un neo-expresio-
nism nu este şi o deschidere de cale, aşa cum a fost, de exemplu la
Ion Mureşan, unul din modelele care ar putea sta la baza de for-
mare a celor ce vine. Dar mai întîi trebuie să ştii să te desprinzi de
model şi apoi să vezi ce poţi aduce nou. Existenţialismul, în noua lui
formulă de exprimare, nu poate crea paradigmă, atîta timp cînd ti-
parele sunt aceleaşi, cît timp limbajul este cantonat în expresii ce ţin
de imediatul trăit şi exprimat, ţinînd cont mai puţin de scopul este-
tic. Însă nu spre aceste modele se îndreaptă noul val, ci spre o oa-
recare independenţă faţă de actul de creaţie tradiţional, chiar şi de
cel inovator, modern sau postmodern din ultima vreme. Un model
de evoluţie prin priviri retrospective este Claudiu Komartin, repre-
zentant al primului val douămiist, care a ştiut să-şi reaşeze poezia în
linia unei evoluţii a poeziei româneşti, fără de care, dacă nu ţii cont,
poţi rătăci calea. Un alt poet care şi-a găsit în acest timp drumul pro-
priu prin priviri retrospective este Radu Vancu, a cărui poezie se de-
taşează net de întreg valul douămiist şi postdouămiist, deşi s-a
format în acest timp.

Ceea ce se petrece acum, în cele mai bune cărţi ale ultimilor
opt ani, perioadă care ar trebui să contureze o nouă etapă a evolu-
ţiei poeziei noastre, este tocmai această „îndepărtare de cartea de
poezie pentru a scrie cartea ta de poezie”. Şi atunci ne putem în-
treba de unde impresia asta de „nou loc comun” sau chiar de „noul
nou loc comun”?. Ceea ce poate face mult rău poeziei, evoluţiei ei,
este locul comun. Se cunosc ravagiile acestei modalităţi facile de
creaţie. Dar dacă cei care vin nu sunt atenţi la ceea ce a fost istoria
poeziei româneşti de la origini pînă în prezent nu au cum să-şi dea
seama de riscurile eşecului din mers. Biblioteca virtuală nu este una
prea generoasă, deşi pare aglomerată de tot felul de bibliografii sau
antologii de poezie, care, frunzărite cu mausul sau degetul pe an-
droid sau smartfon, nu creează senzaţia pe care ţi-o oferă cartea în
sine, bucuria de a scoate cartea din rafturile unei biblioteci, de a-i
simţi foşnetul care rezonează cu sufletul pregătit să se înnobileze.
Par chestiuni demodate, care cer timp, răbdare. Dar fără aceste
etape de ardere estetică nu ajungi la adevărata poezie. Iată de unde
mi se pare a se ivi noul loc comun, care trimite spre periferie vrînd-
nevrînd valul de tineri poeţi, de la care, iată, se aşteaptă o schim-
bare, o nouă paradigmă.

Dau mai jos lista poeţilor debutanţi editorial despre care am
scris din 2010 încoace şi care, unii dintre ei au primit confirmarea ju-
riului naţional de acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Emi-
nescu” – Opus Primum şi a altor jurii importante: Ioana Florea, Moni
Stănilă, Gabriela Ivaşcu, Sorin Lucaci, Gabriela Toma, Cezar Nico-
lescu, Daniel D. Marin, Elleny Pendefunda, Dana Cernuşcă, Sorin
Mihai Grad, Lucian Adam, m. duţescu, Naomi Ionică, Sorin Despot,
Eva Precub, Bogdan Lipcanu, val. chimic, Emil Iordache, Adrian Diniş,
Andrei P. Velea, Medeea Iancu, Corina Bernic, Ioana Negoescu, Va-

sile Tudor, Răzvan Buzilă, Andrei Dosa, Crista Bilciu, Laurenţiu Beli-
zan, Gheorghe Serediuc, Alexandar Staicovici, Matei Hutopilă, Con-
stantin Iftime, George Nechita, Ania Vilal, Marius Şurleac, Marius
Iulian Stancu, Silvia T., Anatol Grosu, Teodora Coman, Marius Chivu,
Bogdan Federeac, Livia Ştefan, Bogdan Alexandru Stănescu, Laura
Dan, Alex Văsieş, R. Niţescu, Tatiana Nona Ciofu, Florin Buzdugan,
Cristina Popa, Georgiana Rusculeţ, Vlad A. Gheorghiu, Ştefan Ba-
ghiu, Krista Szocs, Marius Lăzărescu, Raluca Blezniuc, Ana Ionescu,
Ion Buzu, Marius Grama, Gabriela Nicolae Mihăilă, Dominic Stă-
nescu, Teodora Gheorghe, Andrei Alecsa, Ramona Strugariu, Ştefan
Ivaş, Sabina Comşa, Merlich Saia, Maria Pilchin, Victor Ţvetov, Ligia
Părvulescu, Dan Ciupureanu, Marcel Miron, Alexandru Turcu, Ema-
nuela Ignăţoiu Sora, Ionelia Cristea, Roxana Cotruş, Maria Paula Eri-
zanu, Ana Donţu, Anca Dumitru, Kady Nicol, Elena Mihalachi,
Marina Popescu, Andreea Voicu, Corina Guguluş, Anca Zaharia,
Ioana Oancea, Cristina Popescu, George State, Alina Puşcaşu, Ale-
xandra Negru, Teodor Sinezis, Ioana Miron, Cornelius Drăgan, Cris-
tina Costov, Ionuţ Bogdan Cărăuşu, Emilia Ajule, Carmen Ştefania
Luca. Este clar că din această listă, care reprezintă cam 70% dintre
debutanţii ultimilor opt ani, unii dintre ei s-au făcut cunoscuţi şi re-
prezintă, în promoţia lor, repere. Un lider încă nu se poate contura,
dar primii zece din serie pot defini caracteristicile noului val. De aici
şi pînă la o nouă paradigmă mai e ceva timp de străbătut.

Acest lucru depinde şi de cum vor şti noii poeţi să se raporteze
la noile media. Ponderea accesărilor acestor noi media este foarte
mare: internetul pare a fi sursa de bază, cenaclurile virtuale şi pos-
tările pe site-uri, unele dintre ele dorindu-se a fi şi repere critice, fa-
cebook-ul şi mult mai puţin răsfoirea fizică şi cu folos a revistelor
literare care apar în România. Unele au şi formate electronice. Va-
riantele electronice par a-i mulţumi pe tinerii poeţi. Prezenţa lor în
reviste nu este una care să sară în ochi şi nu cu o frecvenţă care i-ar
impune. Faptul că nu se îndreaptă spre revistele literare, întîi ci-
tindu-le, apoi devenind colaboratori şi, de ce nu, angajaţi ai acestor
reviste, aşa cum au făcut importantele promoţii şi generaţii de la
noi, reprezintă o realitate care ar trebui să atragă atenţia celor care
au datoria să-i cheme spre ei pe cei tineri, să le stîrnească interesul
şi mai ales să le arate care este scopul acestui interes. Cîţi tineri
poeţi au iniţiativa de a scoate pe piaţă o nouă revistă? De la Marius
Ianuş şi „Fracturile” lui efemere şi de la „ca şi cum”, revista lui Vasile
Leac şi a grupului de la Arad, cît şi revista sprijinită de Uniunea Scrii-
torilor din Româmia la finele anilor două mii, al cărei nume, iată,
îmi scapă, nu prea am mai văzut iniţiative de acest fel. Să fi pierit
cheful şi dragostea pentru Gutenberg, pentru cuvîntul tipărit pe hîr-
tie, nu virtual, în pixelii unui display? Nu cred. Încă aştept să sară
un lider al acestei ultime promoţii şi să se impună cu noile sale idei,
în aşa fel ca şi această promoţie postdouămiistă să marcheze tim-
pul istoric cu ceva memorabil. Astfel, într-o concurenţă de bun simţ
şi gust şi această generaţie ar putea privi mai cu atenţie spre cele-
lalte, în aşa fel ca totul să se închege şi să nu mai pară că existăm în
două literaturi, ca într-o schismă care nu poate duce la nimic bun,
ba nici chiar la apariţia unei noi paradigme.

Cît priveşte festivalurile de profil, unele într-un aer festivist care
lasă în urmă doar praful de pe tobă, din ce în ce mai multe, altele cu
cheltuieli imense şi fead-back-uri zero, cele mai multe pentru a mul-
ţimi orgolii locale şi a crea mici gloriole, cu efecte de istorie recentă
din care cu greu poţi selecta ceva care să poată fi aliniat la marile
evenimente de gen ale lumii, cu premii de tot felul, dar care nu con-
tează, unele chiar şi naţionale, dar, de asemenea, tot pe termen
scurt, cu colecţionari de premii, altele şi mereu altele, nu prea mai
fac porţi deschise pentru cei interesaţi, ci mai curînd pentru echipe
de inşi care-şi fac din astfel de preocupări afaceri personale. Ceea ce
nu are cum să atragă pe nimeni, aşa cum de altfel fac şi cele mai
multe instituţii de cultură, care nu-şi mai au rostul, cantonate în ru-
tină sau în ignoranţă, legitimate de o legislaţie mereu în defavoa-
rea creatorului autentic. Mici paşi s-au făcut şi aici, dar aceştia sunt
mereu ameninţaţi de imensele gropi peste care trebuie să sară cei
care apelează la fondurile lor. 
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Folosirea tehnologiilor computaţionale şi a mijloacelor digitale de comunicare a avut printre al-
tele ca efect creşterea gradului de timiditate a celor retractili şi o turare mai mare pe interior, respectiv o
anumită slăbire a acurateţii la cei sociabili, o intensificare a tendinţei de a merge în gol. Am putea spune
că în realitate indivizii s-au distanţat. Dar în acelaşi timp trupul a devenit un coprocesor al informaţiei di-
gitale. Corpul afectiv, corpul senzorial şi motric au vrut să le fie bine şi lucrează în permanenţă pentru
atingerea acestei stări. Programatorii slujesc corpul afectiv, corpul senzorial şi motric. Tehnologia în-
seamnă mărirea puterii de cunoaştere a lumii materiale, inclusiv a omului. Prin filmuleţele pe care le dis-
tribuim pe canalele noastre youtube, noi ne oferim lumii. Nu există cale de întoarcere. În consecinţă,
experienţele imersive se vor înmulţi, iar developerii de lumi virtuale îşi vor impune poetica proprie. 

Încă nu cred că un developer ar putea fi un poet adevărat. Doar dacă va reuşi să redea reticenţa
cu care cei timizi lasă alţi indivizi în spaţiul lor privat, doar dacă ar putea să redea infinitele rateuri (unele
sesizabile, altele mai puţin sau deloc) prin care ne ajustăm unii la alţii, facem loc modului de comunicare
a celuilalt şi voinţei acestuia, prin care se creează obişnuinţa şi felul în care o trăim, uneori cu plăcere, al-
teori cu indiferenţă sau cu crescândă nelinişte, într-un dozaj imprevizibil şi continuu de reacţii şi senzaţii,
imposibil de pus pe pauză.

În lumea virtuală ne va paşte uneori nostalgia după greutăţile vieţii, după materialul din care se
construieşte până la urmă nostalgia, adică după viaţa în ritm normal, fără proptele, fără escapism. Ne
vom întoarce atunci la lucrările acestui developer rudimentar care este poetul? La rândul său, el are un
corp afectiv, un corp senzorial şi motric prin care trăieşte şi livrează tulburătoare, subversive stări de extaz.
Îşi va face cineva griji că aceste stări de extaz sunt rudimentare? Nu, pentru că rudimentarul este ceva de
care ne e dor, el nu există în lumea virtuală. Nu există ca mecanism, doar ca reprezentare, pe când poe-
zia este un mecanism rudimentar de realizare a unor stări imersive de scurtă durată. Flashuri imersive,
fulgerări imersive. 

Next century developer
AAnnddrreeii  DDóóssaa
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GGaabbrriieellaa  FFeecceeoorruu
Ţinem și noi pasul cu poezia intervalului 2010-2017?

Chiar aproape de finele anului, prindem curaj și vorbim
despre niște lucruri incomode. Criticii (nu chiar toţi) au dat câţiva
pași înapoi trecând în etapa de fini observatori. Atrag atenţia că
sunt necesare discuţii imediate vizavi de cărţile care apar în timpul
vieţii noastre, pe cât posibil fără decalaje. Focusul pe Arghezi, Preda,
Slavici, Goga, Maiorescu, Călinescu, Lovinescu și/sau Blaga nu face
decât să ne împotmolească optica asupra prezentului. Mă voi re-
zuma la poezia celor debutaţi după 2010 lăsând specialiștii să (re)lă-
murească problemele legate de generaţiile literare �90 & 2000.

Poezia autohtonă se află într-o etapă de tranziţie, cumva
și pe fondul dezechilibrelor politice statale interne. Protestul a de-
venit noul mod de viaţă al tinerilor poeţi, ziua se scrie/ noaptea se
protestează. București, Brașov, Sibiu, Cluj, Iași, Timișoara, au fost și
sunt mari laboratoare de prelucrare a poeziei, aș adăuga în linia
asta și Târgu Mureșul. 

Nu putem grupa debutaţii în poezie ai ultimilor 7 ani decât
din punct de vedere geografic, dacă ţinem neapărat. Fiecare în parte
se declară independent și lider pe segmentul lui de poezie, și așa și
este: „tinerilor «li se rupe» dacă sunt băgaţi în seamă de profesio-
niști, de «consacraţii» din Uniunea Scriitorilor” (Liviu Ioan Stoiciu,
Dacă debutanţii trădează „idealurile” valorii estetice, revista Expres cul-
tural, nr. 10, octombrie, 2017). 

Validarea din partea criticilor pare că nu mai reprezintă un
aspect important, unii dintre debutanţi refuză recomandările, care
în mod tradiţional ar trebui să apară pe coperta a 4-a a cărţii. Ei mi-
zează pe validarea directă a cititorilor și pe undeva din acest aspect
au de pierdut revistele literare. Revistele literare, care apar pe hâr-
tie și care se mișcă mult prea încet pentru viteza cu care gadget-
urile ne-au obișnuit. Pentru a publica texte în revistele literare
românești ai nevoie de răbdare, aștepţi în medie undeva între 3 și 6
luni. Alte probleme ar fi că nu își plătesc colaboratorii și multe din-
tre ele au devenit mici sau mari afaceri de familie, după caz, după
buget. Festivalurile și concursurile sunt jmenozite. Într-un final,
după ce ţi-ai ros toate unghiile și cuticulele, iei înţeleapta decizie de
a-ţi posta pe pagina de facebook textele sau pe blogul personal și
organizezi tu însuţi festivaluri de poezie la tine în sufragerie.

Un lucru miraculos mi se pare acesta, că avem poeţi care
reprezintă literatura din România în Turcia la Târgul de Carte, la Gra-
nada (etc.). Luxul și mizeria sunt deopotrivă capsate în această
haină a poeziei. Adesea criteriile de selecţie pentru asemenea opor-
tunităţi nu sunt clare. An de an, în mod spectaculos, lozul cel mare
este câștigat de aceiași oameni. Să nu mai vorbim de premii. Dacă
toate astea s-ar traduce în conflicte de interese, dacă s-ar pune pro-
blema un pic mai serios, pentru unii nu ar fi de bine. Ceea ce am
văzut că este greșit, am vrut și vreau să combat, așa că în luna mai
a anului curent, împreună cu Medeea Iancu am construit site-ul
(+pagină de facebook) hartaegalităţii.com care se bazează pe niște
principii justiţiare foarte clare, este de fapt mai mult decât un site,
un filtru al nedreptăţilor care se petrec în lumea literară contem-
porană, la dezvoltarea căruia ar fi bine să contribum cu toţii.

În intervalul 2010-2017 au apărut cărţi de poezie foarte
bune, o să-ntocmesc o listă scurtă, sperând că, și dacă mi-au scăpat
câţiva dintre poeţii noului val, cu adevărat relevanţi, istoricii literari
oricum își vor face jobul și îi vor consemna: Matei Hutopila, Andrei
Zbîrnea, Livia Ștefan, Anatol Grosu, Florentin Popa, Ștefan Ivaș, Ște-
fan Baghiu, Mihók Tamás, Victor Ţvetov, Octavian Perpelea, Marina
Popescu, Ciprian Popescu și Eugen C. Andrei. Dinainte de această
anchetă m-am gândit că dacă aș scrie cronici pentru cărţile fiecă-
ruia în parte (ceea ce am și început să fac), aș putea deduce parti-
cularităţile poeziei lor, avem nevoie de astfel de analize amănunţite
și personalizate ca să ne dăm seama încotro literatura. Lipsa acută
de cronicari, sau, mai bine zis, de cronicari interesaţi ne-a adus în
impas. Nu mai vorbesc că (majoritatea) sunt plătiţi pentru a scrie și
scriu cu chiu, cu vai o cronică pe lună.Fo
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Spre deosebire de poezia americană scrisă de tineri autori, în
care predomină socialul, politicul, preocuparea pentru tema identi-
tăţii, a graniţelor, a sexualităţii, poezia romînească scrisă de autori
tineri pare lipsită de personalitate. Poezia noastră arată asemenea
ţării, educaţiei și culturii. Suntem printre puţinele ţări în care încă se
mai discută despre literatură în termeni de generaţie, promoţie, cu-
rente literare. Pare că „breasla” criticilor știe doar aceste direcţii,
nimic care să iasă din tipar: un alt fel de discurs despre poezia con-
temporană, o altă abordare, corespunzătoare vremurilor pe care le
trăim: lipsește.

Textele criticilor gravitează în jurul preocupării pentru frumos:
autoarea să fie frumoasă, cîte „expresii frumoase” pot depista într-
un volum de poeme, cît de bun este autorul x faţă de autorul y și
cum facem să-i asemuim, să creăm o genealogie inexistentă. Am
văzut recent o prezentare a unui autor care descria autorul ca fă-
cînd parte din familia autorul y. Bizare abordări avînd în vedere că
trăim în 2017 și, se presupune că realitatea prezentului, a societăţii
este alta decît cea de la 1800.

După 90 poezia a încercat să recupereze niște teme/ realităţi
despre care nu s-a putut scrie liber, personal, în regimul comunist.
Așa a apărut fracturismul, Marius Ianuș (încă invocat ca poet re-
prezentativ pentru poezia politică), manifeste, reforme, rupturi, de-
a valma, poezia de sfîrșit de anii 90 a arătat realitatea confuză pe
care mulţi dintre noi o cunoaștem. După 2000, poeţii au părut din ce
în ce mai interesaţi în a exprima această realitate (deși ușor modi-
ficată) cam în același imaginar: sordid, teribilist, visceral. Cu sigura-
nţă această etapă nu a fost epuizată nici astăzi, de unde și
prelungirea ineficientă și derizorie a douămiismului. Cu toate aces-
tea, nu avem un volum de poeme despre realităţilor anilor 90, nici
despre perioada comunistă. 

După 2010 sînt vizibile niște schimbări de paradigmă, cu tot
efortul criticilor de a păstra poeţii sub eticheta douămiismului. Par
reziduuri păstrate în multe din volumele apărute după 2010, rezi-
duuri din fracturism, douămiism, nostalgism, vorba unei autoare;
dacă discuţiile sînt doar în jurul trecutului și poezia se va hrăni încă
și încă tot din trecut. Ruptura nu se va putea face, iar legătura cu
prezentul va fi ambiguă, confuză și greu descifrabilă.

Generaţia 2000 a părut că vrea să confecţioneze poeţi și poete
după chipul și asemănarea proprie. Cine nu a fost în trendul două-
miist nu a fost acceptat, validat; cine nu a respins emoţia, empatia
în poezie, a fost exclus; cine nu a scris platitudini cotidiene, a fost în
afară generaţiei și în afara poeziei. Poezia romînească de după anii
90 a fost o poezie a găștilor și intereselor. Tot ce a fost diferit a fost
exclus și deconstruit. S-a contestat foarte mult și se contestă și azi
preferinţa unor autori/ autoare de a folosi persoana I, singular. Poe-
zia confesivă este ciuma de care ar trebui să fugim mîncînd pămîn-
tul. Nu s-au respectat dorinţele și direcţiile unor poeţi diferiţi. S-a
încurajat imitaţia și falsitatea, poezia fără miză, fără concept, poe-
zia despre nimic.

Astăzi (mă refer după 2015 încoace) se încearcă surprinderea
lumii în care trăim: de la impactul pe care îl are social media, la im-
plicare socială asumată, activism, politic, recuperarea experimen-
telor vizuale în contextul noilor tehnlogii etc. Limbajul s-a modificat
odată cu valul de evenimente tensionate din întreaga lume, chiar

dacă unii sau mulţi nu îl asumă încă. S-a vorbit enorm despre trecut,
mulţi dintre poeţi s-au raportat doar la trecut; toate acestea pot fi
puse în seama tranziţiei, a contextului istroric, socio-cultural al ţării.
Însă, astăzi, în 2017, de ce dorim tot imitaţia anilor 2000? de ce cheia
de lectură a criticilor a rămas cea conservatoare, învechită, instru-
mentele lor de interpretare și abordare par să fie cu cîteva secole în
urmă?

Pe de altă parte, comunicarea dintre critici și „generaţii” este
inexistentă. Din momentul în care iniţiezi un dialog despre prezent,
ţi se închide ușa-n nas. Cum îndrăznește autorul să contrazică criti-
cul, să îl ia la întrebări? Așa ceva nu se face, criticul este autoritatea
supremă, atotcunoscător, nu se înșală niciodată și nu se pune la în-
doială. Această reticenţă la dialog se vede în încercările unora din-
tre noi, cînd am adus aminte despre, de exemplu, experimente în
poezie, generaţii, feminism, sexism sau chiar douămiism. Douămi-
ismul nu trebuie contestat, experimentele sînt niște aiureli, iar fe-
minismul este boala femeilor isterice care nu se mulţumesc cu locul
care le-a fost dat, cu mare îngăduinţă de critici. Etc. Etc. Ce nevoie
avem de încadrările generaţioniste precum douămiism, post-două-
miism, post-umanism și cine știe ce va mai apărea?

Recent am văzut comentariul unei persoane despre literatura
minorităţilor: „cum, și ţiganii scriu? Asta ne mai lipsea!” Avem o li-
teratură a minorităţilor? Adică o literatură a celor excluși, margina-
lizaţi: a romilor, a persoanelor LGBTQ, a persoanelor cu dizabilităţi
etc.? Cum vor fi discutate aceste cărţi? Cum este discutat un volum
de poeme în care personajul se sinucide sau unul în care este abor-
dată tematica violenţei domestice ori violul? Căutîndu-se analogii
înre poemele autoarei Păpușa și autorul/ autoarea x? Citesc criticii
literatura tinerilor din alte ţări?

Am spus că după 2015 lucrurile au început să se schimbe în
poezia tînără: a fost incendiul de la Colectiv, atentate peste aten-
tate, proteste: odată cu Roșia Montană, guvernarea Ponta, Colectiv
și OUG13. Și această istorie recentă, din 89 pînă azi, spune niște rea-
lităţi deloc confortabile: am avut cîteva reacţii colective, cîteva pro-
teste iar acest fragmentarism este încă un lucru care se reflectă în
educaţie, cultură și poezie. Nu cred că ar trebui în mod obligatoriu
și absolutist ca toţi să scriem despre aceste realităţi; este o alegere,
o asumare care privește pe fiecare-n parte. Însă nu cred că putem
face abstracţie de ele, iar discursul criticii, așa cum spuneam, a
rămas în afara acestei epoci. Lucru care se vede și în prezenţa din
online a multor publicaţii literare: pagini de Facebook defuncte sau
neactualizate, lipsa site-urilor, a adreselor de mail, design de anii
80...Conţinutul este bătrînicios, se scrie și se publică în continuare
foarte mult despre autorii canonici. Morţii sînt resuscitaţi la nesfî-
rșit, sicriul canonicului trebuie lustruit cel puţin o dată pe lună de o
publicaţie. Mai au loc tinerii de atîţia morţi în paginile acestor re-
viste? Nu prea. De abia se scrie despre cărţile pe care le publicăm,
cu un decalaj imens; ne amintim de autoare doar de 8 Martie, cînd
le dedicăm cîte un număr dintr-o revistă, cîteva poeme sau obser-
vaţii misogine.

Reţelele de socializare nu sînt doar un suport de transpunere/
comunicare a unor date, informaţii, evenimente, postări, ci și un ca-
talizator de modifcare a limbajului poetic și a realităţii în care trăim.
Peisajul romînesc literar este însă cel puţin trist. 

MMeeddeeeeaa  IIaannccuu
Literatura ar trebui să fie internaţională, nu naţională
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Poezie contemporană politică nu avem, ca la americani. Avem
în schimb niște înregistrări ale unor etape din istorie, transpuse mai
mult sau mai puţin reușit în cîteva volume de poeme. Atîta timp cît
ne va fi rușine să ridicăm propriul drapel la un protest, atîta timp cît
considerăm drapelul un simbol comunist, sîntem în confuzie și in-
terpretăm încă lucrurile prin lentilele trecutului. Nu vom avea nici
poezie implicată social și nici conștientizarea vremurilor pe care le
trăim. 

Poezia s-a schimbat, critica a rămas aceeași. Cineva a pierdut
contactul cu prezentul. Schimbarea, evoluţia nu depinde doar de
poeţi, ci și de critici. Degeaba vom scrie cărţi care provoacă rigidita-
tea unor convingeri primitive, stereotipuri, dacă nu există un dis-
curs critic adecvat, adaptat, actualizat. Criticii ar trebui să înveţe să
citească cărţile poeţilor tineri, să ia contact cu prezentul și cu schim-
bările, subiectele din lume și din ţară, să construiască un dialog cu
poeţii. Pe de altă parte, literatura în România arată ca întîlnirile ace-
lea din Arabia Saudită la care participă doar bărbaţi vorbind și luînd
decizii în numele femeilor. Situaţia aceasta nu e de ieri și nici de azi.
Dincolo de „Cum a evoluat poezia după 2010” se află și întrebarea:
cine face parte din această literatură și de ce?

Din 1990 pînă în 2017 ar fi trebuit să provocăm un pic măcar
stereotipurile și rolul de gen în literatură și de abia atunci asta ar fi
însemnat evoluţie. Bărbaţii sînt competenţi, activi, scriu raţional, fe-
meile, dramatice, isterice, patetice, preocupate de zona domestică,
ţiganii sînt analfabeţi, hoţi, restul, handicapaţi sau, pur și simplu ne-
români. Cum ne influenţează aceste stereotipuri de gen și ne se-
tează niște așteptări și convingeri pe baza cărora, unii dintre noi
acţionăm? Am auzit foarte des afirmaţia că autorul nu are sex, că ni-
meni nu selectează cărţile, apariţiile la evenimente în funcţie de
genul autorului și, cu toate acestea, realitatea arată altceva. Foarte
puţine autoare sînt prezente la evenimente, foarte puţine autoare

primesc cronici, foarte puţine autoare sînt premiate etc. Ce schim-
bare de paradigmă s-a produs în 27 de ani? Și unde sînt femeile care
scriu literatură și cum sînt comentate cărţile lor? Cum va arăta
această literatură tînără peste cîţiva ani, dacă ceea ce moștenim
este o zestre de prejudecăţi, stereotipuri, sexism și conservatorism?
Discuţia despre literatură și, în particular, despre poezie este și o
discuţie despre gen, inegalitate, oricît ar dori unii să o evite. În con-
textul atîtor dezbateri, încercări și măsuri internaţionale, în Romînia
încă ești considerat/ă nebun/ă cînd ridici problema sexismului sau
a inegalităţii de gen nu doar în literatură, ci și în viaţa de zi cu zi. În
America există poezie feministă de multișor, în Romînia poezia fe-
ministă e privită drept erezie. Poezia, spun unii dintre critici ori au-
tori, nu se împacă bine nici cu politicul, nici cu feminismul. Ori, cu
asemenea viziuni limitante, unde va fi și cum va fi poezia peste 5
ani? Și cine va mai dori să scrie/ publice în această ţară văzînd pro-
gresul cultural și inclusiv din alte ţări?

E loc pentru toată lumea sub soare, pentru poezie confesivă,
experimentală, conceptuală etc.; n-aș vrea ca peste cîţiva ani să ne
aflăm în același punct: schimbarea ne privește pe toţi și putem con-
tribui fiecare în a face posibilă această nouă etapă. Literatura nu
cred că trebuie să fie naţională, ci internaţională. La final voi lăsa
cîteva întrebări pentru critici sau, pentru toată lumea:

Se va schimba abordarea sexistă din cronicile dvs.?
Cum veţi scrie despre cărţile care au o tematică precum violenţa do-
mestică, hărţuirea, violul, autismul etc.?
Ce veţi face pentru a demasca/ schimba aceste prejudecăţi despre
literatura scrisă de femei?
Pe viitor veţi fi deschiși la un dialog, chiar și pe Facebook, despre
subiecte sensibile ca: misoginismul în literatură?
Ce aţi învăţat de la aauuttooaarreellee pe care le-aţi citit?
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EEmmaannuueell  MMooddoocc
Proscripţie istorico-literară 

1. Este vizibilă o schimbare de paradigmă în poezia celor debutaţi
după 2010?
2. Care ar putea fi principalele linii de demarcaţie între generaţiile
nouăzecistă / douămiistă și noul val?
3. Cum se raportează scriitorii cei mai tineri la noile media?
4. Ce importanţă (mai) au festivalurile de profil, instituţiile de cul-
tură, cenaclurile și revistele literare în promovarea celor mai tineri
scriitori?
5. Cum se vede destinul literaturii (române) prin ochii postdouă-
miiștilor?

1. Dacă aplicăm noţiunea de paradigmă conform celei mai
safe definiţii a sa (după Thomas Kuhn, ansamblul de viziuni larg ac-
ceptate care definesc cuprinzător și memorabil identitatea unei co-
munităţi), atunci putem afirma există, în mod categoric, o
schimbare de paradigmă în poezia celor debutaţi după 2010, cu
toate că, tot după Kuhn, o paradigmă trebuie să îndeplinească două
criterii majore: 1. să impună un soi de model competitiv în raport cu
paradigma precedentă și 2. să creeze îndeajuns de multe proble-
matizări încât să își merite relevanţa. Cu privire la criteriul din urmă,
consider că nu trebuie să aduc argumente. Dincolo de evidenţa unei
problematizări în chiar paginile acestui număr de revistă, existenţa
unor discuţii cu privire la „postdouămiism” (atât în cronicile dedi-
cate autorilor debutaţi în acest deceniu, cât și în dosarul – nu sin-
gurul, dar deocamdată cel mai relevant – coordonat de Alex
Ciorogar în paginile revistei Cultura din 9 martie 2017) face semn,
invariabil, către existenţa unui pol relevant de dezbatere. Singura
rezervă pe care o am, însă, e cea cu privire la existenţa unui model
„competitiv” în poezia de după 2010. Și asta deoarece, poate pentru
prima dată în ultimii treizeci de ani, nu există antagonism între ge-
neraţia actuală și cea precedentă. Optzecismul și douămiismul s-au
articulat și pe fondul și în urma unei rupturi cu generaţia dominantă
precedentă (optzecism vs. șaizecism, respectiv douămiism vs. opt-
zecism). În cazul poeţilor extrem-contemporani, ruptura nu s-a pro-
dus la nivel de formulă, cât mai degrabă la nivel de atitudine.

Spuneam și cu altă ocazie că douămiismul reprezintă un
moment singular, că nu există, în momentul de faţă, niciun raport
explicit de antagonism generaţional cu acesta. Douămiismul – fie
că a fost emulat în proiecte de căutare a propriei formule, fie că a
fost de-a dreptul reiterat formal – nu a fost, până în prezent, con-
testat din raţiuni de legitimare estetică. Chiar dacă poezia așa-nu-
mită „postdouămiistă“ este deosebit de activă și proteică, glisând
între acalmie meditativă, nerv post-avangardist, „nou ruralism” și
postumanism deopotrivă, aceasta și-a îmbrăţișat precursorii ime-
diaţi, găsind în ei modele de referinţă pentru raportarea la reali-
tăţile sociale ale spaţiului autohton postcomunist. În acest context,
reciclările neoexpresioniste sau biografist-minimaliste din produ-
cţiile apărute în acest deceniu au dat măsura influenţei generaţiei
douămii în aceeași măsură în care au făcut-o și despărţirile faţă de
milenarism (și aici mă refer nu la o detașare violentă faţă de pre-
cursori, cât la prezenţa vădită a exerciţiului mimetic, „de probă“,
prin care poezia ultimilor cinci-șase ani și-a dobândit o oarecare au-
tonomie: Andrei Dósa, Matei Hutopila, Vlad Drăgoi, Florentin Popa,
Radu Niţescu, Alex Văsieș, Ștefan Baghiu, Ovio Olaru și alţii). În ace-
lași timp, consider că apariţia, în a doua jumătate a deceniului tre-
cut, a unor autori precum Vlad Moldovan, Gabi Eftimie, Bogdan
Lipcanu sau Andrei Doboș a reprezentat un moment catalizator
pentru noul val poetic: în măsura în care douămiismul s-a „canoni-
zat“ rapid (nu în sens tradiţional, însă), prin apariţia unor antologii
de referinţă și a unor anchete care au stabilit ierarhiile după care se
operează până în prezent în orice exegeză, paradigma – numită facil,

e drept – „alternativă“ a arătat că pot exista și ranversări produc-
tive ale discursului până atunci încărcat la modul obsesiv cu toate
datele marasmului, imondiţiei, precarităţii sociale și a visceralităţii
ostentative. Fie că e vorba de mixajele în stil MC ale unui Vlad Mol-
dovan sau autoscopia infrareală a unei Gabi Eftimie, acest val al-
ternativ reprezintă punctul de referinţă pentru discuţiile ulterioare
despre poezia ultimilor ani.

2, 3. Iau împreună cele două întrebări, întrucât răspunsul
celei de-a treia se suprapune parţial și peste cea de-a doua. Fronda
unui Vlad Drăgoi, de pildă, care testează limitele experimentalis-
mului douămiist în Metode, pentru ca mai apoi să se „modereze” și
să-și impună o formulă proprie, sau experimentele unui Florentin
Popa nu au creat un câmp de polarizare suficient de puternic încât
să putem vorbi despre crearea unui model care să anuleze magne-
tismul paradigmei douămiiste. Până în prezent avem mai mulţi
emuli (dar și epigoni) ai paradigmei douămiiste decât ai unei para-
digme „postdouămiiste”. Iar o paradigmă literară, cred eu, se legiti-
mează prin câteva semne distincte faţă de cele pe care le-am
enumerat mai sus: crearea emulaţiei (nu a pastișei), a unei identităţi
colective (nu individuale), cu alte cuvinte, a unei comunităţi. Poate
că „postdouămiismul” poate să se detașeze de celelalte generaţii
tocmai prin ceea ce nnuu  o face o generaţie. Și asta pentru că în lite-
ratura acestui deceniu nu mai există orgoliu generaţionist. Specifi-
citatea noii generaţii e tocmai dezvoltarea ei extra-generaţionistă
sau, dacă vreţi, în felul în care funcţionează în afara unor aseme-
nea criterii. Enumăr câteva diferenţe specifice, dar și câteva simili-
tudini: a. Relaţia lor cu noile media e una organică, asimilarea
culturii postmoderne (iar apoi postumane) este una prin excelenţă
naturală. Ceea ce a fost utilizat de către douămiiști în mod artifi-
cial/livresc devine automat naturalizat în cadrul tinerei generaţii.
Aceasta poate fi o observaţie care poate explica de ce eu sunt poe-
mul utilitar nu spune, „peste mode și timp”, nimic (în afara unei dis-
cuţii de istorie literară despre douămiism), pe când un Vlad
Moldovan devine ground zero pentru poezia acestui deceniu. b. Poe-
tica „noului ruralism” (certificatul de naștere al termenului poate fi
găsit, mi se pare, la Claudiu Komartin), dezvoltată în acest deceniu
în câteva volume-fanion (Valea rea – Andrei Doboș, Epistola din Fili-
peni – Anatol Grosu), epuizată apoi în volumele catastrofale 3ml de
Konfidor (Ion Buzu), sinistra (Marius Aldea), mila schimbă gustul căr-
nii (Ștefan Ivas) sau în lipsa unor lucruri importante (Victor Ţvetov),
mizează pe contrastul dintre obsesia „morţii satului“ și anxietatea
tehnologizării. În contextul în care douămiismul a devenit manieră
pentru valul epigonic din al doilea deceniu, atât prin reciclările ne-
oexpresioniste, cât și prin reutilizarea, dar nu și ranversarea, dis-
cursului biografist, căruia îi lipsesc intensitatea și legitimarea de
altădată, una dintre consecinţele sedimentării douămiismului drept
centru canonic (dar și efect al obosirii previzibile a alonjei genera-
ţioniste, încheiată firesc în momentul în care autorii grupării au luat
calea proiectelor individuale) e apariţia unei anume „priviri îndărăt“
către rural și bucolic. În componenta aceasta (e drept, minoră), poe-
zia „postdouămiistă” va avea de câștigat datorită relevanţei tema-
tice (pot suporta oricând o lectură ecocritică). Sigur, aceasta nu e
singura faţetă productivă a „alternativei la douămiism“, dacă avem
în vedere și alte tehnici discursiv-tematice alternative (i-am pome-
nit deja pe Vlad Moldovan și Gabi Eftimie, o adaug pe val chimic ca
referinţă suplimentară). c. Dispare, apoi, în cadrul poeziei recente,
conformismul nonconformismului, sau rămâne prezent în produ-
cţiile cele mai precare valoric. Ceea ce era reperat, în 2013, în critica
literară, drept o reiterare obosită a avangardismului douămiist la
Vlad Drăgoi era de fapt o prelucrare (poate singura) ironică anti-do-
uămiistă. Douămiismul dus, tematic, până la ultimele consecinţe
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purta toate semnele unei „scuturări“ a influenţelor. d. Postdouă-
miiștii păstrează, însă, lipsa de anvergură și inaptitudinea pentru
proiecte majore, chiar dacă nu se complac în minorat. Proiectul de
canonizare a minoratului douămiist a fost preluat în cu totul alt chip
după 2010: literatura, oricât de slabă în ansamblu, are ierarhii in-
terne deosebit de stricte. 

Tindem să uităm că douămiiștii nnuu  au confirmat cu ade-
vărat pe plan estetic, că nu rezistă la un examen comparativ nici
măcar cu nouăzecismul, că, la relectură, douămiismul, în compo-
nenta lui fracturistă, este absolut plictisitor, iar în componenta lui
livrescă/ neo-expresionistă/ experimentalistă rămâne insuficient.
Întreaga producţie literară a anilor 2000 reprezintă, însă, răspunsul
dat unei societăţi având grave probleme sistemice, fie că vorbim de
vehemenţa literaturii fracturiste, de greaţa existenţială a biografis-
mului minimalist sau de relativul evazionism în estetic al filonului
neoexpresionist. Ceea ce, la începutul mileniului, a fost un răspuns
imunologic dat unei societăţi a tranziţiei către o economie de piaţă
și o recţie cvasi-viscerală în faţa efectului societăţii de consum asu-
pra unei populaţii relativ recent ieșite dintr-un regim dictatorial, se
transformă, după 2010, în naturalizare. Aș numi poezia „postdouă-
miiștilor” „poezia în care nu se întâmplă nimic”, în principal din
cauza unui vers care se reia obsesiv, fie mot-à-mot, fie cu variaţii,
de-a lungul întregului deceniu, de la Andrei Dósa și Ștefan Baghiu la
Alexandra Turcu și Octavian Perpelea: „Aștept să se întâmple ceva”
(variantă: „așteptând viaţa adevărată sau,/ oricum,/ ceva asemă-
nător” – Ștefan Baghiu). Despre proza lor, cvasi-inexistentă (în de-
ceniul acesta au confirmat tot douămiiștii la proză, așa că mă aștept
ca prozatorii noi să iasă în evidenţă după 2020), prefer să fiu reţi-
nut.

4. Proliferarea festivalurilor literare (Zona nouă și Poets in
Transylvania fiind, de departe, cele mai reușite) și activitatea con-
stantă a cenaclurilor literare de genul Institutului Blecher sau a Ne-
potului lui Thoreau rămân prilej de bucurie pentru ideea unei
relative normalizări a spaţiului cultural românesc. Ca influenţă di-
rectă asupra producţiei literare, în schimb, aceste manifestări nu
cred că au efectul scontat, asta dacă suntem cumva tentaţi să co-
relăm debuturile sub-mediocre ale ultimilor trei ani cu profesiona-
lizarea și răspândirea manifestărilor cultural-literare din întreaga
ţară, ipoteză extrem de riscantă, dar pe care îndrăznesc să o avan-
sez pentru simplul motiv că suprasaturaţia va naște mereu confort
și mediocritate. Acest fenomen are un al doilea efect indezirabil (e
drept, doar parţial datorat acestuia): dispariţia criticii de întâmpi-
nare. Să explic: Dacă la începutul deceniului au existat câteva vo-
lume de debut care au reușit să retrezească apetitul pentru cronica
de întâmpinare – mă gândesc la momentul 2011, când Andrei Dósa
debutează cu excelentul volum Când va veni ceea ce este desăvârșit,
apoi la Anatol Grosu, cu Epistola din Filipeni și, în fine, la Spre sud, la
Lăceni al lui Ștefan Baghiu, volum al cărui dosar de receptare poate
concura cu cele mai bine cotate volume douămiiste – atenţia acor-
dată debuturilor a scăzut simţitor începând cu anul 2014. Discursul
critic s-a concentrat, în schimb, începând cu ultimii trei ani, asupra
volumelor așa-zicând „de confirmare“, fie că vorbim despre nordul
e o stare de spirit al lui Gabi Eftimie (2014), Eschiva lui Vlad Drăgoi
(2015) sau Instalaţia (Alex Văsieș) și Dialectica urșilor (Radu Niţescu),
apărute anul trecut. O serie de motive ar putea explica acest feno-
men. Pe de-o parte, maturitatea volumelor autorilor din urmă eclip-
sează încercările debutanţilor, ceea ce generează, dacă nu o nouă
anxietate a influenţei, atunci măcar o „anxietate a performanţei”,
iar pe de altă parte tehnicismul vădit, care caracterizează volumele
ultimilor ani, ajunge să stabilească o normă relativ nerealistă pen-
tru cei aflaţi în preajma debutului. Ferindu-se de „greșelile începă-
torului“, debutantul ultimilor ani alunecă într-o poezie care abia
îndrăznește să promită, demonstrând doar tehnică și precauţie, fără
să livreze și la capitolul originalitate. De aici și senzaţia de ersatz pe
care ţi-o poate lăsa aproape orice volum de debut apărut în a doua
jumătate a acestui deceniu. Tinerii poeţi, încurajaţi, moșiţi și invi-
taţi în cadrul acestor festivaluri, ajung să dobândească facila iluzie
că ceea ce scriu poate supravieţui examenului critic sau, mai rău,
poate exista în afara lui. 

Sigur că nu vreau în niciun chip să demonizez festivalurile
literare, al căror merit în dezvoltarea pieţei de poezie din acest de-
ceniu este absolut irecuzabil. Mai ales că, din altă direcţie, lipsa unei
coeziuni generaţioniste palpabile contribuie, și ea, la suita de difi-
cultăţi pe care le întâlnește critica de întâmpinare. Nemaiputând
opera cu reflexul contextualizării cu care s-a obișnuit cronicarul de
altă dată în discutarea volumelor douămiiste, cronicarul de azi tre-
buie să își concentreze discursul asupra specificităţii fiecărui volum.
Sau să ia calea mai scurtă și să umple prima pagină a cronicii cu o
taxonomie a afinităţilor poetice, a influenţelor ș.a.m.d. Această pre-
siune (sau anxietate?) a contextualizării, în urma căreia se ajunge,
inevitabil, la repetarea aceleiași formule, îmbrăcate, mereu, în alte
straie lexicale, duce la plasarea apariţiilor editoriale în subsolul dis-
cursului critic. Valorizările facile prin intermediul contextualizărilor
nu fac, de cele mai multe ori, nicio dreptate volumelor în cauză,
motiv pentru care trecerea de la discutarea conceptelor la discuta-
rea cărţilor mi se pare o mutaţie necesară a discursului critic. Sigur,
nu spun nimic nou. Pot numi o seamă de cronicari activi în deceniul
trecut care au operat după aceeași metodologie. Dorinţa de a cu-
prinde și a serializa o producţie poetică în funcţie de ușurinţa cu
care un poet poate fi asimilat generaţionist dăunează proiectelor
individual(ist)e, iar cele mai bune volume apărute după 2010 apa-
rţin, îmi e din ce în ce mai clar, unor „franctirori”. Nu știu dacă e
vorba de „puci literar” (cum îi spunea, intuitiv, Ștefan Baghiu prin
2012) aici, sau pur și simplu de o transformare a câmpului de luptă
în zonă festivalieră de camping, însă operările generaţioniste, cred
eu, pot fi îndepărtate în totalitate în discuţia despre acești autori.
Fapt care marchează o certă schimbare de macaz în parcursul evo-
lutiv al poeziei autohtone.

5. Pornind de la cele spuse mai sus, o serie de observaţii,
aproape de domeniul evidenţei, se impun. Cu atât mai mult cu cât
poezia ultimilor ani se deplasează încet, dar sigur, spre o evidentă
zonă indie (în sens etimologic). Dacă optzeciștii și-au găsit validare
teoretică (în discuţiile despre postmodernism deschise în Caiete cri-
tice, 1986, iar mai apoi concretizate în Competiţia continuă editată
de Gheorghe Crăciun), iar douămiiștii s-au legitimat, în primul rând,
atitudinal, în planul unei societăţi care cerea un curent literar com-
bativ, poezia ultimilor cinci-șase ani, cu toate figurile intermediare
(Vlad Moldovan, val chimic, Andrei Dósa, Gabi Eftimie sau Andrei
Doboș) se revendică în plan estetic printr-un tehnicism al constru-
cţiei foarte accentuat. Un estetism de sinteză, care câteodată fri-
zează deopotrivă paseismul și patetismul, aflat, de cele mai multe
ori, între transcendentul poeziei maximaliste și contingentul poe-
ziei minimaliste, sau între maximalismul formulei poetice și mini-
malismul trăirii. Aflaţi în permanenţă în căutare de zone distincte,
conștienţi, în același timp, de pericolul căilor nefrecventabile, poe-
zia de astăzi se confruntă cu marea provocare de a dovedi că lumea
de azi merită să fie abordată poetic în toate instanţele ei, deoarece
numitorul comun al celor mai valoroși poeţi debutaţi după 2010
este desăvârșirea tehnică și exerciţiul poetic foarte bine deprins (re-
flex, poate, al maturizării precoce), nu suportul ontologic solid.

Alex Ciorogar a testat, în dosarul pe care l-a coordonat în
revista Cultura, un concept mai mult sau mai puţin provocator, „new
sincerity” (Ștefan Baghiu l-a utilizat, mi se pare, primul, în cronica
despre volumul din 2015 al lui Vlad Drăgoi, Eschiva), pentru a cu-
prinde o parte din producţia poetică de după 2010 și pentru a-i le-
gitima ontologia. Problema cea mai mare cu acest concept ţine,
însă, de o altă discuţie, care privește raportul poeziei noi cu tradiţia
literară autohtonă. Cât este, la o adică, „new sincerity” și cât e sim-
plu autenticism în „noua poezie nouă”? Disocierile conceptuale ale
tânărului critic lipsesc cu desăvârșire în intervenţia sa. Eu, unul, pre-
fer să fiu rezervat în privinţa discuţiei despre diferenţa funciară din-
tre autenticism și „noua sinceritate” (ca „autenticism alternativ”),
cu toate că nu m-aș aventura să spun că poezia recentă e doar au-
tenticistă sau aparţine doar „noii sincerităţi”.

Ca să închei, „destinul literaturii (române) văzut prin ochii
postdouămiiștilor” sună mult prea solemn pentru o generaţie de
poeţi care nu scrie pentru istoria literaturii române. „Postdouămii-
știi” sunt esenţialmente cosmopoliţi, cu toate că nu scriu pentru a
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fi traduși (marotă a douămiismului, în mare parte). Aș
prefera să propun o altă denumire pentru acești autori,
una care, în ciuda asemănării cu termenul de „postdo-
uămiism”, propune o nuanţă care să poată cuprinde
această grupare deosebit de eterogenă: postmilenaris-
mul. Nu e, însă, un construct pornind de la sintagma de
„poezie milenaristă” (atribuită douămiismului de către
Daniel-Cristea Enache) – așadar nu încerc să propun o
simplă alternativă sinonimică la „postdouămiism”. La
urma urmei, ca termen de periodizare utilizat în discur-
sul anglofon, „postmilenar” desemnează orice produs
cultural apărut după anul 2000. Aleg să îl împrumut,
însă, pornind de la colecţia de cărţi „Postmillennial Pop”,
proiect editorial în colaborare cu NYU Press, care adună
culegeri masive de eseuri pe diferite segmente ale cul-
turii pop de pretutindeni (de la televiziune și muzică
mainstream până la jocurile video, benzile desenate,
vlogging etc.) într-o încercare de reiterare și de proble-
matizare, sub aspect academic, a elementelor de pop
culture în contemporaneitatea noastră marcată de
transnaţionalism, globalism și cultura convergenţei. De-
oarece nu putem înţelege noua literatură fără legătura

strânsă pe care aceasta o are cu „noile media”, fie că vor-
bim despre „conţinut viral”, sau ceea ce americanii nu-
mesc „spreadable media” – în opoziţie cu „mainstream
media” – așadar conţinut creat și proliferat de către o
comunitate, fie despre referinţele din muzică, film, jo-
curi video; deoarece această „nouă literatură” naturali-
zează tot ceea ce poate fi considerat, la drept vorbind,
„postmilenar”, îl consider un concept util, care cuprinde
întreaga dinamică și amploare a referinţelor din ime-
diata contemporaneitate într-o măsură mult mai mare
decât noţiunea de „postdouămiism” – termen de pros-
cripţie istorico-literară (simpla literatură-de-după-
douămiism).

Fo
toc

red
it: 

Da
n P

ău
n



22 4 / 2017

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

1. Este vizibilă o schimbare de paradigmă în poezia celor debutaţi către
și după 2010? 
și
2. Care ar putea fi principalele linii de demarcaţie între generaţiile no-
uăzecistă/ douămiistă și noul val?

Printre „etichetele” generaţiei 2000 sunt mizerabilismul,
violenţa, ruptura eu-lume (Raluca Dună), visceralitate, agresivitate,
directeţe a discursului, hiperautenticism, cinism și disperare apo-
caliptică (Paul Cernat), realism mizerabilist al imaginarului, coloc-
vialitate tăioasă a expresiei, poezie pop și poezie kabbală
(Alexandru Matei), „radicali și sumbri, ba chiar postapocaliptici”
(Ștefania Mincu), ruptură eu-lume, obiectivitate rece, maniacali,
morbizi, „dezavuarea tropilor și a oricărei intenţii (sau bănuieli) de
lirism sau sentimentalism” (Claudiu Komartin). Iată, așadar, un ta-
blou care, agasant prin diversitate, se încăpăţânează să transmită
coordonate ale unei generaţii. Ceea ce mă face să remarc, deodată
cu Claudiu Komartin, că „ceea ce-i desparte pe acești poeţi e cate-
goric mai clar decât ceea ce-i leagă”.

Într-o zonă similară se așază și Graţiela Benga: „Dată fiind
această (dez)organizare de tip reţea in progress, cu noduri şi răspîn-
tii în continuă metamorfoză, nu se poate vorbi despre o poezie do-
uămiistă, cu invariante indiscutabile şi o viziune comună asupra
lumii. Stereotipurile care însoţesc această poezie (mizerabilistă, bio-
grafistă, viscerală, pornografică) sînt inadecvate şi înşelătoare, de-
oarece fiecare în parte defineşte doar un mic segment al acestei
poezii, nicidecum întregul ei. Diversă, în mişcare, cu cîteva etape de
cristalizare, cu continuităţi şi discontinuităţi (intra muros, dar şi în
raport cu poezia care o precedă), poezia anilor 2000 nu este expre-
sia literară a unei concepţii omogene despre lume în care se regă-
seşte, mai mult sau mai puţin compact, un grup de scriitori, ci este
scrisă de autori douămiişti, în sensul dat de momentul afirmării lor“

Discuţiile despre acest model de „generaţie” care se
schimbă o dată la un deceniu mi se par contraproductive și, de ce
nu, obositoare. Dorinţa de emulaţie teoretică a dispărut, înlocuită
cu o dezabuzare în această direcţie. Sau, poate, o relaxare, o trans-
formare a paradigmării teoretice a priori. Pentru că, într-adevăr,
despre poeţii tineri se vorbește în siajul conceptului de postuma-
nism: „(...) importanţa pe care o avusese transcrierea vieţii trăite, în
notaţiile douămiiștilor, cedează teren în faţa vieţii (mai mult sau
mai puţin) construite din textele postumaniștilor de azi. De unde
«critica ideologică» putea trece drept una din sintagmele-cheie ale
poeticilor mizerabiliste, discursul critic se vede azi obligat să recu-
noască, fără doar și poate, desocializarea imaginativă a noilor este-
tice literare.”

Se remarcă, în peisajul desenat de Alex Ciorogar, trei dire-
cţii ale poeziei noi. Este vorba despre un „bovarism exotic” (la Vă-
sieș), o poezie post-confesivă (Dósa) și o reificare a structurilor
prozodice (Niţescu), trăsături care se întâlnesc într-o preferinţă pen-
tru artificialitate hiperconștientă. Criticul ajunge, negreșit, la sursa
poeticilor noi – Dan Sociu, care este numit „maestru al tinerilor
poeţi de azi”.

Într-o tonalitate asonantă vin Octavian Soviany și Marius
Conkan. Cei doi vorbesc despre dereglare a tuturor simţurilor, per-
cepţii tulburi, „linii voit nesigure, voit șovăielnice” sau despre ma-
niera în care „graniţele dintre realitatea autobiografică și cea
imaginată devin imperceptibile”. Aș veni aici, lângă acest peisaj, cu
o scurtă completare. Heteronimele (despre care s-a vorbit deja)
sunt, între 2000-iști și post-2000-iști, linii clare de demarcaţie. Dacă
Bogdan Alexandru-Stănescu spunea despre Sociu că, după ce Eu nu
mai e îndeajuns, își face poezia să vorbească prin alte voci, exemple
directe de heteronime găsim în trecutul extrem de recent la două-
miiști, dar și la poeţii noi. 

Să luăm două nume. Adriana Carrasco și Oana Văsieș.
Dacă poeta mexicană, moartă la 27 (!) de ani într-un schimb de fo-
curi dintre bande rivale este creaţia lui Komartin (creaţie pură, nu
emulaţie), la Văsieș heteronimul deja există și este asumat ca atare
(Oana Văsieș este sora lui geamănă). Aici, poate, rezidă una dintre
esenţialele diferenţe dintre cele două zone poetice: una face o mi-
șcare dinspre interior către exterior (la Komartin, prin inventarea
unui heteronim), iar cealaltă, mult mai frustă și, pe alocuri, cinică și
dezabuzată, face o mișcare inversă, de la exterior spre interior (la
Văsieș).

3. Cum se raportează scriitorii cei mai tineri la noile media?

Noile media, dacă la 2000 erau relevante ca referinţă-trop
– poate o sinecdocă a înstrăinării, poate un referent aluvionar –-,
acum, la poeţii tineri (nici cei din generaţia 2000 nu-s bătrâni), ter-
menii noi sunt asimilaţi limbajului autentic(ist?). Nu-mi pot imagina
un poet de 20 și ceva de ani purtând o conversaţie de salon britanic,
de pension elveţian, în fine, cu un iz de last century. 

Aici cred că se întâmplă schimbarea de paradigmă. La a
trăi vremurile pe care le trăiești: un trecut extrem de recent, un pre-
zent confuzabil și confuzant într-o temporalitate telescopică. Lim-
bajul specializat le vine mănușă (Sorin DespoT), e acaparat ca
referenţialitate naturală (Niţescu) sau e mărunţit în cinismul zilnic
(Văsieș), ca să dau doar câteva exemple.

Pe de altă parte, a existat dintotdeauna o seducţie a me-
tatextului (fie teoretizantă, fie performativă). Orice se aduce pe
lângă poezie e descoperirea și a unui alt limbaj. Încurajator. 

TTiibbeerriiuu  NNeeaaccșșuu
A trăi vremurile pe care le trăiești
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4. Ce importanţă (mai) au festivalurile de profil, instituţiile de cultură, cenaclurile și revistele literare în promovarea celor mai tineri
scriitori?

Toate astea au un rol de a aduce poezia la cititor. Mi se pare că, în ciuda faptului că prestigiul publicării unor poeme
într-o revistă sau alta a scăzut dramatic, acum noutatea rezidând în publicarea unui volum, publicaţiile periodice încă repre-
zintă o zonă esenţială în promovarea scriitorilor. Și cred că ar trebui mai des folosite, dar cu grijă la text, la valoarea acestuia, și
mai puţin cu grijă la numele celor publicaţi. Nici răspunsurile mele nu ar fi existat fără revistele despre care vorbim aici. 

Despre festivaluri de profil și instituţii de cultură nu trebuie să mai vorbesc, pentru că mi se pare evidentă importanţa
lor. 

Cenaclurile. Aici discuţia ajunge într-o zonă în care se ciocnesc, de cele mai multe ori, orgoliile. Cu o oarecare tradiţie
la noi, aceste întâlniri ar trebui să promoveze un soi de atelier after hours. Ar trebui să fie un feedback. Uneori, se ajunge la asta
prin discuţii aplicate pe text. Alteori, se ajunge la descurajarea autorilor, aceștia nemaiscriind niciodată (ceea ce nu mi se pare
o crimă, dimpotrivă: nu este obligatoriu ca toată lumea să scrie, așa cum nu este obligatoriu ca toată lumea să cânte la oboi). Ce
vreau să spun este că dacă importanţa principală a acestor întâlniri este dată de text, și nu de alte efecte exterioare literaturii,
atunci sunt fundamentale pentru evoluţia scrisului. Cred că de-aici se trage și longevitatea unor asemenea cluburi de lectură cum
sunt Blecher-ul inventat de Claudiu Komartin, Thoreau-ul lui Ștefan Manasia, sau Zona Nouă sibiană, ca să le numesc pe cele mai
importante.

5. Cum se vede destinul literaturii (române) prin ochii postdouămiiștilor?

Se vede bine. 
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S-a discutat intens despre postdouămiism în mediile in-
formale și, departe ca părerile și teoriile elaborate pe marginea fe-
nomenului să primească o formulă definitivă, confuzia pare mai
mare decât oricând. Alex Ciorogar propunea, într-o anchetă din re-
vista Cultura, termenul de metamodernism, un concept global,
susţinea el, care definește felul în care postmodernitatea occiden-
tală este gestionată: fie ca reviriment al categoriilor estetice pre-
moderne, fie ca depășire accelerată a postmodernismului, fie,
sugera el că ar fi cazul de faţă, ca un melanj dintre cele două. Un
concept, așadar, care conţine aproximativ toate tendinţele mani-
feste ale poeziei așa-zis postdouămiiste autohtone. Raportul poe-
ziei românești cu modelele occidentale sau cadrele conceptuale sau
ideologice străine își merită locul lui în discuţie, însă mai relevant
ar fi, după părerea mea, determinarea condiţiilor care au permis
emergenţa a ceea ce provizoriu voi numi ‚promoţia postdouămiistă’.

În primul rând, douămiismul și-a pierdut capitalul de șoc,
entropia inerentă fenomenelor literare a generat ca de la sine o re-
laxare a registrului în defavoarea supralicitărilor din ce în ce mai ne-
creditabile ale milenariștilor. Tendinţa de a poza și de a șarja excesiv
pe violenţa limbajului s-a tradus în emergenţa unor manierisme
specifice: un singur poem era de ajuns pentru a recunoaște progra-
mul unei întregi poetici.

Manierismele au devenit vizibile și pastişabile în
poezia douămiistă (deja recurente din 2003–
2004): egocentrismul care a castrat imaginaţia,
referinţele mediatice, mizerabilismul căutat, bru-
talitatea ca poză, fetişizarea deschiderii către ci-
titor sinonimă cumva cu fetişizarea textului de
către optzecişti).1

În al doilea rând, tensiunile extrinseci literaturii care au coagulat ge-
neraţia poetică 2000 au dispărut cu totul odată cu depășirea tran-
ziţiei. Inflaţia și sărăcia, precaritatea biografică și declinul aparatului
administrativ al statului au avut consecinţe sociale pe termen lung,
dar dacă generaţia 2000 poate fi privită ca un produs sociologic al
anilor ´90, odată ce situaţia economică autohtonă s-a îmbunătăţit
și relaţia cu Uniunea Europeană a căpătat alte coordonate, frustra-
rea din substrat a poeticii s-a dizolvat inevitabil. Argumentele sunt
reciproc corolare: complementar detensionării presiunii venind din
socio-politicul imediat, temele și ariile de interes ale noilor poeţi
s-au schimbat în direcţia unei relaxări accentuate a discursului.

În paralel cu declinul valoric al douămiismului sau cu intrarea
lui într-un circuit închis de interpretare – în ceea ce privește vocile
critice care îi tratau în cronica de întâmpinare, care ajunseseră să
elaboreze păreri aproape convergente –, s-a produs și emergenţa
unor noi poeţi, mai actuali și mai angrenaţi în realităţile contempo-
rane. Unul din factorii care au propulsat noua promoţie (o să revin
la distincţia, absolut necesară, dintre generaţie și promoţie) îl re-

prezintă explozia referenţială. Un al doilea este dat de diferenţa or-
ganică de vârstă care îi separă pe douămiiști de postdouămiiști.

Explozia referenţială desemnează tocmai acea lărgire a bazi-
nului de tropi culturali contemporani produsă în contextul globali-
zării și a aderării României la Uniunea Europeană. Proliferarea
accesului la internet și la materiale media occidentale, generată pe
fondul unei tentative de acoperire accelerată a golului lăsat de co-
munism în perioada postbelică, a făcut ca poezia română să natu-
ralizeze mai multe fenomene occidentale simultan și să le integreze
chiar și în absenţa unor programe teoretice cu precedente româ-
nești. Estetica postumană, de exemplu, și-a făcut loc în poezia ro-
mânească fără ca în prealabil să fi existat o dezbatere manifestă
despre cadrele conceptuale ale fenomenului. Această urmărire dis-
perată a sincronismului e evidentă în momentele în care poezia
operează cu universuri imaginare perfect ermetice, conţinând un
lexic și un set de valori complet opace pentru conștiinţa colectivă.
Trimiterile la muzică, jocuri video, filme și, mai nou, la protocoale IT
(Florentin Popa) nu mai pot fi gustate plenar de publicul de poezie,
pentru care receptarea se oprește strict la efectul pe care ele le pro-
duc. Această miză impresionistă deturnează, în parte, orice demers
interpretativ, dar nu îl face redundant: criticul nu trebuie să devină
programator și nu trebuie să joace Street Fighter pentru a înţelege
obiectul pe care îl tratează, în aceeași măsură în care criticii două-
miismului nu erau nevoiţi să treacă prin experienţe limită pentru a
putea polemiza pe marginea transpunerii lor în poezie. Desigur,
este vorba de un ermetism doar aparent, fiindcă înţelegerea nu mai
ia în cazul acesta calea conţinutului, ci pe cea a atmosferei. Vorbim
despre o poezie care mizează intens pe afect și pe latura performa-
tivă: poemele devin aproape inseparabile de persona auctorială,
care le animă și le dă o consistenţă pe care altminteri nu ar poseda-
o, fie că vorbim de lecturi publice pe muzică sau de revirimentul
unor elemente prozodice considerate perimate (rimă, ritm și mă-
sură fixe).

În ceea ce privește diferenţa de vârstă dintre generaţiile biolo-
gice 2000 și post-2000, e clar că mulţi dintre poeţii postdouămiiști
sunt și rămân în mare măsură tributari douămiismului. Tutelaţi de
douămiiști și întreţinând cu ei relaţii foarte amicale, nu i-au repudiat
după modelul fracturismului, care își seta ca miză ruptura brutală
și neechivocă de poetica optzecistă (îndeplinindu-i în mod para-
doxal tocmai dezideratul coborârii poeziei în stradă), astfel încât nu
consider că putem vorbi de o schimbare de paradigmă în sensul în
care termenul e definit de Thomas Kuhn în Structura revoluţiilor
știinţifice. Dincolo de felul în care conceptul ar putea fi nuanţat de-
rizoriu pentru a se potrivi contextului de faţă, nu consider că avem
de-a face cu o revoluţie, ci cu o banală evoluţie, pentru care unul
din catalizatori îl reprezintă expunerea generaţiei născute în jurul
revoluţiei și imediat după ea la o serie de schimbări majore, care au
pătruns în toate sferele societăţii românești: de la apariţia pe piaţă

OOvviioo  OOllaarruu
Postdouămiismul. Poezie, povești, băieţeală
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a computerelor personale și a telefoanelor inteligente până la mu-
tarea subculturii adolescentine pe internet, de la popularitatea reţe-
lelor de socializare până la apariţia în online a diferitelor platforme
literare și a blogurilor personale. Evident, blogosfera nu a putut
intra în competiţie directă cu Facebook, de exemplu, iar forumurile
în care generaţia 2000 s-a format, între timp dizolvate, nu au putut
reprezenta în cadrul generaţiei altceva decât un mediu. Tehnologia
a fost pentru generaţia 2000 instrumentală, iar nu decisivă în for-
mare, în sensul în care logica digitală nu le-a impregnat la fel de pro-
fund imaginarul. Postdouămiiștii, născuţi într-o eră analog și
adaptându-se la paradigma digitală foarte devreme, sunt insepara-
bili de sensibilitatea tehnologică, pe care o curtează insistent în mai
toate textele lor.

Aceștia ar fi factorii apariţiei postdouămiismului. Fără a avea
pretenţia că îi realizez un portret detaliat, aș formula următoarele
ipoteze în raport cu diferitele lui manifestări:

Generaţia ´80 a practicat un postmodernism literar pur decla-
rativ, eminamente textual și diluat, în care potenţialul plenar al pro-
iectului lor poetic n-a putut fi niciodată atins din cauza climatului
politic. Poezia postdecembristă s-a îndepărtat de optzecism, emu-
lându-l până la debuturile douămiismului, când fracturismul a pro-
pus o ruptură violentă faţă de modelul lor. Motiv pentru care
adevăratul postmodernism poetic se poate manifesta în poezia ro-
mână abia acum. Respectiv, abia acum avem de-a face cu hiperre-
ferenţialitatea și intertextul exploatat profesionist, ironia și
autoironia. S-a dezvoltat o poezie subliminal-referenţială, activând
zone de dincolo de receptare, o poezie devenită muzică, incantato-
rie până la ininteligibilitate, cu ambiţia de a construi nu arcuri na-
rative, ci vibraţii pure de atmosferă și fragmentarism fără obiect,
rizomic, interșanjabil, deleuzian etc. Cosmina Moroșan și Vlad Mol-
dovan sunt practicanţii de seamă ai acestui tip de poezie, împreună
cu Florentin Popa (mai ales în primul volum). Tot în zona recuperă-
rii unei anumite estetici postmoderne de factură occidentală se află
și Vlad Drăgoi, care construia în Metode un simulacru exploitation
foarte violent în siajul lui Quentin Tarantino, strident până la ridicol
și asumat plenar. Volumul lui, șarjând agresiv, apărea foarte opor-
tun în climatul literar din 2013, când discuţiile despre disiparea nu-
cleului dur al douămiismului începeau să ia amploare, iar registrul
lui ar putea să pară, retrospectiv, o pastișare a mizerabilismului. 

Un lucru foarte important de notat este acela că recupe-
rarea esteticii postmoderne și a culturii pop americane s-a realizat
la noi la a doua mână. Respectiv, noi am intrat în contact cu ele-
mentele acestei estetici nu direct și contemporan, ci prin vaporwave
și alte fenomene similare, așadar tocmai când ea a început să fie
recuperată în mediul online. Revirimentul anilor ‚80 americani
ne-a prins și pe noi într-un complex nostalgic, cu o nuanţă foarte re-
levantă, însă: cei care recuperează la noi acest nucleu sensibil au in-
trat în contact cu tropii culturali care-l constituie mult mai târziu
decât omologii lor americani și sunt în consecinţă mai tineri. Dacă
tinerii americani se jucau Street Fighter și vizionau filme precum Ka-
rate Kid și Back to the future încă de la apariţie, la noi au pătruns ane-
voios chiar și în anii imediat proximi revoluţiei. Adesea, în interiorul
culturii române, aceste referinţe reprezintă pasiuni de maturitate

care nu se revendică dintr-un moment originar în copilăria celor
care le întreţin. 

Dacă unii poeţi au recuperat filiera excesiv ironică, livresc-re-
ferenţială-medială, unii au parcurs drumul invers, recuperând o
poezie solemnă, clasică, calofilă, aparent plenar angajată și neoro-
mantică, dar având în interiorul ei reflexe postumane și ipostaze
cool, depersonalizate etc. Obiectul recuperării lor nu mai are de
mult un corespondent în poezia românească, respectiv: optzeciștii
români erau livrești, ironici, ludici etc, și douămiiștii, dacă practicau
un fel de solemnitate, o supralicitau până la stridenţă și infatuare.
În ceea ce privește dimensiunea stilistică, aveau oroare de forma
fixă și de orice structurare cu valenţe restrictive. Dar acum avem
de-a face cu o poezie retorică, angajată în viziuni ample, meditaţii
urbane și o tendinţă foarte accentuată de a poza. Ștefan Baghiu
reușea în Spre sud, la Lăceni să introducă în poezie itemi foarte dis-
paraţi, de la patetisme ultimative la relativizări bruște, alcătuind
imaginea unei instanţe deopotrivă lucide și perfect angajate în ex-
perienţe limită. Alex Văsieș practica în Instalaţia o poezie la fel de
cerebrală, jucând cartea nostalgiei și adolescenţei senine, dar cu
subtonuri foarte dark, la el poemele mizând pe contrastul dintre
cruzimea înăbușită și o serie de imagini fulgurante și calofile de o
naivitate profesionist falsată. 

O altă formă a postdouămiismului ar reprezenta-o noul au-
tenticism. Alex Ciorogar, pornind de la David Foster Wallace, vorbea
despre New Sincerity. Aplicat la contextul românesc, conceptul mi
se pare șubred. Aș sugera altă explicaţie pentru supravieţuirea di-
recţiei autenticiste, respectiv poezia lui Dan Sociu. Dintre două-
miiști, cel mai imitat rămâne Sociu, tocmai fiindcă are o puternică
încărcătură autodepreciativă și își gestionează foarte abil lexicul ast-
fel încât să nu devină infatuat. Practică un registru resemnat și a-
utoironic, sub masca căruia își plânge obraznic de milă. Aceeași
mască o poartă și Florentin Popa (în Efrafa și nu în Trips, heroes, nota
bene), Radu Niţescu sau Vlad Drăgoi, aceeași gratuitate a mărturi-
sirii livrate autoconștient întâlnim și la ei. Toţi trei sunt conștienţi
de mecanismul prin care, punându-se în ipostaze stânjenitoare, pot
contrapuncta apoi prin ironie, delir referenţial și vulgaritate, motiv
pentru care tocmai asta fac, denunţând simultan trucurile de genul
acesta și implicit și pe sine, într-un gest de falsă autosabotare, de
fapt subtilă autopromovare. E o poezie inteligentă și perversă, o-
braznică tocmai în măsura în care se știe bună, fără să supraliciteze
alintându-se excesiv. Dintre discursurile celor trei, al lui Vlad Drăgoi
este cel mai elaborat și cel mai onest: un stream of consciousness
transpus aparent nealterat pe pagină, avându-l ca personaj al sche-
letului narativ pe însuși Vlad Drăgoi. Diferenţa dintre autenticismul
douămiist și acest ‚post-socianism’ o reprezintă absenţa filtrului
programatic-demonstrativ. Dacă realitatea portretizată de genera-
ţia 2000 era una ultraviolentă și ostentativ mizeră, cea redată de
noii poeţi e de-o banalitate înfricoșătoare, conţinând nu dezastre
biografice, ci vizite la supermarket, amintiri rușinoase și obsesii
comune.

În sfârșit, unii au recuperat filoane poetice fără tradiţie româ-
nească, respectiv poezia conceptuală (Yigru Zeltil, Sebastian Big, Du-
mitru Vlad. Chiar dacă Alex Ciorogar îl numea pe Dmitri Miticov un
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conceptual, nu pot să fiu de acord cu el. Dmitri Miticov are un in-
strumentar conceptual, dar poezia lui e în definitiv lirică.) Un filon
exploatat – chiar și minimal – aș sugera că îl reprezintă experimen-
tele lui Gheorghe Iova și stilul lui eclectic, ermetic-jucăuș. Nu aș risca
până la capăt afirmaţia, mai ales cunoscând apetenţele lui Yigru Zel-
til pentru conceptualismul occidental, interes care în cazul lui nu se
oprește la literatură, însă niște paralele de registru cu siguranţă
există. Referitor la Sebastian Big, remarcam într-o cronică la Vată de
sticlă (Editura Charmides, 2015) registrul fals știinţific, dezangajarea
totală și melanjul omogen dintre glossy și tematici pretins elevate,
melanj care a meritat eticheta de vaporwave, dar care nu a generat
ecouri serioase. Fiindcă a devenit evident că poezia conceptuală nu
vrea și basta să se lipească de publicul de poezie românească, care
suferă de defectul de a fi eminamente lirică. Motiv pentru care eti-
cheta nedreaptă aplicată lui Dmitri Miticov, cum că poezia lui ar fi
conceptuală, a făcut ca volumele să-i cadă într-un con de umbră,
fiind discutate subţire sau deloc. Poezia conceptuală de la noi are un
discurs înclinat spre dialog sau monolog, e însă inevitabil autistă;
urmărește un registru arid, intelectual, care caută soluţii în anec-
dote și poante (relativ) facile. Clar, ar merita o reprezentare mai con-
sistentă, dar la noi e de o calitate foarte slabă, din păcate. Cel mai
probabil acesta e și motivul pentru care nu a putut institui o tradi-
ţie sau deveni un model poetic viabil, fiindcă îi lipsește o carte cu
priză largă, un volum răsunător. Acesta, cred eu, ar fi catalizatorul
mișcării. Sebastian Big, Dumitru Vlad, Yigru Zeltil, toţi posedă
această genă conceptuală și, deși o exploatează diferit, nu au reușit
încă să ofere un produs definitiv și de-o calitate incontestabilă în
convenţiile genului. Un disclaimer necesar ar fi poate acela că nici
publicul autohton de poezie, nici critica noastră literară nu sunt se-
tate să citească poezie conceptuală altfel decât în cheie estetică, ca
atare grila de interpretare e aprioric incongruentă cu obiectul
interpretării.

Dacă aș fi nevoit să numesc câteva trăsături comune întregii
promoţii, aș numi apetenţa pentru muzică și muzicalitate, iposta-
zele postumane, relaxarea discursului și, nu în ultimul rând, încli-
naţia spre performativitate și atmosferă. 

Referitor la festivalurile de literatură și cluburile de lectură ac-
tive în România, situaţia stă în felul următor: lectura de poezie a de-
venit un eveniment cosmopolit, asemănător unui concert de jazz, în
cadrul căreia poetul nu citește, ci performează. El nu își mai pre-
zintă textele, ci se prezintă pe sine ca performer al propriilor texte.
Printre altele, acest lucru explică de ce componenta retorică a lec-
turii publice a devenit foarte importantă și de ce poeţii aleg să
citească pe muzică sau să-și transforme lectura în stand-up. În cazul
mai multor poeţi, poemele sunt de-a dreptul insipide fără aceste
cârje extratextuale. Departe de a fi un neajuns, disiparea cenaclu-
rilor și emergenţa cluburilor de lectură sunt lucruri îmbucurătoare,
fiindcă desemnează mutarea literaturii contemporane din cadre in-
stituţionale în spaţii publice, cu predilecţie baruri și cafenele, motiv
pentru care fiecare club de lectură este legat organic de un anume
loc. Lecturile organizare de Alex Ciorogar în Cluj au loc în „Atelier”,
Dactăr Nicu’s Skyzoid Poetry are loc la Brașov în „Tipografie”, Insti-
tutul Blecher se reunește în București la „Tramvai 26”. Pe lângă eli-
berarea de constrângerile instituţionale, această mutare presupune
și un public mai larg.

Am omis un club de lectură, și anume Nepotu’ lui Thoreau,
care se reunește în „Insomnia Cafe” în Cluj, tocmai fiindcă e singu-
rul club de lectură care mai deţine o componentă critică. După lec-
tura autorului/ autorilor invitaţi urmează o rundă de discuţii mai
mult sau mai puţin consistente critic, în care scriitorii primesc
feedback nemijlocit din partea publicului prezent. Rest al zvâcului
polemic douămiist, conceptul din spatele Nepotului a rămas singu-
lar pe scena poeziei contemporane tocmai pentru că invită la o dis-
cuţie informală, purtată nu mereu în registre encomiastice, dar care
reușește să relativizeze valoarea până atunci necontestată a unor
poeţi fără experienţa criticii dure. 

Referitor la încadrarea postdouămiismului în istoria poe-
ziei românești, câteva lucruri mi se par de-o importanţă acută. Cri-
tica literară a decupat clasificări decenale în cronologia liricii
autohtone în măsura în care ele erau operante. Optzecismul, no-
uăzecismul și douămiismul au fost generaţii care au avut o coerenţă
stilistică și tematică pentru care, în ciuda reducţiilor și excluderilor
programatice pe care le-a operat, această încadrare a avut o minimă
valabilitate. În cazul postdouămiiștilor, însă, nu mai există solidari-
tatea de substrat social, nu mai există ‚fraternitatea întru mizerie’,
agresivitatea de clan, nervul polemic sau frustrarea militantă în ra-
port cu niște coordonate istorice aberante. Postdouămiiștii, ali-
mentându-și poezia din infinite surse, dezvoltă la fel de multe
registre și regimuri scripturale. În acest context, nu mai poate fi
vorba de o conștiinţă literar-generaţionistă, ci în cel mai bun caz de
o conștiinţă de generaţie biologică. În cazul lor, comunicarea e mult
facilitată de reţelele de socializare, unde solidarităţile de grup sunt
mult mai vizibile și animozităţile se cuantifică în postări și like-uri.
Însă conflictele sunt de suprafaţă, iar diferenţele ideologice sunt de-
rizorii. Diferenţele de viziune sunt clare, însă un lucru e cert: post-
douămiiștii nu mai au un program poetic comun, factor care explică
eterogenitatea formulei poetice actuale și faptul că niciunul din ei
nu mai crede în funcţia salvatoare a poeziei și în rolul ei ontologic.
Dacă douămiiștii erau convergenţi în tezele lor, noii veniţi, fără să fie
esenţialmente divergenţi, nu își mai pun problema în acești ter-
meni. O urmare firească a acestui lucru o reprezintă obsolescenţa
încadrării decenale: termenul de ‚postdouămiism’ are, așadar, o va-
labilitate provizorie. Pe de altă parte, tendinţa divergentă nu dă
semne de estompare, motiv pentru care, indiferent cât de riscant ar
suna, poate încadrările cronologice, deja insuficiente în a explica
anumite tendinţe, vor lăsa loc celor topologice, precum s-a întâm-
plat în Statele Unite. Oricât de comod ar fi să operăm cu sintagme
de genul „poeţii de la București” sau „poeţii de la Cluj”, neajunsu-
rile unei astfel de sistematizări sunt evidente, iar aria de acoperire
a conceptelor rămâne limitată. Nu putem anticipa, dar o astfel de
polarizare geografică deja ia amploare și critica literară trebuie să ia
măsuri în a o gestiona. În sfârșit, discuţiile critice din jurul fenome-
nului se vor coagula definitiv abia în următorii ani, iar evoluţia pre-
vizibilă este următoarea: postdouămiismul va fi împins sub umbrela
douămiismului, urmând ca întreaga poezie a ultimilor 30 de ani să
fie înghiţită conceptual de poezia postdecembristă.

1 Mihai Iovănel, Ideologiile literaturii în postcomunismul românesc,
Editura Muzeul Literaturii  Române, București, 2017, p. 157.
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Ieșim, în schimb, în stradă pentru cauze, pentru injustiţii
de tot felul, dar parcă nu ne mai certăm pe poezie cu nimeni care
vine de dinaintea noastră. Sau, în orice caz, nu la fel de aprig și de
zgomotos cum o făceau douămiiștii. Poate că ne păstrăm resursele
pentru momente în care cu adevărat va trebui să fim solidari, și nu
doar verbal. Poate că între timp am învăţat să ne și protejăm. Poate
că ne conservăm energia pentru poemele pe care le avem de scris
și poate că oricum ni se cere din ce în ce mai mult dinspre exterior.
Fac parte dintr-un val de poeţi formaţi aproape fără excepţie în uni-
versităţi, la facultăţile de litere cei mai mulţi, constrînși apoi să fie
și buni administratori, și angajaţi productivi, și filologi conectaţi la
ultimele transformări ale teoriei literare, și traducători, și redactori,
și organizatori de evenimente. Foarte puţini dintre noi nu au încă
un doctorat. Unii predau. Alţii salvează vieţi. Alţii scot reviste și tra-
duc poezia și teoria de care au nevoie. Alţii sunt activiști. În general,
fără plasă de siguranţă sau prea multe garanţii. Încerc să nu folo-
sesc pluralul, pentru că noi, cei care am debutat după 2010, suntem
așa de disparaţi și de diferiţi unii de alţii, încît e greu să imaginezi o
identitate de grup. Mai ales că, prin formaţie și înclinaţie, vorbim
despre oameni mai degrabă retractili, interiorizaţi. Cuvântul gene-
raţie nu ne ajută deloc și nu cred că suntem prea mulţi care să cre-
dem în el. Dacă e să ne lege ceva, poate că e o anume seriozitate cu
care rămînem pe culoarele noastre, ca niște cîrtiţe digitale încă-
păţânate, care nu vor să sape în altă direcţie. Douămiiștii aveau ce-
naclurile, și ele grupări polimorfe, cu inconstanţe și sincope, dar și
cu toată febrilitatea pe care o creează astfel de apropieri. Noi avem
micile noastre triburi și o mare digitală în care ne căutăm, după pro-
gram, referinţe, solidarităţi și conexiuni. 

E o diferenţă uriașă între poeţii formaţi înainte de expansiunea zeu-
lui Google și cei de după. Chiar dacă biologic suntem despărţiţi de
numai cîţiva ani, sau poate chiar mai puţin, felul în care am fost ex-
puși la toate schimbările antrenate de noile media se simte. Și în
gusturile muzicale, și într-o anumită lejeritate legată de mixajele
culturale cu care ne hrănim, și în cauzele în care investim susţinere.
Dar și criza din 2008 ne-a modelat altfel și a mai ciuntit din iluzii.

Să ne mai certăm pe poezie? Între timp se schimbă legi care pot să
ne afecteze direct inclusiv cantitatea de timp pe care ne-o vom mai
permite în faţa paginilor goale. Dar acest început alb și pixelat, pul-
sând în lumina ecranelor personale, încă ne leagă pe toţi: un spaţiu
suspendat în care aruncăm timpul și legile, abandonând-le în vor-
texul unei urgenţe greu de suprimat. De aici scriem. De aici, totul
rămâne de făcut. De aici ne putem, în sfîrșit, conecta.

Nu ne mai certăm atît de mult, nici noi între noi, nici cu
vreo altă generaţie, cum făceau douămiiștii. În treacăt fie spus, chiar
și pălăria sub care au intrat toţi acești poeţi uniţi de convenţia nu-
melui unei generaţii le-a rămas mică și s-a cam ponosit. La cât de di-
feriţi sunt, e de mirare că nu s-au facţionat până acum și ca manifest
teoretic, nu numai în fapt. Căci ce aer comun respiră, în cadrul ace-
leiași generaţii, o vindicativă ironică și abrazivă ca Elena Vlădăreanu
și un introspectiv vizionar cum e Dan Coman? Desigur că fiecare din-
tre ei își găsește, în cadrul propriului grup numit, prin convenţie, do-
uămiist, punţi cu sensibilităţi asemenea, dimensiunile grupului
acomodînd, în definitiv, o pletoră de formule. Și abia acum ajungem
poate la nucleul particularizant al acestei generaţii: faptul că ea s-a
coagulat într-o perioadă care a cunoscut o explozie de voci poetice,
o efervescenţă căreia nu i-a urmat nimic de aceeași amploare. 

Au fost mulţi, foarte mulţi poeţi și scriitori care s-au for-
mat în acel aer plin de promisiunile unei schimbări radicale. Am-
ploarea pe care a cunoscut-o acest val cît se poate de energic de
poeţi și prospeţimea estetică a acelei perioade marchează, poate,
cele mai clare diferenţe faţă de ceea ce a urmat. Douămiiștii, oricît
de diferiţi ar fi fost în cadrul pepinierei lor, clamau o expresie zgo-
motoasă, și nu numai în poezie. Generau o intensitate palpabilă.
Erau mai scandalagii, își asumau riscuri și le plăcea fronda. Stîrneau
polemici, ieșeau la rampă, afirmau rupturi. Mai mult cu optzeciștii,
nu suficient de febrili pentru patosul cu care ei scoteau din propriile
vieţi o nouă poezie. Nouăzeciștii, prea blînzi pentru conflicte și
cumva, încă aproape, inclusiv ca suflu poetic, de noua generaţie, nu
a au fost o ţintă. Cum să te cerţi cu Ioan Es. Pop? Cum cu Cristi Po-
pescu? 

Noi nu ne mai certăm cu nimeni la scenă deschisă. Nu pe
poezie. Sîntem mai izolaţi ca niște urși koala în propriii eucalipţi. Ne-
am format cu alte resorturi care să ne scoată din noi. Dacă două-
miiștii păreau că au tot timpul din lume numai și numai pentru
poezie, noi constatăm că avem ... joburi. Dacă ar fi să găsesc un cu-
vîntul magic, noua parolă a acestui val, acela ar fi deadline. Mă fe-
resc să folosesc termenul de generaţie. E prea monolitic, iar noi ne
fluidizăm în prea multe direcţii. Avem deadline-uri, cum spuneam,
și nu mai avem, ca ei, la fel de multe reviste în care să scriem. Ne-
au rămas prea puţine spaţii în care să se discute cu adevărat poezia,
în care să se polemizeze pe baricadele ei, dincolo de parohia din
care vine fiecare. Poate că criza din 2008 a pus capăt și unui mod
de a exista în lumea poeziei: unde s-o mai comentezi cu oarecare
frecvenţă? Cu ce resurse să faci asta? Cu ce costuri personale, într-
un mediu care, privat fiind de resurse, devine din ce în ce mai com-
petiţional, războindu-se surd pe fărîmele rămase? 

AAlliinnaa  PPuurrccaarruu
Ca niște urși koala în propriii eucalipţi
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1. Este vizibilă o schimbare de paradigmă în poezia celor debutaţi către
și după 2010?

Da, văd o schimbare despre care aș putea da câteva deta-
lii. Cred că sunt mai dezinhibaţi, nu mai vor neapărat să șocheze –
ci doar pe alocuri, adică în privinţa câtorva poeţi – sunt mai tehni-
ciști, ceea ce nu cred că favorizează apariţia sau vizibilitatea liris-
mului, a talentului nativ. Un lucru care-mi place cu adevărat la ei
este că încearcă să conjuge mai multe forme de artă, în primul rând
muzica și filmul, cu ideea, cu starea de poezie pentru că spre asta se
merge odată ce s-a renunţat demult la rimă și ritm și se merge pe
narativitate; îmi place să cred e vorba de evoluţie aici, sper să nu
mă înșel că mi-am dat foc la valiză chiar prin practicile mele literare.
Și un alt lucru care mă bucură este că se revendică cu lejeritate din
poeţi consacraţi, chiar din clasici, nu mai este vorba de negaţie a
ceea ce a fost sau de prezenţa acelei autostrăzi care delimitează ge-
neraţiile.

2. Care ar putea fi principalele linii de demarcaţie între generaţiile no-
uăzecistă / douămiistă și noul val?

Nouăzeciștii s-au desprins din optzeciști și se diferenţiază.
Textualismul lor a luat alte feţe, pe alocuri a dispărut la douămiiști,
respectiv la noul val. Referitor la ultimele două generaţii, cred că
am dat câteva indicii ceva mai sus. Oricum se merge spre tot mai
bine, având în vedere că experimentează și sunt la curent cu ce se
scrie la noi și în afară. 

3. Cum se raportează scriitorii cei mai tineri la noile media?

Se raporteză, și fac racordul foarte bine. Îi privesc cu invi-
die constructivă și încerc să învăţ de la ei, încerc să iau ceea ce-mi
folosește, în primul rând flexibilitatea. Dacă acum vreo zece ani cre-
deam că online-ul e noua putere și va rămâne mult timp acolo, de
ceva vreme nu mai pot spune asta. Observ că au mai dispărut din
cluburile literare online și s-au regrupat cenaclurile și cluburile de
lectură, deci oamenii simt nevoia să socializeze, nu doar să posteze
texte pe care apoi să le rumege cu alţii în scris.

4. Ce importanţă (mai) au festivalurile de profil, instituţiile de cultură,
cenaclurile și revistele literare în promovarea celor mai tineri scriitori?

Anul acesta când am contactat o poetă cu o vârstă și an-
vergura respectabile pentru lectură la Casa Poeziei și la Noaptea

albă a poeziei ea și-a explicat refuzul pe de o parte prin prisma fap-
tului că ar fi prea multe festivaluri literare și că mai bine se fac au-
tostrăzi. Chestiune cu totul discutabilă și un subiect interminabil.
Cu siguranţă că au rolul lor, iar cele mai bune rămân în viaţă și în
conștiinţa socială. Cât privește rolul în promovarea tinerilor scrii-
tori cred că este unul foarte important, că fiecare festival e o rampă,
o ocazie pentru ei să-și facă imagine și să se cunoască între ei per-
sonal și textual, dacă până atunci n-au avut ocazia. Cam asta am
făcut eu la FILIT anul acesta prin intermediul Muzeului Naţional al
Literaturii Române Iași. Observ că în ţară și bibliotecile sunt destul
de active în organizarea de festivaluri și lecturi cu publicul, deci in-
stituţiile de cultură continuă și-și facă treaba. Cât privește cenaclu-
rile, aici o să se spună că vorbesc iar despre mine și despre ce fac,
dar prefer să vin cu exemple vii, bineînţeles cu riscul de a se spune
că fac lobby. De 3 ani sunt secretar literar la cenaclul numit Salonul
de literatură Junimea, alături de Mirel Cană (alias Șerban Alexandru)
care e moderator și iniţiatorul proiectului în anii 90. Am avut timp
să-mi fac o idee despre mecanica funcţionării lui în societatea ac-
tuală și câteva detalii am dat și mai sus. Cert este că nu arată cum
vrem noi, nu plouă cu talente, nu ne rupe nimeni pragul, dar din
când în când apare câte cineva care poate deveni bun. S-ar putea
ca acesta să fie ritmul zilelor noastre. Oricum eu mă conformez și nu
am așteptări mari, ci casc ochii la ce urmează. Dar de vreme ce este
o oarecare fluenţă de cititori înseamnă că cenaclurile au un rost re-
cunoscut de tineri. Cât privește revistele literare, constat că faţă de
anii 1990 și 2000 când erau prea multe și publicau numai balast sub
auspiciile anonimatului acum cred că s-a mai echilibrat balanţa, iar
loc de debutat și de publicat tot mai este, pe sprânceană deci.

5. Cum se vede destinul literaturii (române) prin ochii postdouămiiști-
lor?

Eu am debutat în 2005. Nu pot decât bănui cum se văd din
acea direcţie lucrurile. Cred că literatura română e pe mâini bune și
poate e mai bine că a rămas pe mâna poeţilor (pentru că vorbim
doar de poezie aici), odată ce critica literară nu cred că mai are rolul
formator din alte generaţii, decât pe alocuri. Sunt și alte vremuri,
revistele literare bune mai mult dispar decât apar, deci locul de ex-
primare al criticii începe să fie cam problematic. Dar poate că și aici
e o selecţie naturală ca și în poezie.

CCăăttăălliinn--MMiihhaaii  ȘȘtteeffaann
Autostrăzi care delimitează generaţiile
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MMiihhóókk  TTaammááss

Deși am mers pe criteriul generaţionist à la Ulici în antologia maghiară a poeţilor români douămiiști (A kézetres nemzedék. Ko-
rtárs román költészet, Syllabux, Budapesta, 2017, în traducerea subsemnatului), consider că practica de a judeca poeţii pe căprării în
funcţie de anul debutului a cam obosit. Explic: Când am făcut selecţia celor 23 de autori, am folosit termenul de „douămiism” mai
mult ca pretext, pentru a evita interminabilele adăugări de nume (iniţial, în litera proiectului, erau doar 15). Intenţia mea a fost, așadar,
să trasez o acoladă temporală precisă, nu să evidenţiez o omogenitate a poeticilor, care, la nivel macro, nu există. M-am aplecat, în
prefaţă, asupra unor tendinţe comune, firește, dar mai mult din raţiuni cvasi-mercantile, de incitare a consumatorului maghiar de
poezie la paralelisme și divergenţe.

Poezia, întâi de toate, trebuie să câștige teren într-o lume a artelor guvernată de cinema și muzică. Dacă mai poate critica li-
terară în vreun fel să stârnească apetitul pentru o carte și să scurteze drumul ei către inima cititorului, acesta s-ar putea întâmpla prin
scuturarea cronicilor de concepte inoperante. Există, har esteticii, destule (sub)curente și (sub)categorii din care criticul literar vânător
de etichete se poate înfrupta. Însă „-ismele” omonime cu decadele poate n-ar trebui să rămână decât indicaţii temporale, exclusiv.
Lăsând la o parte faptul că în alte ţări nu există criteriul generaţionist (sau dacă da, el are un alt rol decât cel de a trage linii ferme),
această practică e contraproductivă din cel puţin 3 motive: 1) În realitate nu se poate indica precis momentul de naștere a unei gene-
raţii (și chiar dacă s-ar putea, el n-ar coincide cu anii a căror ultimă cifră e 0); 2) În speech-uri, blurb-uri de pe coperta 4 și alte spaţii de
promovare a cărţii, sunt eclipsate aspecte mult mai importante – de pildă, chestiuni ce ţin de dinamismul conţinutului ei – cu aceste
„-isme” serbede; 3) Într-o cultură minoră precum cea a noastră, un anumit tip de complex de inferioritate parazitează această tendinţă
de a judeca pe generaţii de scriitori, creând delir în rândul veleitarilor. Iată cum toate cele trei puncte au de-a face cu știrbirea imagi-
nii autorilor. 

Mai indicat ar fi, mă gândesc, să se vorbească despre generaţii de cărţi și despre promoţii de poeţi. Pentru că poeţii debutaţi
nu mor odată cu venirea noului deceniu. Așa cum poezia Angelei Marinescu a evoluat spre cea a poeţilor anilor 2000 sau cum un Ko-
martin, Sociu, Manasia sau Vancu din cele mai recente volume și-a cristalizat timbrul în funcţie de noile realităţi. Și chiar dacă s-ar găsi
destule contraexemple, tot aș favoriza o critică literară ce operează cu un astfel de etalon.

În ceea ce-i privește pe poeţii care s-au făcut cunoscuţi în ultimii 5-10 ani, cele mai importante constante ale background-ului
lor social sunt facebook-ul și că n-au prins (mai) nimic din vechiul regim. Dar aceste aspecte contează doar în măsura în care se încearcă

explicitarea unor atitudini relaţio-
nale extra-textuale, căci, altminteri,
luaţi împreună, ei adoptă o poetică
eterogenă, contra-generaţionistă.
Ce legătură are, de pildă, poezia mi-
litantă a Medeei Iancu cu limbajul
bagatelizant al lui Radu Niţescu sau
cel de software al lui Dumitru Vlad?
Apoi, eu însumi nu mă regăsesc în
poezia niciunuia. 

Într-o perioadă în care gra-
niţele alfabetizării poetice s-au des-
chis (traducerile de poezie, deși încă
cenușăreasa pieţei de carte, la noi
circulă mai bine ca oricând, respec-
tiv se organizează atât de multe fes-
tivaluri literare pe an, încât dacă ar
exista măcar un singur scriitor atât
apreciat, cât și pacifist, invitat fiind
la majoritatea, abia și-ar putea trage
sufletul între ele), centrele s-au ra-
mificat. Nu mai există promoţii for-
mate de mâna unui singur critic:
sunt aproape atâţia mentori, câţi
scriitori get-beget. În consecinţă, di-
versificarea de voci echivalează cu
eliberarea lor din cor, conducând la
individualizarea vibraţiei poetice –
tot ce contează.

Generaţii de cărţi
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iiaa--ţţii  lluummeeaa--nn  ccaapp  șșii  vviinnoo  ssăă  mmăă  ccaauuţţii  llaa  cclluujj
aș fi vrut să mă prinzi de 
braţ și să-mi spui că juliturile fac scoarţă până dimineaţă
pe raftul cel mai de jos la subsol în cărturești 
am găsit ultimul exemplar din cartea ta
i-am inventat un soundtrack am tras-o la xerox

sâmbătă
de la micul dejun au trecut zile-ntregi până seara
peste zi mă rugam des și îmi făceam cruce cu limba
născătoare de dumnezeu du-mă la iarnă în vest
îmi plăcea atât de mult de tine că voiam să dai peste mine la baie
sau să mă împiedic de gleznele tale 
te-am privit dormind până spre dimineaţă
când te-ai întors pe-o parte
m-am atins de câteva ori
o dată te-am atins
și pe tine

uuiittee  ccee  lliinnșșttiitt  ssttaaii  llîînnggăă  mmiinnee  aaccuumm  ppee  îînnttuunneerriicc
dacă rămîi și mă descoși îţi spun tot n-am nimic de ascuns
iată mișcarea bruscă răsturnarea de situaţie vîrtejul
constelaţia care dă gagicile pe spate alegerea greșită

uită-te la mine acum sunt un personaj
mă aprind ușor în ultima vreme încă din somn
ne admirăm în liniște și-n beznă

uite ce linștit stai lîngă mine acum pe întuneric
suntem infideli facem lucrurile să se întîmple apoi ne retragem 
cînd nu ne atinge cine vrem îi atingem pe alţii 
așa am ajuns și la tine

uită-te la mine sunt în locul ăsta cu cer senin
nimic din ce se găsește aici nu-mi aparţine

pprriimmaa  eettaappăă
semnele cedării apar la încheieturi și extremităţi
expuse la dispoziţii inconfortabile sau noi
înclinarea ușoară a capului distribuirea egală a greutăţii
îndârjirea cu care apeși și verifici fiecare bucată în parte
durerea care se ivește din locuri mici puroioase
statul inimii în loc
bătaia pe umăr
a doua etapă
jocul în care – după câteva ture rămâi singur
locurile în care pielea plesnește
spaţiile dintre durerea ta difuză și durerea fizică generală
exploatarea primei vome a dimineţii
exploatarea scuipatului colorat
exploatarea firelor de păr
încâlcite la piciorul patului
dovezile loviturii de graţie

cu mișcări voluntare, nesigure – 
ne împotrivim până trece

pprriivveeșșttee--mmăă  ssuunntt  îînn  llooccuull  aacceessttaa  ccuu  cceerr  sseenniinn
e o liniște marginală un calm familiar
toate-ntâmplările s-au așezat în ordinea firească
douăzeci de ani de acum înainte pântecul meu gol
răul să nu fie dus mai departe
răul și boala miopia diabetul zaharat
preferinţa pentru persoanele de același gen
un șir nesfârșit de înfiorări de care
generaţiile ce vin nu-și vor aduce aminte

Poezie

RRaalluuccaa  BBooaannttăă
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BBooggddaann  DDiiţţăă
Poezie

BBlloocc  AA5544

Imediat ce nea și nea Gabi și-au terminat ultimele beri Ursus,
Tanti Oana, patroana,
Strânge scanele albastre de plastic, 
cu mânere topite de la ţigările stinse pe ele,
le pune unele peste altele formând un turn de înalt.
Mătură superficial cojile de seminţe de sub mesele de plastic uzat
încuie ușa barului și pleacă aproape dormind din picioare.
Din senin aparparcă din măruntaiele întunericului,
copiii din miez de noapte 
și fete cu fuste scurte care se joacă numai cu băieţii mari cu
mașini.
Vali, șeful autoproclamat al copiilor,
își ocupă tronul, făcut din scaunele de la bar și hotărește jocul din
seara asta – 
de-a v-aţi ascunselea!
Unii mormăie nemulţumiţi, dar sunt calmaţi rapid cu un șut în
fund
de acoliţii lui Vali, Ponei și Ariciul, golanii blocului, 
repetenţi și aproape exmatriculaţi.
Se pun cu faţa la perete cei mai mici din grup.
În seara asta, eu și Marius avem alte planuri,
vom urca pe volă,
utilajul monstruos al lui nea Pătulea.
Știm că acolo s-au mai ascuns copii, unii nu au mai ieșit,
alţii au spus ca e ceva acolo și că în câteva clipe au văzut totul.
Ne căţărăm cu greu pe utilaj pe scara metalică îngustă, 
dar Marius se sperie când se vede mai sus și coboară speriat.
Luat de val, eu continui,
ajung la cabina mașinăriei, apas pedala mică din stânga
și brusc mă trezesc într-un tunel.
Acolo întâlnesc copii dispăruţi de ani întregi,
Stihii fără ochi care păzesc intrarea către obiectul secret.
Mă alătur unor copii-gardieni,
care mă poartă pe holuri întunecate, scări în spirală,
spre centrul lumii, o cameră ovală,
cu pereţii acoperiţi de cărţi și în mijlocul camerei
observ un mic glob luminos înconjurat de copii care parcă au în-
gheţat.
Mă apropii, lipsit de vreo urmă de judecată,
Iau artefactul și îl apropii de pieptul meu.
Brusc, văd întreg spaţiul cosmic îndesat, cumva, aici,
văd marea nesfârșită, revărsatul zorilor,
o plajă din Argentina și un copil care construiește un castel din
nisip,
o insulă ascunsă cu o biserică mică pe langă care atârnă
ciorchini plini cu struguri parfumaţi.
Văd niște ochi negri care m-au uitat,
Plete ondulate care zboară în vântul toamnei,
O potecă îngustă ce merge spre o fântână cu apă sticloasă,
văd decăderea lumii și a omului,

ceasuri care își distrug trupul, învârtindu-și acele,
văd toţi aricii de pe pământ,
un tun turcesc,
o pânză de păianjen pe o piramidă din Mexic,
prietenii mei cum îmbătrânesc,
văd moartea și lumina, nesfârșitul.
Ameţesc și leșin.
Mă trezesc după câteva ore sau poate zile,
Mă întorc acasă, 
dar nu sunt eu, e celălalt.
Dimineaţa unui gaucho 

Lumea lui Poe seamănă prea bine cu gara din Sibiu la primele ore
ale dimineţii
întunecată, 
o baie publică, închisă, o pernă în faţa ei pe care doarme un fost
profesor
un bar, 2 mese, care se umple încă de la ora 5
cu creaturi cu blana groasă,
oameni cu un ochi care beau poţiuni secrete de culoarea arămie
din borcane murdare.
Pe aici mă strecor în fiecare zi 
când merg să muncesc pentru alţii
Bucuros că măcar cititul a rămas legal
mă droghez în fiecare zi,
bag doze mici.
Străzile pe care pășeșesc seamănă cu labirinturile lui Borges
pe lângă Podul Minciunilor îl întâlnesc mereu pe Martin Fierro
care își bea mereu ceaiul mate, amestecând zahărul cu maceta.
E totul ca un vis din care mă trezesc mereu plicurile frumos des-
enate 
care vin la fiecare sfârșit de lună
de la dilării care ne oferă viaţa asta.

FFaasstt  ffoorrwwaarrdd

Am vomat iar,
nu-i nimic,
mai bag un Nexium și 50 de Jameson înainte de somn.
Nu prea au efect, 
pornesc tv-ul
o burtieră mare îmi spune că cineva și-a pierdut viaţa pe DN1
Dar cine are timp să se gândească la asta?
noi trăim repede, în viteză,
trăim așa de repede că nu mai avem timp să simţim,
trec toate pe lângă noi ca reclamele pe autostradă.
E bine,
așa spune și cântecul
„Ain`t it fun when you know that you`re gonna die young?”.



32 4 / 2017

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

**

mmăă  ttrreezzeesscc  îînn  oorraașșuull  ffaannttoommeelloorr

cu cearșaful fluturându-mi pe trup

undeva la înălţime întunericul 

ascunde un hău

adânc și tenebros ca Baikalul

cu apa limpede și rece prin care să aluneci

cu braţele și părul lung despletit atârnând în sus

de parcă o algă ţi s-ar încolăci pe picior și te-ar trage la fund

te uiţi la pata luminoasă pe suprafaţa apei

depărtându-se

dar nu e niciun soare acolo

e târziu după miezul nopţii

și geamurile toate s-au stins

**

lluunnaa  ssee  ssccaallddăă  îînn  aallttee  aappee  

de acum

dunga albă a sfârtecat cerul 

și știu că ceva se va întâmpla

o apă se va separa de alta

o mare roșie numai a ta

în care să te scufunzi

și să deschizi ochii la câteva leghe

depărtare de pata galbenă care licărește 

făcându-ţi cu ochiul 

tu vei fi aici

nevăzut și protector

e mai simplu să se rupă un cer de altul 

decât să te decizi în inima ta

ziua se destramă în pânza 

care mi se așază pe faţă

luna iese din ape - o femeie cu spatele gol

care nu se va întoarce nicicând cu faţa

spre tine

AAnnaa  DDoonnţţuu
Poezie

**

ddiinnccoolloo  ddee  lliinniiaa  ggaallbbeennăă

s-au înmulţit umbrele

nu păși peste linie, umbra mea.

inima se poate odihni

doar strânsă în pumn

în pumnul tău

încă vie.

**

oorraașșuull  îînn  ccaarree  mmăă  ttrreezzeesscc  

se scurge printre degete

acoperă pământul ca ninsoarea prea albă 

la care nu am voie sa mă uit 

îl simt cu picioarele 

rece și umed 

e o imagine schimbătoare 

care îmi scapă oricât aș încerca 

culcă-te și deschide ochii în vis 

privește-ţi mâinile 

nu le vei putea menţine aceleași 

totul în jurul tau e altfel 

nu te mai recunoști 

exteriorul tău e interiorul tău 

ești întors pe dos 

cu inima și ficatul și toate organele în afară 

deschide ochii și uită-te la tine 

nu te vei putea menţine același mult timp 

părul ţi-a crescut prea mult peste noapte 

și acum e împletit cu părul altora 

într-o singură coadă comună 

degetele noastre au explorat totul în jur 

și acum știu mai multe decât noi 

dacă ne vom pierde 

și sigur ne vom pierde într o zi 

vom închide ochii în diferite părţi ale lumii 

și-i vom deschide în același câmp devastat
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cceevvaa  nnoouu

o zi care începe cu mama spunând ceva nou
știi că taică-tu a fost bătut odată?
când era la liceu, pe o stradă îngustă
erau unii mai mari, li se pusese pata pe el
că avea o iubită cu picioare lungi
și haină de blană
l-au umplut de sânge și au fugit
de atunci taică-tu s-a apucat de box
și acum e cum îl știi

o zi care începe cu un răspuns la o întrebare veche
ce răspuns stupid
o zi care se termină cu o milă de care ţi-e scârbă
și cu o emoţie dublată de nostalgia pe care o simţi 
faţă de un moment în care n-ai fost de faţă

ssaalltt

de fiecare dată când trec pe lângă un geam sau
un perete de sticlă
sar ca să-mi văd vârful capului reflectat
pentru câteva secunde inima îmi bate mai repede de la efort
și mai încet de la confortul creat de contactul cu imaginea cea 

mai familiară
în așa fel încât vitezele se anulează una pe alta și îmi continui

drumul ca înainte

în timp ce merg sunetul adidașilor pe asfalt începe să fie ciudat
ca într-un horror japonez în care fiecare mișcare se aude 

prea precis
mă întorc la geam sau la peretele de sticlă și sar din nou 
de multe ori
până când mă obișnuiesc cu sunetul aterizării
până când scalpul reflectat intermitent își pierde din formă și din 

aura familiară
și inima bate repede cu entuziasm
că poate pentru o secundă o să fie
anulată de ritmul reflexiei
și o să fie liniște

TTeeoonnaa  GGaallggooţţiiuu
Poezie

ddaawwnnttiinngg

e greu să te abţii
când vezi jumate de sfârc și te faci că nu-l vezi
te uiţi la cer și după în pământ
vezi avionul care se mișcă încet, speri ca oamenii ăia să nu moară 
vezi un limax care moare și îţi pare rău că n-ai cum să-l salvezi

dâra cleioasă ar putea să fie unguent, cel puţin pentru cap
și capul poate să fie, ca întodeauna, motiv de întristare
că arată așa compact și bine îmbuteliat
și n-ai cum să pui mâna înăuntru

ca la subtitrările care explică sunetele și e inevitabil comic
vorbesc de juma de oră despre cât de rău m-am simţit 

săptămânile astea
mă uit în ochii persoanei din faţă cum clipesc la mine și mă-ntreb 

ce văd
mi se face frică și neonul roșu de la shaorma clipește sonor

îmi place de mor când se face lumină afară fără să-mi dau seama
mă uit, e noapte, mă uit din nou, e zi

mmaarreeaa  rrooșșiiee

spre dimineaţă am visat că înot într-o mare roșie
și că tata vâslește într-o barcă transparentă
nu se aude vânt, chiorăit de pescăruși
doar vâslele care plescăie în apa roșie

încerc să fac pluta dar îmi intră roșu în nas
apoi nu știu dacă îmi curge sânge sau e doar apă
tata râde și vorbește cu cineva necunoscut
care gesticulează și simt vag că miroase a ceva ars

treptat aerul devine din ce în ce mai cald
până când apa începe să fiarbă
înot ca broasca până la barcă și îl trag pe tata de mânecă
îi arăt un soare negru pe cer

tata râde și vâslește cu graţie
bicepșii lui se conturează ca niște striaţii de copac
persoana din faţa lui se întoarce și seamănă cu mine
are ceva roșu la nas dar nu știu dacă e sânge sau doar apă
la fel cum nu știu dacă ăla e chiar un soare negru
sau reflexia pupilei mele care radiază răbdător
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danseze oameni 
în scaune cu rotile iar eu scrumam într-o 
chiflă cu susan erotică și nepăsătoare
cu gândul la o dimineaţă de aprilie imună la suferinţă din 
braţele tale aș fi putut pune pe fugă o armată de teroriști 

printr-un simplu 
ţipăt de plăcere orice ai fi făcut spre noi 
se apropia un copil și pentru câteva secunde 
faţa lui gălbejită o compresă cu iod a strălucit 
mai presus de toate dramele nocturne mai 
presus de umbreluţe de braţele lor metalice care 
nu se apără de nimic 
nu te apără de nimic

mmiirroossuull  pprrooaassppăătt  ddee  vvooppsseeaa  

e ceva sacru în felul în care plânge băieţelul chinez 
în faţă la Antipa ceva sacru și te umple de respect atunci când 

mama îi 
plesnește mâinile îl ceartă să se gândească și el puţin la Mandatul

Cerului la 
dinastia Zhou sau măcar la cea Han faptele de vitejie Marele 
Zid Chinezesc și toată istoria care a făcut posibilă această 
excursie într-un oraș blestemat pentru ca el să vadă scoici gigant 

animăluţe de vârsta lui 
împăiate craniul unei balene de acum o mie de ani găurit de un 

cântec ce 
pur și simplu a scos-o din minţi
mă umplu de respect pentru limba asta și merg mai departe la 

terase 
șerveţelele sunt la locul lor vântul le face să se zbată sub tacâmuri

ca niște 
inimi mici gata pentru transplant mă asigur când trec strada semn

că la locul ei e și 
dorinţa de a rămâne în viaţă când știi că undeva cineva te iubește

sau măcar 
se masturbează cu gândul la tine 

acum trei zile la Universitate un bărbat și-a tăiat venele pe fântân
arteziană 

cu precizia unui sportiv care exersează zilnic la aceeași oră în 
același loc 

așa se întâmplă când nu e nimic să te înduioșeze nimeni să-ţi 
plesnească mâinile să-ţi dea o minge antistres un yoyo
la momentul potrivit sau să i se facă milă de tine și 
să dea Ctrl+s 

merg mai departe mirosul proaspăt de vopsea al 
fântânii de la Universitate mă înviorează și 
îmi face poftă de cireșe

ccââtt  ddee  bbiinnee

cât de bine poţi cunoaște un om cât de periculoasă e partea 
subacvatică a unui aisberg cât de mult ai vrea 
acum să nu știi nimic despre asta să poţi căsca 
liniștit în taxiul care te duce acasă după o noapte etilică și singura 
tristeţe să fie că nu ești melc și casa ta e departe iar frigul deja

își începe
acupunctura dacă ești femeie
la 5 dimineaţa când treci prin faţa covrigăriilor bărbaţii 
de dincolo de vitrine îţi zâmbesc apoi rup cu tandreţe 
intestinele de aluat la 5 dimineaţa singurătatea lor 
e la fel de apăsătoare ca a criminalilor 
dar a cui nu e 

te gândești aiurea de câte secole de știinţă e nevoie pentru 
a putea 

măsura amplitudinea dorinţei cu un microfon în dreptul pizdei
s-ar vorbi mai ușor despre asta scuipatul dimineţii se prelinge 

pe cer 
ai vrea ca berea aia răsuflată care ţâșnește din soare să rămână 
în spatele geamurilor cândva un șerveţel îmbibat în urină ţi-a

întors 
lumea pe dos și a împrăștiat-o pe gresia băii din club A 
algele sfâșiate pe o plajă sau sinapsele astea tâmpite
acum e totuna poate pur și simplu la 5 dimineaţa peisajul 
emoţional de-aici provoacă greaţă

la semafor șoferul dă drumul la muzică
și începe să-ţi scarpine membrul fantomă
cât de biiine

ppoovveessttee  ddee  sseeaarrăă

o furculiţă scăpată pe gresie urme de toc în 
dâra de sos petrecerea se terminase în dreptul hublourilor de la 

bucătărie 
apărea din când în când un cap de bărbat înfășurat în 
sârmă ghimpată mâna 
ridicată în aer ca și cum aș fi smuls burka pelicula 
de alcool din salivă aburul dulceag de parcă cineva 
tocmai ar fi făcut dragoste acolo 
nu pot tu ar trebui să înţelegi eu încă o iubesc nu puteam să văd 
decât cauciucul deformat de căldură gura contorsionată 
la o masă vecină mâna lui cobora între coapsele ei câteva 

musculiţe 
se jucau în casca de motociclist și nimic 
nu putea întrerupe asta nici mănușile nici plânsul de muţunache 
încurajat de lumina trandafirie & refrenul de la still loving you
orice ai fi făcut spuma contiuna să se usuce în pahar chelnerii 

strângeau 
mesele spălau pe jos pregăteau sala de bal în care noaptea vin să

AAnnaassttaassiiaa  GGaavvrriilloovviiccii
Poezie
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wwuutt  ii  lliieekk  aabbtt  uu

soundtrack: The Smiths - Heaven Knows I’m Miserable Now

căciulă, mănuși, două brichete și
o sticlă de cola, marker nu
mi-am luat că știam că o să aduci tu și
urma oricum să vin să-ţi cer asta,
să-mi completez și eu strigătul
de luptă,

să pot să
strig și altceva prin oraș decât versurile
care se tot repetă, Amy, din prima noapte de protest,
când te-am văzut, și nu ţi le-am zis
dar sună exact așa:
”m-am culcat băiat ok
m-am trezit ca Morissey”.

iiaa  uuiittee  ccee  ffrruummooss,,  pprriimmăăvvaarraa,,  ccrreesscc  fflloorriillee,,  ccooppaacciiii,,  eettcc

hey tată
hey tată
aici aici da
ţi-am adus un revolver are
opt gloanţe noi cumpărate de mine
ia și împușcă-ţi prietenii, pe câţi poţi acum
și dacă nu te lasă inima, dacă ești tu așa fain
și iertător cu ei, dă-mi mie
că am mâinile mai ferme și încă-s crud
și inconștient cât să fac curăţenia
de primăvară.

șșii--nn ttiinnee  ssee  aapprriinndd  ssttrroobboossccooaappeellee

te-ai descurcat bine
până acum

fără să ai idee ce vine de aici
încolo
e ca atunci când înaintezi noaptea
cu geamurile aburite prin ninsoarea
puternică
fără să ştii nimic despre ioana
dacă se mai gândeşte la tine dacă
acea dimineaţă a însemnat ceva pentru
ea dacă i-a plăcut cafeaua
făcută de tine dacă va veni să te vadă la
spital şi-ţi va spune că e ok
se ocupă ea de restul lumii
tu odihneşte-te

şi tu o asculţi şi
adormi ca un nesăbuit şi în tine
se aprind stroboscoapele şi muzica
începe să cânte.

ccoonnttrrooll  

după momentele de epuizare și
o cădere bruscă începi să cobori. 
tot ce a rămas e al ei, și
scâncetul necontrolat al corpului ăstuia 
gol umple o cameră până la refuz.

ceilalţi dorm ca apucaţii și doar reacţiile ei
monosilabice de foarte departe mai
contează. încă o dată un zgomot pătrunzător îţi 
pornește prin corp, și toate încep să se miște
în ritmul zilei.

wwhhiittee  vviioolleett

în aceeași pereche de pantofi ne 
băgam amândoi picioarele și 
nu era greu și ne era bine acolo,
ne era cald, și tu ai adormit, între 
munţi de flori și tăieturi accidentale

acolo am simţit amândoi
apropierea, o căpșună strivită de-o 
pereche de blugi pe scaunul din spate al mașinii.

******
sunt un tramvai
care se întoarce la depou 

singur, fără lumina aprinsă-n interior, cu semnul defect în
faţă, un tramvai în care nimeni nu mai vrea să
urce, care nu mai deranjează pe nimeni cu zgomotul
produs, care
nu mai ajunge de multă vreme pe unde
trebuie. 

pprriimmaa  nnooaappttee  

întânzi mâna să atungi 
pervazul și te oprești
undeva 
pentru că nu poţi duce
nimic până la capăt,

așa spunea ea. 

VVllaadd  AA..  GGhheeoorrgghhiiuu
Poezie



::ppoosstt--ppaanniiccaa

dau delete la tot şi o iau de la capăt pentru că fundul meu e deja obișnuit cu cimentul
când m-am trântit ca o descreierată pe marginea drumului şi creierul meu şi mușchii mei erau făcuţi ţăndări
şi parcă voiam să uit tot ce am auzit în ultimele 12 ore
poezie peste poezie să conecteze oameni între o ţigară şi un mesaj trimis pe facebook
când am ajuns în camere greşite chiar dacă perdelele filtrau la fel lumina

şi iar dau delete după delete la fiecare beat
şi ma distrez aproape peste poate /eşti bine da răspund empatic dar pentru cine cu siguranţă
nu ascultă nimeni//
& mai repet o dată
este bine
strâng mâini mai noi mai calde lipsite de ruşine
şi muzica pulsează şi egourile noastre boostate de băutură scot nărăvaș capetele din ciment &
/nu e nici un accident tu şi când eşti supărată eşti frumoasă ca orice păpușă din casă dar nu e nici un accident/

/nu mai urla aici e numai vina ta
a mea e totuşi

nepăsarea/

continuarea vine după ce ne-am masat tâmplele după ce cuplurile au mers la biserică iar fetele singure au mâncat la prânz tot singure
iar eu am așteptat pe același caldarâm rece
doi tipi să mă ajute

o privire cade pe sfârcul stâng cealaltă pe cel drept
iar eu încep să strâng la piept un

/hei mi s-a furat portofelul avea doar actele în el
şi poate nu sunt chiar atât de ghinionistă

până la urmă nu toate femeile frumoase îşi ating posteriorul din 5 în 5 minute
iar dacă suntem puţin mai atenţi vom găsi ce ne trebuie între ziduri

iar eu voi putea scrie în continuare versuri proaste asamblaje din hârtie creponată bună şi ea să te stergi la fund când te aşteaptă oa-
menii să-ţi spună

vai vai vai ni se taie respiraţia
totuși ne revenim de fiecare dată

iar seriozitatea noastră începe să semene cu surprizele de la pufuleţi/
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vviiaaţţaa  ccaa  oo  ppaarraaddăă

curând
organe de perceput like-uri
în omuleţii sărind electrocutaţi de plăcere 
când le vor încasa
precum o bătaie pe umăr
o strângere de mână
o tiflă pișcătură

facem politică percutăm 
la facebook și circ
postări ce ţin loc de pâine
ba un mesaj de interes public
ba un selfie cu Nimeni însuși
perfect încadrat în rama #rezist
ba un primar explicând cu năduf 
de ce nu crește numărul de parcări
neschimbat numărul de urmăritori 
numărul de prieteni îndepărtaţi
numărul capetelor întoarse 

încet cu răbdare 
toată săptămâna aștepţi
un mesaj un like o distribuire
timpul se lungește ca o tenie metafizică

desfășurată în creierul 2D

ccuu  ssppaatteellee  ddrreepptt  îînnaappooii

când simt că nu mai pot
nodul din gât ba din jur înfășurat strâns
cireșele putrede pe tort ca niște bile pentru mărirea sexului

încep să merg înapoi –
acolo e ţinta nepângărită
bag în viteză ca nesimţitul

dacă îţi baţi joc de nefericirea altuia ţi se spune că ești răutate mică
îmi vine să scriu toate astea pe facebook s-aștept like-urile să curgă

prietene ipocrit
mon blable mon frère jacques
te ratezi chiar și atunci când nu te ratezi

încearcă să mergi înapoi. 
la dăţile vechi însemnate 
când puteai să mai simţi că

OOvviiddiiuu  KKoommlloodd
Poezie

llaarrgg  ddeesscchhiiss

foarte alb totul aici
la sân pe fes în cap

înspre fundul cutiei de lapte
pagina libre office.

tavanul pereţii mobila din bucătărie
dispensarul în care voi fi dus de urgenţă

superafișul facebook pe fereastra bibliotecii
mult prea alb totul aici.

însă cine sunt eu să constat
nuanţa acestui like

dat cu toată indiferenţa
de fapt inerţia

din care nu te poţi smulge
decât pentru câteva clipe

iremediabil pierdute. îţi
zic.

nnuu  llăăssaa  vviiaaţţaa  ((ddeesspprree  rraattaarree  ccaa  îîmmpplliinniirree))

de parcă totul s-ar rezuma
la familie copii loc de muncă mașină
futut viaţa
pentru că așa se face nu pentru că ţi-ai dori
cu adevărat 
ceva din toate astea
îţi spune că de-ar fi după tine tu ai trăi 
nu le-ai face pe plac tuturor

nu ai lăsa viaţa s-o ia înainte

putem adăuga facebook minciuna prost umană
familie copii loc de muncă mașină facebook.
fericire
nici nu mai trebuie să ţi-o dorești
vine automat vin la pachet toate nu ai scăpare
îmi spun. ca și cum te-ai născut doar ca să ai 
o familie copii loc de muncă mașină facebook.
tu unde ești în asta

cu câţi pași înapoi

când îmi văd pe facebook amicii realizaţi
ba o nuntă ba un botez încă un pas nu particip
voi lipsi la următoarele întâlniri cu colegii de liceu
pentru a nu fi nevoit să răspund la întrebările dirigintei
familie copii mascarada luată mereu de la capăt
nu tu familie nu tu copii
nu-mi doresc nimic mai puţin
o privire piezișă pe lucruri

în care nu cred.

Nu vreau să fiu pe fugă în cursa asta 
în care voi sosi oricum al doilea 
după ultima strigare de catalog.
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LLaabbee  ddee  ttiiggrruu

(pentru Oren)

Sunt lucruri pe care nu i le spun
Aventurile mele
Un abuz din adolescenţă
Fratele lui îi seamănă
Și ei sunt atât de înalţi, dar numai
Străinii merg la Zid

Nu îmi place să fac o separare
Trecutul meu e un negru
Rătăcit în cartier
Înăuntru: dădaca mea; faţa ei
Strălucește în folia de aluminiu
Ca un motan care încă așteaptă

Mama mea e evreică
Prietenul meu e evreu 
Noaptea stăm întinși
Ca lingurile de argint

La slujbele la care am participat
Nu am fost mai aproape de normalitate 
Deasupra bisericii
Dervișul se înalţă
Câteodată, biserica înseamnă câteodată 
Numai carne

Am tăiat frunzele noi
Ale lămâiului
De pe terasă

Le-am pus lângă patul meu
Credeam că lumea
Nu se mai schimbă
Dar ea s-a schimbat de multe ori

Mirosul de lămâi
A rămas

Dimineţile ploioase nu ajută
Nu fuma înăuntru
Te-am rugat
Locuim în camere slab luminate
Nicio creștere a ritmului de citit
Cerul e înnorat și jos

Ajută mila de sine
S-au descoperit animale noi
Multă durere în stomac

Dimineţile ploioase nu ajută
Noaptea a trecut în tăcere
Noaptea a trecut și cerul e curat

Cei pe care cărţile i-au dărâmat
În faţa mea
Cei care revin pe e-mail insistent
Ce puteam să le cer
Am plecat

Înec un pește în chiuvetă
Și spun cu un anume calm
Eu nu mi-am ales locul

Pe autostradă
Girafe caută apă
În altă parte a ţării
Palmierii au rămas în beton

Sub soarele de vară
Familia mea adoptivă

Flori de lămâi cad
O republică se tulbură
Sângele-i nou și
Lămâile coapte

Spune-mi că reziști

Spun – vocea ta, puiul de tigru adoarme
Spun – vocea ta, pun la pământ
O bicicletă 

În inima fiecărui evreu
Există o ţară spre care se poate zbura

Văd un lămâi
Cum crește dintre bolovani
Am pierdut o relaţie la distanţă

Spun – vocea ta se întoarce de la
O plimbare prin seră

Nu mă ridica
Îmi place să mă destram

Cândva, o să fac pace cu istoria
Căreia-i lipsesc multe braţe

Să simţi că ești diferit
Înseamnă să fugi

Tu ai rămas acolo
Ţi-am cărat trupul până aici
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((==  sseennttiimmeennttee  mmaajjoorree))

ardea cultura de mușeţel pe dâmb,
la limita vizibilităţii, și duba înainta
odată cu cadrul, și ca un pont intim

ce odată pronunţat își află propriul
curs de răspândire, flăcările o puteau
învălui dinspre coline. dar nu era timp

de exersat stupoarea, că poate va veni
momentul de glorie al reflecţiei, că totul
sub soarele arzător își are rostul în poezie

(vraf de unde uscate-n cutia de rezonanţă
a unui sistem de raţionamente răsfăţat),
c’est faux. camera glisa pe-acostament,

pe niște șine subţiri, și mai cert decât asta,
duhoarea, care pe tine, ca regizor, pur și
simplu te dădea dispărut: că te afli-năuntru

sau deja în refugiul observaţiei, că de ce
nu-ţi mai convulsionează niciun organ, sau
ce ţi-e și cu alarma asta din comuna vecină.

sseellffiiee

mă privea cu albul ochilor, iscodind cerul,
și tirul își vedea de drum.

i can’t imagine life without you,
dar aștept să mi se-ntâmple ceva,

iar chestiile astea inteligente
sunt false toate –

dacă ne răsturnăm peste parapet,
iazul din hău va avea turcoazul ochilor tăi,

dacă rămânem pe șosea,
vom da socoteală asfinţitului.

mere pădureţe, pere mălăieţe –
în atârnarea lor fragilă, noi.

ppyyeelleeaa  ddppmmnn

o nouă yarnă fără lemne și mâţa myaună-n debara
dărâmând styva cu cărţile de crytică,
vom face rabat, îmi zic,
am două banane și niște mere
primite în faţa gării de la un tip lăţos,
zicea că nu are unde să le care,
că e ultimul lui drum –

când ies la plimbare, adesea mă opresc
la bancomatul din piaţă și
mereu mă recunoaște cineva,
cum îmi șuier în palme de sub capișon,
de cinci săptămâni niciun leuţ în cont,
dar hei, am o plytă electrică pe care îmi trenează sufletul
și satysfacţia risipei de energie,

cinci săptămâni, cam cât i-a luat milanului
să ajungă mai aproape de retrogradare
decât de europa league
sau femeyi venerate să se-ndepărteze
la vreo opt sute de mile lyngvistice distanţă,
odată cu emigrarea –
și ce poley aglutinant mindfuck,

că azi-dimineaţa trăgeam de fyare
și am avut o reverye pe moment,
una din alea care se pun în mișcare taman
când îţi pryvești ochii obosiţi în oglindă
și nu ești conștient de nimic,
stăteam cu coatele pe balustradă, cu Iva,
pe balconul interyor al unei crâșme provinciale,

și-n timp ce ea scobea în crăpătura zidului
după un muc de ţigară, am zărit o stea căzătoare,
un meteor care, traversând bolta cerului,
a fost parcă interceptat de un paratrăsnet
și, cum niciodată până atunci,
cineva de lângă mine
s-a pornit pe o tuse infernală.

n-aveam de gând să tac,
dar ce voce poate avea un narcys
inhybat parcă de proprya funyngine,
și cine să mai clintească yala acestei yerni,
în care stabilitatea nu poate fi exercitată,
decât captată, ca-ntr-un film-colaj,
în gesturile tandre ale pyelii.
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în mijlocul orașului ăstuia părăsit
așteptând ceva
care să dea
peste mine
sau măcar
să-mi aprindă o ţigară.

ttrraacckk  00..33

cu creierul verde
prăjit, nopţi în serie, în anotimpul ăsta
indecis, skrillex afectat
ieșind dintr-o boxă ca un duh
care nu îndeplinește dorinţe

20 și ceva
de ani și nicio idee
despre ce o să facem în continuare

senzaţia că am ratat ceva
plafonare
la fiecare job
care-mi pică
și tu
cu planuri de călătorii
cu un fel de optimism retardat
și-o afecţiune
pentru chestiile mici și monstruoase
ca mine

ia-mă în tripurile tale
de somnambul
în nopţile cu lună roșie sau nu
o să încerc să te-nţeleg
cât mai bine

c-am adunat
atâtea sacoșe
de pe la supermarket-uri
dar fericirea
se simte cel mai bine
când suntem goi și flămânzi

m-aș retrage cu tine
într-o colibă
printr-o pădure un loc pe hartă la plezneală
să treacă timpul
la fel de greu
ca-n vacanţele de vară
dinainte de 2000
anarhiști teribiliști
încă din pelinci

cu noi doar playlist-urile care
ne alimentează
teleportările
și cărţile
din care am crescut
și-o pătură
uriașă
cu o constelaţie
necunoscută împletită
printre fibre.

TTrraacckk  00..11  

încă o dată să trec
prin anotimpul ăsta anemic,
cu poftă de ţigări și plimbări nocturne,
aer bolnav, pe străzi un miraj puternic,
cu tine de mână sau nu,
o să reușesc,
o să reușesc,
pentru că
știu deja
cum o să se-ntâmple totul
în cele mai mici detalii, am ceva
din perfecţionismul psihoticilor
când fac planuri,

încă o dată să trec
pe sub copacii tehnicolori,
prin pânze de păianjen, prin
toate fricile
proiectate
în mine de alţii,

prin ceaţa electrificată din Aichwald,
la 7 dimineaţa,
prin fostele tale iubiri
ca un camion
în plină mulţime,

pentru că
sunt o teroristă, o torţionară,
iubita dulce, dulce
care te-așteaptă cu capul
în fereastră
cuminte și tristă
ca iezii din poveste.

ttrraacckk  00..22

Pe cer păsările lui Hitchcock,
pe holuri fantome pe care nu le pot identifica.
Mă trezesc privind fix
la resturile de mâncare
din farfurie, 5 p.m.,
într-o liniște care
nu-mi face bine.
Trebuie să ies din casă,
să-mi amintesc
cum funcţionează treaba asta
cu socializarea.Înapoi prin Rainbow
sau Fierărie, să-mi înec ipohondria
într-o halbă de bere.
Dar fără vechii amici,
fără tensiune erotică, fără tracul
de la pubertate toate barurile astea
îmi par locuri dezafectate, niște ospicii
care așteaptă să-mi simtă ţeasta
în pereţii lor.
Am toată libertatea
la care râvneam cândva
și totuși
ce nălucă sunt
stând aici
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TTrraacckk  00..44

Prinsă-n lentoarea
dimineţilor de iarnă,
soarele bate-n ferestre
pe care nu mai înflorește gheaţă.
Întinse prin casă, mii de capcane,
de inamici invizibili. Iar tu,
în colţul tău, cu ochii tăi sovietici,
cu mișcările tale
maladive.
Ademenește-mă
cu o ţigară, hai să ne facem
scrum creierele. Pe balconul care dă
spre cartierul industrial,
cu blocuri comuniste recent cosmetizate,
cu mașini nemţești second hand. Nu suntem decât
niște șobolani, îmi spui,
niște șobolani cu puţin mai mult noroc,
cu puţin mai multă speranţă.
Poeziile noastre triste
nu sunt decât
un paradox. O durere forţată, o durere part-time.
În realitate e totul mult mai simplu,
nimic tragic, nimic grotesc. Doar
tinereţe și naivitate,
seri cu lung-metraje europene
și certuri copilărești,
nesiguranţa de toate zilele,
nesiguranţa tuturor.

Stăm întinși, pe tavan aurora boreală
iar tu
îmi spui
un adevăr care împacă.
Văd un zâmbet care se strânge ca o bucată de plastic
sub flacăra brichetei, ochi luminoși
surprinși de camere pe care dacă dai zoom
poţi să vezi cea mai primitivă formă
de singurătate. Fericirea lor forţată.
Înţeleg tot acum,
mi-e greaţă
și mi-e milă.

TTrraacckk  00..55

Dima,
uneori doar îmi imaginez
cum ar fi să te pierd și
mă umplu de durere ca un corp
ţinut sub apă cu forţa.
Dar mă trezesc și
te găsesc lângă mine, te ating
mereu să mă conving că ești real.
Amintirile noastre
se suprapun acum atât de bine
încât încep să le confund,
de parcă nu a existat nimic înainte,
trecutul nostru
ca un USB virusat, trecutul nostru
din care am salvat
doar lucrurile de care
nu va trebui niciodată să fugim.
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Dima, uneori
mă-ntreb
ce ar fi fost
dacă nu ne-am fi găsit atunci,
dacă ar fi venit
dintr-o altă parte
salvarea
sau dacă ne-am fi afundat tot mai mult
în teribilismul și-n toxicitatea lor,
ce ar fi fost,
dragul meu,
ce s-ar fi ales atunci
de mine,
de tine.



llaa  vviiee  eenn  rroossee  

să locuiesc cu tine e ca și cum 
aș călători într-un avion care înainte de prăbușire 
ar începe să dea din aripi

avem zile întregi în care nu ne vedem decât 
unul pe celălalt și atunci
pereţii garsonierei noastre învaţă 
să inspire și să expire odată cu noi

sunt nopţi pe care le pierdem cotrobăind prin coșul de gunoi
încercând să ne dăm seama unde
s-au dus zilele 

seară de seară spălăm podeaua cu lacrimile noastre 
și dimineaţa chiuveta e din nou plină 

uneori lași apa să curgă în cadă
ca să nu ne mai auzim unul celuilalt gândurile 
eu încep agende pe care nu le termin niciodată
de teamă că într-o zi le-ai putea citi 
în astfel de momente
îmbătrânim amândoi cu câţiva ani

de când mi-am dat seama că pot 
să îţi recunosc zâmbetul după tonul vocii nu mai știu 

dacă intimitatea e o gură de aer proaspăt 
sau o pernă care îmi îmbrăţișează
creierul până la sufocare 

mmoouurrnniinngg  bbeeccoommeess  iirriiss

cine s-a tăiat în zahărul întărit
de pe fundul cănii
va înţelege

de ce frec săpunul între palme
până nu mai rămâne nimic din el

ultimul strop de apă picurat în chiuvetă
trece prin mâinile mele
ca o lumină care nu mai doare
și nu mai contează
dacă pielea mea e un glob de cristal
sau un balon de săpun 

cine ar fi crezut că sub părul ăsta roz
am ascuns un depozit de tristeţe

sau că trandafirii lăsaţi la uscat pe sârmă 
au stat acolo patru anotimpuri
înainte să ajungă în coșul de gunoi

ssppuummaa  zziilleelloorr  

eram atât de tineri încât aveam curaj
să întoarcem spatele perseidelor

liniștea ne umplea oasele cu aerul
locurilor în care n-am călcat niciodată 
iar regretul încă nu ne despicase 
firele de păr până la rădăcini

liniile din palme
în care ne străduiam atât să ne citim viitorul
erau doar amprentele drumului nostru în mâini
pe sârmă dar eram prea tineri ca să știm asta
sau faptul că nu mai aveam alt timp
să-ntoarcem spatele perseidelor
și nicio amintire suficient de curată 
cât să scârţâie la atingere

ssoommeetthhiinngg  oolldd,,  ssoommeetthhiinngg  nneeww,,  ssoommeetthhiinngg  bboorrrroowweedd,,  ssoommeetthhiinngg
bblluuee  

cutiuţa muzicală s-a oprit
firele de păr și pielea sunt perpendiculare
și înainte să apucăm să spunem cum
ne cheamă ne prăbușim în pat

suntem o clădire care dintr-o dată 
nu mai e acolo
nimeni nu apasă butonul
în urmă nici moloz nici ruine
doar noi doi inventând noaptea
din nou și din nou
la fel de ușor pe cât am învăţat să-mi agăţ 
ciorapii fără remușcări

cu fiecare clinchet al oaselor care se ciocnesc 
sunt din ce în ce 
mai aproape de a atinge frumuseţea
unui creion perfect ascuţit

dar înainte de regret vine dimineaţa
și din stomacul cearșafurilor care ne-au înghiţit
apusul nu se termină
niciodată 

******

256 de kilometri între noi
și după fiecare apel telefonic
se mai depune un strat de liniște

nu știu de unde vin toate vânătăile astea
dar uneori așa-mi vine să mă întind
sub un copac căruia cineva
îi scutură crengile

dacă o să faci un traseu
după toate cănile & ţigările pe care am lăsat urme de ruj
o să mă găsești acolo unde
oamenii aud artificiile
fără să le vadă
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OOccnnaa  cciittyy

DDoobbaarruull

Umbla pe uliţele Ocnei. Toboşarul sau i se mai spunea dobarul,
toba lui era doba. Bătrânii îi ziceau dobă unei oale, în care băteau
cu linguroaiele în noaptea de sfântul Dumitru şi spuneau că luna e
din coajă de ou de struţ. Băteau pentru dezlegarea farmecelor, ru-
menirea viilor şi întoarcerea tinereţii lor risipitoare. Dobarul nos-
tru, Niculae lui Oanenoane, un voinic înalt, cu mişcările unui brad
care îşi leapădă cojocul de zăpadă. Din vocea lui stridentă, săreau
scântei, se auzea ca un lan de dropii în noaptea de sânziene când
caii cerului alergau printre stelele de piatră. Niculae Oanenoane
mergea în fiecare zi, pe câte o stradă, se oprea la intrare şi înce-
pea să bată din dobă. Parcă anunţa începutul unui circ. Apoi, lua
poziţia de drepţi şi anunţa ştirile de la sfatul popular. Cine era
chemat la sfat în zilele următoare, cine era căutat de miliţie, ce se
mai întâmpla prin ţară, de la ultimul cincinal încoace. Pe uliţa ur-
mătoare, la fel. Nu obosea deloc, poziţia de drepţi, mâna ruginită
la frunte, strungăreaţa la locul ei, bocancii, două monumente ale
tinei. Seara, venea acasă.. Avea o mare dragoste, păunii. Vreo
zece, umblau toată ziua prin curte, de departe, se vedeau ca evan-
taie mişcătoare prin norii de praf şi pene.
În visul bătrânilor, pe unde treceau dropiile, din fântâni se scotea
vin.

BBooiiii  lluu’’  GGăăvvoozzddeeaa

Cobora din deal, bătrânul Găvozdea, boii în urma lui, dealul nu se
mai termina, după ei, viermii intrau în pământ, plantele se retră-
geau în rădăcini, rădăcinile deveneau cât negrul de sub unghie.
Purta cojocul într-o parte, pălăria într-o parte, vorbele le spunea
dintr-o răsuflare, sufletul îi era aplecat într-o parte. Se oprea la Pu-
foaica, restaurantul din uliţa Mihai Viteazu, boii îl aşteptau cu-
minţi, păreau două muşuroaie imense, mişcătoare, acopereau
soarele, el se scurgea pe muchia lor. Cu gust amar, tăios de răchie,
saluta încet în ambele părţi, apoi babul mergea, deschidea poarta
casei, locuia vizavi, intra primul, fără să mai spună sau să facă
vreun gest, boii îl urmau, în urma lor se scutura salcâmul de lângă
gardul curţii sale, (avea ceasul său deşteptător). Dacă mai priveai
înăuntru încă, babul urca din nou dealul, apoi boii şi orice urmă,
de om sau animal se ştergea cu timpul. Piciorul de Plai pe care
urcau era înghiţit de o imensă gură de rai.

III.

Vine mama la noi, în fiecare dimineaţă, dă jaluzeaua la o parte, ne
aşteptăm să vedem ceva dincolo de cer, de nori, de păsări, de lu-
mina asta ca un sânge închegat peste amestecul de culori reci. Lu-
crurile, la fel, neclintite. Pe muchiile din noi, un şir de insecte cară
fiecare un bob de ceva. Pe muchiile ierbii, aerul palpită tulbure,
precum privirea cu mişcări de linx dincolo de ochii închişi. Pe
coaja unui lemn, două pete maronii sub forma unor ochi, lemnul
vede în ceaţă. Rădăcinile casei, tentacule închise, încleştate. Sim-
ţim imediat- acele tentacule cresc în noi pentru noi, orbitor de re-
pede.

ttâârrgg  ddee  ssâânnzziieennee  

Vara acelui an a rămas ca un pumn de praf în urma roţilor de că-
ruţă.
Târgul de Sânziene avusese loc după Hula lui Boldi.
În fiecare an, veneau aici, cu animale de tot felul, oameni de prin
zonele Târnavei și ale Secașelor. Dimineaţa, pe străzi zgomot de
roţi de care vechi, discuţii aprinse și miros de ţuică amestecat cu
iarbă cosită. 

Un om din Roșia de Secașe adusese câţiva cai, el îi numea africani,
fiind negri precum un tuci proaspăt vopsit. Tăcuţi, aliniaţi, pășteau
un fân vechi, ziceai că e stropit cu miere de salcâm. 
La lumina puternică a soarelui, coama lor, de un albastru fraged,
îţi ardea privirea.
Un ocner mai înstărit, îi ziceau Nonu lui Crisboi, cumpărase doi,
altul, Micuţul lui Piţu Balteș, încă unul, Ilie a lui Jidanu, să își îm-
pace fata, după ce vânduse caii anul trecut, îl cumpără pe ultimul.
Dar toţi cei care au trecut pe acolo şi-au dat seama, caii aveau o
privire melancolică, aplecaţi peste fân, mare zgomot nu se auzea,
nu era nici mizerie în jurul lor. 

După ce îi duseseră acasă, situaţia era aceeași, nu se punea pro-
blema scoaterii lor la câmp în zilele următoare. Nici nu simţeai că
îi ai în grajd. Păreau ca nişte statui africane înfiorătoare, găsite în
vreo grotă imensă. 

În acea perioadă, un zgomot în toată Ocna, unul prelung, în afara
celui de tren, era nechezatul cailor. Unul stins, parcă mai multe
clopote de mănăstiri băteau în interiorul muntelui. Crisboi tânărul
povestea la un pahar de răchie, că mai apoi, în nopţile de iarnă,
dincolo de dealuri,
,,Se auzea nechezatul cailor, de zâceai că Ocna sforăia.
Cai vrăjiţi, fântânile rămăseseră fără apă, doar un năsâp palid ca
luna de Sânziene din acel an. Rachiul avea gust de bere stătută.’’
concluzionase el cam abătut. 

Noaptea avea ceva din freamătul coamelor de cai melancolici.

UUnn  ssooaarree  ccaarrnniivvoorr

După-amiezile de vară trec cu mişcarea plină de lentoare a şarpe-
lui uriaş culcând la pământ sute de liane în junglă. Mă apropii de
lucruri şi tac. Secundele mă ameţesc, precum vagoanele nesfâr-
şite printr-un tunel obositor de lung. În curte au apărut pietre noi.
Aerul îşi consumă ultimele arderi. Atmosfera e cea dintre privirile
a două manechine vechi. Liniştea, un cui în carnea lemnului. La un
moment dat, familia ajunge acasă, zgomotul unor fotografii alb-
negru înşirate în praful de pe drum. Pământul se învârte în jurul
ameţelii noastre. Cerul privit dincolo de oglindă. Deasupra mea,
un soare carnivor.

SSaavvuu  PPooppaa
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AAlliinnaa  PPuurrccaarruu

TTaattoooo  ttaabbuu  
În timp ce scriau
ne creșteau organe străine, de sinteză,
vocile ni se împotmoleau
se întorceau între organele străine
deveneau una cu ele
otravă 
și noi 
corpuri gazdă 
ţintuite fără anestezie
cu puterea artei –
din noi crește, în noi își extinde rizomii vineţii –

am fost prost scriși,
dar în altă parte
iată, iubirea continuă
face loc pentru noi încăperi izolate cu plută 
duhnind a trecut. 

Suntem otrava și furia, 
produsul de sinteză
fantomele din depozitele bibliofililor 
suntem iubirea care trece, 
și somnul furat 
în care totul se dezgolește
până și cruzimea care niciodată
nu și-a mărturisit numele,
până și neputineţele 
din camerele izolate fonic. 

în noaptea gloriei veţi aștepta iubire nouă 
și noi vă vom ieși înainte
cu trupurile noastre strălucitoare –
pe ele, urmele cernelurilor
licăresc în lumina torţelor 
luciu de seu întunecat
cearcăne care nu vor dispărea
vânătăi indigo
impudoarea întîmpinînd carele de luptă. 

CCuunnooaaşştteerree  
În camera cealaltă se mişcă cineva care ştie 
amorţeala şi actele din trecut 
sunt bunurile noastre de preţ 
ni le încredinţăm, 
inventive şi de nădejde
acţionăm pe tăcute, ca două surori medicale 
nevoite să improvizeze tratamente de urgenţă
într-un dispensar sătesc. 

de la o vreme trăim într-o linişte dură 
ca într-un roman japonez 
de dată foarte recentă

dar o să te schimb 
ca să te pot înţelege mai bine

NNooccttuurrnnăă
Vorbim despre familii pînă cînd ni se face jenă 
și după ce pleci mie mi se face foame
simt că aș putea tăia totul în bucăţele mici
până spre dimineaţă
tai, pui sare, tai, pui sare, 
tai 
noaptea încă la locul ei
ordinea, unde a fost intenţionată 
gângănii deraiate se lovesc de cei mai subţiri pereţi 
și toate elementele ilegitime 
cînd se ciocnesc, cer viaţă 

Nocturnă, repetitivă
e foamea asta 
pe lîngă ea 
somnul e un copil nemîngîiat 
și rușinea, hiena rămasă fără haită
privește acolo unde tu 
ţi-ai fi putut găsi culcuș

e intens tot ce vine din urmă, îmi spui
aprins ca tăciunele și atunci totul se face 
vechi și incandescent
și nu poate să existe nimic în altă parte 
jar ars suflat peste jar ars 
viaţă pentru cei mai slabi 
viaţă pînă la noi. 

de acum așteptăm hienă ameţită de oboseală 
momentul în care va capitula; 
somn va sufla peste foame 
hiena și copilul nemîngîiat
ca un avertisment pentru dragoste

CCoommppoozziiţţiiee  ccuu  ccoollooaannee  
Cariatide într-un oraș de provincie,
ce susţin ele :
imaginea unui străin care le fotografiază 
alături, o femeie înfrigurată, 
toate bagajele care au fost făcute, 
toate biletele care nu mai pot fi schimbate. 
Apoi, un compartiment îmbîcsit 
poleit într-un fel de lumină,
un vagon din care femeia s-a hotărît să coboare 
privirea 
se întoarce ritualic la fecioarele de piatră 
la ceea ce ele susţin 
departe de insulele mediteraneene 
departe de fărîmele de temple: 
imagini furate de străini în tăcere –
un scurt-metraj cu femeie părăsind gara 
și fotograf înaintînd prin spaţiul gol, 
intim și anonim.

Amîndoi își autodevorează reperele 
cu vigilenţa unei vechi afecţiuni 
autoimune
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camera 28iulie2017.

pentru că e cald sunt foarte caldă cu toată lumea. reclamele au înce-
put să se șteargă. toate. chipurile celor din poze se scorojesc și bucăţi
din faţă cad pe jos. zgomotul lor în iarba din jurul stâlpilor de ciment
plină cu mucuri de ţigară prezervative și sticle de cola. etichetele s-au
scorojit. toate pachetele de carton sunt la fel. nu mai disting cantita-
tea de gudron de nicotină.

cerul e din ce în ce mai subţire. eu sunt la fel de frumoasă. am gâtul
puţin roșu. și claviculele reci. sunt foarte sensibilă. broboanele lor de
transpiraţie îmi fac bine. dinţii de lapte pe care îi înghit zilnic de mai
multe ori pe zi îmi fac rău. 

dar nu-i nimic. nu se vede nimic. am învăţat să mă port. 

în camera asta am grijă de un corp pe cale de dispariţie. îl văd de de-
parte. schimbat. frumos. îmbătrânit. necunoscut. 

îl văd cum se desparte și se îmbracă zilnic în altceva. în haine curate
peste un corp curat. mirosind atât de frumos și trist. îl văd înaintea
mea cum pleacă. deschide ușa camerei. iese afară.

îi văd pe toţi cu mult înainte să ajungă. trăgând în urma lor corpurile
excitate. precum niște jucării de lemn. crezând că dacă se îndeasă cu
totul în mine vor scăpa.

aici e locul în care ne întâlnim. la marginea orașului. aici ne îngro-
păm. pe rând. claviculele sunt verzi. reci. se rup greu. coastele mele
încap în cutia mea preferată de dulciuri.

cea primită de la bunica când eu eram foarte mică. o cutie de metal
cât pumnul meu drept închis. galbenă cu spirale roșii care se desfac
ca niște maci în colţurile puţin ruginite. bomboanele erau îmbrăcate
în rochiţe argintii de seară. mâncam una pe zi. așteptam momentul
cel mai bun. aveam emoţii de fiecare dată când învelișul de ciocolată
se topea și mă apropiam din ce în ce mai mult de miezul dulce și atât
de bun.

nu se mai găsesc. dar o port tot timpul cu mine. acum îmi ţin rujul
fardurile și ţigările. uneori când mi se face dor de bunica o umplu cu
pământ îngrop un sâmbure de caisă învelit în staniol o acopăr închid
ochii și aștept să crească. 

camera 30octombrie2017.

mă rostogolesc. cad. sunt mai mult decât sunt. mă rostogolesc.
cad urc. sunt în toate camerele pe care nu mi le mai amintesc.
sunt în altă parte. alunec încet. mă vindec singur. mici bucăţi din
piele mea plutesc în cameră. eu știu. lucrurile au mereu o altă
greutate. obișnuinţa lor de a se schimba îmi face bine. mă obose-
ște mult. prea mult par toate. schimbate. urechile acoperite cu
ceva al cărui nume nu mi-l amintesc sau nu există. trec prin ca-
mere de parcă nu aș fi. îmi văd unghiile care cresc și barba. tăiate.
știu cum se face aici și învăţ cum se face același lucru altfel acolo.

în fructele goale care cresc din spatele meu se schimbă anotimpu-
rile se adună piersici caise struguri se strâng farfuriile albe și pa-
harele cu apă sunt pline cu cioburile sparte acum mult timp nu
îmi amintesc sunt între prea multe obiecte care își pierd numele. 

mă rostogolesc cad urc în corpul meu pe cale de dispariţie zic aici
se termină lucrurile pe care mi le voi aminti. 

camera 28iulie2017.

sunt foarte tânără. corpul meu îmbrăcat este egal cu corpul meu dez-
brăcat. 

sunt foarte frumoasă. machiajul meu nu este machiajul meu. corpu-
rile care se opresc lângă mașinile înalte și lângă tirurile pline cu pomi
înfloriţi și în mașinile mici cu oameni mici cu pofte mici. nu e nimeni.
e doar corpul meu care se întinde și înconjoară un oraș întreg. trupul
meu frumos și foarte trist care îmbrăţișează tot felul de alte corpuri.
și luminează și luminez camerele astea de care nimeni nu mai are ne-
voie. 

e greu să fii un corp frumos și la îndemâna oricui are nevoie de lini-
știre.

m-au adus aici. sunt atât de multe haine. eu mă îmbrac doar când
sunt singură și când mi-e foarte rău. în noaptea asta nu mă mai dez-
brac. nu îmi mai simt corpul aruncat. nu știu alte animale în afară de
oameni care ar mânca un corp ca al meu. 

sunt liniștită. îmi pieptăn părul. îmi aduc aminte de peria mamei. cea
cu mâner de lemn roz. de ţipetele tatălui. culoarea lor neagră. apa să-
rată din ochi. apa sărată strânsă între degete.

nu îmi aduc aminte dacă mi-aș fi dorit să rămân acasă. mirosul de fe-
restre închise îmi face rău. prefer asfaltul încins și liniștirea moartă a
celor care mă fut.

sunt mai liniștită când îmi arunc corpul împreună cu celelalte haine
murdare. mă simt mai bine. câștig bani. sunt puternică. sunt fru-
moasă. sunt lângă șosea. am program. îi văd pe toţi. fac ce vor toţi.
sunt căutată. sunt peste tot. mă fut peste tot. 

sunt tânără. 

aș fi putut fi foarte frumoasă. 

sunt un oraș întreg. 

camera 33iulie2017

sunt singur. 

mă lovesc de mine ca de un perete de metal. văd cum hainele
mele intră în creierul meu. e atât de puţin loc. nu mai văd. nu mai
respir. am murit. am murit. văd mai departe că nu e nimeni. mă
sufoc. îmi tremură corpul. am temperatură. am un nod în gât. am
treizeci de creiere care mor. am glicemia la pământ și frisoane cât
pentru o sută de oameni. sun. e târziu. omor animale. obosesc.
zeci de ambulanţe care nu ajung la timp. nu dorm. e dimineaţă.
sunt viu. sunt iar azi. 

adorm câteva ore pe noapte. mă trezesc pentru că nu știu să
dorm până dimineaţă. nu e vina mea și nici vina altcuiva. așa se
întâmplă. și nu e vina mea că nu știu să dorm până dimineaţă.
peste o vreme o să fie mai bine. orele se vor scurta. se vor face
mai mici. tocmai bune pentru albine ţânţari omizi furnici ploșniţe
molii carii păduchi. vom avea ciupituri și creme de îndepărtat mi-
cile construcţii de piele roșie. și hale de gheaţă și bărci de gheaţă
și mâini de gheaţă.
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AAnnddrreeii  CC..  ȘȘeerrbbaann

cine vs. cui. creier degenerat în care limbajul se rescrie. 
inima ta e un cronotop al inimii mele.

*
marea operă a început cu o cădere. de pe atunci i s-a spus mons-
trul. a spune, a vorbi, a grăi, a îngăima, a bâgui. respingerea în căl-
dură îţi silabisește. e numele tău inexistent peste litera acestui
obiect. 

de ce îngheţi, iepure de câmp? în inima ta mecanismul repetă frica. 

*

și vor vorbi despre somnul în corpul rece, despre frumuseţea zeu-
lui sinucigaș, despre lăcașul purităţii ca un alt război. îţi ofer toate
armele în schimbul unui atentat curat, anomalie a sângelui nos-
tru.

*

te-ai înfiorat. reacţia organică ţi-a luat muţenia prin surprindere.
sau poate sunt urmele degetelor ce încă vibrează pe o piele imagi-
nară. undeva pe interior, 

căptușeala rece a unei inimi 
în care o barcă naufragiază.

*

mirosuri de trup devorându-se între ele și perfecţiunea unei vo-
cale în miezul memoriei. ești arhiva propriei plăceri, copilul-lup
care visa piramide.

în respiraţia asta am numărat oameni-totem și chipuri zâmbind la
obiective ca o aglomeraţie de instrumente obscene.

*

ești obscen. ești pur. ești rânjet întors de soare la orizont 
sunet 

sunet 
și expiraţie de corp în zodia muţeniei. acum în ce să îmi găsesc ex-
tazul.

*

în beznă să-ţi deplângi dorinţa. și epifania lexicală. contactul ăsta
spart. lumina asta mică. imaginaţie degenerată în toată intenţia
palmei, apucă un fruct, 

anticipează mușcătura, conceptul de scrum împrăștiat, durerea
unei mame. stop-cadru în frumuseţea acestei priviri. păsările
domnului ţi-au devorat propria ruină.

*

acum știi trecutul, obiectele încă nerăzbunate
și iubirea animalelor care nu dezamăgește niciodată.

*

ne-am ales cu docilitatea suprafeţelor, strivește-mă. dezarticulat.
digresionist. parafrazat. cu monstruozitate. cu tăcere. cu toane. cu
milă. cu inocenţa unui dezacord. punct. acum râsul ăsta inert ca un
ochi de pește. 
bravo. universul ţi-a reușit. piesele și-au găsit locul. noi ni l-am in-
ventat.

*

iar dacă liniștea asta ești tu, bobiţe metalice pierdute prin corp. și
unghi de patruzeci și cinci în sunet prin el însuși. ai înghiţit, ai bătut
în retragere, castel de gheaţă în ruină solară.

și radicalii simpli tu tu tu, 
plantă înfruntând deșertul. 

înaripat mic, du-ne surzenia pe deasupra spaimei, 
prin coaja lemnoasă a acestui cer, prin vise de soră înecată.

*

de ce ai îngheţa, iepure de câmp? umanitatea te îngrozește.
ţi-ai regăsit imaginea în inimi fractale. reflexie copleșind obiectul.
în ochii tăi peisaj selenar dinamitează retina. și a fost bine. 

și a fost somn. 
iar dimineaţa se apropia cu lentoarea unei boli. expiră.
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vreau să devin robotul androgin cu un cont de facebook 
fără cusur în realitatea-cârjă societatea de stalkeri 
boala unde parazitul devorează organismul-gazdă 
în timp ce parazitul crede în magia organismului

sunt un model de adaptare la momente 
cred că sunt împărţită pe bucăţi de funcţionare 
știu că 8 ore pe zi e tot ce pot face 
când mă rog sunt în faţa unui corp în comă

nu vreau să mi se mai spună că sunt o inspiraţie
dimineaţa pe stradă îmi repet că 
e doar un film cu posedaţi 

îmi iau somniferele în genunchi mă trezesc și nu vreau nimic 
mă spăl pe dinţi mă îmbrac plec fac tot ce trebuie 
pentru a mi se permite să mă-ntorc 

privesc imaginile pe același fond muzical 
simt doar o jenă pe jumătate fizică 
ţiuit în tot corpul și dorinţa de a nu fi privită 

am învăţat să mă apăr ca un câine 
sunt rea 
așa cum un copil uită înţelesul cuvântului înainte

și-l repetă până când mintea paralizează
lovesc în gol inconștient fără milă 
sunt rea așa cum unii speră la mântuire 

voi învăţa totul despre pierderea abilităţii de a trăi
dorm mult muncesc nu gândesc mai deloc 
plec și mă întorc 
scriu și merg 

e modul meu de a-mi cere scuze 

în locul unde eram există acum o comparaţie 
nu mai pot suporta niciun adevăr
o figură de măcelar vine să unească oamenii dragi 
organele interne nu transpiră sunt fixate nu se rătăcesc 

***

cristina a fost retrasă din circulaţie.
articol în curs de actualizare.
update: ascultă mozart și se uită la o pulă.
update: nimic nu se poate schimba.
update: câini fericiţi în vamă.
update: dj cucui și last vegas.
update: pascal, vagabondul din franţa. teoria abandonului.
update: lungul drum al crucii. ne facem nevoile și plecăm.
update: pisica hitler-chaplin. comediantul fericit care n-are ce
mânca.
update: iisus. 

am o viaţă foarte mică în care încap doar eu 
nu pot să fiu om dar nu știu cum se procedează 
în astfel de situaţii 

nu e rugăciune ci nevoia 
de a mă comporta adecvat
când nu sunt obligată să fiu fericită 

sunt stricată 
știai că în unele culturi părinţii își liniștesc copiii
șoptindu-le repetat cuvântul ploaie? 

liniștea celor ce-și adună forţele privind în jur
din parodia despre non-atingere:
chistul de fericire rotund plesnind în tumori delicate

mișcările calme ale mâinilor lui în timp ce se întinde
pentru a scoate din priză orice pot vedea

nu știu de ce am nevoie să-mi văd sângele afară așa cum 
alţii au nevoie să construiască obiecte frumoase cu mâinile

animăluţul se zbate după anestezie cineva a umblat înăuntru
a scos lucruri esenţiale a cusut dezinfectat acum suntem
la fel de noi înșine dar murdăria tot nu trece în afară 

ne-au întărit de zece ori cu sârmă fiecare încheietură 
suntem în siguranţă: ursuleţul ghimpat va salva lumea 
încercând să rămână conștient 
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și dacă mă prefac că sunt într-un container sigilat
mă simt mult mai bine departe de orice urmă de voi 

inima unui accident violent trăit secundă cu secundă 
un scriitor a spus că așa supravieţuiește personajul 

mostra de adeziune
nu e normalitate ci apropiere 

trebuie să dovedesc că nu atac cu nimic 
pentru ca nimeni să nu se supere 

aș convinge că sunt reală dar
așa am aflat prima dată că nu sunt aici 

forma de atașament transparentă 
mimează materie 
un cadru general despre care am memorat teorii 
văd filme despre experienţele imposibile mie
și după genericul final nu mai pot dori 

,,oameni tăiaţi de la sursa care-i făcea împreună”
,,nefericiţi de parcă ar fi mai multe persoane”
soneria oprită pentru totdeauna cu bandă adezivă

crede că va trebui să rămână mult timp 
aici împotriva voinţei 

tușește puţin pentru impresia de normalitate
iartă-te 

i s-a spus că orice se face împotriva voinţei 
e un viol
încerc să fac faţă acestei imagini a vieţii mele

sufocarea greaţa vertijul dimineţi etanșe
realul rupt doar pentru că stau aici și
privesc imit sunt în siguranţă încă o zi 

îi poţi spune dumnezeu 
sau te poţi referi la psihiatrul băgat în balamuc
pentru că apartamentul îi era plin de mașini de scris 
furate din universitate 

mi se permite să fiu eu însămi patru ore pe zi și în weekend-uri 
nu am o viaţă am datoria de a rămâne în ea chiar și ca legumă 
nu există scăpare nici odihnă oamenii maturi precizează:
toată lumea continuă așa și e ok 

o bere înainte de culcare o rugăciune pentru ziua de mâine 
am nevoie de mai mult timp de pregătire între zile

incompatibilă cu lumea fără mâna întinsă
și nu există alternativă 

un spaţiu alb cu ferestre acoperite și paturi pline 
adulţi dormind orice n-au putut înghiţi 

din păcate în primele luni te vei simţi sedată 
trebuia să vii aici cu mult înainte 
mă interesează dacă ai și episoade de manie
(râsete) desigur că vei fi tot tu 

de fapt ar vrea să-i spună să nu-i dea nimic care s-o facă
să dispară 
are oricum atât de puţin 

nu vreau ca locurile unde-am supravieţuit să dispară
de parcă mi-aș incendia casa și aș rămâne în ea 
pe pastile de fericire 

nu e niciun sens în asta doctore 
dacă nu iese puroi 
nu mă mai joc
covorașul magic are kilometraj limitat 
pot pluti doar pe suprafeţe mici 

și ce dacă la fel de pierduţi lipsiţi de legături și 
pași de urmat pentru orice înseamnă siguranţă 
nu mai aștept nimic în afară de aceste accese scurte de
bucurie de parcă cineva m-ar considera pe furiș familie și 
mi-ar trimite mici pasaje scrise de mână înrămate despre 
pumnul mic de celule bune de pus sub perna unui vegetarian 

te scapă de vis anxietate lacrimi efort în plus
un dulap unde te pregătești pentru mai puţin

despre asta a fost vorba mereu 
să freci până dispare: 

,,ne vom numi distruși și vom mânca din același polip benign 
religia noastră despre comă și comunitate ne va face fericiţi”

spectacol maniac al omului fără eu tot mai des un membru 
fantomă care nu demult putea crede că atinge

înfrăţirea alcoolizată trece cu mahmureala rămân 
gesturile celor rupţi înăuntrul mecanismului de mutilare 

o noapte întreagă s-a împiedicat și a tresărit 
dacă ai devenit patologie de ce să te lași de ea

scrisoarea de adio a studentei care-i spunea mamei 
să nu se supere dar nimeni nu-nţelege gluma:

dincolo de simptome nu mai e nimic 
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# 
Fixează-ţi în minte o regulă 
prin disciplină se poate ajunge
la capacitatea de alegere automată, 
o stăpânire de sine ideală 
centura de siguranţă 

# 
Atât în singurătate cât și între oameni 
femeia va oferi foc bărbatului 

#
Toată gama sentimentelor umane 
într-un receptor micuţ de ebonită 
dorinţa transmisă de la mii de kilometri
sau din același bloc. 

# 
Noi ne vom mărgini doar 
la unele intenţii mărunte 
nervozitatea, graba, panica 
ne-au intrat în sânge , strigătele 
asigură jumătate din success.

# 
Teamă asupra căreia s-au scris
tratate întregi; o pauză, toate dovedesc 
nu ne putem declara mulţumiţi 
pierdem întotdeauna- este obligatoriu 
un gest după ultimul dans.

# 
Sunt oameni care au
o nevoie sinceră de violenţă 
greu de explicat dispreţul unei minţi,
gestul făcut, consecinţele. 

CCăăttăălliinnaa  SSuuddiittuu
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TThhaannaattoo  HHootteell

ccaammeerraa  3333..  cceevvaa  ccee  nnuu  îînnţţeelleeggii..  ddrraaggoosstteeaa..

au fost destule, zilele, nopţile, durerile de dinţi şi mâncărurile
alese
dacă zici nu mai vreau te ajunge din urmă şi vrei.
înghiţi în sec, te corupi, trece anotimpul ăsta, se pornesc
micile furtuni electrice, se îndoaie caroseria sub o piatră izbită cu
ură
au fost destule, cât să te minţi şi să nu recunoşti
sexul de milă, sexul de silă, devalizarea combinatului chimic
şomeri ai indiferenţei, căldura corpului lipit de o cană de cafea
care se răceşte
singurătăţile, rătăcirile, au fost destule. amânările, minutele în
faţa oglinzii, depravarea de somn. luminile stinse, cablurile îngro-
pate în asfalt, cicatricile, aritmiile
beţiile, smintelile şi răsfăţul. dacă zici că vrei te ajunge din urmă
şi te rupe. ca şi când lucrurile chiar ar fi putut însemna altceva
decât o rugăciune
spusă fără să crezi. au fost destule. iluziile, plăcerea bolnavă, 
conexiunile neverosimile, structurile magice ale nopţii, erorile de
trecere
aventurile, hoţii care n-au lăsat urme, impulsuri de a săruta necu-
noscuţi,
viciile pofticioase, muzicile atonale, manualele mecanismelor de-
fecte.
dacă nu ştii ce să zici, te ajunge din urmă. da. şi asta. 
au fost destule. regretele şi blândeţea. sensurile giratorii în care ai
ameţit, coridoarele
pe care ai mers târşâit şi ai vomat. pastilele de făcut fericire şi
vinul prost.
gesturile altora, tristeţea copleşitoare în faţa căreia cineva râde
mereu.
absenţele nemotivate, calicia coapselor de a se lăsa muşcate, vina
colectivă, seducţia fără scăpare, controlul inocenţei, cotele apelor,
posibilele averse
incertitudinile dorinţei, vintrele excitate, pedepsele şi lipsurile
care constrâng. ruşinea. au fost destule. cârdăşiile. înşiruirile kits-
chului, sălbăticiunile
strivite pe autostrăzile căutării de sine, reveriile, poezia senilă.
oboseala iubirii.
prozele infecte, frumuseţile vidului, întârzierile sinaptice. ai co-
mentat destul,
ai bârfit. ai contemplat fără milă. şi te ajunge din urmă. 
ofensivă şi de necrezut. 

ccaammeerraa  221111..  ##TTrraacceessooffddeelliigghhtt

urme ale încântării pe străzile astea, noaptea, gustul brusc al nos-
talgiei pe marile bulevarde, felul în care lumina aleargă prin oraş
aproape înnebunită, străbătând cartiere întregi ca un fluviu inter-

mitent de telefoane, maşini şi ferestre, abia observată în curgerea
ei discontinuă, purtând aluviunile cunoscute şi pofte din care nu-ţi
mai revii. nopţi rele, fierbinţi, duhnind a confuzie, cu toate capca-
nele minţii transpuse în dialectele nedefinite ale cuburilor de
gheaţă - limbajul care topeşte şi diluează istorii. topite şi diluate
nopţile supravieţuitorilor. vară cu ficţiuni speculative şi stinghe-
reală strategică în oamenii de la bar, veniţi aici cu umeri căzuţi, aş-
teptând pe scaunele înalte, ţinând cu degetele un ritm al lentorii
pe tejgheaua lucioasă, mângâind standard buza unui pahar, ar-
zând mocnit în reverii neconforme, consumându-se lent, indecent,
iraţional de singuri.

ccaammeerraa  330099..  mmoonnoo  nnoo  aawwaarree..

se întunecă pe străzile oraşului, pe trotuar doi bărbaţi, în spatele
lor se lungeşte o umbră sărutând apăsat cealaltă umbră, vântul
loveşte aspru în ceafă, unde se termină geaca, un nebun trece
lent pe sub felinare, îl urmăresc unind punctul A din care a plecat
cu punctul B, unde mai mult ca sigur nu înţelege că va ajunge, ci-
neva scapă un pahar sau o sticlă în bodega prin faţa căreia treci,
altcineva chicoteşte, o fată râde cu poftă, pare foarte băută, câţiva
stropi lipicioşi de bere se scurg pe picioarele ei lungi, pe pulpele
albe, vântul mai ghilotinează o dată, torn în toată frumuseţea asta
frumuseţea cealaltă, care se stinge uşor pe străzile astea, printre
dâre de lumini şi penumbre, printre atâţia alţii care n-au priceput
nimic, care n-au spart nimic, nici n-au mai râs, nici n-au mai chico-
tit, trec doar, fumând, vorbind, visând, de la un capăt la altul,
dintr-un cartier în altul, prin lagărul ăsta urban al libertăţii, mă în-
torc în camera mea, unde lumina cade pe pereţi în trei icoane di-
forme, au fost nebunii şi mai frumoase, lucruri şi mai neînţelese,
au fost democraţii care s-au terminat ca iubirea, a fost cineva
care-a urlat pe ziduri şi mai murdare Fericire, unde morţii mă-tii eşti
şi n-a răspuns nimeni.

ccaammeerraa  445566..  ddiissppoossaabbllee  ddaarrlliinngg..
ivre heureux, vivre caché

gem sub stratul de smog luminile Saigonului şi fetele atinse doar
în grădinile secrete şi tu care umbli cu pielea ta de silicon străluci-
toare prin inimile indecente ale domnilor de vârsta a doua, ferită
de metropola aglomerată şi de soţiile obosite, martoră a unei inti-
mităţi neînţelese, a unei dereglări trădătoare. cam asta e cererea
şi este răsfăţ în minciună şi este delict al voinţei ce te aduce la
viaţă în aşternuturile lor efemere. vei fi locuită, Pussy Willow, sub
neonul ce clipeşte deasupra bărbatului gol care îţi mângâie părul
cu peria asta veche de fildeş. îţi vei pierde savoarea în braţele al-
tuia, în alt mini hotel, din nou şi din nou dragoste şi atingeri de
plastic, din nou şi din nou privirile tale de noapte lovindu-se stins
de becul incandescent, mereu altul, mereu vesel şi crud.

LLiivviiaa  ȘȘtteeffaann  
Poezie
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căruia doar tu îi știai ieșirea, ţi-am cedat cu totul

nu fusesem melancolică
nu mi-ar fi trecut prin minte că aș fi putut să-ţi cer ceva
dar, când dansam și corpurile noastre se atingeau cu atâta 

disperare
încât puteam auzi cum ne foșnesc hainele, te-aș fi rugat
să nu pleci așa de devreme
sau cel puţin să mă duci și pe mine unde mergeai tu
să proiectezi doar pentru noi o buclă temporală
cristina va cânta mereu fly me to the moon
în timp ce noi ne vom vedea de treabă
vom dansa fără să ne privim pentru că
nu am nevoie să te privesc ca să-ţi conștientizez prezenţa
e de-ajuns să-ţi apropii corpul de a-l meu
putem nici să nu ne atingem
nu mai e foșnetul hainelor
ci doar niște unde seismice de intensitate redusă
care circulă de la un corp înspre celălalt

lloovvee  iilllluummiinnaattiioonn33

- sigur nu ai uitat nimic?
- niciodată nu poţi lua chiar totul
și încă nu înţelegeam foarte bine de ce
doar mai târziu aveam să aflu că
time was never on bobby long’s side
doar mai târziu aveam să-mi dau seama că
dorul ce s-a ridicat ca uleiul la suprafaţă
nu se poate absorbi așa de ușor
câteva zile am continuat să cred
că vei dispărea deodată cu urmele din corp
dar corpul meu s-a obișnuit prea repede cu tine
cu felul în care mă strângi mai tare în braţe când încerc 

să mă ridic
sau cum îţi sprijini capul pe umărul meu când dormi
poate trenul care deraia în visul amândurora
trebuia să ne trimită la mai mult decât un film
poate putea să explice tot ceea ce oricum
s-a întâmplat după

lloovvee  iilllluummiinnaattiioonn11

totul s-a întâmplat prin crăpătura unei uși întredeschise
o fâșie din corpul tău gol când mă întorceam de la baie
a dat consistenţă nopţii trecute la fel, lumina dimineţii
care a înlocuit încetul cu încetul lumina artificială
m-am strecurat înapoi în braţele tale și în spaţiul mic 

ce se forma între noi 
stătea îngheţată o întreagă viaţă ce nu avea cum să se întâmple 

vreodată
ana, fetiţa noastră, florile cu care mă aștepţi în gară, mâinile tale 

făcându-mi semn
să intru cu tine în apă, desenul de pe geamul compartimentului 

înainte să plece trenul

te-am ţinut în ziua aia de mână 
pentru că știam că e prima și ultima oară când o să ne ţinem

de mână
mi-am lăsat puţin capul pe umărul tău
pentru că știam că nu o să mai fii niciodată atât de aproape
am urcat atunci cu tine
pentru că eram sigură că noaptea aceea nu are cum să se întâmple 
și a doua oară

de dimineaţă m-am strecurat înapoi în braţele tale
ţi-am descleștat pumnul ţi-am lipit palma de pieptul meu
și am încercat să nu adorm știind că nu o să-mi mai simt
niciodată corpul în strânsoarea corpului tău

nu eram deloc melancolică
nu-mi doream o săptămână o viaţă
nu-mi trecea prin minte să-ţi cer ceva
am rămas multă vreme în fericirea aceea de moment
când știi că lucrurile cu adevărat perfecte sunt atât de temporare
încât nu au cum să dureze mai mult de o noapte

lloovvee  iilllluummiinnaattiioonn22

mi-am întins ușor mâna înspre mâna ta
dar nu știam dacă vei vrea să o apuci
și, când m-ai apucat strâns și ai început să mă conduci
printre oameni până în faţa scenei ca și cum am fi fost într-un

labirint

Poezie
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CCee  vviinnee  ddee  llaa  ooaammeennii  nnee  llaassăă  iinnddiiffeerreennţţii

Cum e aerul curat după ploiţă?

E mai rece și bagă o doză de somn în tine.

Lumina care aproape nu mai bate dinspre miazănoapte, 

ne face visători lîngă sticla cu vin pe jumate. 

Privim tapetele frumos ornamentate cu bujori şi faţa de masă cu
romaniţe, 

din păcate nu miroase a flori, dar a ceva stricat din coş.

Atinși de spaimă,

mai nou, bem pe la casele noastre. 

Stăm chitiţi în bucătăria sovietică şi întindem dovleacul din con-
servă pe pîine,

aşa e cînd te naşti în cea mai săracă ţară din europa –

îţi umpli maţul cu ce ai, să simţi că nu mai e loc şi pentru foame.

Ascultăm ravel la telefon

e varză difuzorul şi asta îl face varză şi pe ravel,

mixat cu glasul vecinei pe care o auzim prin canalul de aerisire 

cum urlă la cel mic că e prost şi o să-şi petreacă restul zilei în casă
fără calculator,

dar noi suntem deprinşi şi nu obiectam, că am trecut amîndoi prin
greu 

şi ştim cînd trebuie să tăcem.

De la fereastra e doar un cîmp întins pînă încep alte blocuri.

ca și cum am fi într-o mare întunecată, 

unde peștii sunt rahat de cîine și chiștoace.

Și e ceva dezolant la mijloc, 

cum un singur ciripit de pasăre de după geam

ne poate face să tresărim şi altceva venit de la oameni ne lasă

indiferenţi.

Suntem paşnici şi educaţi, aşa ne zicem noi după cîteva păharele,

dar dimineaţa treziţi din amorţire, neajutoraţi ca nişte pui de focă 

aruncaţi în mare,

bem apă cu înghiţituri mari, speriaţi că cineva o va închide

şi ruşinaţi de parcă apa ne-ar fi descoperit goliciunea.

CCee  mm--aa  bbăăggaatt  îînn  îînnttuunneerriicc

bunica murise de ciroză ca mulţi din sat

și cîţiva medici repede au ajuns la concluzia

că alcoolul şi-a făcut efectul,

că nu trebuia să bage atît de mult în ea

fără să ştie că pastilele şi injecţiile pot fi mai dăunătoare

credea în ele credea că o vor salva pînă în ultima clipă,

peste 10 ani s-a dus şi fiul cel mare

fratele tatălui.

acum toţi se gîndesc cît au moştenit din ficatul bunicii

cine va fi următorul

se uită toţi în fiecare dimineaţă în oglindă înainte să meargă la
muncă

şi îşi zic că nu seamănă cu ea nu au nimic în comun

dar nu e așa și o știu

credinţa oarbă în medicamente panica că nu o mai duce mult

banii puşi deoparte pentru înmormîntare 

mă gîndesc la ea, trist că nu pot să-i vorbesc,

bătrînă cu un soţ paralizat în 86, cum am găsit-o căţărată într-un 
cireş 

ea cea care îmi rumega mîncarea şi îmi zicea cu drag „ce ai făcut 
botosule”

am aruncat o mînă de pămînt peste lemn şi sunetul acela m-a 
băgat în întuneric

am plîns două zile, cam asta am putut să fac

încă un an după asta la televizor a rulat serialul ei preferat

și eu atins de o tristeţe teribilă un an am tot urmărit serialul

de-ar ști ea că antonio a murit şi el

și roza închisă în casă îi plînge de milă.
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CCuumm  ssee  ccîîşşttiiggăă  uunn  ttrrooffeeuu

După ce am zis familiei că m-am lăsat, 
că vreau să mă retrag definitiv la moşie,
dar înainte, cînd deja nu mai ieşeam, 
şi-au luat toţi mîna care mă conducea.
Cînd n-am mai ţinut datoriile şi mă scuzam 
că plec vinerea la bolnav, unde nu pot 
lucra la conspect şi nu-mi ies reacţiile-n 
comunicante, chiar înainte, cînd nu 
dispăream cum aş fi vrut, dar bani aveam, 
televizor în fiecare anexă, şi nicio grijă 
ori asociere s-o exploatez la institut.
Deci, simultan cu încrucişările 
(pentru familia superioară ce urma să fie:
cînd grijeam eu de producţie şi mi 
s-a cerut cotă – în vara dulce din vară), 
cînd urcam cu greu marginea şanţului
şi curăţam podeţul cu pensula parcă, de 
mă lăudau toţi. Iar bunăstarea alături, 
ţinîndu-mă la distanţă de undă. Îmi făcusem 
planuri, profit exponenţial în perete –
şi fix în logica în care se ridica praful, 
cum altădată îmi ascundea făpturi, 
civilizaţia s-a-ntins pînă la balcon, pînă 
sub bărbie, difuzînd din partea umbroasă, 
ferită de căldură, prin plasma unde mi-am 
făcut contur de fată din brişcă, prin igrasie.

Pentru cei care s-au dat la aurul zilelor 
şi l-au topit, şi l-au turnat în forme, 
şi l-au purtat la gît. V-aţi aruncat în bazin 
cînd se lăsa seara şi umbrela se unduia.
Aţi coborît panta fără să vă vorbiţi, 
dar în căşti mari diferenţe nu erau.
Cine a ascultat distracţia l-a-nchis în mijlocul ei 
şi fără minte voi, cînd cu bocancii aţi lovit, 
aţi spart gresia. În coloană aterizarea-n colonie;
grădina prietenului care anunţase petrecerea 
aţi devastat-o, pe ritmul crezut că vine din
Internet, dar venea din animale care 
găsiseră breşa în gard pe întuneric. 
Luaţi de miracol în torent, noaptea 
vă atingeaţi pe sub apă şi rîdeaţi despre 
evidenţe urmărind stelele cum dispar 
mai repede ca niciodată. 
Iar eu la fel, în vara dulce din vară,
priveam la specia uitată în provincie
şi îmi făcea plăcere ca o iubită,
că se mişca speriată-n stufăriş
şi nu ştia că e privită.

PPoozziittrroonnuull  ddiinn  ccaammeerraa  ccuu  cceeaaţţăă

Am bucata asta de natură unde pot să fac ce vreau,
eu încerc să o explic în funcţie de poziţie şi viteză.
Nu discuţia clasică cu traiectoria unei particule mă omoară.
E o masă undeva care nu se poate înlocui cu nimic,
deci n-ai cum s-o scoţi.
Îşi face treaba la nesfîrşit şi asta mă omoară pe mine.
Încerc în termeni de cîmp – electric şi magnetic,
cum apare la Maxwell, şi văd că e o legătură. Şi ce spune ea:
spune ce am mai văzut în anii ‘20:
undeva în înterior, adînc de tot, în natura cea mai sălbatică,
sînt aceleaşi reguli. 
Aceeaşi coerenţă pentru particule şi cîmpuri.
Tot din ce am văzut în anii ‘20:
dacă spaţiul Hilbert al unui cîmp cuantic se construieşte
plecînd de la mişcarea particulelor, 
se vede clar cum distincţia dispare.
Rezultă povestea cu antimateria, 
pozitronul din camera cu ceaţă.
Şi de aici vine răul.

Stau în genunchi şi lucrez grădina 
ştiind că voi fi recompensat.
Stau pînă seara tîrziu, 
cînd din loc în loc strălucesc becuri albe,
pe care le-am pus aşa încît privite de sus să fie un mesaj. 
Patru oameni într-un automobil avansează
dintr-un punct într-altul, ca-n jocuri, spre finalul stagiului,
unde eu îi aştept cu băuturi reci.
Mamă, tată, fiică, fiu, vorbesc cu mine despre probleme,
eu văd luna cum dispare în fiecare dimineaţă.
Aşezaţi în hol, de unde poţi cuprinde cu privirea curtea şi 
cîinele patrulînd de la poartă la şură, cît îi permite lanţul.
Sunetul lanţului copiii îl percep mai acut decît părinţii lor,
urmărindu-i apoi zile, anulîndu-i pentru ce mi-am propus.
Sunetul ăsta îi ţine pe ei aici.
La un moment dat în discuţie mă blochez
şi nu mai găsesc ieşirea.
Mă plimb mult, mă plimb ziua-ntreagă, 
încerc să descriu, şi ei înţeleg în felul lor, 
care e aproape întotdeauna şi al meu,
mă ascultă înainte să golească paharele.
Nu mă simt rău, dar mă prăbuşesc în loc să stau liniştit.

Adunate, toate lucrurile astea durează o noapte.
Dar dimineaţă, cînd se trezesc şi ne strîngem la umbră,
după ce expiră timpul normal pe care-l înţeleg şi ei,
ce să le arăt mai departe?
E un mănunchi undeva, n-am cum să-l explic
şi nu-l pot scoate la suprafaţă,
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dar e real, şi pentru că e real cineva negociază, ghiceşte, combină.
Şi mie îmi rămîn chipurile pe care ştiu să le recunosc,
numai că nu le pot face să lumineze.

XXYYZZ

Vara s-a oprit şi prin ea apusuri false ce nu vor mai intra în hotel.
Stai la ultimul etaj, vezi culoarea pămîntului, şi ţi-e frică de el,
dar eu te urmăresc înotînd fără să tulburi apa, bronzată, pe un refren
din Metamorfoze, deci bucuria pe care o simt ieşind pe teren,
printre oameni care nu se vor căsători niciodată, printre vegetarieni,
emană din reflexia de abanos a corpului tău + anii mei de singurătate
în care n-am avut nimic de pierdut. Rămîn treaz numai din răutate,
pentru a-i privi pe alţii, ca-ntr-un muzeu, stînd singuri la mese, uneori
deschizînd o fereastră sau analizînd emoţionaţi urme de meteori.
Tu poate că ai avut noroc cînd ai văzut băiatul căzînd din cer, o săgeată,
dar nu ai mai dat niciun semn şi ai trecut prin zeci de oraşe, halucinată
pe vibraţiile limbajului de stăpînire, cum ar fi făcut de fapt orice fată 
în curentul înspumat al nopţii, după o despărţire, şi eu pe urmele tale – 
săptămîni întregi cu interferenţe, străluciri lunare prin singura fantă – 
observ şirul fetelor mişcîndu-şi buzele roşii ca pe nişte petale,
în cercul ciudat al corpurilor străvezii. Înainte, am ajuns la cîţiva
paşi unul de celălalt, în ascunzătoarea mea lipsită de şocuri şi ferită în mare parte
de scandal, unde o ceaţă luminoasă acoperea după-amiaza şi apoi făcea
înserarea, purtînd zgomotul vocilor din satul uitat şi mai departe,
spre podul care încadra un fir subţire de apă. La adăpostul cerului punctat
cu spire aurii, un steag abia vizibil se unduia, de parcă fusese conectat
la o putere secretă a vîntului, la ultimul defect din panoul de teste al
reţelei cu bogăţii. Decapotabile demarau ameţite din orăşelul spaţial
înapoi spre familiile lor. Simţeam că urma să mor, aveam mereu acelaşi coşmar:
iubita mea e legată şi cade într-o mare verzuie. În vis, sînt un biet salvamar
şi mă arunc după ea, mîndru că o voi ridica şi mă va lua de mînă, de faţă
cu toată lumea. La ieşire, arată mai frumoasă decît în realitate, trofeu învelit
în smarald fin şi diamante, împrăştiind raze în vreme ce se înalţă.
Dar nu e nimeni în jur să ne aplaudeşi pe moment mă observ din satelit.
Sînt singur, e vară şi pieptul îmi arde ca atunci cînd am filmat întîia oară 
cerul secret. Nu ne-am atins, nu eram pregătit pentru energia ta superioară.
Aşa că nici măcar numele nu vreau să ţi-l ştiu, nici să te ajut să oferi afecţiune,
doar să observ cum trişezi, spre limita serii, la jocul numit distorsiune.
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pigs

sunt o femeie strâmbă și mi-e rușine de asta

vreau să provoc bărbaţii 
vreau să încep revoluţii 
băi de sânge 
un lung șir de căderi nervoase
bazate pe alcoolism și paranoia 

nu am instinct matern și dacă ar crește în pântecul meu un copil 
aș avea toată luciditatea din lume
m-aș târî
o inimă de porc pe o podea curată

nu mă simt bine când scriu 
transpir mă agit tremur 
și nu e nimic sublim în asta
nici măcar nu e o sângerare 

nu pot folosi sarcasmul mult 
umorul nici măcar nu e negru 
e inexistent 
îmi chircește degetele 

fiecare pagină e o bucată mai mare de măr îndesată-n gură 
devenit un nod gigantic în gât 

folosesc aceleași teme și aceleași cuvinte 
reciclate 

puse în contexte similare 
totul e o sfoară lungă în creierul meu 
care nu are rupturi încă 

folosesc nimicul 
și vreau să-l fac să fie totul
ceea ce mi se pare ironia supremă 
fiindcă așa facem toţi
într-un fel sau altul
nu e nimic nobil în asta
e doar o reclamă mare și strălucitoare cu led-uri obscene
scrie
PATETIC 
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sunt o fetiţă cu un AK-47 care va trage în oricine 
sunt adolescentul care a călcat pe o mină și a rămas fără picior și bazin
sunt burta umflată a unui copil scheletic 
& cred că sunt și că asta chiar contează 
e uluitor cum cred că pot fi vreunul dintre ei 
în pielea mea albă 
cu ceaiul indian lângă tastatură
sunt incredibilă în ipocrizia mea 
care șterge cu mine pe jos de fiecare dată când singurătatea
îmi dă cu dreapta-n ficat 

nu pot localiza violenţa 
nu știu dacă e-n gât /stomac /căpăţână /mâini /subconștient
nu știu câte hălci de carne să-i arunc în cușcă 
sau cât să o las să pască 
aș avea nevoie de un manual cu instrucţiuni 
cu o femeie cu păr blond zâmbet perfect piele perfectă 
pe copertă 
care să-mi vorbească tare încontinuu ca la teleshopping 
să-mi arate butoanele de on/off
sau de EXPLODEAZĂ ODATĂ

un final patetic
cu led-uri ieftine 
fără artificii 
cu o inimă de porc 

care
s-a 

oprit 
din

târât 
pe

podeaua
unui

spital 
mersul pe sfoară 

vreau ca toate planetele din galaxiile îndepărtate 
să-și facă loc în toracele tău 
unde să explodeze 
ca cel mai bun praf de pușcă 
în toată imaginea asta e o frumuseţe de care nu o să mai scapi vreodată 
așa cum nu scapi nici de zgomotul combustiei 
/ de impresia că în ţinutul ăsta alb există o linie a orizontului 
care taie transversal pe retină 
& găsește acolo un copil într-o cabană mică de lemn 
cu holuri întortocheate 
& copilul e astâmpărat doar la intersecţia dintre ele 
asta speri să găsești 
altfel se umple și capul 
gâtul 
membrele
plexul 
(în care încap câteva Messier aproape de implozie)
& e imposibil să-ţi dai seama ce a mai rămas și ce nu 
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De pe o crenguţă coboară pe zidul de ciment. Face câţiva
pași, se întoarce, sare pe crenguţă, și tot așa, în timp ce stau la
pândă. E prea devreme să pot crede că, într-adevăr, luna este pe
cer, și prea târziu să am certitudinea că soarele încă mai arde. Mă
numesc Tudor, și sunt fratele mai mare al lui Tibi și Traian. Cum spu-
neam, vrăbiuţa, nu, nu vrăbiuţa, cum spuneam, stau la pândă.
Dintr-un moment într-altul Tibi și Traian trebuie să se întoarcă de la
cerșit, iar locul din care cerșesc, pardon, pândesc, este locul unde cei
doi se opresc să-și ascundă din bani, înainte să mi-i dea. Și uite așa,
luându-mă cu vorba, am pierdut vrăbiuţa din ochi. Să fi zburat spre
casa ei? sau să se fi plictisit de acele ture prostești? la aceste între-
bări numai câţiva apropiaţi ai vrăbiuţei ne-ar putea răspunde. Cei
doi netrebnici se văd în depărtare, se pare că iar pun ceva murdar
la cale. Nu cred că o să-și dea seama că sunt în pom – nu se uită în
sus. Cu cât se apropie mai mult, cu atât mă agit mai tare, ca și cum
Manuela ar bate la ușă și aș striga încrezător „intră”. Manuela e fata
vânzătoarei de la colţ, care ne dă pe datorie – de câte ori o văd mi
se înmoaie picioarele, iar vocea îmi tremură ca cea a bâlbâitului de
Tibi, numai că el nu are emoţii. În schimb, Traian este introvertit și
ascultă tot ce zice Tibi, chiar dacă este mai mare ca el, probabil fi-
indu-i lene să-i răspundă, atent doar la gânduri. Cum s-ar spune,
Traian este un gânditor. Iar la ce s-o gândi numai el știe.

Îmi amintesc când ei nu erau născuţi și mami mă ţinea cu
capul în poală și își trecea degetele subţiri prin părul meu. Îi admi-
ram bărbia și gâtul; singurele părţi pe care i le puteam distinge din
cauza razelor soarelui ce veneau din spatele ei. Avea părul lung și
negru. Ochi negri și nasul mic, dar nu atât de mic încât să poţi crede
că e chiar mic.

- Mare pișicher mai ești, zice mama.
- Ce înseamnă?
- Îţi spun când te faci mai mare.

Un timp mi-am imaginat că este vorba de cel care fabrică
pișcoturi, apoi am aflat de la un vecin cu trei ani mai mare că „piși-
cher” înseamnă dresor de pisici și m-am bucurat.

Se pare că cei din depărtare nu sunt Tibi și Traian, sunt doi
oameni mari pe care, foarte departe, îi vedeam mici. Asta înseamnă
că dacă Traian și Tibi vor apărea în același loc, nu vor fi mai mari
decât două puncte pe care abia le distingi.

Știu că vi-l imaginaţi pe tata un tip înalt, solid, cu barbă,
care bea și o bătea pe mama și pe noi, însă tata nu a fost niciodată
cu noi, cum nici cei ai lui Traian și Tibi nu au fost niciunde. Obișnuim
să ne înjurăm de tată și bănuim că cel al lui Traian e cel mai fraier.
Am o vagă presimţire că tatăl lui Tibi este chiar George – un tip cu
mustaţă care dormea cu mami câteodată, în timp ce eu aveam grijă
de Traian. Sunt prea mic pentru a ști unele secrete, prea mare ca să
nu intuiesc că unele secrete nu-s chiar secrete dacă știi să privești
în ansamblu, cum îmi îmaginez că ar fi zis tata.

Ieri am văzut-o pe Manula la teren – terenul din spatele
nucului în care stau la pândă. Mi-a dat o eugenie și mi-a zis că îi pare
rău că nu mai are pentru Tibi și Traian. Ca să par dresor de pisici i-
am răspuns că oricum nu le dădeam, însă am păstrat-o și le-am dat
câte o bucată. Cerșitul merge foarte greu, iar de multe ori Tibi și Tra-
ian sfârșesc prin a fi adoptaţi de câte vreo familie și îi aștept și câte-
o săptămână, și îmi fac cele mai negre gânduri la ce-ar fi putut să se
întâmple. Ultima oară Tibi mi-a spus că a așteptat așa mult că auzise
că bătrânii la care stătau urma să primească pensia - a furat tot și i-
a zis lui Traian „acum mergem acasă, la Tudor”, iar Traian a zis
„bine”, ca de obicei.

Traian s-a născut cu un defect la picior, adică cel stâng e
mai scurt decât cel drept. Tibi merge în urma lui printre mașinile
oprite la semafor, și zdrăngăne păhărelul cu câteva monede la gea-
murile lor. Nu toţi le dau bani – unii deschid geamul și aruncă cu
apă pe ei, sau îi scuipă și îi înjură. Eu sunt specializat pe buzunare –
mă trezesc, mă spăl, prepar ouă prăjite, îi trezesc și pe nătărăi, îi
spăl, îi pun la masă, îi plasez în intersecţie, apoi mă urc în tramvai
sau în autobuz, depinde de chef. Programul meu este scurt. Dacă
fac două portofele vin acasă și aștept, ca acum. Lumea e din ce în ce
mai săracă și nu găsesc mare lucru. Nici Tibi și Traian nu câștigă cine
știe ce. Când ne facem mari vrem să ne luăm servicii adevărate, de
mafioţi. Până și Traian a zis „bine”. De multe ori iau bătaie când sunt
prins, chiar și de la poliţia care altceva nu are ce să-mi facă.

- Dacă într-adevăr vrei să devii pișicherul meu trebuie să ai
grijă de Tibi și de Traian, zicea mama, ca un adevărat pișicher, și-i
aduceam sticla la marginea patului, iar ea dădea o dușcă pe gât și
se oprea din tremurat.

Am învăţat să duc gunoiul, să spăl vasele și hainele mele
și-ale nătărăilor și să fac curat. Nu m-am dus decât câteva zile la
școală, de atunci sunt în vacanţă - așa a zis mami într-o dimineaţă
după ce nu dormise deloc și băuse, „a venit vacanţa, nu te bucuri?”.

- De ce n-ai mai venit la școală? m-a întrebat o colegă care
trecea cu ghiozdanul în spate pe lângă bloc.

- Sunt în vacanţă, așa a zis mami.

Era o vreme când nu se mai ridicase din pat – nu mai era
în stare nici să ridice capul să bea din sticlă.

Traian i-l ridica, iar eu îi duceam sticla la gură, și nu mai
tremura, adormea. Cădea din pat și nu reușeam s-o ridicăm la loc,
dormea pe covor, iar când nu avea de băut urla și să târa, până-ntr-
o zi când a venit o vecină la noi să ceară cafea și a văzut-o și a che-
mat salvarea. Ne-au dus la o familie să aibă grijă de noi. Ăia aveau
o fată, Lea, mai mare cu doi ani ca mine. Când rămâneam singuri,
Traian și Tibi o lingeau pe ţâţe, în timp eu mă pupam cu ea și ne fre-
cam prin chiloţi, apoi cu rândul. Leei îi plăcea să ni le sugă, după ce
ne dădea palme și ne zicea că suntem copiii străzii, până-ntr-o zi,

Dan Ciupureanu
Pișicherul
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când ne-au prins ăi bătrâni și ne-au dat afară.
Până am găsit casa de-aici am stat sub un pod,
pe malul râului – făceam focul și mâncam con-
serve și biscuiţi.

- Ţi-am povestit vreodată despre
taică-tu? mă întreabă mama într-o seară, după
ce i-am turnat o cană de votcă.

- Nu.
- Era marinar și...
- Unde e acum?
- Dracu’ știe unde e... din seara aia nu

l-am mai văzut. Eram la ai mei, la Constanţa...
aveam șapteșpe’ ani, nu știam prea multe...

- Cum îl cheamă?
- Dan îl cheamă... era marinar... 

ce ziceam?
- Că aveai șapteșpe’ ani...
- Și nu știam prea multe... Ieșisem

într-un bar pe malul mării cu o vecină, iar el
era așezat pe-un scaun la bar. Prima dată nu s-
a uitat la mine, și-am băut, și-am băut, iar asta
mi-a zis „moamă fată, ce mișto e marinaru’
ăla” și mi-a arătat spre el. Aha, i-am răspuns
nepăsătoare, e drăguţ, ce să zic? Iar proasta
asta de era cu mine s-a dus la el și i-a spus ceva
la ureche. El s-a uitat spre mine și a zâmbit...
mai toarnă-mi puţin. Așa, unde rămăsesem?

- El s-a uitat la tine și ţi-a zâmbit.
- Așa... s-a uitat la mine și mi-a zâm-

bit, apoi a venit la mine și s-a prezentat, m-a
întrebat ce vreau să beau și mi-a spus că sunt
mișto.

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4 / 201758

- Și atât?
- Atât, ce vrei să știi mai mult?
- Cum era?
- Semăna cu tine, era pișicher.

S-a făcut noapte – luna este mare și luminează tere-
nul de baschet. Se aud greierii cântând. Luându-mă cu vorba
nici nu auzisem. Unde rămăsesem? Staţi așa, cei doi netrebnici
se văd apropiindu-se. Ei sunt! Se opresc. Tibi îi dă lui Traian câ-
teva bancnote și le bagă la chiloţi, cum mă așteptam. Sar lângă
ei, cad în fund, mă ridic și mă scutur.

- Ce puneţi voi la cale acilea, bulangiilor?
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„contact”, sublimată în precepte simboliste. Nu e de mirare, căci tre-
buie să fi fost o fată extrem de sensibilă de vreme ce colegului de
cancelarie, prof. I. Creangă, îi face impresia că „era poetă prin în-
treagă structura sufletului său” și că „firea sa poetică se vădea în
toate împrejurările” (în adevărata prefaţă a volumului – căci a lui
Rosetti e de doar cîteva paragrafe -, intitulată Maria N.I. Apostolescu-
Steriopol, poeta, p. 11). Creangă zice că ar mai fi scris despre ea și al-
tădată și-n orice caz e mai precaut decît Rosetti, pentru care
„însușirile literare reale” ale Mariei pot fi apreciate „în fiecare rînd.”
Nu e însă decît un bonus de generozitate, căci imediat Creangă ne
previne, cît poate de delicat, că în poezia Mariei „cuprinsul de sen-
timent și gînd e în ascendenţă faţă de calităţile formei” (p. 12), asu-
pra cărora ne și îndeamnă să nu insistăm zadarnic. Absolut de
acord, ar fi o impietate, și chiar una grosolană.

În practică Maria e însă doar o post-sămănătoristă, cu același
set de duioșii și pietăţi întoarse spre plai și spre strămoși și folosind
memorialul copilăriei drept pîrghie elegiacă și nostalgică: „În Săp-
tămîna Luminată/ s-au dus bunicii amîndoi./ Mai știi căsuţa lor cu-
rată/ de lîngă verdele zăvoi?// Cu grădiniţa toată-n soare/ unde
zambilele rîdeau/ și printre ele mama-mare/ primind lăstunii ce so-
seau” etc. (Bunicii). Și iubirea e, conform standardelor sămănăto-
riste, pe anotimpuri - iar acestea rulează numaidecît empatic, în
funcţie de starea idilei: primăvara e cu exultanţe („Cînd mugurii de-
abea plesnesc/ și-n rozul abur matinal/ se-nalţă-întîiele albine,/ tot
sufletul mi-e plin de tine” etc. – Iubire), toamna cu depresii de ro-
manţă: „Se scutură nucii amari,/ amari ca și sufletul meu/ din seara
pierdutei iubiri” etc. (Se scutură nucii). Nu-s pe altă linie și nici de altă
intensitate nici invocaţiile de profundis (e poezia care deschide car-
tea), rostite și de Maria în aceeași convenţie sămănătoristă a pietă-
ţii și cu aceeași timidă înclinaţie spre emfaza ardenţei: „Din adîncul
îndoielii/ către tine strig, Părinte./ De ne-ai fost vreodată tată,/ de
ești bun precum se spune,/ dacă ești în jurul nostru,/ pe pămînt în
cer și-n ape,/ dacă sufletele noastre/ le-ndrumezi spre-un scop
anume,/ către tine strig cu lacrămi/ și cu sufletul în sînge” etc. Dacă
ar fi avut timp și dacă n-ar fi fost însemnată de boală, Maria ar fi
fost o tardo-sămănătoristă cu toate actele în regulă. 

Așa însă adevărata ei temă – și prezenţa imperativă din poeme
- e moartea. Prof. I. Creangă îi împărţea poemele în două linii te-
matice – una de „adorare a naturii și vieţii”, cealaltă de „sumbră vi-
ziune a morţii” (p. 12). Prima e, însă, strivită de a doua (deși se
străvede destul de limpede) iar a doua nu e deloc sumbră (firește,
nici veselă; doar senină). Reportajul atotprezenţei morţii îl scrie
Maria mai întîi, urmînd apoi să stăruie asupra unor momente dis-
tincte (cu incizie biografică) ale acestui desfășurător general: „Ea e
peste tot./ În apa în care rîd pietricele,/ în stînca albastră seara și
roșie dimineaţa,/ prin iarba mirositoare,/ în musca ce zboară/…/ în
pieptul meu/ pe mîna lui,/ în uriașul acela/ în pipernicitul acesta,/ în
buzele ei roșii/…/peste tot,/ ne înconjură,/ ne cuprinde,/ ne pînde-
ște…Moartea” (Ea). Unite într-un scenariu, poemele cu temă fune-
bră alcătuiesc un punctaj destul de detaliat al apropierii morţii (și

Icu e numele cu care era alintată acasă Maria, fiica istoricului
și comparatistului N.I. Apostolescu. Tot Icu e și titlul singurului său
volum de poeme, publicat la un an după moartea Mariei, în 1935 (la
Institutul de arte grafice „Minerva” G. N. Gârneţiu din Odorhei), din
devoţiunea soţului, profesorul I. Steriopol, poet și el – tot de volum
unic și uitat (Credinţe ucise, Editura Miron Neagu, Sighișoara, 1940)
– și director, între 1926-1940, al Liceului „Șt. O. Iosif” din Odorhei.
Maria, bolnăvicioasă, a murit la abia 35 de ani (s-a născut în Pitești,1

la 17 aug. 1899, și a decedat în Sibiu, în casa bunicilor materni, ve-
gheată de mamă, la 17 sept. 1934, după cum aflăm din necrologul
Verei Ștefănescu), deși a făcut mai multe cure prin sanatorii (are cî-
teva poeme cu atmosfera tipică, prinsă destul de concret). Clasele
primare le face la Paris („într-o școală de călugăriţe”, zice Culică),
unde N.I. Apostolescu era bursier, iar liceul (absolvit în 1918), la Pi-
tești, poate chiar la „I.C. Brătianu”, unde Apostolescu era profesor.
În orice caz, urmează apoi literele bucureștene, unde va fi colegă cu
Steriopol (frumoasă poveste de dragoste, nedespărţiţi în bancă, zice
Vera Ștefănescu), pe care-l urmează în secuime (după numirea lui ca
director al nou înfiinţatului liceu românesc; fusese înainte suplinitor
la „Sf. Sava” și „Gheorghe Lazăr”, iar după cedare va preda la „Sf. Ni-
colae” din Sighișoara), la Odorhei, unde fac amîndoi militanţă și
eforturi de cultură românească. Maria a urmat în studenţie, în pa-
ralel, și cursurile Conservatorului de artă dramatică, luînd și lecţii
aparte cu Aristide Demetriade (pe care-l și evocă anume în cîteva
poeme, unul necrolog). A fost mai întîi profesoară la Liceul de fete
din Sibiu și apoi, detașată, la același liceu la care Steriopol era di-
rector; a predat franceza (ca și Steriopol însuși), dar mai preda și
drept (are cîteva exerciţii lirice în franceză). Ea însăși e foarte activă
cultural și ţine o serie de prelegeri, trase apoi în broșuri (traduse și
în maghiară). Una dintre ele – Fraţii noștri mai mici – apare tot la ti-
pografia lui Gârneţ, în 1932, iar cea despre Inteligenţa animalelor la
Tipografia Globus, tot din Odorhei, în 1935 (era președinta filialei
din Odorhei a Societăţii „Protecţia animalelor”, filială pe care o în-
fiinţase chiar ea; a „iubit mult” animalele, ne spune Culică, și e clar
le iubea: nu numai că avea căprioare în grădină, dar, zice Vera, mai
și strîngea animalele pierdute pe străzile Sibiului). Cea despre Poe-
zia depărtării, din 1934, e atașată poemelor din volum, volum care
reproduce, după cum zice Radu D. Rosetti în Prefaţă, „caeţelul de a
rămas” de la Maria. Mai multe despre Maria n-am aflat (speranţa
mea era Stan V. Cristea, dar nici dicţionarele lui n-o includ; despre
celelalte, desigur că nici nu poate fi vorba. Dar dl. Cristea s-a scos cu
asupra de măsură, căci datorită bunăvoinţei sale am beneficiat de
cîtă bibliografie s-a putut. Îi aduc aici prea-cuvenitele mulţumiri!).

După cum pledează ea în conferinţă, Maria ar fi trebuit să fie o
simbolistă, căci pentru „poezia depărtării și a necunoscutului” mili-
tează. Nu neapărat, însă, din tînjeli simboliste, ci mai degrabă pen-
tru că depărtarea – fie în spaţiu, fie în timp – estetizează și „lasă frîu
liber imaginaţiei să rătăcească pe cărări fermecate” „sau în necu-
noscut” (p. 72). În propoziţiile de poetică e însă simbolistă eminent,
crezînd și ea că ”tocmai neprecisul e poetic” (p. 74). E aici, fără în-
doială, dincolo de doctrina învăţată, și o spaimă de directeţe, de

Al. Cistelecan
Icu
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chiar al aproprierii ei). Sunt cîteva poeme de doliu (cu discretă ori vizibilă cheie biografică) în care cutremurul de durere capătă destulă
concreteţe (deși Maria nu se poate abţine de la emfaze): „Mi-e inima goală și rece/ ca alba odaie/ din care sicriul fu scos./ O rană e ușa
deschisă și mare/ pe unde l-au dus” etc. (Mi-e inima goală…). Are însă și momente în care se abstrage afectiv și trece pe stilistica nota-
ţiei cît mai indiferente, în cîteva poeme (mai în proză) în care apar evidente virtualităţi moderniste (și-n care compasiunea e sub-tex-
tualizată), cum e, bunăoară, această Plimbare pe două paliere: „Două. Vecina mea cu păr bălai trage să moară./ Panglica potecii joacă
în soare cu oaze de umbră pe sub castani./ E ziua călduţă și parfumată ca o baie, prin care merg cu mîinile goale și părul pe umeri./ La
vecina obloanele prăvăliei larg deschise privesc spăimîntate în gol./ Soare - umbră - soare – umbră./ Într-o grădină toţi trandafirii au în-
florit deodată și vîntu-mi adie rochia învoaltă./ Doctorul zice că mai trăiește pînă seara./…/ Patru. Umbra mi se lungește și se subţiază
la picioare./ Mă grăbesc – nu știu de ce./ Vîntul îmi înfoaie rochia ușoară./ Sunt două ceasuri și jumătate de cînd am plecat./ Sunt două
veacuri și jumătate./ La vecina obloanele vineţii sunt toate închise și-i lume – adunată la poartă”. Cu un spasm conţinut sunt transcrise
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și lecturile alegorice de natură, toate citite ca prevestiri
și anticipări: „Cascada a-ngheţat/ cu vechile amintiri,/
așa că-n primăvară trebuie să mor/ dacă apele s-or dez-
gheţa/ și mi-or răpi/ comoara mea de gînduri/ adunată
aici” (Amintiri). Rezumatul biografic intitulat 1916-1924-
1933 e, în detașarea lui, cel mai emoţionant dintre mo-
mentele apropierii morţii pe care Maria le conspectează:
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„În amintirea mea sunt trei spitale/ Întîiul, ciuruit de gloa-
nţe,/ Plin de răniţi hidoși/ cu răni de moarte./…/ Și-al trei-
lea/ și cel mai groaznic poate,/ fiindcă am zărit,/ cu șiruri
lungi de lacrimi/ cum mă plîngeai,/ cînd încă nu muri-
sem.” Un jurnal sublimat al apropierii morţii/de moarte a
ţinut, de fapt, Maria; un jurnal cu însemnări senine, re-
semnate, concrete. 

1 Așa zice Vasile Culică, în Gazeta Odorheiului din 17 septembrie 1936. Vera Ștefănescu zice însă, în ne-
crologul din Sibiul literar, nr. 7-12, iulie-decembrie 1934, că-n București. Amîndoi par a ști destule despre
Maria – drept care am și abuzat de informaţiile transmise de ei –, așa că nu știu pe care să-l cred.Re
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Cristina Stancu pare să fie, biografic, destul de discretă.
Google nu întoarce foarte multe rezultate. Nu foarte activă social,
fără insigne de membru, Cristina Stancu avea toate șansele ca de-
butul ei de la Tracus Arte, Teritorii (2017), să treacă aproape neob-
servat în gălăgia editorială. A publicat puţin până să-și adune textele
în acest volum, lucru care neliniștește în condiţiile în care orice
tânăr scriitor știe că trebuie să-ţi pavoazezi drumul cu mici, dar con-
stante scandaluri, ca titlul tău să scape, măcar un moment, de noap-
tea uitării. E discreţia aseptică a Cristinei Stancu tocmai forma de
scandal pe care o practică? Odată ce nu s-a prezentat la ceremonia
de decernare a premiului „Iustin Panţa”, m-a fulgerat ideea că tot ce
se poate ca poeta debutantă să fie numai unul dintre heteronimele
cu care se mai joacă cei consacraţi, tovarășă de joacă a Adrianei Car-
rasco, a Ninei Coman și a Oanei Văsieș, mai ales că mai nimeni nu
părea să o cunoască. Un argument în plus este, desigur, și poezia
bine strunită, matură, fără să epateze prin originalitate per se și ex-
periment, dar bine ancorată în solul sănătos al poeziei feminine de
la noi și de aiurea, deci în tradiţie, foarte urâtă în genere de debu-
tanţi. 

În ceea ce privește tensiunea poeziei, Cristina Stancu are
alerteţea de animal ultrasenzitiv a Angelei Marinescu; dacă ne ra-
portăm la acurateţea viziunilor noir, poeta se apropie de Mariana
Marin; se distanţează însă de ele prin capacitatea de impersonali-
zare a biografemelor pe care le toarnă în naraţiuni poetice atribuite
fie unui alt actant, fie unui eu observat cu detașare autoscopică – și
prin asta, demonizat –, fie în fotografii de grup cu poeţi/artiști cu
care, la un anumit nivel, observatorul se identifică. La fel, Cristina
Stancu se detașează și de retoricile poetelor de dată mai recentă,
prin rarele imersiuni în labirintul eu-ului. Individul nu mai intere-
sează decât atâta vreme cât corespunde unei colectivităţi, cât este
parte a unei mase, imperativul ieșirii din sine, așa cum este exersat
de Cristina Stancu, părând să fie programatic și nu numai o formă
de autosuprimare: „se ascut bucăţi de cuţit pe undeva./ nu ne leagă
nimic:// intenţia de a citi o pagină pe care n-ai/ scris. un porumbel
în vârful bradului/ nemișcat de douăzeci de minute./ sunt un
obiect.// nu.// a învăţat pe dinafară consecinţe./ a trântit ușile în
urmă./ a trăit asemenea cuiva despre care se vorbește la trecut./ a
vrut să fie un obiect esenţial despre moarte:// isterie, semne lumi-
noase de exit.”. 

Eul, în forma reziduală care pătrunde în poezie, nu capătă
consistenţă decât în măsura în care își exercită capacităţile de ob-
servator. Exsanguinat, decerebralizat, se obiectualizează. Întreaga
recuzită de măști emoţionale se învaţă ca atare, prin practică, iar
ceea ce tulbură este tocmai ieșirea din autodidactica propriei uma-
nităţi: „în autobuz cineva încearcă să convingă/ că numele lui e
elvis./ apoi uit că există./ de ce îi fac asta:// nevoia de a-și zâmbi înţe-
legător de parcă în sufragerie/ aș îmbrăţișa aerul cu gesturi care ar
speria invitaţii.// cineva a zis că-i amintesc de o tipă olga./ a cunos-
cut-o în rusia când era un securist împuţit./ îmi vorbea despre olga
și plângea despre olga./ o femeie mi-a spus că-l cunoaște pe singu-
rul porumbel alb din cișmigiu./ de ce mi se povestesc astfel de lu-
cruri.”. Negându-și aparent orice emoţie, orice palpit sufletesc,
într-un limbaj net tranzitiv, poezia Cristinei Stancu obţine, tocmai
prin refuzul coregrafiei de sentimente, maximum de impact: „ce le-
am făcut unora e ură./ (enrique baeza spune că realitatea e spam./
virginia woolf spune că realitatea cea adevărată există./ lauren e.
simonutti spune că nimic nu e real/ dar totul e adevărat.)” (p. 9).

Realitatea, cu contururile ei dematerializate, de cele mai multe ori
alcătuită din pixeli și descalificată prin filtrele mentale de dereali-
zare, se petrece mult în afara receptivităţii și orbitează necunoscută
ori inconprehensibilă un sine cufundat în mutism, voluntar agnos-
tic, apatic, strict fiziologic: „(o supernovă artificială se stinge pe
ecran/ o urmăresc cu dâra uleioasă lăsată de arătător/ grupa de
sânge 0 are cu 37% mai puţine/ șanse. edit: de a dezvolta cancer
pancreatic./ a găsit un deget în măruntaiele crapului pescuit/ în
lacul unde un om șia pierdut degetele./ edit: un corp ţine în braţe un
crap imens/ care ţine în măruntaie un deget.)”. Absurdă, acestă rea-
litate nu are niciun punct de aderenţă ori coeziune cu eul-cameră de
înregistrat, neutru, alienat, care absoarbe indistinct fragmente de
dialog, zgomot de fond, tablouri apocaliptice, figuri anxioase sau
suicidare, scene atroce, stranietăţi și explozii de frumuseţe ne-
așteptată: „cadre fixe din interiorul muzeului după ce/ vizitatorii
pulverizaţi au curs în faţa/ exponatelor din vitrine./ (...)/ noi cei de-
afară am crezut că putem schimba/ modul în care ne urâm.// (în fur-
tuna de zăpadă de afară poeţi arabi sunt executaţi/ pentru poezie
twitter păreri și ton ridicat în cafenele./ în lumea liberă o fetiţă de
zece ani/ încearcă să-și vândă bunicii/ pe ebay. pace.)”. Avalanșei de
informaţie nu i se poate face faţă decât prin resorbţie sau prin in-
diferenţă, de aceea Cristina Stancu nu alcătuiește o poezie de sen-
tinţe sau de calificări morale ori terminologie, ci de colări: „violenţa
pe care acum nu o mai înţeleg e acceași cineva/ capabil se așază ală-
turi și îmi spune tot ce e greșit cineva/ departe atinge o grenadă și
se gândește la un moment ratat/ eu credeam că lumea trebuia să fie
afară alături de firele/ de înaltă tensiune mamei îi era frică/ de toate
lucrurile care mă făceau să vomit.// (lauren simonutti scria că zilele
trec într-o pauză/ care nu seamănă cu echilibrul din litiu.)// (...) când
günter brus se ,asturba în public și vomita iar filmele/ lui umpleau
spaţiile goale din minţile celor care nu/ mai voiau.”. 

Tocmai din pricina acestor colaje maniacale, impresia lă-
sată de textele Cristinei Stancu poate fi aceea de imagerie produsă
după voia hazardului, de decupaj aleatoriu sau de neglijenţă, de
apoeticitate. Ea nu construiește însă, ci permite depozitarea, din
amalgamul de concrete, a stridenţelor, a neoanelor isterice, a rit-
murilor dezumanizante, a alurilor robotizate, a indivizilor care tră-
iesc în rudimente de viaţă, fără discernământ & fără regret: „când
marian s-a retras într-o cameră/ și a așteptat să nu mai respire/
când marian s-a retras într-o cameră și a așteptat/ să nu mai res-
pire/ și eu încă// când george vasilievici scria că ei plătesc lumina/ ca
pe ultima curvă// când danielle collobert apăsa urechea peste iarbă
auzea/ șoaptele celor doi bătrâni în faţa zidurilor goale/ ale gale-
riei./ când scria suntem prea mult pentru fiecare zi// când clara el-
liott scria bine-ai venit în f.r.i.c.ă. și/ încerca să cânte/ într-un bar
într-o limbă străină dacă te identifici/ cu obstacolul ești în siguranţă
cine i-a spus nu contează.// când am aflat că mariana marin a exis-
tat deja murise./ când nu mia înţeleg nimic din toate aceste cada-
vre./ când nu mai înţeleg nimic din toate aceste cadavre.”.

Cristina Stancu este una dintre cele mai interesante apari-
ţii poetice ale ultimilor ani. Fără a fi un creier poetic, este o inimă;
este o inimă industrială, care pompează sânge, artificial și fierbinte,
în carcase virtuale. Deloc atentă la poezia fără gravitaţii emoţionale
ale contingentului ei, ea creează fotografia unor teritorii în care lip-
sei, singurătăţii, alienării, mecanicizării li se opune, subteran, o forţă
poetică redutabilă.
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Am cunoscut-o pe Paula Erizanu într-o tabără de scriere
creatoare din Basarabia în vara lui 2012, chiar în vortexul eveni-
mentelor halucinante de atunci. Alături de alţi câţiva tineri basara-
beni (dintre care au debutat deja excelent Ion Buzu, Virgil Botnaru
și Victor Ţvetov), era în mod evident un scriitor pursânge, individuat
de-a binelea, capabil să scrie pe o temă la prima vedere, într-un
sfert de oră, un text care să-ţi dea senzaţia nu doar că e definitiv &
migălit zile la rând, ci – mai ales – că e viu, pulsatil, cald la atingere,
uneori chiar febricitat. Graţie acestor poeţi tineri am reușit să trec
fără prea mari vertijuri prin acea lună de iulie 2012 – febricitările
reale din poezia lor au derealizat cu totul falsele febricitări ale poli-
ticii. Le sunt încă recunoscător pentru asta.

Citind poezia celor mai talentaţi dintre poeţii tineri (prin-
tre care, o spun din capul locului, se numără și Paula Erizanu), prima
senzaţie e că asiști la emergenţa unei noi lumi – una ieșită direct din
Evul Media, vorba lui Bogdan Ghiu, o lume a nativilor digitali, în care
gândirea-videoclip, procedând prin adiţia de imagini, înlocuiește
gândirea-text, silogistică și asociativă, a vechii lumi. Dacă noi venim
din galaxia Gutenberg, noii tineri vin din galaxia Zuckerberg. Ceea ce
o individualizează din capul locului pe Paula Erizanu printre ei e că,
pentru ea, iPhone-ul și „zeama bunicii” sunt la fel de naturale și de
esenţiale în construcţia lumii, sunt, ca s-o citez, „fragmente din
aceeași stea”: „uneori un cartof e doar un cartof, / un cartof, // sau
fragmente din aceeași stea, atomi din explozii, ca / în mâna ta
dreaptă, / ca în mâna mea stângă, / în zeama bunicii, / în bigmac, /
ca rochia cu zâne purtată de la 5 la 11 ani, / ca iPhoneul în care tră-
iesc toată ziua, / ca pădurile, betonul, ca aspirina.” Pentru ea, lumea
nouă nu se construiește prin opoziţie faţă de cea veche, ci printr-o
continuitate naturală – așa încât Evul Media descinde direct din mis-
ticii Evului Mediu, cum splendid scrie Paula Erizanu altundeva: „frag-
mente din aceeași stea, atomi din explozii, aceiași ca-n / barba lui
menocchio, morarul italian din secolul 16, / care credea că lumea
era la început o masă, ca o brânză, și din / ea au apărut îngerii, ca
niște viermi, și viermele cel mai mare era // dumnezeu, // barba în-
câlcită a lui menocchio, / din aceeași stea / cu fruntea încreţită a /
inchizitorului său”. Într-o lume atât de amnezică precum cea a ecra-
nului global, un tânăr poet care să mizeze într-o asemenea măsură
pe memorie & continuitate, și să transcrie aceasta atât de pregnant,
e cu atât mai remarcabil.

Evul Media, lumea aceasta nouă, e născută cumva direct
în adolescenţă, oscilând prin urmare între extremele tipice – adică
între hedonism și depresie. Iată furor-ul hedonist: „filosofii veseli cu
aceeași gropiţă în același obraz / pupându-se sub cel mai clar de
lună sub stele în pădure / între foc și mașină, cele două surse de căl-

dură, de / bucurie, de hip hop de i just have to put my ass into it”. Iată
și tremor-ul deprimist: „e epoca de aur și ei ne spun că ea nu va dura
mult noi vom deveni / mai serioși mai departe mai sceptici egoiști
cinici vom degenera / vom fi izgoniţi”. E drept, spre deosebire de
predecesorii douămiiști, Paulei Erizanu îi ies nu atât deprimismele,
ci exerciţiile de jubilaţie; are un anumit fel de a transcrie pe curat lu-
mina care mi-a adus aminte, prin plasticitatea lui, de modul în care
Radu Petrescu făcea exerciţii de văzut & transcris aerul. Iată un sin-
gur exemplu de astfel de transcriere a luminii căruia, oricât am
căuta la poeţii douămiiști, nu i-am putea găsi izomorfii: „Am visat
câmpuri cu lumină și mosorele întinzând iarba ca un vânt, ăsta era
sensul vieţii, și am avut vise mute, în care eu și ea stam la o masă
lângă o catedrală, pe pavaj și beam ceai și razele aurii străluceau pe
diagonală, și am visat raiul: o casă de cotileţ în care familiile citeau
reviste Cosmopolitan pe pături la podea și se gândeau cum ar vrea
să facă reviste care să fie total opusul, cu soarele bătând prin gea-
murile neterminate, prin copacii tropicali cu verdele lor fără griji și
ferigile bătrâne de când lumea din grădina din spate”. Sau, în alt loc,
cumva concluziv: „dimineaţa, când lumina e cea mai frumoasă pe
diagonală, în șuvoi, e cel mai ușor să fii fericit.”

Însă ceea ce mă bucură cel mai mult la tânăra Paula Eri-
zanu, dincolo de plasticitatea aproape calofilă a imaginilor ei, din-
colo de estetica scrisului ei, e la fel de intensa ei căutare etică. Ce o
interesează pe ea cel mai mult e să găsească un mod etic de a exista
în această Lume Nouă, un set de imperative morale care să-i struc-
tureze existenţa. De asemenea adolescentin, pe măsura lumii în
care se mișcă, aceste imperative morale oscilează între două ex-
treme: una strict practică, atitudinală, un fel de „morală minimă”
constituită din reguli practice care să facă lumea suportabilă: „să
curăţ voma prietenilor în baie, să îmi cumpăr pantofi noi de care le
plac lor, să pot reveni în discuţii, să nu mă mai gândesc la cât de
mică e mintea și cât de grea e lumea”. Cealaltă extremă e, cu totul
dimpotrivă, maximalistă, contrăgând aproape aforistic tot progra-
mul existenţial într-o apoftegmă succintă, numai bună de gravat cu
acul pe colţul pleoapei, ca-n Halima – ca aici: „tot ce pot e să fiu o
parte din lume”. Sigur, apoftegma e de asemenea prea general-
avântată, tot în spiritul adolescenţei excesive; însă ce mă intere-
sează e vâna etică, cu cât mai rară, cu atât mai preţioasă, a acestui
poet tânăr. E de-a dreptul emoţionant să-l vezi conchizând mîșki-
nian: „Cel puţin / există / frumuseţe / în lume.”

Pentru mine, o lume în care există astfel de poeţi tineri
merită, la rândul ei, să existe.

Paula Erizanu, Ai grijă de tine, Charmides, 2016

RRaadduu  VVaannccuu
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Paula Erizanu. Poetul în Lumea Nouă
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Tatiana Niculescu reprezintă o prezenţă constantă în do-
meniul non-ficţiunii românești din ultimii ani. Venind dinspre me-
diul jurnalistic și politic, autoarea se remarcă îndeosebi prin
maniera de selecţie a subiectelor despre care scrie, reușind să se
plieze de cele mai multe ori asupra unor probleme contemporane
acute. Începând cu primul roman, Spovedanie la Tanacu, impactul
cărţilor sale asupra imaginarului colectiv a fost de netăgăduit. Ecra-
nizarea acestui roman a reprezentat un moment decisiv pentru ci-
nematografia românească contemporană. Ultimii doi ani au adus
trei biografii ale Tatianei Niculescu, toate axate asupra unor figuri
interbelice: regina Maria, Mihai I și ultima din serie, despre Corne-
liu Zelea Codreanu.

Mistica rugăciunii și a revolverului e o biografie a liderului
Gărzii de Fier, o figură întunecată a istoriei românești, dar care în
același timp exercită o doză de fascinaţie. Autoarea își plasează de-
mersul în rândul acelor cărţi care încearcă „să explice fascinaţia co-
lectivă pe care au exercitat-o personajele întunecate ale istoriei”. Ea
caută „rădăcinile biografice ale cruzimii și delirului”. Evident, este
un subiect sensibil, dar Tatiana Niculescu își asumă demersul por-
nind de la surse istorice primare, încercând, în cea mai mare mă-
sură, să nu judece și să lase documentele să vorbească de la sine. Ea
consideră că povestea lui Corneliu Zelea Codreanu este „povestea
României interbelice” ce nu se lasă înţeleasă în afara contextului is-
toric, a experienţelor parcurse, a școlilor în care a învăţat și a lectu-
rilor care l-au format. În același timp, contextul unei Europe
răvășite, aflată între două războaie mondiale e definitoriu, atât pen-
tru România interbelică, cât și pentru existenţa lui Corneliu Zelea
Codreanu.

Pe măsură ce înaintează în biografia liderului Gărzii de
Fier, Tatiana Niculescu face apel la sursele istorice, reușind pe alo-
curi să prezinte informaţii puţin discutate până acum. De aceea, ca-
pitolele de început, care prezintă originile lui Corneliu Zelea
Codreanu și insistă asupra anilor săi de formare conturează o im-
agine accentuat umanizată, cu resorturi psihologice evidente și cu
trăsături caracterologice explicabile, de multe ori, ereditar. Astfel,
descendenţa familială e analizată cu două generaţii înainte de el,
dezvăluindu-se originea poloneză, dar, în același timp, și o anumită
aplecare înspre violenţă (bunicul lui Zelea-Codreanu o ucide pe bu-
nica sa într-o criză de gelozie și scapă nepedepsit). Schimbarea nu-
melui și asumarea unei identităţi românești se vor face în generaţia
tatălui, un personaj extrem de apropiat de Corneliu Zelea Codreanu
și care îl influenţează în mod decisiv. Violent și antisemit, Zelea Co-
dreanu își va îndemna fiul încă din tinereţe să urmeze o educaţie
bazată pe rigorile militare, viziune ce se va dovedi a fi ideală pentru
structura psihică a acestuia. În definitiv, Corneliu Zelea Codreanu
își va trăi întreaga existenţă în această manieră și va organiza și for-
maţiunea politică condusă în același fel. De o importanţă foarte
mare este și școala pe care o urmează liderul Gărzii de Fier în ca-
drul liceului militar cu internat Mânăstirea Dealu. Școala nu este
una tipic militară, întrucât aplică atât educaţia progresivă, cât și in-
strucţia militară, aducând laolaltă „religia și milităria, naţionalismul,
educaţia fizică și cultul monarhiei, principii riguroase, pregătire in-
telectuală, morală și fizică temeinică, instrucţie religioasă deschisă
și diversă, patriotism militant, altruism colegial, spirit de sacrificiu
pentru ţară”. Urmând modelele occidentale, școala de la Mănăstirea
Dealu era religioasă, fără a fi confesională, întrucât profesorii pro-
veneau din diferite confesiuni, având o viziune „ecumenică” asupra
creștinismului. Îmbinarea viziunii civile și militare nu rezistă însă
foarte mult, astfel încât în 1914 profesorii civili demisionează în

număr mare, liceul devenind unul exclusiv militar.
Înaintând în biografia personajului, autoarea ajunge la pe-

rioada studenţiei, când caracterul lui Zelea-Codreanu era deja for-
mat, dar ideile xenofobe și antisemite nu erau în totalitate
interiorizate. Descrierea făcută trasează liniile portretului unui vii-
tor lider, o personalitate puternică, încă nealterată de o ideologie
violentă: „Corneliu Zelea Codreanu nu era un student oarecare. Ve-
nise la Iași după ce urmase cursurile unei școli unice în România in-
terbelică și care azi s-ar numi școală de leadership. Organizase un
grup de apărare civilă antibolșevică la Huși. Avea drept mentori trei
deputaţi naţionaliști cunoscuţi: A. C. Cuza, Nicolae Iorga și Ion Zelea
Codreanu. Socotea de datoria lui să ia atitudine, să se implice, să
facă dreptate, să apere drapelul, monarhia și istoria ţării”.

Tatiana Niculescu dedică o mare parte a biografiei lui Cor-
neliu Zelea Codreanu identificării surselor de inspiraţie a ideologiei
pe care acesta o va construi. Ea selectează din epocă acel gen de
cărţi pe care tânărul le citea cu predilecţie, conturând pas cu pas
maniera în care acestea au pătruns în conștiinţa publică și în același
timp i-au conturat gândirea studentului. E vorba în mare măsură de
literatură creștină, cea mai importantă influenţă în acest sens fiind
reprezentată de Călătoria creștinului a lui John Bunyan. Alături de
aceasta, în manualul lui Zelea-Codreanu, intitulat Cărticica șefului
de cuib se regăsesc o serie de idei de înnoire religioasă derivate din
cultul baptist și din mișcarea de inspiraţie neoprotestantă Oastea
Domnului. De asemenea, autoarea identifică o apropiere între Aso-
ciaţia de Tineret condusă de Zelea-Codreanu după 1919 și maniera
de organizare a Young Men Christian Association (YMCA).

În ceea ce privește influenţa lecturilor asupra liderului
Gărzii de Fier, Corneliu Zelea Codreanu va îmbina influenţa scrieri-
lor religioase cu o gândire riguroasă militară, învăţată încă din vre-
mea școlii și identificabilă în una dintre cărţile care au circulat mult
în perioada tinereţii sale, atât în spaţiul european, cât și în cel au-
tohton. Este vorba de cartea Scouting for Boys, în traducere Cerceta-
șii, un manual de sfaturi și instrucţiuni dedicate adolescenţilor, scris
de un general britanic, Robert Baden-Powell. În acest manual iden-
tifică Tatiana Niculescu sursa primară a organizării în regim militar
a mișcării conduse de Zelea Codreanu. Este deci o consecinţă natu-
rală faptul că atunci când e pus faţă în faţă cu manifestările extre-
miste europene, respectiv nazismul, el va împrumuta și de-acolo o
serie de simboluri, ca de exemplu zvastica. Până la urmă, influenţele
majore pe care toate aceste direcţii le-au reprezentat pentru gân-
direa lui Corneliu Zelea Codreanu sunt identificabile în două dintre
scrierile sale cu caracter propagandistic: Pentru legionari și Cărticica
șefului de cuib.

Dacă anii copilăriei și ai tinereţii timpurii sunt conturaţi de
către Tatiana Niculescu într-o manieră în care liderul Gărzii de Fier
e umanizat, dezvăluindu-se perioada de formare, convingerile și in-
fluenţele majore, pe măsură ce pătrunde în viaţa politică, Corneliu
Zelea Codreanu va fi dezumanizat de acte de o cruzime greu imagi-
nabilă și de o violenţă de nestăpânit. Astfel, momentul în care el își
asumă propriu-zis statutul de lider de opinie este cel în care comite
prima crimă, de altfel singura documentată cu dovezi. Până și aici,
Tatiana Niculescu reușește să identifice câteva pârghii de natură
psihologică ce explică gestul deosebit de violent, însă acestea nu
pot să justifice sau să blocheze impresia de cruzime. În data de 25
octombrie 1924, Corneliu Zelea Codreanu l-a împușcat pe prefectul
Iașului, Manciu, în public, în faţa tribunalului, după încheierea unui
proces în care Zelea-Codreanu fusese avocat al victimelor prefectu-
lui. Motivaţia crimei era tratamentul extrem de dur și de violent
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aplicat de prefect membrilor organizaţiei conduse de Zelea-Co-
dreanu și, după cum afirmă autoarea, umilinţa căreia îi fusese
supus ucigașul. Orgoliul și antisemitismul se îmbină în această
crimă făcută în văzul lumii tocmai pentru a transmite un mesaj. Ges-
tul de o violenţă extremă are un rezultat neașteptat, întrucât, deși
Zelea-Codreanu este întemniţat și judecat, el va fi achitat într-o at-
mosferă de sărbătoare în care devenise erou al mulţimii. Achitarea
aceasta exploatată în planul imaginii va duce la nașterea cultului
pentru Zelea-Codreanu care, în anii următori se va transforma în
conștiinţa populară într-o figură cvasi-mesianică. Tatiana Niculescu
insistă mult asupra diverselor modalităţi de exploatare a imaginii
practicate de Zelea-Codreanu și de ceea ce ulterior va deveni Garda
de Fier prin câteva evenimente exploatate astfel încât să formeze
conștiinţa populară. Primul este această achitare spectaculoasă în
care rolurile de vinovat și de erou se inversează și în care Zelea-Co-
dreanu devine din ucigaș, erou popular. Un alt moment semnifica-
tiv în construirea imaginii este căsătoria lui Corneliu Zelea Codreanu
cu Elena Ilinoiu, o ceremonie de proporţii greu de egalat. Nunta are
100 de mii de participanţi, 2300 de care și automobile cu flori și nun-
tași și pirostriile făcute la comandă, combinând „modelul bisericesc
tradiţional cu cruce în vârf și zvastica”. Un alt moment semnificativ
în construirea imaginii specifice cultului e identificat de autoare în
demonstraţia de solidaritate a Gărzii de Fier la înmormântarea lui
Moţa și Marin. Morţi într-un conflict extern în Spania, aceștia sunt
aduși în ţară și înmormântaţi ca eroi de război într-o slujbă oficiată
de trei mitropoliţi și 200 de preoţi. Consecinţa acestei ceremonii
grandioase a fost o sporire a numărului membrilor Gărzii de Fier,
întrucât foarte mulţi oameni fuseseră marcaţi de spectacolul fune-
raliilor celor doi.

Poate că aspectul cel mai semnificativ al cultului creat în
jurul lui Corneliu Zelea Codreanu ţine din de practicile electorale ale
Gărzii de Fier și în special ale conducătorului acesteia, care, pentru
a evita conflictele din perioadele alegerilor sau pentru a nu putea fi
pus sub acuzare de autorităţi își făcuse un obicei din a călători prin
sate îmbrăcat în portul naţional, călare pe un cal alb. Faptul că nu li
se adresa oamenilor din sate, ci apărea neanunţat pentru a se în-
china în diverse locaţii religioase sporea misterul ţesut în jurul său.
Astfel, în perioada în care adeziunea la Garda de Fier devenise un
fapt obișnuit, Tatiana Niculescu sesizează efectul pe care-l avea im-
aginea Căpitanului „captase imaginaţia populară într-atât, încât
unora li se părea că-l văzuseră călare pe un cal alb și înconjurat de
flăcări, alţii și-l închipuiau cu un bici în mână fugărind pe evrei, alţii
se temeau să nu cumva să fie împușcat”.

Tatiana Niculescu scrie în Mistica rugăciunii și a revolveru-
lui o biografie non ficţională în care pornește de la faptul istoric con-
semnat în surse primare, nu de la interpretări. Ea declară în mod
explicit intenţia de a nu da curs vreunei interpretări subiective a
faptelor prezentate. Stilul jurnalistic practicat în scriitură îi permite
o distanţare cât mai obiectivă faţă de faptele prezentate. Acest stil
jurnalistic e definit de o capacitate de înșiruire narativă demnă de
un prozator, un epic în care evenimentele se succed cu viteză, can-
titatea de informaţie evenimenţială fiind pe alocuri copleșitoare. De
asemenea, în unele cazuri privirea narativă acţionează aproape ci-
nematografic, uneori insistând asupra unor detalii cu semnificaţie
aparte, alteori aglomerând serii întregi de evenimente și reușind
astfel să creeze impresia unor vremuri cu adevărat tulburi. Un
exemplu în sensul prezenţei simbolurilor în descriere este pasajul în
care este relatată nunta „diadema miresei părea inspirată din co-
roana bizantină purtată cu trei ani în urmă de regina Maria la înco-
ronarea de la Alba Iulia. La nuntă au participat în jur de 100 de mii
de oameni după estimările lui Codreanu. Mirelui i s-a dus un cal, iar
carul miresei a fost tras de șase boi, urmat de 2300 de care și auto-
mobile încărcate cu flori și nuntași.” Este evident faptul că detaliile
descriptive legate de diadema miresei și de calul mirelui derivă din
intenţionalitatea organizării nunţii. Modul în care autoarea le pre-
zintă dublează intenţionalitatea, subliniind demostraţia de putere
simbolică. De asemenea, alternanţa între aceste detalii descriptive
și datele precise legate de numărul de participanţi la nuntă oferă o
validare a intenţionalităţii simbolice, ca și cum cifrele cu adevărat
covârșitoare probează o îndeplinire a scopului simbolurilor. Din

punctul de vedere al aglomerării epice, reprezentativ este pasajul
care prezintă întoarcerea lui Carol al II-lea în ţară și impactul pe care
aceste gest politic îl are asupra destinului lui Codreanu. „Nici el, nici
alţii din afara unor cercuri restrânse ale armatei nu s-au așteptat
ca, într-o seară de la începutul lunii iunie 1930, călătorind incognito
de la Strassbourg la București, acesta să-și facă apariţia la bordul
unui avion pilotat de un ofiţer ardelean, Victor Precup, și apoi la Pa-
latul Cotroceni. Detronându-și fiul, pe Mihai, în vârstă de nouă ani,
și dizolvând Consiliul de Regenţă, Carol a depus jurământul în faţa
Parlamentului pe opt iunie și a devenit regele României. În culise, îi
promisese prim-ministrului ţărănist Iuliu Maniu că renunţă la
amanta sa, Elena Lupescu”. Aglomerarea de verbe, multe la modul
gerunziu și alternarea lor cu verbe la perfectul compus imprimă
fragmentului un ritm narativ de factură cinematografică, ce reușe-
ște să surprindă atmosfera de efervescenţă și anxietate politică și
socială a vremii.

În stilul specific jurnalistic în care scrie Mistica rugăciunii și
a revolverului, Tatiana Niculescu împrumută tehnici din mass-media
occidentală, fapt ce aduce o nouă contribuţie la ritmul narativ al vo-
lumului. Unele dintre capitole sunt începute prin descrieri extrem
de detaliate ale unor spaţii, pentru ca ulterior să se facă o întoarcere
de 180 de grade a interesului auctorial, introducându-se un element
surpriză. Acesta este și cazul capitolului ce prezintă execuţia lui Mi-
hail Stelescu, un important membru al Gărzii de Fier, ucis pentru că
l-a criticat pe Căpitan. Capitolul debutează cu descrierea detaliată a
staţiunii Budachi-Cordon de pe teritoriul actual al Ucrainei, locul în
care a avut loc întâlnirea Gărzii în care Stelescu a vorbit împotriva
lui Zelea Codreanu. O altă modalitate stilistică împrumutată din
spaţiul jurnalismului și al literaturii occidentale este așa numitul
cliffhanger, o tehnică prin care capitolele sunt încheiate lăsând o
deschidere pentru evenimentele ulterioare, „o astfel de consfătuire
avea să ducă însă la o primă scindare a mișcării gardiste”. Scindarea
prefigurată în capitolul anterior este tocmai opoziţia lui Stelescu
faţă de acţiunile Căpitanului și pedeapsa acestuia.

Dincolo de toate aceste calităţi ale stilului scriitoricesc
practicat de Tatiana Niculescu, intenţia lăudabilă de a se menţine
la o distanţă obiectivă faţă de fapte e uneori transgresată de toc-
mai natura faptelor prezentate. Stilul devine pe alocuri aluziv, au-
toarea evitând să numească direct concluziile la care ajunge, lăsând
însă să se înţeleagă unele opinii personale. Astfel, influenţa YMCA
asupra societăţii europene și interferenţa organizaţiilor religioase
în politică este surprinsă într-o frază cu puternice tendinţe aluzive
„întâmplător sau nu, Thomas Masaryk devenise în 1918, primul
președinte al Cehoslovaciei, cu sprijinul Aliaţilor și al unităţilor pa-
ramilitare de sokoliști. Pe strada ce poartă numele acestui preșe-
dinte și-a stabilit sediul Asociaţia Creștină a Tinerilor din România,
o variantă a YMCA adaptată autohton”.

În același context al obiectivităţii intenţionate, detalierea
motivaţiilor psihologice ale Căpitanului devine pe alocuri o adevă-
rată motivare a faptelor acestuia, în ciuda gradului de cruzime im-
plicat. Astfel, uciderea prefectului de Iași, o crimă în fond, e
consecinţa unui orgoliu profund rănit, căruia i se dedică explicaţii
complexe. De asemenea, în analiza însemnărilor de la Jilava, ulti-
mele scrieri ale Căpitanului, Tatiana Niculescu identifică indici ai
„tehnicilor de meditaţie pe care le practica Zelea Codreanu. În zilele
noastre s-ar numi probabil ședinţă de mindfulness, de liniștire a mi-
nţii asaltate de gânduri. Rugăciunea, tăcerea și disciplina minţii îl
ajutaseră totdeauna să-și stăpânească propriile porniri și să facă
faţă acceselor de mânie înveșmântate profetic ale bătrânului Co-
dreanu”.

Mistica rugăciunii și a revolverului este o carte ce-și dove-
dește necesitatea în peisajul socio-politic contemporan. Autoarea
reușește să evite diplomat orice problemă ar fi putut să apară din
însăși natura sensibilă a subiectului abordat, implicând tehnici de
redactare pe care le stăpânește foarte bine și nepermiţând ideilor
să scape de sub controlul limbajului. Până la urmă, conturând per-
sonalitatea unui individ ce a afectat mult devenirea României in-
terbelice, cartea rezonează sub aspect psihologic, politic și social cu
însăși lumea contemporană.
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Privită în ansamblul său organic, cea mai recentă carte sem-
nată de Teodora Coman, foloase necuvenite (Casa de Editură Max
Blecher, 2017) ne propune o nouă incursiune în bolgiile domestice
ale arealului intimităţii, într-o poezie a claustrării într-un spaţiu
aseptic, redus la carcasa lipsită de afect a conceptelor. Continuând
într-o bună măsură structurile predefinite ale unei lirici închinate
cinismului, cu care autoarea era deja familiarizată încă de la debu-
tul său editorial, în cadrul volumului de faţă, totul se rezumă într-un
registru aparent detașat și pseudo-juridic la etică și la deontologie,
la principiul acţiunii și reacţiunii într-un mecanism perpetuu exte-
rior voinţei subiective, însă atât de previzibil în exactitatea sa, încât
devine monstruos. Luciditatea Teodorei Coman (cuvânt-cheie, de
altfel, în înţelegerea programului creator specific autoarei) continuă
aceeași formulă stilistică dezvoltată anterior, într-o manieră simi-
lară cu fluxul discursiv al insomniacilor a căror trezie îi plasează într-
o permanentă stare de urgenţă, redefinindu-și statutul prin filtrele
unei percepţii coșmarești asupra spaţiului intim. Dacă lirica două-
miistă excela în exagerarea, uneori hidoasă, a unor tare fizice și
emoţionale ce împingeau voit emoţia înspre o stridenţă senzorială,
Teodora Coman nu lasă aproape niciodată jos garda unei hiper-aler-
teţe cerebrale, textul său respingând la nivel molecular orice emo-
ţie explozivă. Dintr-o astfel de perspectivă, afectul este, din start,
redus la un artificiu lacrimogen, iar biologicul însuși nu ar fi decât un
eșec embrionar ce se autoamăgește într-un cosmos kitsch, în care
emoţia este un simplu efect chimic. Astfel, autoarea demontează
cu aciditate schematismul șablonard al reacţiilor organice, al con-
exiunilor interumane, al indivizilor de ale căror „feţe fericite nu se
prind niciodată muștele”. De aici, coșmarurile diurne ale poetei vin
dintr-o deposedare programatică a învelișului sensibil al universu-
lui imediat care nu mai șochează printr-o ostentaţie a privirii mi-
croscopice asupra mizeriei umane, ci printr-o epurare totală a
decorului, devenit acum steril, de un alb clinic agresiv. Obiectele
sunt reduse la concept, iar spaţiile concentrice cvasi-carcerale ale
universului domestic sunt descărnate de funcţionalitatea lor speci-
fică, de consistenţa emoţională ori de clișeele afective. Dacă un uni-
vers imprevizibil trezește, totuși, într-o oarecare măsură, fascinaţia
individului ce se refugiază în ficţiune, o lume redusă la o reacţie în
lanţ preștiută, la o cauzalitate înfiorător de simpl(isim)ă în schema-
tismul său intern este de-a dreptul insuportabilă: „nu limba sfatu-
rilor bune/ nici a adevărurilor descoperite prin dezamăgiri/ nici
scandalul/ nici scandările/ nici detaliile cerute pe facebook/ (...)/
prefă-te că nu știi nimic despre tine/ și nu ai istorie”.

Cu simţurile mereu în alertă, supravieţuirea se reduce la o
permanentă acceptare tacită a unei ciclicităţi secvenţiale; cu pal-
mele acoperindu-și urechile, individul așteaptă unda de șoc a unei
detonări anticipate. Poezia Teodorei Coman redă, în acest sens, un
barbarism difuz, o tensiune insuportabilă ce germinează în spatele
cojii fragile a acestei monotonii domestice, printre rumori cotidiene,
bruiaje ale aparatelor obediente ori gesturi pasagere lipsite deja de
consistenţa premeditată a unor ritualuri cu care se umple existe-
nţa. Violenţa nu mai este o reacţie viscerală fundamentată pe o ră-
bufnire emoţională, ci o nouă formă inexplicabilă de monotonie, o
piesă de domino în structurile superficiale specifice înlănţuirii eve-

nimenţiale: „tranșarea unei problematici cere:/ forţă în braţe/ in-
strument de mare precizie/ și lovitura de graţie/ fără explicaţii me-
todice/ excesul de elocvenţă/ deformează faţa/ optez pentru
dezmembrare/ pentru zgomotul cărnii/ rupte cu mâna”. Dacă într-
un spaţiu agresiv, însă dominat de coerenţa unei forţe metafizice, ri-
tualul devine un mecanism subtil de înţelegere a cineticii
demersului cotidian, înlăturarea caracterului simbolic al gesturilor
zilnice reduce existenţa la o pendulare în gol. Chiar aici este, de fapt,
marea ruptură a acestui volum de debutul Teodorei Coman: în timp
ce în cârtiţa de mansardă gesturile domestice funcţionau pe baza
unei logici autoimpuse, cu o destinaţie concretă, decupând în spa-
ţiu falii prin care imagini orbitoare dinamitau albul aseptic al apar-
tamentului, în foloase necuvenite această finalitate a dispărut
complet. Individul nu se mai refugiază în aceste ritualuri, înlăturând
eventualitatea unui escapism pre-conștientizat, pentru a deveni vic-
tima unui mecanism dezvrăjit, determinat de o suită de stereotipii
terifiant de simple. Totul funcţionează ca la carte, pe baza unor
etape recognoscibile, familiare percepţiei observatorului: „în acor-
darea primului ajutor e nevoie de un martor ocular/ în al doilea, de
o sirenă care să încalce regulile în trafic/ în al treilea, de o echipă
specializată în intervenţii de mare fineţe// rareori se întâmplă să
ajungi până la trei/ în cele mai multe cazuri, martorul pare atât de
copleșit emoţional/ că nu mai are viteză de reacţie// e genul de om
pe care politeţea îl inhibă mai ceva decât frica/ i se pare poetic ca
ploaia să cadă oblic/ și să îl încurce în orice ar face”. Ecuaţiile vin la
pachet cu formulele imbatabile, cu manualul de folosire dictat de o
voce impersonală. Astfel, la nivel global, stilistica unei asemenea li-
rici recurge la artificialitatea unui reportaj sau a unei statistici ce re-
produce principiile de funcţionare ale existenţei, ale normelor de
utilizare în angrenajul larg al societăţii. Totul se transformă în indici,
noţiuni, tabele, în cine, cum și ce-uri care deconspiră prospectele pe
baza cărora funcţionează cotidianul, într-o manieră fals apofteg-
matică, sentenţioasă: „cine fumează compulsiv scrumează pe ce
obiect prinde/ cine transpiră abundent se șterge mai bine”, „cine
taie siguranţele e mai fericit”, „cine impune condiţiile luptei impune
și condiţiile păcii”, „cine fuge știe că biografia e o vină/ (...)/ cine fuge
știe că ritmul amăgește cu aceeași exactitate”, „ce anume nu știm
despre tine/ (...)/ ce rămâne din tine”, „cum se numește spaţiul în
care oameni din aceeași locuinţă/ ezită să intre” etc. Tocmai de
aceea, cele câteva intruziuni mult prea subiective (în ciuda cinis-
mului aferent) ale unei individualităţi distincte (ușor forţat) auto-
flagelante par să nu se omogenizeze în formula globală a acestei
lirici depersonalizate ce redă dominoul argumentativ de tipul cauză-
efect: „sunt o postare pe pagina ta/ descarcă-mă/ voi fi drama ta de
companie/ roata de rezervă de pe jeepurile scumpe/ informaţia de
pe reziduuri/ care se dezminte/ regia falsă a unei lecţii deschise”.

Depășind, în schimb, micile fluctuaţii discursive ce sfidează
omogenitatea globală a acestui volum, foloase necuvenite este un
proiect ambiţios și inteligent, reprezentativ pentru estetica mai
largă a unei noi promoţii poetice care a abandonat detaliul mizera-
bilist hipersenzitiv în favoarea unui discurs mai detașat cu tentă po-
litică, însă nelipsit de causticitatea unei lirici de o luciditate
monstruoasă. 

Andrei C. Șerban
Foloasele unui exerciţiu de desensibilizare
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Încă din perioada preromantică, Nopţile lui Edward
Young, amplă meditaţie asupra existenţei umane, marchează –
constată Paul van Tieghem – o reacţie împotriva raţionalismu-
lui clasic şi iluminist, dar şi aspiraţia la „o literatură mai intimă,
inspirată de sentimentele profunde ale sufletului”(1. Noaptea in-
vocată de Young are semnificaţii metafizice, simbolizînd starea
originară a lumii, din care se nasc şi în care se întorc toate fiin-
ţele şi lucrurile:

„Tăcere! Beznă! Gemene surori!
Solemne fiice-ale străvechii nopţi”.

Această noapte, în antiteză cu lumina, bîntuie şi imaginarul ma-
rilor romantici englezi: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley şi
Keats, dintre care, deşi poezia fiecăruia are aspecte orfice, doar
ultimul poate fi citit ca avatar al lui Orfeu. Shelley însuşi ar fi
putut reprezenta avatarul romantic englez, prin Odă vîntului de
apus, Unei ciocîrlii sau chiar cînd preamăreşte „frumuseţea in-
telectuală” a timpului său:

„... Puterea-ţi mare,
Ce-a pogorît asupra mea

Ca adevărul, cum aş vrea
Să îşi reverse-adînca pace-n mine
Şi-n orice trup, cu mine geamăn,
Pe care, spirit fără seamăn,
Tu îl îndemni să se cunoască
Şi-ntreaga omenire s-o iubească!”
(Laudă frumuseţii intelectuale),

ca şi concepţia sa despre poezie, despre care afirmă în eseul
Apărarea poeziei că „salvează de la pieire momentele divine pe
care le trăieşte omul”(2, dar poezia lui a devenit expresia revol-
tei romantice, militînd pentru schimbarea revoluţionară a so-
cietăţii.

Într-un studiu asupra romantismului englez, Paul Ro-
zenberg afirmă că „romanticii bulversează (fără a-l elimina)
mitul lui Orfeu şi succedaneele lui «creştine». Nici ei, nici eroii
lor nu ies la lumină, viaţă, bucurie (ca şi cum aceşti termeni s-ar
suprapune complet), după ce s-au întors din tărîmul umbre-
lor”(3. John Keats este, cum am spus deja, un poet orfic roman-
tic care, în structura mitului, reprezintă episodul în care Orfeu
se scufundă în noaptea melancoliei, ca doliu purtat în memoria
Euridicei şi presimţire covîrşitoare a propriei morţi, petrecută
în cazul său ca urmare a îmbolnăvirii de tuberculoză la numai 26
de ani. Doliul – remarcă tot Paul Rozenberg – „orientează spre
profunzime”(4, descoperită de poet în propriul suflet prizonier
al melancoliei. Keats a scris chiar o Odă melancoliei, celebrînd

melancolia în simboluri şi imagini ale sacrului:
„În templul chiar al fericirii are,
Cu voal pe ea, altar în maiestate
Melancolia, ce la văz apare
Doar limbii din puterile create
Aceluia purtînd-o pe palat
Cu strugurii din bucuria-n lacrimi,

Din sufletu-i ce gustă sacre patimi
Noroaselor trofee atîrnat”.

Definită de Robert Burton, în epocala carte Anatomia
melancoliei, drept „o trăsătură caracteristică a vulnerabilităţii fi-
inţei umane”(5, melancolia înseamnă pentru Keats conştiinţa
tragică a vieţii limitate temporal, manifestîndu-se într-o acută
spaimă de moarte care nu poate fi rostită în cuvinte:

„Că voi muri îmi intră frica-n oase,
Fără să port cuvintele-mi spre pană”.

(Că voi muri...),
iar de altă parte, o boală divină infiltrată în miezul inocenţei
omului, care-i deschide orizontul cunoaşterii spre infinit. Astfel,
eul se dizolvă depăşindu-şi extatic limitele şi proiectîndu-se, ca
în Odă la o privighetoare, în alte avatare ale fiinţei:

„Ascult în întuneric... Deseori
Am îndrăgit uşorul Morţii duh;

I-am spus dulci nume-n mii de rime-n zbor
Să-mi suie răsuflarea în văzduh.

Belşug mai mult înseamnă moarte azi:
M-aş stinge-n miez de noapte, fără chin,
Cînd al tău suflet preschimbat e-n harpă,

Cu negrăit extaz”,
pentru a se putea exprima în poezie – observă John Bailey în
Fascinaţia romantismului – „cu naturaleţea manifestată de pa-
săre în mişcarea ei”(6.   

Keats spera să se vindece de tuberculoză, agăţîndu-
se cu disperare de iubirea faţă de Fanny Brawne căreia, într-o
scrisoare, îi declară patetic: „Iubirea mi-e religia – Aş fi-n stare să
mor pentru ea – Aş fi-n stare să mor pentru tine – Credinţa mea-
i Iubirea şi tu eşti singura ei dogmă”(7, identificînd ca şi Novalis
iubirea cu o religie. Nimic nu este mai romantic decît o religie a
iubirii. O iubire care a trezit în poetul condamnat să moară tînăr
o adevărată pasiune de a trăi şi de scrie poezie cu aceeaşi in-
tensitate. Este o iubire „egoistă”, recunoaşte Keats însuşi, dar
religie salvatoare a celui care exclamă: „Fanny, îngerul meu!” şi
crede că „sănătatea e pentru mine paradisul visat, iar tu eşti
Huria mea”(8. Nu există o lirică erotică a lui Keats, dar multe ver-

Dumitru Chioaru

Avatarele lui Orfeu

Avatarul romantic englez: John Keats
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suri din textele lirice sau din marile poemele epice Hyperion şi
Endimyon, transpun exaltările sentimentale din scrisori în im-
agini mai senzuale, precum poezia cu accente patetice contra-
punctate de altele ironice, „închinată”, fără a o numi, lui Fanny:

„Cu raza-ntîi de soare
Să-mi vii, iubita mea, strălucitoare!
Odată capul să-mi mai ţin culcat
Pe sînul orbitor şi femecat!
Mai lasă-mi braţele, cînd se vor cere,
Să-mi fie mijlocului temnicere!
Mai lasă răsuflarea ta, mereu,
Să risipească vraja-n părul meu!
Mai dă-mi dulceaţa chinului, fecioară,
Şi gura dă-mi-o iară!”.

Keats a avut, la fel ca Novalis, şi o religie a poeziei. Într-
o scrisoare adresată prietenului său John Reynolds, el mărturi-
seşte: „Descopăr că nu pot trăi fără poezie – fără eterna
poezie”(9, credinţă ce provine din identificarea vieţii cu poezia,
precum în poemul programatic Somn şi poezie. Somnul este ce-
lebrat orfic într-o serie de întrebări divinatorii, menite să dez-
văluie la gradul comparativ superioritatea faţă de aspectele cele
mai frumoase ale realităţii, ca de pildă: „Ce-i mai gingaş, oare, ca
un vînt de vară?”, „Ce-i ca o romanţă, mai de vise plin?” sau
„Decît chipul dragei ce e mai senin?”. Simbolic, somnul repre-
zintă puntea dintre realitatea înconjurătoare şi lumea de din-
colo, tot astfel cum, prin analogie, este şi poezia pentru Keats.
O poezie care dă intensitate trăirii intime şi transfigurează rea-
lul prin, ca să folosesc expresia lui Nicolae Balotă, „simţurile ne-
săţioase”(10, în imaginar, frizînd mai mult inefabilul: „Căci
lucrurile de pe tronul ei văzuse/ Ce-abia dacă pot fi în versuri
spuse”, decît exprimabilul din Arta poetică a lui Boileau, ironi-
zată de Keats:

„O mie de roboţi stau să trudească,
Purtînd pe chip al Poeziei mască!
O, prost ursită, păcătoasă rasă!
Scuipatu-l-aţi în faţă, fără ca să
O ştiţi, pe Liricul strălucitor,
Steag decrepit şi-njositor,
Cu niscai motto de nimic, şi, o,
Un nume scris de-o şchioapă: Boileau!”.

Idealul Orfeului romantic este „să mă topesc în tine,
poezie”, contopire mistică ce se caracterizează printr-o – ca să-
l citez pe Dragoş Protopopescu – „senzualitate diurnă”(11, nu
nocturnă ca la autorul Imnurilor către noapte, în imagini dina-
mice, precum în versurile:

„Să dorm pe ierbi, să mînc căpşuni şi mere,
Să pot alege orişice plăcere
Pe care-o zămisleşte-nchipuirea;
Vreau nimfe cu mîini albe-n încîlcirea
Pădurilor să prind, cu buze arse
Să fur săruturi de pe feţe-ntoarse;
Vreau să mă joc cu degetele lor
Să mîngîi umăr alb, strălucitor,
Să-l strîng puternic într-o muşcătură,
Cît buzelor le este pe măsură,
Cu ochii basm plăcut să tot citească
De-un strop de viaţă omenească”.

Poezia lui Keats depăşeşte romantismul revoluţionar
englez, regăsind, de astă dată ca Hölderlin, idealul clasic grec şi
actualizînd modelul poeziei lui Sapho, care dă expresie percep-
ţiei sensibile a lumii, celebrată în Odă la o urnă grecească în ver-
suri ce reprezintă, de fapt, arta lui poetică:

„Povestea ţi-i, de flori, ca stihu-n gol,
Cu nimb de frunze, ce legende, oare,

Pe forma ta-s, cu muritori şi zei?
Pe-arcadiene lespezi şi-n Tempe?

Ce oameni sunt? Ce zei şi ce femeie?
Ce urmăriri? Ce luptă spre salvare?

Extaz sălbatic, tobe, fluiere?

De-i dulce cîntul auzit, mai dulce
E cel tăcut... zi-i, fluiere,-nainte!

Cînt fără ton în suflet să se culce,
Să nu-i cînţi, nu, urechii care simte!”,

Această odă care se încheie cu identificarea platonică între Fru-
mos şi Adevăr: „... «Adevăru-i Frumuseţe/ Şi Frumuseţea-i Ade-
văr», mereu”, cîtă vreme poezia înseamnă nu numai expresie
sensibilă a frumosului ci şi cunoaştere a adevărului, la fel ca
pentru Shakespeare, ceea ce face din John Keats – afirmă Geor-
ges-Albert Astre – „cel mai bun continuator al marii tradiţii poe-
tice engleze, în mijlocul unui romantism cu surse confuze şi
disparate”(12.

Note:

Folosesc pentru citarea versurilor, traducerile realizate de Aurel Covaci în vo-

lumul John Keats, Versuri, Ed. Tineretului, 1969 şi de Miron Kiropol, în John

Keats, Poezii, Ed. Albatros, 2001.

1 Paul van Tieghem, Le romantisme dans la littérature européenne, Ed. Albin Mi-

chel, 1969, p. 68
2 Percy B. Shelley, Apărarea poeziei, în Opere alese, Editura pentru literatur şi

artă, p. 412
3 Paul Rozenberg, Le romantisme anglais, Presses Universitaires du Mirail,

2011, p. 150
4 Ibid., p. 95
5 Robert Burton, Anatomia melancoliei, Ed. Herald, 2016, p. 43
6 John Bailey, Fascinaţia romantismului, Ed. Univers, 1982, p. 14
7 John Keats, Scrisori, Ed. Univers, 1974, p. 345
8 Ibid., p. 374
9 Ibid., p. 30
10 Nicolae Balotă, Un romantic modern: John Keats, în De la Homer la Joyce, Ed.

Ideea Europeană, 2007, p. 288
11 Dragoş Protopopescu, Romantismul englez, în Romantismul european, Con-

ferinţe ţinute la Fundaţia Carol I, 1931, p. 57
12 Georges-Albert Astre, John Keats, Ed. Pierre Seghers, 1966, p. 43
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„Profesorii sunt acei oameni care încep lucruri pe care nu vor
apuca să le vadă terminate și pentru care nu primesc mulţumiri
decât atunci când e prea târziu”, spunea Max Leon Forman. Cu
aceste cuvinte își încheie Ali Shehzad Zaidi prezentarea volumului
de studii dedicate lui Robert ter Horst, apărut în primăvara acestui
an pentru a onora activitatea știinţifică a unui veritabil cărturar și
excelent profesor, căruia toţi cei trei editori ai prezentei cărţi (Elea-
nor ter Horst – University of South Alabama, Edward H. Friedman –
Vanderbilt University și Ali Zaidi – State University of New York at
Canton) îi datorează mult – și multe! – și căruia au dorit să-i mulţu-
mească, în acest fel. Înainte de a fi prea târziu.

Autor a numeroase studii și eseuri și al câtorva cărţi de referinţă
în domeniul culturii baroce europene, profesor de literatură com-
parată, vreme de decenii, la prestigioasa Universitate Rochester (cu
un strălucit doctorat la Johns Hopkins University) și specialist de
marcă în domeniul hispanisticii, Robert ter Horst (n. 1929) a făcut în-
totdeauna lucrurile în care a crezut, ştiind să rămână mereu
aproape de marea literatură. Dar și de discipolii săi. Dovadă – dacă
era nevoie de aşa ceva – volumul acesta, Studies in Honor of Robert
ter Horst, publicat de Transformative Studies Institute Press, la New
York, în condiţii grafice deosebite, incluzând și câteva fotografii ine-
dite, un soi de neașteptată arhivă vizuală, ce oferă cititorului și sur-
priza de a pătrunde (și) în intimitatea vieţii cotidiene a profesorului
ter Horst.

Impus rapid atenţiei cercurilor intelectuale nord-americane (și
nu numai!), după publicarea strălucitei sale cărţi despre Secolul de
Aus spaniol și dramaturgia acestuia, Calderón. The Secular Plays
(1982), care demonstrează nu doar deplina cunoaștere a epocii și a
contextului socio-istoric în care se afirmă autorul Vieţii e vis, ci și o
remarcabilă artă a interpretării și o uluitoare intuiţie comparatistă,
întotdeauna susţinută de datele textului, Robert ter Horst uimește
(și convinge!) din nou, în anul 2003. Acum, el devine centrul dezba-
terii academice (și comparatiste) din Statele Unite, odată cu apari-
ţia volumului intitulat The Fortunes of the Novel. A Study in the
Transposition of a Genre. Desigur, încercarea lui ter Horst de a defini
romanul și de a clarifica evoluţia acestuia în perioada secolelor XVI
– XIX nu e unică, fiind bine cunoscute, mai ales în spaţiul de limbă
engleză, demersurile lui Ian Watt (The Rise of the Novel. Studies in
Defoe, Richardson and Fielding) sau Michael McKeon (The Origins of
the English Novel, 1600 – 1740). Ipoteza centrală a lui Watt este că
doar odată cu scrierile lui Defoe, Richardson și Fielding putem vorbi
despre realismul formal și de conţinut al romanului englez. Impor-
tantă este, în acest context, impunerea individualismului într-o
lume a cărei imagine (și viziune globală!) era influenţată de zorii ca-
pitalismului industrial și de răspândirea în Europa a protestantis-
mului, mai cu seamă în formele sale calviniste și puritane. La rândul
său, MeKeon subliniază, pe de o parte, că în cazul romancierilor pre-
cum Fielding putem vorbi despre o accentuare a tradiţiei anti-indi-
vidualiste și idealiste a vechii forme narative a romanţului
(„romance”), iar pe de alta, că există numeroase trăsături ale unui
realism formal și în naraţiunile antice sau medievale, precum și o

Rodica Grigore

frecventă apariţie a temei erotice și a idealizării vechii aristocraţii.
Pentru McKeon, genul e determinat de uzul ca atare, fiind legat de
moduri de percepţie și evaluare mai complexe decât acelea care se
limitează strict la universul literaturii. Watt își susţine punctul de
vedere cu privire la roman ca formă literară diferenţiind noul dis-
cus de proza epocilor anterioare, în vreme ce McKeon interpretează
în mod diferit termeni precum „romance” și „history”, subliniind
evoluţia sinuoasă a celui dintâi ţinând seama de problema reflec-
tării adevărului în textul scris, pusă mereu în opoziţie cu problema
valorii estetice. De aici și semnificaţia nouă a conceptului de
„onoare”, care ar conduce, în opinia autorului citat, la impunerea
unei ideologii sociale bazate pe concepţia de clasă, dar înţeleasă di-
ferit faţă de vechea ideologie aristocratică, ce se întemeia pe statu-
tul predeterminat.

În Fortunes of the Novel, Robert ter Horst demonstrează capaci-
tatea de a sintetiza ideile cercetătorilor anteriori, dar și de a for-
mula, subtil, o nouă teorie a romanului. Fără să excludă complet
sugestiile făcute de alţi cercetători ai fenomenului, el se distinge
prin persuasiune și prin excelentele sugestii de lectură, în faţa că-
rora cititorul nu poate rămâne indiferent. Astfel, după părerea sa,
originile romanului (de reţinut pluralul!) trebuie căutate în fenome-
nul complex al transformării poeziei în proză, fapt ce poate fi anali-
zat mai ales în cadrul textelor picarești de secol XVI. Iar pornind de
aici, din epoca barocului (pe drept cuvânt numită Epoca de Aur a
culturii spaniole), ter Horst construiește un complex sistem de opo-
ziţii binare și de trimiteri, aluzii și citate pentru a face legătura cu o
altă epocă esenţială pentru dezvoltarea prozei europene, și anume
scrierile secolului al XIX-lea, în primul rând cele de limbă engleză;
autorul folosește termenul de „fortune” pentru a defini aceste
transformări. În acest fel, cartea lui Robert ter Horst despre evolu-
ţia romanului poate fi privită și ca o metaforă extinsă, romanul în-
suși devenind personajul central al unei naraţiuni de formare și fiind
considerat (și interpretat) drept un soi de creatură misterioasă ce își
are obârșiile în marea poezie tocmai pentru a putea supravieţui
unei epoci pline de provocări neobișnuite (ascensiunea capitalis-
mului, revoluţia industrială) și pentru a defini, în acest fel (adică prin
intermediul unui alt tip de discurs literar), o eră nouă. Iar în spatele
tuturor acestor dezvoltări stă, mereu, deși de fiecare dată altfel, no-
rocul, această zeitate atât de frecvent invocată în literatura și arta
Renașterii și de lipsa căruia se plâng mai mereu protagoniștii prozei
picarești. Sigur, norocul poate desemna prosperitatea la care se
ajunge prin jocul hazardului, dar, la fel de bine, și evoluţiile ne-
așteptate ce însoţesc dezvoltarea (implicit, iniţierea) oricărei fiinţe
umane sau chiar îndestularea cuiva ca urmare a înţelegerii mersu-
lui lumii și a racordării la ritmurile unui univers aflat în schimbare.
Accident, incident, noroc, avuţie devin, deci, elementele pe care se
sprijină sistemul teoretic al lui Robert ter Horst. După cum observă
autorul, cercetătorii englezi au respins de multă vreme influenţa lui
Cervantes în ceea ce privește nașterea romanului modern, o eroare
capitală pe care el încearcă s-o corecteze, câtă vreme romanul eu-
ropean este, în cel mai înalt grad, o translaţie a metodei autorului
lui Don Quijote, care a funcţionat în toate spaţiile culturale impor-
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tante. Iar opera lui Miguel de Cervantes e înţealesă, așadar, drept
spaţiul privilegiat ce conţine atât germenii propriei sale evoluţii
creatoare, cât și sinteza întregii moșteniri culturale a predecesorilor
săi spanioli, mai cu seamă a lui Mateo Alemán (autorul lui Guzmán
de Alfarache) și a autorului lui Lazarillo de Tormes. Nu întâmplător
Don Quijote vorbește de atâtea ori despre lumea armelor și cea a li-
terelor, evidenţiind rolul poeziei, fiind vorba, în acest caz, despre o
transpunere a ideilor lui Cervantes însuși la nivelul textului roma-
nesc. Iar concluzia la care ajunge Robert ter Horst este că dezvolta-
rea romanului european trebuie privită în corelaţie cu proza
(pre)modernă de limbă spaniolă, mai precis cu textele picarești, în
primul rând ţinând seama de dialectica dintre poezie (înţeleasă atât
ca fenomen literar, cât și moral) și profunda implicare a oamenilor
începutului Veacului de Aur în probleme financiare concrete ce le
defineau existenţa în termeni de câștig sau pierdere, activitate nu-
mită acum economie, însă care, pe atunci, primea numele peiorativ
de lăcomie... Profesorul ter Horst nu insistă pe necesitatea impu-
nerii unui sistem al literaturii mondiale, așa cum procedează Clau-
dio Guillén sau Franco Moretti, deși acest studiu al său a fost
considerat de numeroși exegeţi o expresie a legăturilor sistemice
dintre societate și cultură (și care se stabilesc între mai multe spa-
ţii culturale) mai ales odată cu perioada Renașterii. În fond, miza e
mai importantă, privită în această perspectivă, decât în cazul lui
Guillén sau Moretti, deși poate părea la prima vedere mai puţin utilă
din punct de vedere analitic, dar cu siguranţă mult mai generoasă
cu interpretarea și cu eventualele sugestii de dezvoltare a acestor
idei – care pot fi ușor aplicate și la nivelul altor epoci sau spaţii cul-
turale. Studiul lui ter Horst, la fel ca toate textele pe care le-a publi-
cat dau aripi imaginaţiei și provoacă în permanenţă analiza
comparatistă, mai ales în cazul celor pasionaţi de literatura engleză
și de cea spaniolă.

Așa s-a întâmplat și în cazul cercetătorilor care au participat la
realizarea volumului omagial care-i este dedicat, și care cuprinde o
selecţie de studii și eseuri, veritabile exerciţii de critică și teorie li-
terară, ce răspund sau nuanţează multe dintre ideile profesorului.
Textele sunt semnate de William R. Blue (Travelling in the Comedia),
Edward H. Friedman (Self-Examination and Re-Creation in Early Mo-
dern Spanish Poetry), Maria Antonia Garcés (The Captive as Ethno-
grapher), Patricia Kenworthy („La dama duende” and the „Reversible”
Corral Stage), Kirsten F. Nigro (Antigone on the Border), Adrián Pérez
Melgosa (Toward an Epistemology of Enchantment), Diana de Armas
Wilson (The Translator’s Translator), Florence Byham Weinberg (As-
pects of Symbolism in La Celestina), Ali Shehzad Zaidi (The Futuristic
Arc of Early American Literature), Eleanor ter Horst și Randolph D.
Pope. Diferite ca factură și structură, acoperind arii diverse, de la
proza lui Cervantes sau dramaturgia barocă a lui Pedro Calderón de
la Barca și până la teatrul latino-american contemporan sau aspecte
ale literaturii nord-americane ori probleme ale traducerii literare,
aceste texte se dovedesc, însă, a fi ceva mai mult decât o antologie
de studii menite a omagia personalitatea unui fost profesor sau
apreciat coleg. În primul rând datorită capacităţii analitice şi inter-
pretative a autorilor (cu toţii profesori de literatură comparată la
prestigioase universităţi din S.U.A.), care e dublată de fiecare dată
de cunoaşterea în profunzime a tuturor aspectelor abordate; iar
apoi deoarece cartea de faţă oferă cititorului, în mod indirect, ca
într-un uimitor proces de reflectare în oglinzi paralele, un inedit por-
tret de cărturar recompus din perspectiva discipolilor săi, un cărtu-
rar care a dorit, a ştiut şi a reuşit să rămână mereu fidel marii
literaturi. 

Se remarcă textul semnat de Eleanor ter Horst, fiica profesorului
(ea însăși specialistă în literatura barocului spaniol și european),
care, în The Conjugations of Don Juan, intră într-un extraordinar dia-

log livresc cu tatăl său, raportându-se, nu o dată pentru a se dista-
nţa, la concluziile câtorva dintre studiile acestuia dedicate mitului
lui Don Juan. Impusă în cultura universală de Tirso de Molina, prin
piesa El burlador de Sevilla (Seducătorul din Sevilla, 1630), figura lui
Don Juan va fi preluată ulterior de Molière, iar apoi, aproape un
secol mai târziu, de Antonio Zamora prin El convidado de piedra (Oas-
petele de piatră) şi de Espronceda în El estudiante de Salamanca (Stu-
dentul din Salamanca), protagonistul reprezentând mereu un
adevărat seducător, uneori chiar un geniu al răului şi al distrugerii.
Abia în piesa lui José Zorilla, Don Juan Tenorio (1844), Don Juan pri-
meşte noi atribute, specifice epocii romantice. Dacă în teatrul baroc
al lui Tirso de Molina, Don Juan era un tânăr andaluz frumos, sen-
zual şi libertin, un seducător înnăscut, mincinos şi instabil, dacă la
Zamora e un neînfricat spadasin şi un fanfaron uşor superficial, José
de Espronceda face din el un tip anarhic, exaltat şi sfidător. Dar,
odată cu Zorilla, Don Juan va fi absolvit de pedeapsa cu moartea,
pentru că e capabil să aibă sentimente profunde, să se îndrăgos-
tească. Romantismul îl modelează pe Don Juan în maniera sa, înfă-
ţişându-l drept un spirit aşteptând ca divinitatea să se încarneze
într-o femeie care să îl înţeleagă şi să-l facă fericit, asta deoarece nu
şi-a pierdut încă vanitatea rousseau-istă de a se considera un prin-
cipe exilat, născut liber, dar căzut în sclavie, prădat de coroana sa şi
pe care omenirea e datoare să-l repună cât mai curând în drepturi,
după cum consideră Ramiro de Maeztu. Şi întreaga lume va fi a lui,
cu o condiţie: să nu creadă în dragoste. Însă de la romantism în-
coace, Don Juan – nu numai cel spaniol, căci nu trebuie să uităm ex-
celentul poem Don Juan, al lui Byron – se îndrăgosteşte. Ceea ce
înseamnă neşansa lui (plus, desigur un succes dramatic!), dar nu şi
idealul său, aşa cum critica literară a afirmat nu o dată. Şi totuşi,
aici e frumuseţea supremă a creaţiilor dedicate lui Don Juan de la
Zorilla şi până la literatura secolului al XX-le: el întâlneşte un per-
sonaj feminin, făptură misterioasă, care îi va schimba felul de a privi
viaţa.

Un alt text excelent este semnat de Randolph D. Pope, The Mute
Testimony of Portraits in Pedro Calderón de la Barca’s and Miguel de
Unamuno’s Work. Autorul compară opera celor doi autori din per-
spectiva detaliilor artistice care le marchează textele reprezenta-
tive, fie că e vorba despre portrete, sculpturi, lecturi sau alte
elemente speculare. În felul acesta, rolul artei și semnificaţiile im-
aginii artistului dobândesc o nouă consistenţă și pun într-o lumină
neașteptată texte care, altfel, păreau cunoscute cititorilor familia-
rizaţi cu domeniul hispanic. În celebrul prolog al părţii a doua a lui
Don Quijote, Cervantes îşi anunţa cititorii că romanul avea să se în-
cheie cu moartea protagonistului, aspect interpretat de majorita-
tea criticilor ca un excelent exemplu de dezamăgire barocă
(„desengaño”) iar pe de altă parte, ca o deplină acceptare din partea
autorului a propriului destin, dar şi o profunda înţelegere a locului
pe care l-a deţinut – îl deţine(a) – în univers. Însă Cervantes, fapt
mai puţin remarcat, a subliniat că, prin acest final (ca şi prin de-
mersul său, ca autor, din prolog), a dat replica cea mai adecvată in-
truziunii lui Alonso Fernandez de Avellaneda (pseudonimul sub care
fusese publicată falsa continuare a lui Don Quijote) în spaţiul său li-
terar. Exact din acest punct şi tocmai de la această subtilă strategie
impusă încă din Secolul de Aur porneşte Miguel de Unamuno în
Ceaţă (Niebla, 1914), făcând, însă, şi un necesar pas înainte, în sen-
sul că, în cartea sa, subintitulată „nivola” (riman), el însuşi, ca autor,
este inclus în chiar textul narativ, prezentat fiind, într-o celebră şi
mult discutată secvenţă, discutând aprins cu Augusto Pérez, căruia
îi dezvăluie, în final, că nu e decât un personaj dintr-o carte scrisă
chiar de Miguel de Unamuno, şi că, prin urmare, nu se poate sinu-
cide, aşa cum bietul Augusto, personajul dezamăgit în dragoste,
dorea să facă, deoarece deciziile de acest gen aparţin autorului, nu
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fiinţelor de hârtie. Problemele acestea sunt abordate, însă, de scriitorul spaniol, şi în alte texte, mai cu seamă în Cum se face un roman,
unde se vede clar că protagonistul – cu note accentuat autobiografice – se teme doar de faptul că numai prin actul scrierii şi al lec-
turii poate înfrânge moartea. Căci marea teamă a întregii opere a lui Miguel de Unamuno aceasta este, cu variaţiunile de rigoare: ati-
tudinea omului în faţa morţii şi tendinţa de a căuta mereu modalitatea de a atinge nemurirea, aspect prezent şi în Viaţa lui Don Quijote
şi Sancho, eseu din perspectiva căruia pot fi citite numeroase alte scrieri ale sale, de la San Manuel Bueno, martir la Ceaţă. Acesta e locul
geometric unde opera lui Unamuno se întâlnește, doar aparent paradoxal, cu construcţia barocă a lui Calderón, dar și momentul
când personajul unui roman modern poate tinde să se transforme, chiar și fără să realizeze până la capăt, într-un nou și tragic Se-
gismundo, incapabil să mai traseze o linie clară de demarcaţie între viaţă și vis.

Situându-se cumva de-a dreptul „la întretăierea culturilor şi sensibilităţilor”, cartea dedicată profesorului Robert ter Horst are
darul de a rosti simplu şi convingător multe adevăruri, de a deschide cititorului (şi) drumuri mai puţin umblate, dar şi de a surprinde,
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chiar şi în cazul capodoperelor literaturii hispane (sau mai exact spus tocmai în cazul lor!) acele elemente care, în ciuda numeroase-
lor studii care le-au fost dedicate anterior, au scăpat în general interpreţilor. Căci perspectivele sunt întotdeauna proaspete şi cuce-
ritoare, iar rigoarea academică nu cade niciodată în ariditate sau exces de sursologie. De aceea, cartea se citeşte de-a dreptul pe
nerăsuflate, asemenea unui minunat roman ce depune mărturie, indirect, în fiecare pagină, despre fascinanta aventură spirituală a
unui om de cultură convins, asemenea lui Balzac, chiar dacă trăind într-o altă eră, că „misiunea artei nu e aceea de a copia natura, ci
de a o exprima.”                   
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Mircea Anghelescu și-a tipărit ediţia a doua a volumului con-
sacrat Mistificţiunilor în anul 2016; în 2017, profesoara universitară
Ana Olos, specializată în limba și literatura engleză, rareori ieșind
în public și ca poetă, îi devine complice-ilustrator al incursiunilor is-
toricului literar, publicând volumul bilingv Versuri de circumstanţă,
plagiate și mici însăilări/Circumstantial Poems, Plagiaries and Versifi-
cations, cu o prefaţă (Quod Licet) de Lidia Vianu, text scris, de fapt, în
2011 și însoţind, în 2014, o versiune electronică a versurilor poetei
(Contemporary Literature Press). Scriind în engleză și auto-tradu-
cându-se în limba română, Ana Olos ridică, prin versurile sale, che-
stiuni a căror punere în ecuaţie teoretică, coroborate celor ale
mistificţionalizării, sugerează noi orbite ale interpretării. O primă
notificare aparţine chiar Lidiei Vianu: „Scrierea de poezie într-o limbă
care nu este cea maternă are avantaje și dezavantaje. Așa cum scria cu
atâta pertinenţă Ioana Ieronim – o altă poetă româncă scriind poezie în
engleză: limba engleză îl face pe poetul român să ia distanţă faţă de
sine. Limba engleză poate fi o oglindă a minţii cuiva. Aceeași limbă, în-
sușită la o vârstă mai fragedă sau mai coaptă, te îndeamnă să te joci cu
ea, să folosești cunoașterea paradigmelor gramaticale în mod creator.
Acest lucru poate deveni ușor un dezavantaj, de vreme ce e dificil să in-
ovezi într-o limbă care nu este a ta. E sigur că vorbitorul nativ te va taxa
cu încruntare. QQuuoodd  lliicceett  JJoovvii... […]

Profesorii de engleză din ţările unde ea nu este limba vorbită –
oricât de tare ar încerca să stăpânească limba de adopţie – vor rămâne
mereu outsideri. Puţini sunt aceia care au curajul și tăria să se despartă
de limba lor maternă și să urmeze exemplul lui Joseph Conrad, deve-
nind englezi în toate cele.

Tocmai de aceea, Ana Olos aparţine unui spaţiu corcit, încălecând
ambele limbi deodată. Ea scrie poeme în engleză pentru că engleza i-a
însoţit timp de o viaţă gândirea: de cititor, de profesor, autor de cărţi di-
dactice sau călător. Poezia ei în engleză e urmarea firească a profesiei,
lecturilor, sensibilităţii, modelate de ani lungi de ucenicie.

În timp ce scriu aceste rânduri mă obsedează doar o scurtă în-
trebare: Cine o va citi?

Sau mai degrabă: Poate oare ca această carte să fie acceptată de
«centrul» Imperiului de Limbă Engleză?”.

Vom traduce și noi unele din cuvintele Lidiei Vianu, într-o gra-
matică paralelă și, totuși, alta. Dacă inducţiile unei limbi străine ge-
nerează „distanţă faţă de sine”, aceasta nu poate însemna decât
detașare de propria interioritate întrucât, din moment ce ideile
(gândirea) pot prinde viaţă și într-un alt corp lexical, trăirile, ca si-

mţire rezonând în acorduri care dezleagă și ne-spusul din cuvinte,
pierd, de regulă, suportul acelor puteri expresive ale pattern-ului
existenţial originar, deci constitutiv: re-construcţia acestuia sau
adopţia altuia sunt aproape de imposibil, excepţia (menţionatul caz
al lui Joseph Conrad) confirmând regula. Pusă în termeni din veci-
nătatea verdictualului încă din prima jumătate a veacului al 20-lea
– în consideraţiile, de pildă, ale lui Madariaga și Walter Benjamin, în
bună măsură pe urmele lui Oswald Spengler, ca proces de expri-
mare, de exteriorizare a unui definibil tip al mentalităţii, al depen-
denţei de acesta –, problematica limbii a înglobat repede, odată cu
atingerea substanţei constituirilor opoziţionale, raporturile identi-
tate/alteritate, naţional/universal, etnicitate/globalizare etc., prin
desfacerea cărora se obţin matricele vii, productive și însemnele
identităţii creaţiilor culturale. În domeniile comunicării și informa-
ţionalului, însă, limba devine limbaj, iar utilizarea acestuia implică
o diagramă, un model raţional. Varianta americană a limbii engleze
a apărut ca necesitate a unei populaţii (încă nu o naţiune) desfășu-
rată ca amalgam, ca mixaj etnic de a comunica direct, exact, clar,
simplu și eficient pe linia informării și a acţiunii, utilizând resursele
deja verificate ale limbii de bază. Internaţionalizarea ei s-a petrecut
cu precădere în veacul din urmă, în consecinţa creșterii prestigiu-
lui/puterii economice, știinţifice, tehnologice și militare a statului în
care alogenul a fost diluat și convertit civilizator (și mai puţin cultu-
ral).

Evident, simplificăm un proces complex, rapid și puternic di-
recţionat, deși nu fără convulsii și nu în absenţa sechelelor unei
prea scurte istorii. De altfel, chiar rapida internaţionalizare a idio-
mului american nu este de fiecare dată, în plan lingvistic, benefică,
de altfel ca și actul simplificării comunicării. Fiindcă – și cu aceasta
revenim la aserţiunile Lidiei Vianu – ce altceva decât eficienţă ra-
pidă, luciditate, raţionament exact și conștienţă întâlnim în consta-
tarea că „engleza” „poate fi o oglindă a minţii cuiva”? Când acest lucru
îl susţine o expertă de talia prefaţatoarei volumului Anei Olos, ale-
gaţiile și, consecutiv, iluziile unora despre excelenţa poetică a limbii
engleze, fără a te afla la adăpostul și în determinarea mentalului
american, sunt simple semne ale încercării de a evada dintr-un eșec
în alt eșec. Dacă nu ești și nu poţi deveni peste noapte englez „în
toate cele”, îţi mai rămâne satisfacţia ca, prin „cunoașterea paradig-
melor gramaticale”, măcar să încerci, ludic, a inova, cu toate că mai
sigură decât reușita este realitatea că „vorbitorul nativ te va taxa cu
încruntare”. Știm, totuși, că desprinderea de identitar, respectiv în-
cercarea de a-ţi deveni propriul alter (proces mizer intentat identi-
tarului), poate fi și o emanaţie a unei subterane cu prea multe
reziduuri și deșeuri; vom opta, cu efortul de a pune între paranteze

Mircea Braga
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și alte înţelesuri, pentru calea mai dreaptă, simplă și necontaminată
pe care poate fi întâlnit și un altul decât cel numit de Lidia Vianu
outsider-ul. Sau, cu o mai redusă proprietate a termenului, am putea
spune că există o dublă ipostaziere a acestuia, în funcţie de natura
provocării care angajează scriitura: pe de o parte, intenţia (aucto-
rială!) de a fi al altei limbi și, pe de alta, de a încerca/a accepta – în
conjuncturi aparte, speciale – o altă expresie a fiinţării proprii.
Aproape de fiecare dată, mai persistă ceva din umbrele concure-
nţialului, orgoliului și ostentaţiei, iar filtrarea experienţei respective
indică prezenţa senzaţiei de corp străin. Motivaţiile, în cel de al doi-
lea caz, se arată a fi multiple, iar nota intenţională rămâne într-un
subsidiar firesc: constrângeri care vin dinspre lucrarea istoriei (lite-
ratura de după 1947 a lui Mircea Eliade, de pildă, nu s-a „cerut”
scrisă în altă limbă), dinspre conjuncturi determinate de profesie și
de preocupări extinse, dinspre împrejurări în care calitatea de a da
expresie și de a-ţi comunica trăirile și gândurile poate fi afirmată, fie
și doar ca aderenţă la resorturile jocului intelectual ș.a.m.d.

De fapt, scriitorul (și părăsim noţiunea de outsider), în majori-
tatea cazurilor, își recunoaște condiţia de intrus, ca parte venită di-
nafară, urmărind nu o adopţie, ci pulsaţiile interiorităţii, ale sinelui
la contactul cu ceea ce este excepţia din întâmplarea pe care o tră-
iește. Într-un interviu acordat, în 2016, lui Stelian Ţurlea, Ana Olos
mărturisește deschis: „Poemele acelea (din volumul amintiti – n.n.)
au fost scrise, cele mai multe, cu ocazia participării la cursuri sau con-
ferinţe peste hotare și în ţară, unde comunicam doar în engleză. De aici
și acel «circumstantial» din titlul volumului. «Baia de limbă» și cu atât
mai mai mult lecturile în limbă străină îţi lasă niște reziduuri în memo-
rie, «prefabricate verbale», în care descoperi o poeticitate neașteptată.
La asta se referă «plagierile» și «versificările». Încercarea de a scrie poe-
zie într-o limbă străină îţi oferă posibilitatea de a fi altfel decât în mod
obișnuit, mai puţin reticent, dar și să te vezi autoironic. Dacă stângăciile
din poezie ar putea fi luate drept licenţe poetice, cu totul alta e când în-
cerci să scrii proză schimbând codul lingvistic, acasă la tine. E un fel de
refugiu/subterfugiu sau, mai degrabă, o plecare fără trup în exil. Deși
am trăit și înregistrat în scris experienţa asta, poate din nevoia de a-mi
privi analitic și mai puţin subiectiv reacţiile faţă de evenimentele coti-
diene, nu am convingerea că ceea ce am scris poate fi considerat lite-
ratură. Și deocamdată nu îndrăznesc să aflu”.

Așadar, autoarea este lucidă și autoironică, formulările pun în
problemă – de data aceasta cu ironie ușor cenzurată – cauzalităţi,
practici și efecte abordabile și sub alte etichete. „Baia de limbă” și re-
ziduurile lecturii, conservând și „prefabricate verbale”, ţin de cel
puţin una dintre dintre faţetele „intertextualităţii”; faptul de a da
măsură ecoului liric într-o altă limbă se menţine, de cele mai multe
ori, în condiţia de „refugiu/subterfugiu”, prin al căror înveliș trans-
pare inadecvarea; actul de creaţie este delabrat atunci când se pe-
trece în staza unei plecări în exil „fără trup”; și, în sfârșit,
incertitudinea, chiar refulată fiind, confiscă nu puţin din mecanis-
mele oricum fragile ale vieţuirii în și întru poezie („poate fi conside-
rat literatură ceea ce am scris?”). Dar, de fapt, venind chiar din
interiorul teoriei traducerii, al teoriei multilingvismului și al variilor
propuneri ale dialogului intercultural, dezvoltate încă în epoca en-
tuziastă a postmodernismului, sigilând totodată și aspiraţia expre-
sivităţii lirice și a consistenţei semnificative a acesteia, Ana Olos știe
foarte bine cât, cum și în ce măsură limba obligă. Ori, mai exact,

dacă există, dacă pot exista fisuri în această măsură. Într-o altă con-
fesiune (care ne este adresată), poeta precizează: „O altă formă de
plagiat ar fi și auto-traducerea...”, după ce, mai înainte, justifica pre-
zenţa în titlul volumului a cuvântului „plagieri” ca marcând intro-
ducerea în textul propriu, pe tipar intertextual, a citatelor
(ghilimetate sau nu, mai extinse sau doar preluate ca sens), extrase
din texte „exotice” (conferinţe, dezbateri, episoade colocviale, chiar
cursuri). Nu termenul „plagiat” este, însă, aici, corect, cum nu este
nici cel de „versificări” (simplu exerciţiu formal), ci – apelând la ter-
minologia lui Mircea Anghelescu – mistificarea (et pour cause, „ar-
tistă”). Și dacă ne raliem ideii că limba engleză funcţionează în
primul rând, cum crede și Lidia Vianu, ca „oglindă a minţii”, deci prin
mediere raţională, atunci sesizăm că „jocul” Anei Olos este și „refu-
giul” emoţiei intelectuale, al vibraţiei pe acest plan la contactul cu
ideile, mai noi sau restructurate, născute din tumultul gândirii deloc
străine de rezonanţe care nu ascund atașamentul simţirii, cel emo-
tiv.

Doar că, la adăpostul „refugiului”, Ana Olos performează, rea-
lizând ceea ce am putea numi o „mistificare multiplă”, un lanţ de
mistificări. Prima dintre acestea ar fi, deci, convocarea altei limbi
decât cea nativă, iar a doua, exerciţiul pe o temă dată, pretextul și
pre-textul (plagiatul... mărturisit). Un poem intitulat Călătorie și geo-
pol-etică (declarat în subtitlu ca „versificându-l pe Ihab Hassan cu per-
misiunea sa”) nu reface, bunăoară, celebrul tablou al negării
modernităţii prin clauzele postmodernităţii (ne aducem aminte că,
în jurul anului 1960, Ihab Hassan fusese vârful de lance al noii orien-
tări), ci desfășoară perspectiva în extensia dată de înţelegerea poe-
tei: profesorul american de origine arabă încercuia mișcarea de
opoziţie a noilor forme, declinate ca oboseală în faţa unei realităţi
„gravidă-n metafore”, pentru a circumscrie o alta, cea a „condiţiei glo-
bale / hibridă-ntâmplătoare / deșeul ni-e desertul. / Lumea Nouă o-
nvaţă / pe-o Evropă – babă bolnavă / cum și ce e să facă / atentă la
ravagii / când se ciocnesc culturi / pot teoretiza / pe de o parte asana /
de alta coloniza”. Scriitura, fragmentată și intenţionat ternă, este
postmodernă, dar rarefiată prin derizoriu (cum este până și grafia
cărţii sale, tehnoredactată în forma unei scanări de dactilogramă,
„arhaică” în raport cu tehnologia de ultimă oră). Alte poezii „versi-
fică” idei ale lingvistului american Eugen Nida, ale scriitoarea cana-
diene Margaret Atwood, iar în Încercare eșuată de-a zidi un turn
suntem tentaţi a-l aminti pe George Steiner. Provocările altor texte
au venit dinspre discuţiile din cadrul cursurilor de vară de la Ottawa,
de pe Coasta de Vest, de la Belgrad și de la Stâna de Vară, volumul
cuprinzând și secţiunile Ilustrate din Londra sau Varia, precum și un
„joc” parodic dialogat, Bucăţi și fragmente, hălci și lanţuri, sprijinit pe
omofonia din limba engleză dintre „canon” (canonul literar) și „can-
non” (tun).

Or, după cum a subliniat și Mircea Anghelescu, mistificarea
este atașabilă falsului penalizabil doar în funcţie de direcţia finali-
zării, când aceasta induce, premeditat, un neadevăr. Pe suport „teh-
nic”, mistificarea (conștientă sau nu) are efecte care se pot subsuma
intenţiei sau vocaţiei de a nu părăsi spaţiul esteticului: o altă limbă
deschide calea comunicării prin vibraţia artistică; autotraducerea
reprezintă o adaptare expresivă a semnificaţiilor ca dublet lingvis-
tic; convocarea unor sintagme ori fragmente de corpuri textuale
deja existente este un indice al consensului și al corespondenţelor
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pe o axă a înţelegerii și a definirii generalului etc. Nu suntem nici înafara dorinţei de relaxare și chiar de evadare: prin „versificările”
sale, Ana Olos părăsește aria disciplinară, realiniind „refugiul” în poezie la „subterfugiul” vizitării prin idee și simţire a orizontului
existenţial al zilelor noastre. Cadrul nu iese din liniaritatea obișnuinţei și a rutinei, de la banalul călătoriei la camera de hotel asep-
tică și depersonalizată, de la sugestia „bibliotecii” însoţitoare (seara te poţi relaxa citindu-l pe Foucault...) la reîntâlnirea cu aproape
întotdeauna aceleași figuri venite de pe alte meridiane, de la tipicul organizatoric la controversele mai mult sau mai puţin interesante,
de la anostul unor conferinţe la discuţiile degajate și neprotocolare din „timpul liber”. An de an, însă, diagrama disciplinară a dezba-
terilor suferă o distorsiune, tulburată de faptul că nu mai poate fi comprimată în sine pe traiectul informaţie-dezbatere-sinteză, în
structurile care i-au conferit stabilitate și (relativă) autonomie știinţifică. Aplicată spiritualităţii, deconstrucţia fenomenologică, ase-
meni hermeneuticii sintetizatoare prin închiderea cercului, garanţi ai specializării, devin nesemnificative în condiţiile afirmării unei
cauzalităţi care aruncă formele într-un alt bazin al semnificaţiilor, extins și esenţial. Asemeni fizicianului, care vede în universul cu-
antic imaginea întregului cosmos (și invers), cel specializat în problematica artei și a culturii trăiește nu o simplă „noutate” de cadru,
ci situaţia dilatării obiectului care, în felul acesta, părăsește limitările inerente disciplinei. E o schimbare de paradigmă (acum îndea-
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juns teoretizată), alimentată de ciocnirea, de confruntarea culturilor, de instalarea tendinţei – de sorginte holistică – de a constata
descompunerea identitarului ca necesitate. E ceea ce Ana Olos refuză, afirmând că, prin dispariţia particularităţilor, evantaiul sem-
nificaţiilor este reductibil la condiţia omului-copie, întrutotul uniformizat: „Sunt global / deci sunt nimeni anume”. Poate fi vorba des-
pre un Sfârșit de ev, când doar un „suflet străvechi [mai] dansează în ploaie”, când iubirea, care înseamnă armonia lui „doi”, cade în ciclul
singular, solitar al lui „unu”: „Descântecele de dragoste n-au niciun efect / când n-ai habar de arta iubirii / și chiar de-ai avea, prins în plasa
/ nevoilor firii / găsești pe alcineva – alt mister – / când n-ai timp să prevezi o urmare / ce vrăji mai pot fi funcţionale / să treci peste un gol
/ mai adânc decât abisul / ce vrăji ar putea întoarce / pe cineva pierdut / de la-nceput? / Așa că n-are rost să reciţi vorbe / și să faci gesturile
de rigoare / căci rămâi cum ai fost // singur-singurel prin urmare” (Traducând descântece de dragoste).

Mai există și întrebarea: Holismul poate fi o ameninţare sau o refacere? În absenţa răspunsului, oracolul lasă și el suspendată
plasa întrebărilor care i se pun, nerostind cuvintele „despre cele ce-or fi în curând / și după moarte” (Întrebând-o pe Pythia despre viitor).
Poezia Anei Olos indică un model de conjugare a intelectualităţii cu simţirea, în acest sens luciditatea refuzând mistificarea. E o poe-
zie care preia, prin capacitatate de translare nemediată, sonorităţile și iluziile unui prezent a cărui necunoaștere de sine nu este ega-
lată decât de „uitarea” a ceea ce a fost și de ignorarea celor ce vor fi.
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Goethe ocupă un loc aparte, unul special în biografia
intelectuală a lui Noica. În galeria afinităţilor (s)elective, el stă
cumva alături de Platon, Aristotel, Kant sau Hegel, chiar dacă
gînditorul de la Păltiniş nu a aflat în el un filosof. Pentru deve-
nirea sa spirituală însă scriitorul german a fost, cum ar spune Al.
Surdu, o piatră de poticnire. După cum tot Goethe pare să fi în-
semnat o paradigmă a ceea ce trebuie contestat, un model ma-
ximal prin forţa cu care te atrage şi, dacă ai norocul, te poate
modela, un creator de care nu vrei pentru că e aproape imposi-
bil să te desparţi.

Şi totuşi, Constantin Noica a scris un eseu intitulat Des-
părţirea de Goethe1. Este o carte care, iniţial, s-a numit Anti-Go-
ethe, cum aflăm din jurnalul de idei al filosofului, şi din care s-au
păstrat, după cum ne-a mărturisit şi nouă prin 1981, doar trei
capitole din cele zece cîte a avut, restul s-au pierdut cînd a fost
în puşcărie. Iar din cele trei, doar două alcătuiesc Despărţirea de
Goethe, cealaltă parte nepotrivindu-se cu întregul. Ne referim
aici la ediţia princeps, mai puţin la cea de-a doua ediţie, care
mai cuprinde şi două părţi recuperate după 1990.

Din Goethe-le scris în jurul anului 1950, a rămas deci
doar o parte, un holomer, să zicem. Întrebarea este dacă în
forma de acum subzistă, virtual, întregul conceput atunci. 

Titlul lui Noica este şi o capcană pentru cel ce citeşte
eseul, e un titlu mai degrabă publicitar, bun de reclamă, unul
care acroşează posibilul lector şi-i oferă sentimentul că a dat
peste o carte-bombă. Nu prea diferit era modul în care proceda,
uneori, şi prietenul său Cioran, atunci cînd alegea titlul pe care
să-l dea unei cărţi: formula cîteva variante şi le vîra sub nas chel-
nerului de la restaurant, apoi îl întreba la care dintre ele s-ar
opri, care titlu îi place cel mai mult. Răşinăreanul nostru făcea,
fără să ştie, marketing de piaţă, tot aşa cum monsieur Jourdain
făcea proză fără să aibă habar de ea.

Despărţirea de Goethe este, aşadar, o alcătuire de cu-
vinte care vinde bine cartea şi care, prin aparenţele sale, dă sa-
tisfacţie maximă unui cititor curios. De Goethe, a spus-o şi
Alexandru Paleologu2, nu te poţi despărţi, dacă ai avut şansa,
desigur, să ajungi la el, adică în miezul operei sale. Nu te poţi
despărţi, oricît ai încerca, iar dacă chiar vrei să te desparţi sau
să te îndepărtezi de un autor, de un autor mare cum este Go-
ethe, şi asta după ce ai asimilat seva din fibra operei sale, atunci
eşti obligat să împarţi ceva, şi nu puţin, cu el. Adio, dar rămîn
cu tine, cum spune un titlu de film banal.

Dacă Goethe e autorul care nu poate fi citit decît în în-
tregime, asta şi pentru că fiecare operă a lui are puterea între-
gului, atunci e posibil ca în părţile lui Noica despre Goethe să
dăm, şi aici, după acelaşi model, peste întregul construcţiei ini-
ţiale.

Nu o devoţiune muzeală e ceea ce întreprinde Noica în

eseul său, după cum, pentru a-l parafraza din nou, nu este nici
vreo reabilitare ca replică la tendinţa de mumificare a operei go-
etheene. 

Noica a fost sedus de scrierile lui Goethe, fie că e vorba
de poezie, de teatru, de ştiinţă sau de corespondenţă ori con-
vorbiri, toate însă fără un sens secund sau un joc secund. Căci
Goethe este „un maximum uman fără filosofie”, spune Noica. Cu
toate acestea, a fost atît de mult fascinat de metafizica impli-
cită a operei goetheene, încît se simte că i-a fost puţin teamă să
nu-şi piardă mai orice urmă de identitate. Farmecul deplinătă-
ţii goetheene e irezistibil, te cucereşte şi te modelează, te anu-
lează chiar ca ins metafizic, te face, cum spune şi Noica, să nu ai
altă reţinere în afara celei că el nu are decît dreptate. 

Dacă Noica vede în Goethe umanitatea, o face şi pen-
tru a ne îndemna să înţelegem că după el a venit potopul pe
care monstrul şi grandiosul german nu-l mai putea înfrunta. Nu
potopul firii avea să vină, ci potopul omului, adică matematis-
mul, istorismul, conştiinţa istorică, disoluţia dată de devenirea is-
torică, un sens pe care, din păcate, Goethe nu-l avea. 

Lucrul acesta, veţi spune, i se întîmplă într-un fel ori-
cărui mare creator, pe care posteritatea poate să nu-l comple-
teze şi nici să-l infirme, ci să-i închidă aproape orice fantă a
orizontului comprehensiv.

Noica nu i-a putut ierta lui Goethe atitudinea marcat
negativă faţă de istorie. O altă ordine istorică avea să se desfă-
şoare după el odată cu istorismul, cu conştiinţa devenirii isto-
rice în plan politic, cu binomul dat de ştiinţă şi tehnic, cu
„declinul calului şi sfîrşitul civilizaţiei pe bază de roată”, cum
concluziona Noica.

Autorul lui Faust, aflăm din Noica, „a trăit ceva şi a teo-
retizat altceva; «ce trăieşti e mai bun decît ce scrii», i-au spus-o
chiar contemporanii săi”. E aici uşor de recunoscut acel adagiu
după care mai întîi trebuie să trăieşti şi după aceea să filosofezi.

Noica a fost impresionat de Goethe ca fiind singurul
geniu care nu era deosebit de omul obişnuit. L-a citit în original,
şi pentru asta ne trimite la cele 45 de volume ale ediţiei Propy-
läen, l-a comentat cu empatie deloc ascunsă. În multe dintre
meditaţiile sale, gîndul lui Noica zboară la Goethe, mereu îl ia ca
reper valoric şi ca Sfinx. Oare ce ar spune Goethe despre ics sau
despre igrec, se întreabă el mereu cu admiraţie şi nerăbdare.
Rar dai peste vreo poziţie contrară lui Goethe, aşa cum este o
notaţie din acelaşi Jurnal de idei: e locul unde Noica vorbeşte
despre spirit, a cărui logică e aceeaşi cu a anorganicului, şi unde
conchide că organicul este o treaptă între o logică şi alta, după
cum este posibilul construit de Eu, ca la Fichte. După care în-
cheie notiţa: „Deci contra Kant (Critica Judecării), contra Goethe,
Schelling şi filosofia culturii”3. E şi motivul pentru care Despăr-
ţirea de Goethe pare să nu fie, ca titlu, platonic spus, o dreaptă
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numire, căci cartea este de la un capăt la altul un superior exer-
ciţiu de admiraţie, şi nu o contestare prin care exegetul să-i mă-
soare grandoarea autorului, ca să invocăm tot o sugestie
noiciană. 

Numai că nu doar de despărţire, atîta cîtă este, pare a
fi vorba în cartea lui Noica, ci şi de împărţire, cum sugeram, cu
tot ceea ce înseamnă un atare partaj intelectual făcut după un
travaliu de macerare a creaţiei goetheene.

Noica nu se poate despărţi de Goethe pentru că îm-
parte prea multe cu el. Prea multe, dar nu tot, după cum de alt-
fel vom vedea. Dacă Nietzsche a scris un Antichrist, dacă Goethe
a scris un Anti-Moise despre cele cinci cărţi ale acestuia, de ce să
nu scrie şi Noica un Anti-Goethe după ce trece prin opera ger-
manului?

Dezlegarea la care am ajuns pare să fie una mai sim-
plă. Noica nu s-a despărţit parţial de Goethe, ci s-a despărţit de
cuvinte, mai exact de un cuvînt, şi anume: chiar de cuvîntul des-
părţire. 

A te despărţi de despărţire înseamnă a accepta nedes-
părţirea, adică a fi de acord poate total cu ceva sau cu cineva. Cu
toate că ne putem gîndi să ne despărţim de cuvinte, dar, zice
Noica, nu se despart ele ne noi. Avem însă o scăpare, ne bucu-
răm de un privilegiu. Cuvîntul „despărţire” nu este din categoria
celor de care nu ne putem desprinde, şi la ele se referă Noica în
partea finală din Creaţie şi frumos (1973)4.

Sunt însă unele cuvinte, Noica o spune, care ne ajută să
îl înţelegem pe Goethe, cuvinte ca: „petrecere, cumpăt, întru-
chipare, mai ales împieliţare şi ba”. Chiar şi numele omului, cre-
dea Goethe, ascunde în el cel mai superficial dar şi cel mai adînc
lucru.

Noica s-a întîlnit cu Goethe în prima jumătate a seco-
lului trecut, atunci cînd cultura noastră folclorică încerca să
atingă pragul registrului cult5. Autorul lui Faust, conchidea
Noica, prin natura sa lirică, a devenit necesar pentru înţelegerea
culturii româneşti, tot aşa cum secolul lui Eminescu şi Maio-
rescu are nevoie, pentru a fi înţeles, de filosofia lui Schopen-
hauer.

Dacă Goethe ar fi fost contemporan cu Noica, atunci s-
ar fi regăsit în mitologia noastră populară, mult mai mult decît
în cea nibelungică. S-ar fi regăsit în eresurile şi păgînitatea cre-
dinţelor noastre, în simţul artistic al folclorului, în lipsa senti-
mentului tragic, în măsură şi în cumpăt, chiar şi în ceva din
împăcarea dorului, care pare a fi goetheană. 

Şi din nou ne vizitează gîndul nostru de la început: dacă
Goethe e tot, mai puţin istoria şi fizico-matematicile, care sunt
limitele lui, dacă Goethe poate fi pus alături de culturi întregi,
dacă nu doar folclorul nostru, ci cultura românească în întregul
ei are deschidere către Goethe, dacă Goethe ar putea chiar să
ne reprezinte în faţa zeilor ca fiind umanul în cel mai înalt grad,
atunci e limpede că despărţirea lui Noica de el n-ar avea sens şi
că este cu adevărat vorba de o nedespărţire. 

Dar nu o totală nedespărţire, căci lui Goethe îi lipseşte
totuşi ceva: filosofia, cea explicită, şi nu cea implicită. Şi îi mai
lipseşte şi altceva, cum aflăm din Jurnal de idei, îi lipseşte Dum-
nezeu lui Goethe6, ca şi marxismului, adăuga filosoful. Prin
opera şi prin viaţa sa, Goethe întruchipează astfel grandoarea şi
mizeria omului fără filozofie.

„Suntem îmbibaţi de Goethe!”, exclamă Noica. Un Go-
ethe lăuntric se află în fiecare dintre noi, aceasta fiind seducţia
dată de imediatism, o specialitate în care Goethe a triumfat ca
nimeni altul.

Însă în insula filosofiei sistemice, speculative Noica nu
se mai întîlneşte cu Goethe, ci, dimpotrivă, se desparte de el, se
distanţează cu patos şi cu echilibru. Dacă Goethe a fost apolo-
getul devenirii întru devenire, filosofia gînditorului de la Pălti-
niş a încercat să capteze, cum ştim, devenirea întru fiinţă. Iar
prin Despărţirea de Goethe, Noica voia să înfăţişeze occidentali-
lor cum arată o lume fără conştiinţa filosofică, şi asta la un cam-
pion al imediatismului, la un autor care este arhetip al culturii
germane, tot aşa cum este Homer pentru greci, Dante Aligheri
pentru italieni, W. Shakespeare pentru englezi, Eminescu pentru
români şi poate Cervantes pentru spanioli. Mai puţin în Franţa,
spunea Noica, nu întîlnim se pare un atare arhetip cultural7. Şi
totuşi, spunem noi, nu cumva unul dintre Hugo, Dumas sau
Baudelaire să îşi poate revendica, probabil, un astfel de titlu, fie
doar şi parţial?!

Chiar dacă opera lui Goethe nu are conştiinţa filoso-
fică, el nu-i mai puţin admirabil sau iubit. Noica aminteşte însă
şi condiţia: numai dacă natura, imediatul şi graţia sunt cu el. Şi
confruntîndu-l pe Goethe cu prima jumătate a veacului trecut,
filosoful de la Păltiniş judeca întrucîtva melancolic: „Faust nu
mai este. Lui i-ar fi trebuit o bună întîlnire cu gîndirea specula-
tivă”, căci altfel riscă să fie mort spiritualiceşte.

Ne-au mai atras însă atenţia, pentru accentele lor uşor
diferite, şi cele cinci valori ale tinereţii goetheene, o structură
pentadică unde Noica ne indică o anume deosebire sau dife-
renţiere faţă de Goethe. Cele cinci valori asupra cărora se
opreşte sunt: bucuria, sănătatea, înţelepciunea, productivitatea şi
nemurirea.

Şi aici, Noica trăieşte din împărţirea cu Goethe a valo-
rilor tinereţii. Nu a tuturor şi nu întru-totul, lăsînd astfel loc, ca
un fel de impresie artistică, şi pentru clipe de despărţire.

Prin hermeneutica pe care o face tinereţii goetheene,
Noica pare că trăieşte încă o dată propria-i tinereţe deopotrivă
fizică şi metafizică. E drept că Noica septuagenarul e într-un fel
diferit de Noica interbelicul. Cînd scria Anti-Goethe, la jumăta-
tea veacului trecut, Noica avea vreo patru decenii de viaţă. Era,
după propriile-i calcule, în perioada celei de-a doua maturităţi.
La Păltiniş, cînd publică Despărţirea de Goethe, Noica trăia far-
mecul discret al celei de-a treia maturităţii, a maturităţii de-
pline. 

Dacă lui Goethe nu-i prea plăceau tinerii care veneau la
el pentru că arătau palizi, aveau pieptul îngust şi purtau oche-
lari de vedere, în schimb, Noica nu doar că visa o anume şcoală
filosofică pentru omul tînăr, ci se lăsa înconjurat de tineri pe
care, ca antrenor, voia să-i modeleze în cultura de performanţă.
Unii dintre tinerii ce i-au trecut pragul cămăruţei sale din Pălti-
niş au visat să-i devină discipoli, ceea ce nu s-a întîmplat decît cu
unul dintre ei, cel care, acum, încearcă să preia ştafeta din mîna
maestrului. Ne gîndim la încercarea în filosofia pentadică a lui
Alexandru Surdu. 

Şi tot drept este că, pentru Noica septuagenarul, tine-
reţea nu se reducea atît de strict la un număr mic de ani sau la
un „şirag de dinţi tineri”, poate singurul lucru pe care-l invidia
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bătrînul Goethe. Chiar dacă simţul comun admite că înţelep-
ciunea vine îmbătrînind, în fapt, odată cu trecerea anilor, spune
Goethe, omul face eforturi să se menţină atît de înţelept pe cît
a fost. 

După Noica, însă, nu eşti tînăr deplin dacă nu ai per-
formanţă spirituală, una e-adevărat care creşte în altitudine
odată cu înaintarea în vîrstă. Numai aşa poţi da seama de lu-
crările din a doua sau a treia maturitate. 

La o întîlnire cu studenţii filologiei bucureştene, cînd
cineva a întrebat ce şanse are cel repartizat în nu ştiu ce cătun,
poate chiar fără curent electric, Noica i-a răspuns că are mari
şanse dacă îşi ia cu el un geamantan cu cărţi. Tot la tineretul
universitar se gîndea dezamăgit, prin 1970, cînd amintea de
„ciobănaşii” din unele facultăţi care „trec uneori prin ştiinţe cu
siguranţa cu care treceau părinţii lor cu turmele peste plaiurile
munţilor”8.

Altfel, natura, cărţile şi prietenii, din nou: mai ales cei
tineri, au fost şi pentru Noica ocazii de fericire. La Păltiniş s-a
mutat şi din motive de sănătate, dar şi să fie mai aproape de
natură. După cum o atare apropiere de natură a fost şi o ipos-
tază a bucuriei de a-şi scrie aici unele cărţi, într-o pădure pe care
am asemăna-o cu Pădurea Neagră unde îşi avea Heidegger ca-
bana.

Există însă, trebuie s-o spunem, şi aici o despărţire, una
între septuagenarul Noica şi octogenarul Goethe. Dacă autorul
lui Faust trăia atunci în orizontul unei eterne primăveri – în chiar
dimineaţa zilei în care a murit, 22 martie 1832, după ce a între-
bat ce dată este, a murmurat ca pentru sine: „Aşadar a început
primăvara…” – în schimb, filosoful Noica simţea în orizontul său
existenţial pulsaţia morţii, cum ne mărturisea prin august 1981.
E-adevărat că spunea acest lucru cu un rictus abia schiţat, după
cum ne spunea că la moartea lui nu trebuie să fie nimeni trist
pentru că a avut o viaţă împlinită, cu sens, a atins plafonul, i-a
ieşit pasenţa, şi că tocmai de aceea găseşte că va fi nepotrivit să
se spună atunci că ar fi vorba de „o ireparabilă pierdere sufe-
rită de…”. Tot aşa cum am zice că ar fi vorba de o „ireparabilă
pierdere” dacă ar muri Iorgu Iordan, adăuga atunci ironic filo-
soful. 

Cu vreo şase ani înainte de moarte, deci, Noica ne spu-
nea că vrea să fie înmormîntat cu mare seninătate, să se ţină
slujbă religioasă (fiul lui din Anglia va veni şi va ţine slujbă în
greacă, limba sacră a religiei) şi să se cînte partea andante din
Concertul în Mi bemol major al lui Bach (cred că este Concertul
2 pentru clavecin).

Iată o secvenţă din mărturisirea sa de atunci: „Simt că
în unele zone ale mele sunt de pe acum mort. De fapt, la bătrî-
neţe, omul trăieşte cu pulsaţia morţii. Din fronturile cu care am
plecat la atac, mai am cîteva direcţii: cartea de ontologie care o
să-mi apară şi logica…”. 

În paranteză fie spus, puţine din dorinţele lui Noica, să
zicem testamentare, s-au împlinit. Slujba de înmormîntare a
fost ţinută doar de mitropolitul Antonie Plămădeală, iar cînd si-
criul a fost coborît în groapă, în locul lui Bach a cîntat un colind
artistul popular Oros din Maramureş. 

Dar Noica descoperea la Goethe o fericire diferită de
cea găsită în cărţi, şi anume o „fericire la propriu, una de lo-
godnic”. Se opreşte puţin asupra acelui în sine care e „starea de

logodnă”, asemănătoare cu primăvara sau tinereţea. Biografia
se amestecă aici cu opera. Noica n-a împărtăşit o atare stare, el
n-a fost poate decît metaforic un logodit, n-a scris teatru ca să
se îndrăgostească de personajele sale. Poate fi vorba doar de o
logodnă cu Ideea operei sale, idee care s-a răsturnat şi s-a în-
trupat în creaţia sa. 

Dacă bucuria şi sănătatea pot fi lesne atribute ale con-
ceptului goetheean de tinereţe – sunt de fapt trăsături ale ori-
cărei tinereţi, e mai greu de admis înţelepciunea ca dimensiune
a acestui concept. Dar pentru că nu atît vîrsta cît sănătatea e
cea care duce la înţelepciune, Goethe o include şi pe ea în sfera
tinereţii, o înţelepciune a omului văzut ca întreg, cu toate cele
cinci simţuri ale sale. 

E un fel direct de a privi şi gusta lumea, privitul ca ex-
perienţă imediată, plimbarea spiritului peste lumea înconjură-
toare.

Nu teoria e importantă, nu ea e ceea ce doreşte el, ci
viaţa, chiar gîndirea ca viaţă, ca experienţă vie. „Să ne păstreze
Domnul simţurile şi să ne ferească de teoria sensibilităţii”, spu-
nea Goethe într-o recenzie din anii săi tineri. Şi încă o replică go-
etheană: „Ce seacă e, amice, orice teorie!”

Ce regăsim din toate astea la Noica? Puţin şi nu sub
această formă, dacă luăm în calcul relaţia dintre el şi natură, de
la făcutul focului şi privirile prin fereastra cămăruţei sale, pînă
la plimbările prin staţiunea Păltiniş, sau întîlnirile cu oameni
simpli care-i înrîureau cumva reflecţia existenţială. Nu făcea, e
drept, maieutică socratică, dacă se întîlnea cu vreun cioban, pe
care să-l pună în dificultate întrebîndu-l nu doar cîte oi are, ci şi
cîţi prieteni. 

Dar meditaţiile lui Noica asupra devenirii întru fiinţă
presupun, ele însele, o reflecţie implicită asupra naturii. Numai
că goetheneitatea de care e pătruns Noica nu se converteşte la
el precum la autorul lui Faust într-o contemplaţie a naturii şi o
participare directă de la grădinărit pînă la artă. Noica face şi tră-
ieşte distincţia dintre administrativ şi spiritual, aşa cum ne spune
că a simţit atunci cînd l-a întîlnit pe Wolf Aichelburg, un poet
german, care mergea cu bicicleta în piaţă pentru pătrunjel, în
vreme ce el se ducea la biblioteca de la Brukenthal. 

Cum tot puţin împărtăşea Noica din valorile producti-
vităţii şi nemuririi, aşa cum îi apar lui la Goethe. E drept că im-
pasul la care te pot împinge sănătatea, bucuria şi înţelepciunea
este surmontabil şi prin a produce ceva. Starea de bucurie
poate sfîrşi prin pierdere de sine, liniştea sănătoasă a sufletului
poate degenera într-o formă de „odihnă desăvîrşită”, precum
„la unele forme de sfinţenie”, iar înţelepciunea, înţeleasă drept
cunoaştere de sine, poate avea sens practic, de acţiune ataşată
introspecţiei.

Productivitatea însă, pentru Noica, are trepte progre-
sive de realizare sub forma unor valuri succesive de maturitate,
iar despre nemurire se pronunţă rareori, căci mai degrabă vor-
beşte despre splendoarea şi vitalitatea morţii, aşa cum o face,
între altele, în Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru. 

Lui Noica îi părea facil ca un filosof ca Socrate să vor-
bească, tocmai în pragul morţii, despre nemurire. Probabil că
faima lui l-ar fi obligat la altceva, numai că el a ales varianta po-
pularităţii pentru a înfrunta condamnarea. Isus tace în faţa
morţii, nici nu plînge de durere şi suferinţă, o atitudine care-l

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4 / 201776



face pe Noica să îl aleagă pe Mîntuitor.
Însă o ipostază a despărţirii fără vreun rest este aceea

în care Noica analizează douăsprezece motive pentru care opera
lui Goethe nu este filosofie. Nu le vom expune aici, doar vom
spune că Noica invocă pentru această departajare felul în care
Goethe a înţeles conştiinţa de sine, sinele individual în relaţia
sa cu sinele lărgit, raţiunea şi devenirea. Nici măcar Faust nu
este filosofie, cum poate va fi crezut autorul lui. 

Goethe n-a elaborat sistematic şi cu atît mai puţin sis-
temic texte de filozofie. El nu este filosof nici structural, nici prin
pregătire, nici prin curiozitate. Noica e categoric în judecata sa,
nu acceptă nicio nuanţă a îngăduinţei, căci, spune el, o confuzie
intenţionată sau o concesie de genul: totuşi ar fi şi el filosof nu
serveşte cu nimic gloriei lui Goethe. 

Citind comentariul lui Noica asupra lui Goethe, vedem
cum filosoful român aduce în discuţie argument după argument
pentru a valida o idee sau alta. Strecoară însă abil în demons-
traţie, nu de puţine ori, un dacă dubitativ. Ne creează impresia
că îi dă dreptate în absolut lui Goethe, dar se îndoieşte din cînd
în cînd cu sfială abia percepută spunînd: „dacă e adevărat?!”

Finalmente, două mari motive contradictorii îl deter-
mină pe Noica să se despartă de Goethe: mitul lui Faust, care
n-ar aparţine lumii noastre, căci nu putem numi cultura euro-
peană ca fiind una faustică, şi, al doilea motiv, contrazicerea
acestui mit prin restul creaţiei goetheene, o contrazicere care
exprimă de data asta ceva hotărîtor din lumea occidentală. Este,
în acest din urmă sens, o dominaţie a masculinului, a bărbatu-
lui, spune Noica, aşa cum se întîmplă în partea a II-a din Faust.

Cultura europeană nu e faustică, nefiind caracterizată
de nerăbdare şi exasperare umană, dar insul european a deve-
nit mefistofelic, un automat mefistofelic.

„Partea a II-a din Faust sau la dracul cu cărţi”, aşa îşi in-
titulează Noica hermeneutica sa9. În paranteză fie spus, acest
segment al operei lui Goethe a fost găsit ca neizbutit artistic
chiar de marele dramaturg Caragiale, aşa cum reiese dintr-o
mărturisire relatată de Ioan D. Gherea în Amintirile lui: „Este ca
o femeie cu trei ochi, cu două nasuri, cu patru guri; da, ochii, na-
surile, gurile sunt minunat de frumoase; dar cum poate fi fe-
meia însăşi?”1

Aici, în partea a II-a din Faust, decriptează Noica lumea
modernă, cu dominantele ei. E o lume care începe, în actul I, cu
primatul banului şi al operaţiilor economice financiare, trecînd
apoi, cu actul II, în lumea „homunculus-urilor în eprubetă, a
transplanturilor de organe, de destine, de lumi”, după care vine
actul III, cel al Helenei, în care Noica vedea „cel mai emoţionant
elogiu anticipat adus cinematografiei şi televiziunii, aşadar cul-
turii ecranului”. 

Pentru ca în actul IV, cel mai neizbutit crede Noica, să
intre în scenă povestea războiului purtat cu mijloace diavoleşti
şi, în fine, actul V, cel al întîlnirii dintre lumea idilică sortită piei-
rii şi ordinea raţională care se va instaura, aici unde transpare
o lume în care societatea e controlată de om şi libertatea e cu-
cerită zi de zi. 

Dar acest Faust II e interpretat de filosof şi din per-
spectiva lui ba, „o colaborare, zice Noica, dintre om şi diavol,
dintre om şi forţele drăceşti din el însuşi”. 

Dacă în prima parte a piesei dracul este o primejdie
pentru viaţa privată, în lumea cea mare, în societate de data
aceasta, „diavolul nu mai e pustiitor şi netrebnic”, ci devine ne-
cesar. Tot ceea ce a realizat omul, însăşi devenirea lui ca om, n-
ar fi fost posibile „fără o îndrăcire proprie”. 

Concluzia lui Noica este că orice rol ai juca, pe scenă, în
arenă sau la tribună, „dacă n-ai puţin pe dracul în tine, eşti bun
de lăsat la vatră”. 

Juridic, observa Noica, Mefisto pare să aibă dreptate: îl
prinde pe Faust şi cîştigă parţial pariul cu Dumnezeu, care tri-
misese îngerii să ia sufletul omului din mîinile lui, dar pierde
apoi prinsoarea cu Faust.

Dacă omul e năzdrăvan, conchide filosoful de la Pălti-
niş, dracul are neşansa de a pierde. Iar „cînd omul ajunge la dra-
cul cu cărţi, el trebuie să-l gonească şi de acolo şi să-i ia cărţile
din mînă”.

Filosoful de la Păltiniş a avut, observa asta şi Al. Paleo-
logu, un spirit al provocării. Nu-i plăcea să fii de acord cu el, căci
dialogul lua astfel sfîrşit. Îl ispitea mai degrabă să te întărîte în
a-i da replica, te incita să te aperi sau, de ce nu, să îl ataci, dacă
ai putere în spirit. Avea o „formă de politeţe intelectuală”, o
„tactică a menajărilor, o anumită onctuozitate care eufemiza,
în raporturile cu lumea, sentimentele şi gîndurile lui”. 

Apela, în dialogul oral, la mici trucuri de comunicare.
„Surîsul lui chinezesc, mica lui tuse simulată, prin care cîştiga
timp pentru replică, felul lui interogativ de a afirma sau nega
deruta pe mulţi”. Noica era un „dezvirginator de spirite”, iar „a-
l aproba, constata acelaşi Paleologu, a te lăsa numaidecît con-
vins, este a nu juca jocul, a-i denega seducţia şi deci a comite o
nedreptate”1.

Nimic din aceste reflexe nu dispar atunci cînd Noica
face hermeneutica pretinsei sale despărţiri de Goethe. E aici o
poveste cu final deschis, căci mereu ne întrebăm cîtă despărţire
şi cîtă împărţire ascunde scenariul naratorului.

1 Ne-am folosit în comentariul nostru de ediţia din col. eseuri, Ed. Univers,

Bucureşti, 1976. Citatele fără trimitere provin din acest op.
2 Vezi Alexandru Paleologu, Ipoteze de lucru. Studii şi eseuri literare, Bucureşti,

Ed. Cartea Românească, 1980 (eseul „Despărţirea de Noica”).
3 v. Constantin Noica, Jurnal de idei, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1990, pp. 290-

291.
4 Vezi Constantin Noica, Cuvînt împreună despre rostirea românească, Bucu-

reşti, Editura Eminescu, 1987, pp. 320-324.
5 Ibidem, v. paragraful „Întîlnirea noastră cu Goethe”, pp. 160-163.
6 V. Jurnal de idei, ed. cit., p. 200.
7 Ibidem, p. 234.
8 Vezi Constantin Noica, Cuvînt împreună despre rostirea românească, ed. cit.,

p. 163.
9 Ibidem, v. pp. 164-167. 

10 Ibidem, p. 164.
11 v. Alexandru Paleologu, „Despărţirea de Noica”, în România literară, nr. 50 /

1987.
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- Fragment -

Departe spre vest de Japonia, ţara noastră se asimilează
Occidentului, nu numai geografic, dar și prin cultură, orientare po-
litică și mentalitate, probând cu forţa evidenţei, în artă, apartenenţa
la acea lume civilizată, prin Constantin Brâncuși, iar recent, prin tea-
trul naţional „Radu Stanca” din Sibiu (TNRS) aplaudat cu „Gulliver”
în seara de 15 octombrie, la Tokyo Metropolitan Theatre. Între 12 și
26 octombrie, TNRS susţinuse nu mai puţin de șapte reprezentaţii
(norocosul șapte), trei cu „Oidip” și patru cu „Călătoriile lui Gulliver”.

Prezenţa trupei din Sibiu ne-a hărăzit emoţionanta seară
de 16 octombrie, unui grup peste așteptări de mare de români, la
Ambasadă, la piesa „Oscar și Buni Roz”, neasemuit omagiu adus vie-
ţii. Deși vineri, încă zi de lucru, după o săptămână grea, sala plină a
întâmpinat-o cu entuziasm pe Diana Fufezan, cu al ei „one woman
show”. Dezinvoltă, cu pasiune și mai ales talent, apropiată de noi la
propriu și figurat, actriţa a reușit, prin naturalu-i monolog, să inducă
originalitate celei mai autobiografice piese a lui Eric Emmanuel
Schmitt, metamorfozându-ne pe fiecare într-un mic Oscar, copilul
izolat de lume prin incurabila-i boală, înlăcrimându-ne de durere și
neputinţă în faţa necruţătoarei morţi, dar și de bucuria contagioasă
a voinţei de viaţă. Ne-au uluit de inocentele întrebări rămase fără
răspuns. 

La patru pași de mine, fără o recuzită anume, mi s-a reve-
lat în actriţă bucuria vieţuirii, fie ea și scurtă, dar și spontanul umor
ce desfide boala. Am descoperit o nouă sclipire a bogăţiei spiritului
uman și a imaginaţiei ce mi se revărsa în suflet și, mai ales mi s-a
arătat forţa supravieţuirii, convingătoare prin firescul naraţiei și al
gesticii actriţei. Tema și mai ales emoţionanta interpretare ne-au in-
stigat imaginaţia, modelându-ne starea de spirit de la hohote de râs
la triste lacrimi în ochii cu care ne priveam, în final, la un pahar de
vin românesc, aproape transfiguraţi, unii cu corneea înroșită, dar
toţi cu licărul împlinirii de a fi trăit clipe intense. 

De pe învolburata mare a vieţii, pe care actriţa ne amin-
tise că navigăm, m-am trezit pe 18 octombrie navigând în Oceanul
Pacific, la parada flotei militare nipone, reluată după trei ani. Ne-
am îmbarcat duminica dimineaţa, pe o navă de război în portul Yo-
kosuka pentru a asista la demonstraţiile militare maritime. Spre
deosebire de 2012, vremea ţinea cu noi, soarele renăscând din va-
luri prin tulumbe de apă după exploziile proiectilelor, din sclipirile
avioanelor de luptă sau ale altor echipamente defilând prin faţa
ochilor. Cei mai curioși, stând mai tot timpul pe punte, ne-am trezit
seara cu feţele bronzate. 

Discursul premierului, de pe o altă navă, transmis în direct
și tradus în engleză, ne prezenta strategia militară guvernamentală.
Mai târziu, apariţia în zare a portavionului „Ronald Reagan”, lung
cât o treime de kilometru, atrăsese atenţia în mod special, prin pre-
zenţa la bord a premierului, ce tocmai aterizase cu un elicopter. 

În 1983, Reagan recitase un haiku de Bashō, în Camera Re-
prezentanţilor din Japonia:

Many kinds of plants
and each one triumphant
in its special blossom.

Dincolo de arme și capabilităţi de apărare, am privit și eu
natura, insolite peisaje între imensitatea apei și a cerului, pierduţi
în abundenţa albastrului copleșitor, fantomatic. Mă împresura un
aer de haiku:

După dispute,
Arteziene gânduri
Din simţuri irump.

Cu faţa bronzată, am început următoarea săptămână cu o
conferinţă „Yomiuri” despre viitorul creșterii economice, rememo-
rând ceea ce numisem „produsul intern brutal”, în care statisticie-
nii cumulează cu sârg, drept „creștere economică”, activităţi
contraproductive, precum descarcerarea din accidente, serviciile fu-
nerare, intervenţiile pompierilor etc. Cu cât o ţară are mai mulţi bol-
navi, cu atât volumul serviciilor medicale crește și, ca atare, crește
sectorul terţiar, deci crește PIB-ul etc.

Dar, fără maliţiozitate! Serviciile ne ajută, fie ele și medi-
cale sau funerare, doar că nu reflectă strict creșterea benefică a
unei ţări. Cultura, de exemplu, neinclusă direct în PIB, le-a adus si-
bienilor recunoaștere în arhipelag, prin premiul Fundaţiei Japoneze
acordat, în seara de 19 octombrie, la hotel Okura, directorului Con-
stantin Chiriac, cel ce nu a ezitat să-și etaleze talentul actoricesc în
momentele festive. O altă ceremonie dedicată aceluiași premiu, la
sediul Japan Foundation în seara de 23 octombrie, mi-a bucurat spi-
ritul însetat de „acasă”. Atunci am auzit de la maestrul Chiriac anec-
dota cu Nichita Stănescu la Sibiu, adresându-i-se lui Tamaș înainte
de ‘89, cu subînţeles și amărăciune: „aresta-m-aș”. 

În ultimii trei ani, Sibiul se remarcase prin înfrăţirea cu Ta-
kayama. O altă interacţiune descentralizată, Brașov – Musashino,
își afirma valenţele prin vizita primarului Morimasa Murakami în
România. Pragmatic, edilul mersese între 20-21 octombrie, să-și
ofere serviciile orașului, drept cartier general al lotului românesc la
Jocurile Olimpice din 2020, ceea ce a și reușit. 

Cu ceva timp înainte, constatasem concurenţa între
orașele satelit ale capitalei nipone în a găzdui loturile diverselor ţări
la Olimpiada din 2020. Presupun că, dincolo de prestigiul localităţii
și creșterea notorietăţii, mizează pe fonduri de la buget, capitaliza-
bile într-o infrastructură durabilă în urbea respectivă.

O asemenea decizie pare prematură pentru unii dintre
noi, însă nu și pentru japonezi, cu pasiunea programării și organi-
zării. Așa se face că summit-ul G7, din anul 2016, de la Iseshima, se
pregătea de multă vreme. Spre a demonstra încadrarea în graficul
pregătirilor, ministrul de externe, Kishida, orchestrase o fastuoasă
recepţie la „Iikura House”, pe 27 octombrie, poziţionând în centrul
atenţiei prefectura Mie, gazdă a viitorului summit. Alte momente
pregătitoare, reuniuni ministeriale, vizite diplomatice în insula Ises-
hima și alte locaţii, s-au anunţat cu fast, inclusiv ca zone turistice. Hi-
roshima, localitate de baștină a ministrului, unde avea să-i
primească pe șefii diplomaţiilor din G7 ieșind în evidenţă sub lu-
mina reflectoarelor.

România, indirect membră a G7 prin apartenenţa la UE,
lipsea de la pregătiri, așa că, prea puţin solicitat, îmi vedeam de pro-
gramul cotidian. 
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Într-o prelegere de o oră și jumătate la Universitatea Wa-
seda, în 28 octombrie, am înfăţișat raporturile România – Japonia
în evoluţie istorică și la zi. În pregătire, documentându-mă și, mai
ales, vorbind cu oamenii, aflasem lucruri de interes, pe care le îm-
părtășeam cu studenţii și cu publicul. Acumulasem masa critică de
cunoștinţe care îmi permitea să scotocesc în penumbra istoriei ra-
porturilor bilaterale, aflând fapte inedite despre Tihai, Ghika, Bă-
gulescu, Brâncuși sau alte detalii ale interacţiunii diplomatice, cum
reușisem în 2012, prin expoziţia de documente la Ambasadă, unde
fotografia fostului ministru de externe, Shintaro Abe, venit în Ro-
mânia anului 1983, magnetiza privirile vizitatorilor, fiind tatăl ac-
tualului premier. Reușisem să obţin facsimile după documente
inedite, de la externe și de la Casa Imperială. 

Se cuvine o paranteză despre „dinastiile” politice din Ja-
ponia, printre ele și cea a lui Shinzo Abe și frateui său, Nobuo Kishi.
Bunicul lor dinspre mamă, premierul Nobusuke Kishi, fusese fratele
mai mare al laureatului Premiului Nobel pentru Pace, Eisaku Sato.
Adversarii actualului premier amintesc că Nobusuke Kishi stătuse
trei ani de închisoare după Război, suspect „criminal de război Clasa
A”. Numai că, Guvernul SUA l-a eliberat, considerându-l cel mai po-
trivit spre a conduce ţara. Astfel, îl răsfăţau „criminalul de război fa-
vorit al americanilor”. Cam așa arată un fragment din arborele
genealogic al actualului premier. 

Abilităţile politice se moștenesc în arhipelag, iar păcatele
politice se iartă, așa cum s-a dovedit și în cazul faimosului Kakuei Ta-
naka. Mai mult, cum afirmă ambasadorul Manlio Cadelo, prin na-
tura sa, războiul incumbă acţiuni crude și, ca atare, se poate spune
că „toţi oamenii care au participat la lupte sunt criminali de război”.

A crede cu tărie că în venele tale curge sângele străbunilor,
ca o comoară ereditară, stimulează viaţa. Apoi, să pui în valoare acel
sânge, cum merită, devine o datorie, îndemnat să aperi numele și
renumele înaintașilor. 

În anul 1990, când la noi s-a înfiinţat Vatra Românească,
un ziar de limbă maghiară plăsmuise, peiorativ, o referire la cel ce
folosise de mult acea locuţiune ca denumire oficială în SUA, nu-
mindu-l „un popă – episcop român naţionalist din Statele Unite, Po-
licarp Morușca”. Sigur că m-am indignat și, până nu am șters praful
de pe scrierile sale, ale Unchiului (fratele bunicului), pentru a-l pune
în lumina adevărată, nu m-am lăsat. 

Retrospectiv, constat că acele cuvinte otrăvite din cotidia-
nul de limbă maghiară nu făceau altceva decât să adauge o aură de
erou naţional celui ce rămâne în istorie drept vrednicul de pome-
nire prim episcop al românilor în SUA, ce iniţiase o autentică Vatră
de spirit românesc peste ocean, rămasă emblematică până azi, cu
ziarul său, Solia.

Privilegiu maxim pentru ambasadorii din Tokyo, primirea
la Suveran se înscria drept corolar esenţial și în agenda mea. Ziua de
29 octombrie 2015 rămâne una din cele mai însemnate ale vieţii
mele, participând la un prânz intim, împreună cu soţia, la invitaţia
familiei imperiale. Dincolo de simbolistica excepţională, căci nu toţi
ambasadorii beneficiau de această experienţă personală, elevata
ambianţă, conversaţiile, perfectul protocol, ţinuta de mare cere-
monie, bucatele alese, farfuriile cu emblema aurie a Casei Imperiale
(crizantema cu 16 petale), tacâmurile de argint cu aceeași emblemă
și, mai ales, căldura sufletească și afabila consideraţie pentru oas-
peţi degajată de cei ce sunt simbolul statului nipon, în același timp
oameni legaţi de realităţile de astăzi, conturau unicitatea momen-
tului. Chiar și sticlele de vin purtau pe etichetă aceeași emblemă
imperială, deși conţinutul era franţuzesc, de cea mai înaltă calitate.
De fapt, întregul meniu s-a dovedit franţuzesc. 

Așezat la masă în faţa Majestăţii Sale Împăratul și în
stânga Împărătesei, am trăit privilegiul de a dialoga, a asculta apre-

cierile la adresa României, vizitată de ei în 1979, dar și povestirile
din viaţa lor personală și din tradiţiile nipone. Imposibil să nu simt
smerenia și modestia cuplului imperial, manierele elegante, con-
duita caldă și comportamentul politicos, ca de fiecare dată când i-
am întâlnit! M-a impresionat consideraţia pe care ne-au acordat-o,
de-a lungul celor circa trei ore cât a durat întregul prânz.

Se impune o notă aparte despre muzica în surdină, în ton
cu atmosfera, de înaltă ţinută. La ieșire, Împăratul ne-a prezentat
și mica orchestră, vreo zece interpreţi, când s-a deschis o cortină,
înţelegând astfel că sonorul fusese „live”. 

Memorabilul prânz confirma zicala niponă: „cum sunt su-
pușii, așa și regele”.

Cultivate cu grijă de-a lungul mileniilor, cu adânci rădăcini
în vechile texte Kojiki și Nihon Shoki, sau în primul roman al lumii,
Povestea lui Genji, asemenea tradiţii se împrospătează din timp în
timp cu idei noi, traversând esenţa spiritului japonez. Aici aș înca-
dra, într-o interpretare largă, „Sukio Mahikari”, un fel de nouă reli-
gie provenită din shintoism care, deși fondată doar în 1959, și-a
deschis centre în peste 100 de ţări. 

Invitat de primarul orașului Takayama, gazdă a sediului
principal al „Sukio Mahikari”, am participat la ceremonia celei de a
56-a aniversări a organizaţiei, pe 1 noiembrie, în fotoliu alături de
fostul premier Yukio Hatoyama. 

La festivitate luase cuvântul vicepreședintele Partidului Li-
beral Democrat, Masahiko Komura, transmiţând salutul premieru-
lui Shinzo Abe. Într-o conversaţie particulară, Koo Okada, al treilea
lider spiritual al Sukio Mahikari, bine documentat, mi-a vorbit des-
pre înfrăţirea orașelor Sibiu și Takayama, solicitându-mi sprijinul
pentru primirea, la președintele României, a primarului Kunishima,
pe 9 noiembrie.

Consul onorific al Republicii Peru, Okada patronează im-
presionantul muzeu de artă „Hikaru”, construit sub forma unei pi-
ramide din Machu Pichu, într-o ambianţă naturală a suburbiei
orașului Takayama. Am admirat acolo piese de artă occidentală cla-
sică și contemporană, picturi, sculpturi și caligrafii japoneze, obiecte
etnice și de folclor, costume, obiecte de artă egipteană și asiatică,
până și oseminte de dinozauri etc. Săbiile, cu simbolistica lor, stau
la mare cinste, devenite aproape obiecte de cult. Chiar și în ziua de
azi, a deţine o sabie adevărată, făurită manual, constituie o mân-
drie. 

Imensitatea clădirii și eleganţa sălilor sensibilizează orice
vizitator, probând solidul potenţial financiar, dar și rafinamentul se-
lecţiilor. După numai un an, am aflat că muzeul achiziţionase o mag-
nifică lucrare originală a lui Brâncuși, „Orgoliu”, din primii săi ani de
creaţie, sporindu-mi respectul pentru acea oază de artă în virgina-
lul peisaj montan, cu trimiteri la mirificul Castel Peleș.

Ajunsesem în acel oraș de munte, Takayama, în 31 oc-
tombrie, zi în care l-am întâlnit pe primarul Michihiro Kunishima,
pregătit să plece în România după zece zile, cu speranţa de a fi pri-
mit de președintele ţării. Călătorisem cu trenul rapid (shinkansen)
până la Nagoya, de unde am luat trenul local, cu mersul său de mo-
căniţă, permiţându-mi să admir din nou, în tihnă, peisajul cu văi și
cascade, viaducte și stânci golașe, sau cu versanţi împăduriţi, poli-
cromi, împestriţaţi cu frunze sângerii de arţar japonez (momiji), sau
cu galbenul auriu de ginkgo, nuanţe ale toamnei poposită mai de-
vreme decât la Tokyo, pe un fundal etern verde și sănătos al con-
iferelor și arborilor de camfor.

Cireșii ornamentali ce-mi decoraseră cu petale albe și roz
peisajul vernal la precedentul voiaj ofereau acum un dans aerian al
frunzișului ciocolatiu, iscat în cadenţele vântului înfrăţit cu clipoci-
tul izvoarelor.
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Montat de Geanina Cărbunariu la începutul anului 2017, la Tea-
trul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, „Sprechen Sie Schwei-
gen?/ Vorbiţi tăcere?” este un spectacol ce pune pe tapet
probleme stringente ale existenţei într-o Europă globalizată: mi-
graţia forţei de muncă, abuzurile asupra muncitorilor români în
străinătate, discrepanţa între imaginea vândută de agenţiile de
recrutare și situaţia reală, în teritoriu. Limbajul tăcerii este vor-
bit de toţi cei antrenaţi în acest sistem de exploatare, de la au-
torităţile ce refuză să intervină, până la muncitorii, care, dacă
la început nu știu ce îi așteaptă, mai târziu se tem, sau se je-
nează, să recunoască nedreptăţile cu care se confruntă zi de zi.

Proiectul a pornit de la o cercetare minuţioasă, prin in-
terviuri, întreprinsă de regizoare, atât în Romania, cât și în Ger-
mania. Distribuţia alcătuită din cinci actori de naţionalităţi
diferite (română, germană, magiară) de la secţiile, română și
germană, ale teatrului din Sibiu servește intenţiei de a aduce la
un loc povești de viaţă cât mai diverse. Experienţele personale
ale actorilor se juxtapun experienţelor celor care lucrează în
construcţii, în îngrijirea vârstnicilor, în abatoare, etc., într-un de-
mers regizoral care, în ciuda caracterului fragmentar și chiar
eterogen al materialului, reușește să obţină un tot convingător
nu doar sub aspect tematic, ci și formal.

Spectacolul debutează asemenea unui fashion show, scena fiind
străbătută de un covor roșu pe care defilează actorii (Emöke
Boldiszár, Daniel Bucher, Ofelia Popii, Valentin Späth și Marius
Turdeanu), prezentâdu-se reciproc, în limbile română, germană,
engleză și maghiară și oferind publicului informaţii amuzante
despre experienţele trăite în afara graniţelor ţărilor lor. În ado-
lescenţă, Marius Turdeanu și-a propus alături de un prieten, să
ajungă la Hollywood prin Alaska, dar călătoria lor s-a sfârșit la
Vladivostok, unde au fost daţi jos din tren și trimiși acasă.
Înainte de a se angaja la Teatrul „Radu Stanca“, a cărui ofertă i
s-a părut mai bună decât a teatrelor germane, Valentin Späth a

fost întrebat de o rudă dacă există electricitate și apă caldă în
România. Daniel Bucher a venit în ţara noastră fiindcă s-a în-
drăgostit de actriţa româncă Fatma Mohamed. Cu Ofelia Popii
se cunoștea încă din Germania, în urma unei colaborării la co-
producţia Nathan înţeleptul. Primul contact al lui Emöke Boldis-
zár cu Germania s-a produs la vârsta de 10 ani, când a suferit un
adevărat șoc cultural, descoperind un dulap plin de ciocolată și
banane. Deși de etnie maghiară, Emöke nu ar pleca niciodată
din România, nici măcar în Ungaria, unde ar fi mai mult ca sigur
considerată româncă. 

Într-un al doilea moment al spectacolului, interesul se
îndreptă asupra experienţelor profesionale și de viaţă a câtorva
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Teatru

Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu
„Vorbiţi tăcere? / Sprechen Sie Schweigen?” 

un spectacol de Gianina Cărbunariu
Scenografie și video: Mihai Păcurar

Asistent regie: Sanda Anastasof

„Sprechen Sie Schweigen?/ Vorbiţi tăcere?”
AAnnddaa  IIoonnaașș

Muzică: Alex Halka
Documentare: Gianina Cărbunariu și Andrei Ioniţă

Traducere: Fabiola Eidloth și Daria Hainz
Distribuţie: Emőke Boldizsár, Daniel Bucher, Ofelia Popii,

Valentin Späth, Marius Turdeanu
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personaje, unele reale, altele fictive, în ceea ce privește emi-
grarea și adaptarea. Chiar dacă poveștile se referă strict la
spaţiul german, problematica expusă trage un semnal de
alarmă, trimiţând la fenomenul exploatării în general.

Tonul exagerat de amabil și optimist al doamnelor de
la centrul de formare profesională (Ofelia Popii și Emöke Bol-
diszár) contrastează cu condiţiile de muncă pe care le oferă:
„Firma nostră, adică noi, vă primim cu braţele deschise, practic
sunteţi copii noștri. Vă luăm pe toate de la zero, vă modelăm,
cum modelezi plastilina și zbrr, vă dăm drumul să zburaţi pe
piaţa muncii.“ Muzica este menită să creeze o stare de relaxare
și de încredere. Strategia de marcheting este bine pusă la punct.
Situaţiile cu care se pot confrunta femeile ce vor lucra în îngri-

jirea la domiciliu a vârstnicilor sunt detaliate cu mult calm, orice
problemă pare să aibă o soluţie, beneficiul este reciproc. La o
privire mai atentă însă, viaţa angajatelor nu va fi chiar una de in-
vidiat: vor lucra 24 de ore din 24, fără zi liberă, cu doar două ore
de odihnă, iar o parte din salariul lor va merge către firma cu
care încheie contractul. În cazul în care bătânul pe care îl îngri-
jesc moare, vor primi „un bătrân nou-nouţ“.

Scenele ce urmează oferă o imagine a abuzurilor la
care sunt supuși oamenii ce lucrează în condiţii grele, pe salarii
mizere. Orice s-ar întâmpla (accidente de muncă, neplata la
timp a salariilor, moartea colegilor datorită neglijării de către
angajatori a normelor de securitate), ei nu trebuie să își exprime
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nemulţumirea decât printr-un monolog interior. Iniţierea în lim-
bajul tăcerii se face prin zece lecţii ce ascund mult cinism.
„Limba tăcerii este o limbă rapidă, concentrată și plină de sen-
suri.“ Ea este singura acceptată, revolta împotriva sistemului
fiind inutilă, datorită încrengăturii de interese. Când un român
care lucrează la abator îi pierde un deget, primește conform
contractului un borcan în care să îl păstreze și un calmant. Mun-
citorii de la Mall of Berlin, după ce protestatează trei săptămâni,
dormind în faţa șantierului, tot nu sunt plătiţi. Tribunalul le dă
câștig de cauză după un an, însă nici atunci își primesc banii,
pentu că firma intră în insolvenţă la o săptămână după protest.
Moartea într-un incendiu a doi români, prea obosiţi să mai
simtă ceva, este pusă de anchetatori pe seama stării lor de

ebrietate. Oricare ar fi situaţia descrisă, neregulile sunt mușa-
malizate, iar sistemul opresiv rămâne același.

La finalul spectacolului convenţia se rupe. Actorii ies
din rolurile pe care le-au interpretat și revin la propria lor expe-
rienţă de lucru la spectacol. Unii dintre ei se arată contrariaţi
de poveștile pe care trebuie să le prezinte, încheind cu „Daţi-ne
un scenariu bun și data viitoare va fi mai bine!“

Spectacolul trece dincolo de caracterul documentar,
chestionând nu doar realitatea socială, ci și cea artistică, ju-
cându-se cu convenţia scenică, oferind felii de viaţă greu dige-
rabile, într-o formă plină de dinamism, creativitate și umor. 
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troler made in china de mărimea asta n-am mai avut, doar de-alea
mai mici, o sută de lei, să poarte egészég, mulţumesc, mă duc cu el
în china, ioi, iștenem, no departe credeţi, exact!, chinezul care pă-
zește locul se joacă pe-un huawei, n-a ridicat decât o jumătate de
ochi din telefon, m-a măsurat rapid, a schiţat ceva ca un fel de gest
pe care îl faci când dai de ceva neinteresant, am înţeles imediat, nici
n-am vorbit, îi era clar egal unde plec cu trolerul cumpărat de la el,
cel venit din est și nu din miazăzi și-a văzut de treabă în limba lui hu
wu jingzi, ehei, de departe a venit el, către tare departe plec eu, fix
invers decât el, spre est, în rest, unguroaica de la magazinul chine-
zesc din topliţa nu știe absolut deloc că planul meu nu e să am tro-
ler nou, ci unul ieftin și mare, mă rog nu prea mare, dar să încapă în
el măcar o jumătate de chină, partea aia faină a ei cu lotuși, buda,
orez cu sos pișcos de soia, scoici prăjite, fierte, flambate, coiţe de
scorpion, gândaci pârjoliţi, maotai, rachiul ăla fain de care mi-a tot
povestit jan, toate astea la un loc și la final o halcă de carne fragedă
și dulce de măgar din care-a fost extras cu artă sufletul gregar. 

stau la coadă pentru-a treia zi, șase dimineaţa august rece, domnu,
aici îi sigur pentru pașapoarte?, aici, barba de jumătate de metru
lungă, loc bun pentru fermentarea cool a compostului pentru gră-
dinărit, spaţiu vital onest pentru stoloni de calitate superioară, găr-
găuni, coleoptere și nanobrontozauri, zonă de unde a venit
întrebarea, e a ţiganului cu pălărie cu boruri largi descălecat dintr-
un mercedes vito cu volan pe dreapta, număr roșu, nu-i ţigan, fire-
ște, e rrom, dar pute fix ca unul care se bagă în faţă cu curaj, numai
el e pe lume, el cu toată șatra lui, oamenii se dau deoparte, oame-
nii nu se grăbesc, oamenii au răbdare, oamenii au venit din spanii,
canade, italii, germanii, franţe, americi, honoluluri, nimeni nu ex-
plodează, oamenii sunt zen cum sunt și eu și mașina mea pe care
am parcat-o la trei străzi distanţă, că eu n-am barba așa de lungă,
stau și mă-ntreb ce-i mână pe toţi oamenii ăștia care împreună cu
mine formează un grup destul de nervos doritor să plece tai-pa un-
deva să stea ca stoicii în grămada asta lunguiaţă care-mi aduce
aminte de vremurile când mama mă trezea la trei dimineaţa să mer-
gem la coadă la ulei, zahăr...

treceam și eu pe-aici, la capătul unei graniţe cu china mă plimbam
uluit prin niște vise, umblam pe un maldăr de nori, priveam zidul
chinezesc din mai multe unghiuri, făceam sinapse colosale, pluteam
într-o fericire foetală totală aproape dematerializat când ping!, a
trosnit ceva, s-a spart rău de tot visul, ca o ulcea din dinastia ming,
se simte încă fluxul, iată-mă, un viitor moș alb cu nervi de oţel, ușor
năucit, tocmai aruncat în lumea reală: drăguţa de lilit croind în ne-
știre a închis ţuţuroiu la icre, adio, paradis cu crap chinezesc, să-ne-
bunesc de nu-i mai bine-așa, adio china, sunt zen, și-o să te părăsesc
cât încă-s viu!, norocul e că nu mai trebuie să merg după viză în ca-
pitală, ce bine-i acasă la sibiu, ce dacă am cumpărat o sută de dolari
americani, ușor uzaţi, verzi, scriși cu pixu, adevăraţi, că cică altceva
nu suportă chinezii în afară de yeni (nu vreau, doamne ferește, să
dau pe nimeni vina dar niciunii nu încap de-adevăratelea în porto-
felul românesc made in china), ce dacă am stat trei zile la coadă să-

mi fac pașaport nou, biometric, ue?, în fine, cum voiam, am troler pe
măsura unei jumătăţi întregi de chină, mă uit la el și-abia de-amu
mi-e bine.

voi minunaţi semizei ai semilunei ce-aţi inventat în spaţii mici ra-
hatul, sarailia și otokarul, aveţi, rogu-vă, o milă mică de trupurile
noastre înghesuite în scaune procustian gândite, nu ne hâţânaţi
exagerat, că trebuie să ajungem la bucurești ca să primim viza de
china!, a zis cineva china?, ambasada, da, vă rugăm să staţi la coadă,
luaţi număr, număr de grup, câţi sunteţi?, douăzecișiceva, deschi-
deţi un geam, lipsește un nuștiuce, unde e nuștiuceul?, câţiva
aleargă încearcă să prindă nuștiuceul care fuge unde vrea el, nu-
știuceul se ascunde bine, nuștiucealtcevaul meu îmi șoptește la ure-
che că ar bea o cafea, ia-o de unde nu-i, ora nu-i propice să crească
popice, ăia de la ambasadă dau din coadă, frecăm menta, pute, nu
se găsește nuștiuceul și noi plecăm înapoi către casă, ce bine-i
acasă, adio, china!, șoferul necunoscut al otokarului ne duce într-o
coajă de nucă pe fluviul șoselei, dar vai, pe valea oltului curge oltul,
numai el curge, are exclusivitate, otokarul nu curge, nu, peste câ-
teva zile, când cibinul avea apa scăzută, pescărușii deshidrataţi și
raţele flămânde, s-a auzit la ușă un ciocănit: cioc-cioc-fu-zhou, pri-
miţi cu viza?, no, bine, primim, aferim!

indiferent câte expoziţii briliante de ii înflorate croșetează lilit acasă
sau peste hotarele patriei scumpe, poporul prieten chinez, vrând s-
o vadă pe electra românească fără ie, a deschis ţuţuroiu propriu,
târzior fiind, ne-am îmbarcat după cum a văzut fiecare ce scrie pe
bilet, otopeanul cu trese se uită la pașaportul meu, ba la poză, ba la
mutra mea, sibiu?, sibiu, dau jos ochelarii, probleme?, vă recunosc,
v-am văzut într-un film, no bine, cu mine, zic eu zâmbind, da-n gând:
habar n-ai, măi băiatule, că am în bagajul de cală o féle de pălincă
de prună curată, un miez de slană, două pungi cu covrigi săraţi și...,
n-au știut găsi un avion singular care să ne-ndrepte fix spre ţintă,
spre china, actoriștilor!, și zbrrr!, ne-am despărţit ca fraţii dulci ple-
când de la sânii aceleiași lupoaice la vremea potrivită, cu inimile
strânse de emoţie, unii zburând prin viena sau varșovia spre bei-
jing, și eu cu alţii 16 prin moscova spre shanghai, un drum destul de
lung, vai, vai, nu plângem la mormânt străin, avionul e fain, are și
aripi, nu-ţi fie frică electra, destinul tău se va împlini curând, două-
zeci de dolari mi-au cerut ca să stau la ușa de urgenţă, n-am plătit.

aeroflot, am locul 18 c, la culoar, stewardese faine, amabile, pe un
ecuson citesc anya, o rusoaică blondă, pleonasm domnu dragă!, îm-
brăcată în gri, și eu sunt tot în gri îmbrăcat, se așează lângă mine,
la geam, n-o interesează hubloul deloc, e seacă energetic, vrea să-
mi fure din energie?, decolăm, dintr-o pungă scoate o cutie, de-acolo
scoate o instalaţie pe care e răstignit un goblen început, coase fără
oprire, subţirică, nervoasă, la vreo 45 de ani, nu are verighetă, se-
veră, nu mă privește, universul ei e fix acolo unde bagă acul, în
gaura potrivită, îi spun în engleză că am un unchi bătrân care coase
așa ceva pe bani grei, ea nu înţelege ce e uncle așa că i-l dau exem-

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4 / 201782

Teatru

jurnalul chinezesc
EEmmiill  CCăăttăălliinn  NNeegghhiinnăă



plu pe unchiul vanea al lui cehov, l-am jucat în anul trei, în final ea
înţelege că am un prieten vanea care fotografiază goblenuri, o las
așa, eu citesc poezii de dragoste scrise de traian ștef, ea coase, avio-
nul zboară tot înainte, la moscova, la moscova, strigă glasuri de
copii, îmi împinge violent cotul, am deranjat-o, e furioasă, sorry, se
uită la mine crunt, e clar că am greșit, sorry iar, privire de gheaţă,
poeziile se ascund, nu rămâne la suprafaţă decât un mare dolofan
nor alb, pufos, fără ace.

în acest avion e fain, n-ai zice că-i rusesc, citesc, trag cu ochiul la go-
blenăreasă, inspir, expir, mai citesc, mai aţipesc niţel, mai vine câte
un coleg să-mi zică ceva esenţial, mai merge cineva la buda de la
toaletă și-mi trag piciorul de pe culoar, uneori mă calcă, alteori ba,
în spatele meu e o gașcă de chinezi, guruie într-una pe zona de
acute, suport, vine în sfârșit mâncarea, brava, chiar mi-era foame,
miel cu orez și broccoli, foarte bun, rusoaica face gesturi ciudate,
refuză papa, scoate din punga ei magică un sufertaș gri, de acolo
extrage două firicele de conopidă, le ronţăie tehnic, inginerește,
aplicat, apoi cere lămâie, primește două felii, le vâră în sticluţa ei cu
apă de-acasă, agită minunea, bea, se uită cu scârbă la mielul meu
neterminat, nu i-am făcut nimic, mă simt din nou vinovat, înfulec
repede ca să n-o supăr, mă scap de reziduri și cer însetat un vin alb,
niet alcool!, mai e o oră de zburat până la moskova, ea înţeapă go-
blenul ca și cum ar avea liber să facă asta cel puţin trei secole, eu ci-
tesc poezii de dragoste, avionul face ca avionul, no alcohol, straniu,
n-am mai păţit așa ceva nicăieri, niet alcool la ruși?, aterizăm de-
adevăratelea.

dacă am ajuns la sheremetyevo nu știu dacă s-ar putea spune că
am fost și la moscova, aeroportul e în altă parte a lumii, cum în altă
parte a lumii a aterizat și avionul nostru, ne-au plimbat un sfert ce
ceas cu autobuzul până la terminalul d, de-acolo am luat-o la pas
spre f, cine n-a învăţat alfabetul la timp o poate face acolo fără pro-
bleme, că de ce nu-mi scot cureaua de la pantaloni, de aia că e din
plastic, m-au dezbrăcat rușii, m-au pipăit, măcar de era o natașă la
cârma pipăitorilor, mama ei de barbă a mea, nu le-a plăcut, m-au
foarte controlat, nu au găsit nimic nociv la mine, nici nu mă mai duc
la analize de-acum înainte, ca la armată m-am simţit, împins către
un păienjeniș unde ei vorbeau rusa ailaltă, nu rusa grăită de evgeny
mironov, vladimir vîsoţki, mikhail baryshnikov, și patru ore de aștep-
tare, fără o rublă în buzunar, nu bem o bere?, cu ce?, n-ai card?, l-am
lăsat acasă, am luat numai o sută de dolari, ăștia se fac că nu pri-
mesc decât ruble, am încercat, nu-i bai, întâmplările sunt întot-
deauna stranii când ești departe de casă, aproape de moskova, la
sheremetyevo, o bere bună de la nașa mariana am știut primi, spa-
sibo.

unde ești, ţărișoara mea dragă?, m-au împins într-un avion mare,
cu zece scaune pe rând, laolaltă cu foarte mulţi chinezi bătrâni gă-
lăgioși, am loc la margine, aste numesc fericire, colegii sunt risipiţi
în imensitatea asta zburătoare, singur stau și mă dor deja urechile
de vacarmul gureș oriental, lângă mine stă o grăsană zâmbitoare
îmbrăcată în roșu crud, se revarsă și pe un sfert din fotoliul meu în-
gust, vorbește într-una cu partenerul ei de zbor, emană un miros
de parfum ciudat înăbușitor, strâmtorat ca acum n-am mai fost ni-
ciodată, avem filme, decolăm, zburăm, îmi pun căști în urechi, îmi
deschid cititorul de e-cărţi kindle trimis de frate-meu din canada
acum zece ani, fără tuch screan, în nouă ore de zbor, gândesc eu
optimist, am timp să termin cartea lui ștef, încerc să citesc dar mă
trezesc cu o tavă în faţă, mâncare frugală, white wine?, no alcool,

bine, se distribuie păturici, pernuţe, papucei de casă, dopuleţe de
urechi, ca prin farmec se topește lumina, toată mulţimea se îmbracă
în pijămăluţe, mai puţin noi europenii, ei stau la coadă la baie or-
donaţi, guralivi foarte, se pregătesc de culcare, niet alcool, noapte
bună ��.

s-a liniștit atmosfera, lumina de veghe s-a umplut de sforăituri,
lumea doarme, poeziile de dragoste nu se potrivesc cu atmosfera,
avionul zboară lin, nu pot să dorm, încerc să mă uit la un film, încerc
mai multe dar sunt de-o mare plictiseală filmele lor, văd totuși king
arthurul cel nou în ideea că mi-aduce somnul, deloc, e atât de văr-
zulit că mă enervez și fac ture pe culoar uitându-mă la feţele orien-
talilor, sunt mai interesanţi când nu fac gălăgie, chiar simpatici, e
evident că nu semănă cu noi, pe feţele lor e pace, în somn, pe ale
celor câţiva europeni se citește ceva ca o neliniște, ca o apăsare
grea, poate și din cauză că ei încap mai bine în scăunelele din avion,
poate asta o fi, mă ciocnesc de natasha, așa scrie pe ecuson, e
blondă și zâmbește larg convenţional, are o tavă în mâini, i se vede
și verigheta, încerc să mă dau deoparte să treacă, ea se apleacă la
urechea mea stângă, auzisem de perversităţile unor stewardese, nu
credeam să mi se întâmple, ice cream?, zice ea senzual, white wine,
zic eu, no alcool!, mă așez, băbuţa grasă nu doarme, de cinci ore
freacă pe tabletă același joc pentru copii.

n-am dormit deloc, mai sunt două ceasuri până la shanghai, lumea
se trezește, companionul grăsuţei se întinde, cască, face câteva mi-
șcări de destindere musculară, își masează fălcile, îi simt de aici res-
piraţia grea, îi spune ceva femeii ocupate cu jocul, își deschide
tableta și dă drumul în eter unei melodii specifice zonei, cântată pe
acute, nu mai doarme nimeni, vine micul dejun, porridge de hrișcă
cu caise uscate, iaurt, gem, unt, prăjiturică, white wine?, no alcool,
ceai negru, lâmâie, se fac cozi la cele patru bude, așteaptă liniștiţi în
pijămăluţe să le vină rândul, au neceseruri și prosoape în mâini, unii
chiar lenjerie de schimb, fiecare stă cam șapte-opt minute înăun-
tru, ceilalţi așteaptă liniștiţi, le admir răbdarea, e clar chinezească,
se ridică storurile de la hublouri, lumină puternică intră în avion,
totul e deja altfel, lumea s-a schimbat, nimeni nu mai moţăie, în
schimb a reînceput sporovăiala, mai puternică decât la început de
drum, sunt clar un popor gureș, începe aterizarea, agitaţie mare,
îmi pică ochii în gură de somn, vai, aterizăm, natasha își ia rămas
bun, pășesc cu piciorul drept în china la pudong shanghai. 

la sibiu e cinci dimineaţa, la ei e zece, peste opt ore avem zbor către
nanchang, e cald, ne-au controlat bagajele cum n-am mai păţit ni-
căieri în lume, credeam că-mi dă biletul chinezul de la ghișeu, n-a
fost așa, m-a trimis la controlare bagaj cală, futui, să vezi că mi-au
găsit pălincuţa de la luncuţa și mă lasă pe sec, sunt niște chinezi
foarte aprigi acolo, ca-n filmele cu bătăi urlă la niște negri care au
bagaje foarte mari, cred că nu-i suportă, doar că nu i-au luat la bă-
taie, nu le-au găsit nimic în bagaje dar de urlat știu că le-au urlat,
acum e rândul meu, hello!, un fel de șef, tare violent cu negrii, a de-
venit brusc amabil, mi-a găsit o baterie de laptop descărcată, atât,
mi-au lăsat-o, am închis trolerul, am primit biletul, m-au scanat, am
stat aproape două ceasuri la cozi, am completat formulare, look in
the camera!, dacă nu semăn cu eu din poză ce fac?, semăn, nimeni
nu zâmbește, o milităreasă dârză împinge tacticos un coș plin cu
brichete, pășește într-un ritm constant, sub uniformă ascunde un
trup care nu se potrivește cu ce face, tace, privește, pășește, atât,
coșul are atașat un difuzor de unde se aude în chineză un îndemn
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sau o ceartă!?, îmi simt sufletul mugur de fluier, miroase a lagăr, am
trecut, sunt curat, respir oficial în china.
nimic pe tărâmul ăsta n-am de făcut, mă dedic așteptatului, privesc
în jur, privesc și-atât, nu mă miră nimic, încerc să citesc dar mă dor
ochii, mă uit la niște crabi legaţi cu fundiţă, e plin de chinezi, niciu-
nul nu zâmbește, se uită la noi la ca felul paișpe, am senzaţia că li se
scurtcircuitează creierul și rămân într-un fel de stare cataleptică de
divinizare ciudată, am adormit fiecare pe unde am putut, eu nu
prea, am obţinut doar o durere de gât, o bere de doi euro sponsori-
zată îmi revigorează existenţa, vine clipa măreaţă a îmbarcării, ura!,
sunt locuri libere, am prins trei scaune în stânga spate, yes!, mă
lăfăi, neacșu întârzie, e recuperat, decolăm, două smochine, o chi-
flă, un biscuite, apă, spaţiu, o oră jumătate, aterizăm pe aeroportul
changbei nanchang, hello i am cherry ne conduce la autocar, mai
sunt două ceasuri de drum până la duș, pat, somn, prin noaptea pu-
stie, fabrici, râuri, lei de piatră la intrare, welcome electra scrie pe-
o tablă de afișaj electronic, camera 911, etaj nouă, un hotel frate cu
ale noastre de prin anii 70, wireless, vorbesc cu ela, trolerul e intact,
pălincuţa de la luncuţa nu e nicăieri, pălincuţa lui adi face faţă, tră-
iască china!

ca să ajung la meng hotel fuzou 1099 linchuang avenue mi-au tre-
buit 36 de ore, sunt la capătul pământului, am dormit bine, m-au
trezit focuri de artificii, picamere, sute de claxoane suprapuse, su-
praetajate, supraamplificate, șoseaua e lângă hotel, în turnuleţul
meu din turnișor de pe șoseaua alba iulia e liniște, e parfum faţă de
ce e aici, mic dejun chinezesc, orez, ou, supă, alge, cărnuri în sosuri
fine, legume condimentate, paste, pește, colţunași, lapte de soia, ci-
coare, foarte bun, am mâncat cu beţișoare – kuàizi li se spune în
mandarină, grăiesc cu ela, la sibiu e vreme ploioasă, aici sunt 27 de
grade, la 11 plecăm în excursie la un magazin să luăm suveniruri și
vreo două beri, un km pășim prin oraș, pe drum oamenii cu ochi
oblici se opresc să se holbeze la noi, adi, didi și eu, incredibil, parcă
văd extraterești, îmi zicea jeno de la gong că el în china când a ajuns
n-a putut să se miște din cauza localnicilor care făceau într-una poze
cu el și-i spuneau jesus, e chiar cald, didi e cea mai privită, poate că
n-au mai văzut femeie indo-europeană decât în filme, am luat ca-
douri condimente, sirop de soia, alge și două beri cu 3,8 % alcool.

ca să nu mă zăpăcesc prin locante ciudate am luat prânzul la hotel,
cu aprope tot grupul, noi suntem 37, câţiva nu s-au încumetat, frică
de reacţii adverse, seara e spectacolul, am în faţă o masă mare cu
o tipsie rotativă de sticlă, 12 locuri, ca într-un carusel vin tăvi cu bu-
nătăţuri, supă de scoici, alge, pește, miel, porc, ouă murate, fasole,
bambus, smochine, ţelină, morcovi, orez, cuc-cus, sosuri și alte fi-
neţuri, rezonez cu ce mănânc, totul îmi cade bine, oare am strămoși
chinezi?, pali povestește că a găsit în bagaj un bocanc singur care
nu-i aparţine, ne amuzăm, trebuie să fie o glumă, terminăm de mân-
cat, plătim nemţește, cam 30 de lei de căciulă, ieftin și bun, tare bun,
chinezoaicele care ne-au omenit sunt numai zâmbet, nici ele nu știu
limbi străine dar au smartphonuri cu care au depistat un program
care traduce instantaneu din română în chineză și invers, cu co-
mandă vocală, secol pervers, nu te mai poţi apropia prin semne de
o fiinţă străină, în autocar florin ne dezvăluie că bocancul găsit e al
lui, la vămuire control au deschis bagajele și le-au refăcut prost,
poate, pălincuţa mea, draga de ea, să fie prin bagajul cui?

am ajuns la tang xianzu grand theatre, fuzhou no.568 yingbin ave-
nue, sunt ușor zăpăcit de zgomotul orașului, claxoanele sunt de ne-

oprit, nu-i de mirare că localnicii parcă ţipă când vorbesc, clădirea e
o urieșenie cu o sală de peste 1000 de locuri, fain spaţiu, aici jucăm
electra, e liniște, zgomotul de-afară nu răzbate, cabinele sunt în re-
gulă, budele sunt de-alea turcești, rahat, cu operaţia mea de spate
nu-mi permit să m-aventurez, aștept până la hotel, n-avem voie cu
foc pe scenă, folosim o pânză roșie luminată suflată de un ventila-
tor băgat în priză, trebuie ascuns cablul, magicianul răspunde de
spectacol când nu e regizorul de faţă, el rezolvă problema, el nu se
teme, el se adaptează, acasă așeptăm zece minute culcaţi pe scenă
intrarea publicului, dar sala asta e mai mare de aproape trei ori
decât cea de al sediu, am dormi cel puţin o jumătate de ceas, facem
intrări, ieșiri, au reglat sonorizarea pentru grupul iza, popicu zice că
nu-i ce trebe, lumea sosește, noi trecem de la curte la grădină și in-
vers, trag cu ochiul la cei care vin, nu se uită nimeni la noi, buto-
nează telefoanele și grăiesc între ei ca păsărelele din deșteptarea
primăverii.

am primit ecusoane, scrie în chinezește pe ele, la plecare trebuie să
le dăm înapoi, mi-e sete, colega nudaunumecasănuseinterpreteze
zice că și ei i-e sete, fane zice că nu avem apă decât pentru specta-
col, dar avem vin din belșug, colega primește un pahar cu vin roșu,
eu refuz categoric, la fel și sără și încă vreo cinci, destul de bun, mâ-
necile de la parpalac au intrat la apă, noroc că sunt suplu, aerodi-
namic, încap și-ntr-un ibric, noi tot intrăm și ieșim în atitudini legate
strict de personaje, suntem un fel de oameni ai străzii în maximă
suferinţă, ne apropiem de butoiul cu foc aspru, materialul ăla roșu
e focul, fain, mai tragem câte o dușcă de apă chioară din sticlele
puse la dispoziţie, mai furăm câte o privire către publicul adunându-
se, știu de ce mă strânge parplacul, am ţinut cu tot dinadinsul să-mi
duc cu mine costumul ca să nu ies din personaj la atâta distanţă de
ţară, posibil să fi fost văzut la raze de ruși și or fi vrut să știe ce-i cu
el, l-or fi scanat cu te miri ce și mi l-au micit, poate chiar l-au tăiat ca
să vadă dacă nu se ascunde ceva în căptușeală și la repezeală n-au
putut să-l refacă cum era la început, se stinge electrica, începe elec-
tra.

spectacolul funcţionează ireproșabil, nu se accidentează nimeni,
așteptări erau, recuzita a fost reconstruită de chinezi, în afară de
sticle totul e altfel, căluţul de lemn albastru al lui oreste are doar
două picioare, faţă-spate, lăţite în lateral ca să se poată sta pe el,
chinezărie, stilizare, nici măcar nu arată rău, cuţitele se înfig singure
în scândura lucioasă a scenei, ne roagă să avem grijă să nu facem
găuri, în luciul podelei eclerajul complex devine baltă de lumină, le
place, toţi filmează, fac poze, deasupra bârâie una-ntr-una niște
ventilatoare de răcire, unii intră alţii ies, se aud glasuri de copii, la
margini stau fete cu lanterne ca să lumineze drumul celor care vin,
celor care pleacă, noi jucăm electra, iza zice fain la palat pe stâlpu
porţii o cântat pasărea morţii, curge vin roșu pe scena lucioasă,
aruncăm sare, oreste aruncă un kil de cenușă, egist dansează pe
sare cu vin și cenușă, topoarele zbârnâie, luciul dispare încet, cu-
ţitele cad cu zgomot pe podeaua năclăită, unul se înfige, mama ta
de cuţit!, praful umple scena, cei din sală filmează, fotografiază, în
timp ce luciul se mătuiește, lumina devine în sfârșit bună, gata,
aplauze furtunoase.

cearcănele de la opt dimineaţa, ora chinei, la care mă uit sunt ale
mele, întineresc pe zi ce trece, buda s-a înfundat, e cu apă care urcă
nu cu apă care coboară, greu cu dușul la ora asta, n-are presiune li-
chidul, afară focuri de artificii, claxoane, șoseaua alba iulia din tur-
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nișorul meu este oază de liniște pe lângă ce se întâmplă aici, mic
dejun, ieri nu ne-a întrebat nimeni cine suntem, acum a trebuit să
zicem numărul camerei, or fi consumat pe noi prea multă hrană cu
o zi înainte, suntem ce-i drept mai înalţi și mai pântecoși, nu-i ele-
gant să iei bobul de orez din gura chinezului și să-l halești tu, popicu
a încercat un lapte de soia, dar nu i s-a potrivit, nu-i lumină nicării,
plecăm în orașul vechi cu taxiul către un templu budist, avem carte
de vizită cu adresa hotelului ca să știm unde să ne întoarcem, să nu
ne rătăcim, aglomeraţie, gălăgie, vacarm, claxoane peste claxoane,
se circulă haotic, sute de mașini se luptă cu sute de mopeduri îm-
popoţonate în fel și chip, nimeni nu zâmbește, nimeni nu înjură, cla-
xonul este singurul mijloc de expresie.

încerc să nu las mintea să se oprească asupra vreunui anume lucru
ori a vreunei anume situaţii ori a vreunei idei oarecare, o provoc să
fie mereu liniștită ca neantul, ca vidul, ca marele nimic, pură de la
un capăt la altul, virgină în toate dimensiunile știute și neștiute, să
fiu zen, chiar sunt pentru scurt timp, uite, șoferiţa asta de taxi vor-
bește la telefon, la staţie, conduce un hârb de mașină, claxonează,
frânează, accelerează fără nicio noimă, regulile sunt pentru alte spa-
ţii nu pentru ea, nu calcă niciun scuterist, nu zgârie nicio mașină,
parapeţii rămân neatinși după trecerea ei, a noastră, marea trecere
poate că aici începe, poate a și început, suntem în mijlocul ei, încerc
să nu mă îndeletnicesc cu gândirea conceptuală, fii zen!, sunt zen!,
firește că sunt, jur să nu mai caut nicăieri adevărul, numai oprește
naibii mașina asta!, transpir, foarte bine, voi da toate impurităţile
afară din corpul meu, din viaţa mea, promit să fiu naiv de-acum în-
ainte în toate, promit să nu gândesc la trecut sau viitor, promit să
fac loc potenţialului interior, să am revelaţii zi de zi, mașina a oprit
la margine de șantier, cândva o să obţin spontan mântuirea.

pagoda albă e înconjurată de șantier, nu plouă, e praf mult, călugă-
rii rași pe cap salută cu palmele lipite, se apleacă și salută, învăţ re-
pede și fac la fel, le place că fac ca ei, au straie gri, prin filme
documentare am mai văzut, sunt calmi, au telefoane mobile, le fo-
losesc, când se simt priviţi le ascund, întind pe niște sfori steguleţe
multicolore, se pregătesc pentru ceva, își văd de treabă, nu ne bagă
în seamă, aici nu mai suntem curiozităţi, iată normalitatea, în bazin
cu apă lângă o statuie de piatră stau la soare broaște ţestoase, raţe,
lebede, și-au întins la soare saltelele, lei mari de piatră străjuiesc in-
trarea, poţi depune ofrande pe altare, și bani poţi băga în deschiză-
turi mici, statuia mare a lui buda, cea mică, cea mijlocie, cea din
piatră, cea aurită, simt în aer o pace adevărată, sunt acasă, nu mă
agresează nimic, nici buldozerele de dincolo de ziduri nu le mai aud,
mă simt salvat, doar în biserica de pe deal de la luncuţa mai e atâta
pace, mi-am încărcat bateriile cu frumos, de trei ori încercăm să
ieșim, aproape intrăm în dărăpănături, dar vedem pomelo în pom,
bambus-bambus, apoi șantier, la încercarea a treia reușim să ieșim
fix pe unde am intrat. 

hălăduim prin fuzhou, adi, didi și eu, o luăm la întâmplare, credem
că hotelul ar putea fi în direcţia aia, ideea e de a merge pe jos, să
mai vedem câte ceva, vedem o piaţă uriașă, cartierul e așa, oame-
nii se uită la noi curioși, noi începem să nu mai băgăm asta în
seamă, sunt ateliere de tot felul, magazine ca la piaţa cibin, se gă-
tește, se curăţă, se vinde, se repară scutere, uite ce mătură fru-
moasă, uite niște ziduri vechi, ne trezim în orașul luo de pe vremea
dinastiei tang, pe malul fluviului sunt bărci pescărești, înăuntru sunt
case în paragină, pavilioane, foste grădini, peluze lăsate-n paragină,

meșteri restauratori lucrează să redea circuitului turistic și istoric
orașul foarte vechi cu cele trei străzi și șapte alei, e prima oară când
regret că nu am luat cu mine aparatul de fotografiat, fotografiez cu
telefonul, chinezesc ce-i drept, comandat de pe ali expres, antișoc,
inutil, jalnic mă simt, dărăpănăturile parcă mă trag de urechi, isto-
ria asta mă face mic, îmi dă palme, când mai ajung eu aici?, poarta
asta merita fotografiată și portalul ăsta și scorojeala asta de pe fron-
ton și sticla asta de geam și muncitorii ăștia care cară cu roabele
pământul și tac.

am fost deocheat, criză de fiere, durere de cap, gălăgie, piaţă, străzi
piaţă, cartiere piaţă, oraș piaţă, au grilaje groase la geamuri, se
vinde orice, pe mal un grup de vârstnici se unduiește dansând stra-
niu, poţi cumpăra orice nu te interesează, inclusiv coaste de miel
uscate, la bucată, mă doare capul, claxoanele nu încetează, intrăm
într-o zonă modernă, aici claxoanele se întrepătrund cu reclamele,
haos real, n-am văzut nicio bicicletă, e lumea mopedelor electrice,
aud doar claxoane, claxoane multiplicate, dacă ar fi pe tonuri clare
ar putea-o pune de-o muzichie, dar nu-s decât pe patru note, mi-la-
re-sol, într-o mare dezorganizare dependentă de cât de încărcată e
bateria, sună cu secunde muzicale și semitonuri mai sus sau mai
jos, mai înfundat sau mai strident, din haos m-am născut și m-am
întors în haos aici e, mi-e dor de liniște, sunt zen, se agită fără să
facă nimic, încerc o convorbire cu un june însoţit de două fete, vreau
să aflu unde e un loc bun de luat masa, îmi zâmbește, zice ceva în
limba lui mao, îi explic prin semne că vreau să mănânc, el zâmbește
din nou, îmi plasează fetele pe laterale și face poze cu ele zâmbind.

pe linia de plutire nu-s clar, mă doare capul, poate papa să mă facă
bine, ne-am băgat într-un restaurant simplu, ei se pregătesc de hal-
loween, chiciuleţele pe care le înșiră sunt clar de sorginte ameri-
cană, ne înţelegem cu ei cu progrămuţul ăla de tradus, până să ne
spălăm pe mâini au venit să ne vadă, să se bucure de noi, bucătarii,
femeile de serviciu, și cine o mai fi fost pe-acolo, dacă eram după
spectacol ar fi fost fain, dar așa, cam pe gol, ne-au observat bine,
am dat comanda, ne-au adus beţișoare, șerveţele, apă caldă, bere,
0,2 % alcool, bine și așa rău, o fată mică, de-a lor, bine acoperită a
moșmondit ceva pe la picioare, nu, nu era masaj, a aprins brusc o
plită în mijlocul mesei, mi-am luat ochelarii deoparte, a pus o tigaie
peste, a aruncat legume și fructe tăiate, deasupra a aruncat carne
de vită și de pește, așa a fost comanda, vreo zece minute s-au înţe-
les între ele chestiile din tigaie după care au primit un sos, delicios,
doar am ciugulit, am mâncat o felie de pepene, mă doare capul, plă-
tim, plecăm, nu plecăm înainte de-a face poze cu ei, ele, fata de
lângă mine are vreo 28 de kile, mă doare capul, zâmbește ca un tar-
zan victorios cu eu trofeu.

ne-am agăţat de un taxi foarte rapid, șoferul parcă e urmărit de
streche, face o cursă nebună fără niciun fel de regulă, m-am prins că
de fapt nimeni nu vrea să deranjeze pe ceilalţi participanţi la trafic,
nimănui nu-i trebuie loc în plus, totul se rezumă la anunţarea ce-
lorlalţi că există, alo, sunt aici, iată claxonul meu beeep, atât, in-
ocenţi, la sibiu chestia asta ar face ravagii, individul e mai ciudat
decât taximetrista care ne-a dus la templu, e nebun dar conduce
bine așa cum e cuplat la două telefoane mobile și o staţie de radio
recepţie, parcă suntem într-un joc de computer cu butoanele în mâi-
nile unui drogat, mă bag în pat, primesc pilule pentru fiere, pentru
cap, dimineaţa găsim un magazin japonez miniso, cumpăr chestii
pentru computer, că la noi sunt scumpe, cumpăr patru pachete de
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ţigări pentru ela cu 210 yeni, adică plasă, fraier, în ţară îi luam 10
pachete cu banii ăștia, ca să fie totul în același ritm iau plasă și cu
niște plasturi cu ardei iute, dau pe ei triplu, sesizez când e prea târ-
ziu, de două ori fraier, mai am bani pentru prânz și pentru ceva de
la duty free pentru zborul lung shanghai rusia, că no alcool nu-i dră-
guţ, on ne milyy.

poze multe la plecarea din hotel, nu știu de ce îmi trece prin minte
ideea că am făcut o faptă bună venind să ne cunoaștem cu oame-
nii ăștia, repetăm drumul învers, e 14:30 la ei, cald, autocarul gone-
ște lin, abia acum văd ce minunăţii au, ape și păduri cât vezi cu ochii,
poduri uriașe, sate și orașe ordonate, autostradă ca-n palmă, fou-
zou, unde am fost noi, e considerat un orășel, are 7 milioane de lo-
cuitori care par să claxoneze în grabă, dar fac treabă, o să-mi fie dor,
experienţa asta m-a scos zdravăn din apele mele liniștite, lumea e
mare, îmi zice luptătorul ce-l ascund sub călcâi, până la nanchang
m-am scufundat într-un univers alb unde mi-au apărut în preajmă
pe rând maeștri ai școlilor de meditaţie chineză ch’an, soto zen, shi-
kan-taza, toţi severi, levitând zâmbitori în lumină, cu ochi vii, po-
vestindu-mi în mandarina cea mai curată tot ce nu puteam pricepe
până atunci, eu înţelegeam perfect totul, orice teamă era departe,
orice durere plecată era, am trăit perfect pătrunderea-mi directă în
propria natură, acolo e raiul?, până-n momentul când uţa a rostit
pe tonul ei optimist am ajuns futui la changbei, mama lor, să fumăm
fetelor!

nimic de făcut cinci ceasuri, acaparăm un colţișor cu câteva scaune,
punem bagajele grămadă, unii adorm, alţii își mai cumpără câte
ceva, mie nu-mi trebuie nimic, pic de somn, e vacarm mare, nu pot
să aţipesc așa că fac pași prin aeroport, chinezii au un mers ciudat,
ca de roboţei, îi privesc, toţi merg la fel, cu bazinul ușor lăsat, pi-
cioarele se mișcă dar trunchiul parcă rămâne drept, mi-aduc aminte
că am văzut într-un atelier auto doi indivizi care meștereau în pozi-
ţia stând în fund, de acolo poate li se trage, nimeni nu zâmbește,
uite o chinezoaică frumoasă, merge altfel, e îmbrăcată europene-
ște, o fi studentă prin străinătăţuri, sunt peste tot dozatoare cu apă,
mulţi oameni au cutii cu supe instant și stau la coadă să-și pună apă
în recipiente, mi-e sete brusc, stau și eu la coadă, butonez aparatul
dar cea mai rece apă pe care o pot obţine e la 28 de grade, mi-am
adus aminte că ei beau doar apa călduţă, e mai bine pentru stomac,
firește, ne îmbarcăm fără probleme spre pudong shanghai, suntem
aceiași de la început, doar că mai obosiţi, la 19:20 decolăm, timpul
trece, ar trebui să ajungem la duty free înainte de miezul nopţii.

bateriile gen power bank mai mari de 10.000 mah și brichetele au
fost confiscate, era să cumpăr și eu una, bine că n-am făcut-o, ae-
roportul e foarte aglomerat, stăm la rând peste o mie de oameni de
toate rasele pământului, aici e un nod, sunt parcă într-un terminal
spaţial din războiul stelelor, lipsesc costumele sf, scriu iar declara-
ţie despre ce-am făcut și unde-am fost, look in the camera!, iar mă
gândesc ce fac dacă nu semăn cu eu din poză, semăn, nimeni nu
zâmbește, sunt duri, seci, drugs?, no, bip-bip, mă descalţ, ghetele
mele fără nimic de metal luate special în călătorie trec din nou prin
scaner, desculţ privesc aeroportul furnicar, ce-ar putea găsi în ghe-
tele mele?, sunt dezamăgiţi că n-au găsit nimic, you can leave mis-
ter, ies fuguţa, la miezul nopţii fără cinci minute ajung la duty free,
privesc cum obloanele metalice sunt coborâte silenţios, nu mai
vreau nimic, e o șaormerie deschisă, coadă, nu mi-e foame, au hei-
neken la doză mică, îmi ajung banii de trei, la prima întrebare costă

28 de yeni, la a doua 23, la cumpărare 21, vânzătoarea e mioapă,
bestial, cu 18 yeni cumpăr alune în wasabi, sunt calm, jăcmăneală
ca la bucale.

compania aeroflotă mă primește zâmbind, am loc bun, la culoar mij-
loc spate, în dreapta mea trei chinezoaice aflate la vârsta a treia mă
privesc cu maximă duioșie, le văd cu coada ochiului cum șușotesc
apoi se uită la mine, tac și-mi zâmbesc, de trei ori fac asta, mă pre-
fac imun tot de trei ori, sunt zen, nu pot citi din lipsă de spaţiu, gă-
sesc un film rusesc cu un fost balerin bezmetic, titlul nu-l mai știu
dar dau eu de el cândva, vecinele mele nu mă lasă să văd filmul, vor
să le arăt în ce găurele se bagă cele două capete de la căști, le arăt
cum e cu dublu jack și mufă-n rezemătoare, sunt extrem de încân-
tate, îmi oferă bomboane, ciocolată, napolitane, inclusiv prăjiturile
aduse de stewardese, refuz, văd filmul până la capăt, foarte bun,
imagine proastă în avion, toată lumea doarme în pijămăluţe și pa-
pucei de casă, am descoperit unde ţin stewardesele îngheţata, mă-
nânc patru, aţipesc strâmb chiar cu perna nouă de călătorie, mic
dejun fain, accept niște napolitane de la vecine, coadă la bude, au
periuţe de dinţi și pastă, fain, aterizăm la sheremetyevo moscova, la
moscova, strigă și cehov prin gurile a trei surori. 

la moscova-i totul un parfum!, nu credeam să simt asta, facem cu
autobuzul un sfert de ceas până la terminal, pace și liniște, văd
femei europene, ce fain e să fii aproape de casă, mi-e dor de ela care
mă așteaptă în poartă la turnuleţ, cine mi-a șutit pălincuţa de la lun-
cuţa să facă bine să-i stea în gât, ne mută rușii de la o poartă la alta,
ne conformăm, arunc o privire prin bazarele lor și constat că cel mai
scump produs al locului este mama matrioșka, preţul urcă până la
700 de dolari, nu mă bag, vine momentul așteptat al îmbarcării, ne
suim în autobuze și așteptăm jumătate de ceas după care suntem
duși înapoi de unde am plecat, nimeni nu știe nimic, nimeni nu
spune nimic, mă cuplez la reţeaua de internet, apuc să trimit mesaj
că sunt blocat la ruși, imediat ne suim în aceleași autobuze, am
ajuns în avionul care avut o defecţiune pe care o vor remedia pe
drum, glumește cineva, totul e harașo tavarișci, o oră întârziere,
zburăm ca vulturii spre patria natală, la moscova e ninsă câmpia,
nu-i bai, birui-vom, niet acool funcţioneză, aterizăm ca libelula de
fin, la henri coandă bucurești constat că trolerul meu a murit bătut. 

sunt primit în ţară fără probleme, nici n-a trebuit să mă uit în ka-
mera, știam eu că sunt recognoscibil în ţara mea, că mă asortez și
climatului și geografiei și florei și faunei, te pup pământ strămoșesc,
zece grade românești cu plus au bucureștenii, plâng ce plâng după
virginitatea valizei mele pe roţi, îmi iau un sandwich de la kauflanul
aeroportului și-un vin mic de 200 de grame, că-s cu mașina, e ziua
lui flo, scoate pălincă, distribuie, gust doar ca să văd dacă nu-i aia a
mea, nu-i a mea, pierduta mea, adio, nu-mi plăcea deloc autocarul
ăsta mare al teatrului dar după experienţele cu fundamentul afun-
dat în mignone scaune simt cu fiecare mușchiuleţ dorsal ce bine e,
cele mai bune fotolii întâlnite în ultimele zile aici sunt, mulţumesc
cerului că a lăsat acasă otokarul și a luat cu sine spre noi marele au-
tocar al teatrului, și aerul e fain, electra revine acasă întotdeauna,
respir mai bine, sibiu, acasă, ai ajuns cătă, iubitule, am ajuns ela,
credeam că nu mai vii, credeam că nu mai ajung, iubito, ce mi-ai
adus?, mi-au stricat trolerul, nu-i bai, luăm altul, 32 de ore de drum
spre casă, a meritat, îţi pun o ciorbă, da, unde-s beţișoarele?, ești
dependent?
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S-a păstrat în mentalul unora concepţia păguboasă (zice-
se, venită de la Ionel Brătianu): „Vrem Ardealul, dar fără ardeleni!”
și motivul ar fi fost acela că ardeleanul era încăpăţânat, conserva-
tor și încet la minte. După o sută de ani, eroarea pare să persiste în
multe capete, fără ca „împricinaţii” să se întrebe de ce a apărut.
Dacă admitem că ea provine de marele liberal, explicaţia ar putea fi
aceea, că el era nemulţumit de faptul că, deși „ai săi” veniseră cu
mentalitatea învingătorului, ardelenii le-au adus aminte că Marea
Unire au înfăptuit-o ei, nu a fost o victorie sau un merit al Vechiului
Regat. Iar când funcţionărimea de la București a vrut să impună ad-
ministraţia românească dâmboviţeană în Transilvania, au întâmpi-
nat multe greutăţi, nemulţumiri și opoziţii, nu numai din partea
minorităţilor, ci și de la populaţia românească. Gradul de alfabeti-
zare /școlarizare, nivelul de cultură și civilizaţie, rigorile justiţiei și or-
ganizarea administraţiei etc., din Ardeal, erau la un nivel mai ridicat
decât ale nou-veniţilor și multe din cererile lor nu și-au găsit locul,
fiind refuzate Au fost necesare multe tratative, pentru ca, în cele
din urmă, cu concesii de ambele părţi, constituţia României din 1923
să fie unanim acceptată și aplicată.

Parafrazându-l pe Iorga, criticul de artă Pavel Șușară, într-
un text din România literară (Nr. 23 / 2003) despre eseista și roman-
ciera brașoveană Ioana Pârvulescu, a scris câteva cuvinte inspirate
ce pot fi considerate definitorii pentru adevăraţii ardeleni, care:
„…îşi păstrează cu cinste ordinea în gândire şi măsura în simţire,
câştiguri aşa de preţioase pe care civilizaţia aulică le-a răspândit
până la marginea împărăţiei…” Ardelenii au asimilat și păstrat
aceste caracteristici, iar „încetineala” lor vine din preocuparea de a
face orice lucru temeinic și până la capăt. Și totuși, iată că se ade-
verește până și în cazul artei, vorba lui Einstein, care spunea că:
„Doar două lucruri sunt infinite, universul şi prostia umană, însă
despre primul nu sunt sigur.” Căci prostia despre ardeleni a persis-
tat unde nu te-ai fi așteptat, din suficienţă și superficialitate, ajun-
gându-se până la evaluări incomplete sau lipsite de pertinenţă ale
artei și culturii acestui spaţiu. Probabil de aceea s-a ajuns a se con-
sidera, că pictura transilvăneană a fost de-a lungul timpului mai
puţin valoroasă decât aceea din cele două Principate (mai apoi, din
Vechiului Regat). E suficient să deschidem: Pictura românească în im-
agini (Ed. Meridiane București 1970, sau ediţia a II-a revăzută, Bu-
curești 1976), lucrări serioase, întocmite de istorici de artă
competenţi (Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mi-
halache), spre a constata că numărul pictorilor transilvăneni discu-
taţi este simţitor mai redus decât al celor de dincolo de Carpaţi.
Motivul invocat (acela al valorii artistice – idee ce consună cu afir-
maţia brătienistă despre ardeleni), este subiectiv și doar parţial va-
labil, fiind mai degrabă o probă a lipsei de informaţii, a
necunoașterii de către majoritatea istoricilor de atunci, a situaţiei și
evoluţiei artelor și artiștilor de aici. Pe de altă parte, în Transilvania
de până la 1914, nu se poate vorbi despre o artă naţională, ci numai

despre o artă locală/ regională, la care participă creatori din rândul
tuturor naţionalităţilor aflătoare în acest areal cultural. Și apare ne-
cesară precizarea, că în mod firesc, din rândurile românilor (consi-
deraţi „naţiune tolerată”), s-au format și afirmat mult mai puţini
artiști, decât dintre sași și unguri. Ca urmare a diversităţii (multiet-
nice și multiculturale) a acestei zone, când se discută despre arta
transilvăneană de dinainte de 1918, ar trebui renunţat la criteriul
naţionalităţii, fiindcă pe-atunci, toţi se considerau artiști ai Impe-
riului Habsburgic, până la 1867, respectiv ai Austro-Ungariei, după
acel an. 

În Transilvania, după o perioadă bogată în producţii artis-
tice (pictura murală, altare, sculptură…), Reforma protestantă a
adus distrugeri și a generat un interes scăzut pentru artă, până spre
mijlocul secolului al XVII-lea. Apoi, secolul al XVIII-lea a adus o nouă
racordare a provinciei la fenomenul artistic european, numărul ar-
tiștilor și diversitatea creaţiilor, redevenind semnificative în secolul
al XIX-lea. Să mai notăm că, până la începutul sec. XX, nu s-a ivit în
Ardeal nici un nume de anvergură, toţi pictorii transilvăneni putând
fi consideraţi „provinciali” comparativ cu nivelul artei din spaţiul
german, și încă mai mult la scara marii arte europene.

Ca peste tot în Europa, în Transilvania și Banat au circulat
mulţi artiști itineranţi unii trecând, lucrând o vreme aici, alţii stabi-
lindu-se definitiv în orașe mari: Timișoara (Anselm Wagner), Sibiu
(Franz Neuhauser, Theodor Benedikt Sockl, Theodor Glatz, Carl
Dörschlag), Brașov (Anton Fiala), Cluj (Anton Bergmann), Sighișoara
(Ludwig Schuller), fenomen prezent în sec. XIX și în Principate (res-
pectiv Romania, după 1866). Dintre aceștia, elveţianul Heinrich
Trenk lucrează câţiva ani la Sibiu, apoi se stabilește la București, iar
Miklós Barabás, după periplul prin Sf. Gheorghe, Brașov, Sibiu, lu-
crează o vreme la București. 

Pictorii din Transilvania se cunoșteau de obicei între ei,
studiau la aceleași Academii, școli superioare și ateliere de artă din
capitalele și marile orașe central-europene, Viena, Budapesta, apoi
Berlin, München, Dresda etc., participau împreună la expoziţii, iar
uneori colaborau între ei la lucrările de amploare (ca de exemplu,
proiectul altarului și frescei catedralei ortodoxe din Sibiu, la care Oc-
tavian Smigelschi, a colaborat cu Arthur Coulin). Artiștii din sudul
Transilvaniei (indiferent de naţionalitate) expuneau frecvent îm-
preună, nu doar la expoziţii din Sibiu sau Brașov, ci și la Budapesta,
München și Berlin. În virtutea unei foarte vechi tradiţii europene,
toţi pictorii își doreau și câţiva au reușit (Octavian Smigelschi, Fritz
Schullerus, Arthur Coulin, Carl Dörschlag, Robert Wellmann, Frie-
drich Miess…), să călătorească, să studieze și să lucreze în Italia.
(Aici, la Cervara, lângă Roma, Wellmann avea o vilă, unde a oferit
găzduire și un ambient plin de farmec mai multor prieteni pictori). 

Așadar, dacă privim fenomenul artistic în ansamblu și
luăm în discuţie pictura (de șevalet) de pe teritoriul actual al Româ-
niei, arta din Transilvania apare mai veche, calitativ superioară și

VVaalleennttiinn  MMuurreeșșaann
Pictura transilvăneană în contextul artei românești
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mai reprezentativă decât cea din Muntenia și Moldova, din secolul
al XVIII-lea și până după mijlocul secolului al XIX-lea. Mai mult, cri-
teriul naţionalităţii nu mai trebuie diferit aplicat în judecata artiști-
lor activi în cele trei provincii. În acest sens, neajunsul amintitului op
asupra picturii românești, este că ţine cont în privinţa Ardealului,
numai de pictorii români, pe când în demersul privind începuturile
artei penelului din celelalte provincii românești și respectiv Regatul
României, include o mulţime de pictori străini (cehi, polonezi, ita-
lieni, greci…), tot itineranţi, care (ca și în Transilvania), au lucrat tem-
porar, ori s-au stabilit in Principate. Or, „primitivii picturii
românești” din Principate deși nu erau români (Mihail Töpler, Anton
Chladek, Niccoló Livaditti, Amedeo Preziosi, sau Heinrich Trenk, ba
și Miklós Barabás și alţii), au avut contribuţii și influenţe importante
în evoluţia artei din Moldova și Muntenia, primindu-și în mod firesc
locul în cadrul picturii românești din sec. XIX. Deci, faptul că un pic-
tor maghiar sau german din Transilvania apare și în istoria picturii
din Ungaria (Stock, Neuhauser, Coulin etc), nu îl exclude din istoria
picturii românești, pentru că aceasta ar trebui să cuprindă pictura
din tot spaţiul naţional al zilelor noastre. Vorbim despre Muzeul Bru-
kenthal ca primul muzeu de artă de pe teritoriul României, deși a
fost întemeiat de un sas și e menţionat și în istoria culturii și artei
din Ungaria. Ca să nu mai pomenim de Constantin Brâncuși, care în
multe muzee, istorii și tratate de artă e considerat: „Sculptor fran-
cez de origine română”. Trebuie renunţat pe viitor la o astfel de vi-
ziune naţionalistă îngustă, căci suntem (din păcate?) în epoca
globalizării.

În Transilvania, încă din sec. XVI (cum deja am amintit),
arta primise o puternică lovitură datorită Reformei, care a înlăturat
icoanele și altarele pictate din biserici, considerându-le „chip cio-
plit” (deci o blasfemie) și de aceea portretul a rămas singurul gen
ce și-a continuat evoluţia. Mai târziu, în secolul XVIII– sub influenţa
austriecilor, a unor artiști itineranţi – se răspândesc și celelalte ge-
nuri, natura statică, peisajul, scena mitologică… În acest timp, în
Muntenia și Moldova continuă să se lucreze în frescă, pe teme reli-
gioase, arta picturii și miniaturii dezvoltându-se (lent), doar la altare
și în cărţile bisericești. De-abia din sec. XIX apar lucrări de șevalet,
și acestea realizate la început de pictorii străini itineranţi despre
care am amintit și de asemenea, cu o accentuată solicitare a genu-
lui portretistic. În privinţa calităţii lucrărilor, comparaţia este net în
favoarea transilvănenilor, care la începutul sec. XIX aveau deja ani
și ani de experienţă, studiind în Academiile de artă din Europa cen-
trală, urmarea firească fiind aceea, că nivelul artistic al picturii tran-
silvănene era mai elevat decât cel din Principate. La Iași pictorii abia
începuseră să se instruiască la nou înfiinţata Academie Mihăileană
(1835), unde Gh. Asachi a organizat și o clasă de pictură, la catedra
căreia au fost invitaţi artiști străini: polonezii Mauriciu Loeffler, Lu-
dovic Stawski, sau italianul Giovanni Schiavoni. Dar rolul lui Asachi
în Moldova fusese jucat (în sec. XVIII), cu brio și la nivel european, de
Samuel von Brukenthal, care, pe lângă fondarea muzeului ce-i
poartă numele, se înconjurase de pictori cu studii la Viena, ca Jo-
hann Martin Stock (elev al lui Martin Meytens, portretistul curţii im-
periale a Mariei Theresia), peisagistul Franz Neuhauser cel Tânăr
sau Anton Steinwald. Baronul a avut o mare influenţă și o contri-
buţie majoră la dezvoltarea artei din sudul Transilvaniei, tot el fiind
cel ce a finanţat o catedră de artă la gimnaziul evanghelic din Sibiu.
E edificator dacă privim în reproduceri (cel mai ușor de găsit pe Wi-
kipedia), tabloul lui Ludovic Stawski Vedere din Iași (1841) și apoi pe
cel al lui Franz Neuhauser cel Tânăr Sibiul la 1808 (aflat la Galeria
Brukenthal), ca să ne dăm seama de diferenţele calitative dintre pei-

sajul citadin din Ardeal și cel din Moldova. Apare astfel evidenţiat și
gustul mai elevat al comanditarilor și nivelul educaţiei artistice a
publicului din Transilvania, faţă de Principate. Iar comparaţiile ar
putea continua și în privinţa portretului, e-adevărat, cu o diferenţă
calitativă mai redusă. Probabil că succesul lui Lecca, dar și mai mult,
al lui Mișu Popp și Szathmáry s-a datorat în mare măsură tocmai
acestui nivel artistic, superior în momentul venirii lor în Principa-
tele Unite și regatul lui Carol I.

Cu toate numeroasele deosebiri, pictorii transilvăneni tre-
buie incluși în arta românească pentru că există și multe elemente
comune de manieră, de stil, de evoluţie artistică. În epocă apăruse
o artă eclectică, pictorii trecând de la un stil la altul, adaptând și mi-
xând elemente ale unor curente și maniere diferite. În portret (spre
exemplu), redarea fidelă a fizionomiei se încadrează în viziunea aca-
demistă, dar adesea, la decoraţia vestimentară (mai cu seamă în
costumaţia feminină), se adaugă efecte baroce, apoi Biedermeier. În
cazul peisagisticii, formulările academiste se vor împleti cu cele ro-
mantice și simboliste, iar mai târziu cu juxtapunerile cromatice și
atmosfera senină a impresioniștilor, practicate de transilvănenii
Fritz Schullerus, sau Friedrich Miess, dar și de Theodor Aman la Bu-
curești. Acest fapt se datorează în mai toate cazurile comanditarilor,
faţă de care artiștii manifestă condescendenţă, făcând foarte des
concesii gustului public și privat. Mulţi dintre pictorii din Vechiul
Regat sau activi aici, studiaseră și ei în Academiile de artă de la
Viena, Berlin și München (Eustaţie Altini, Iscovescu, Mișu Popp,
Viena); Panaiteanu Bardasare, München), la fel ca și transilvănenii
români, unguri, sași (Carl Dörschlag, Berlin; Theodor Glatz, Ludwig
Schuller, Viena; Fritz Schullerus, Arthur Coulin, Robert Wellmann,
München; Octavian Smigelschi, Budapeasta, München și în Italia…).
Însă, cum arătam, apar și acei pictori plecaţi din Transilvania în Ve-
chiul Regat și care au avut mult succes pe meleagurile românești:
Ion Balomir (originar din Săliște), Constantin Lecca, Mișu Popp, Carol
Popp de Szathmáry, Sava Henţia, ultimii doi participând ca „repor-
teri de front” în Războiul de independenţă din 1877-78, alături de
G. D. Mirea și Nicolae Grigorescu

Receptivi sunt unii pictori din Regat, dar și din Transilva-
nia, la noua artă fotografică (Giovanni Schiavoni, la Iași, Theodor
Glatz și Theodor Sockl la Sibiu, Anton Fiala la Brașov, Ludwig Schul-
ler la Sighișoara), pe care o practică cu oarecare succes, privind-o
mai ales ca pe o sursă de venituri mai lesnicioasă și accesibilă unui
mare număr de clienţi. Căci trebuie spus, că încă de la începuturi
(pe bună dreptate), era considerat mai valoros și mai „de bon ton”
un tablou pictat, decât o „fotografie artistică”, fapt care – ţinând
cont de autor – e valabil și azi.

Superioritatea în calităţile artistice se atenuează și apro-
pierile dintre cele două entităţi teritoriale devin mai evidente,
atunci când se discută despre Gheorghe Tattarescu, bun pictor, dar
adeptul cel mai consecvent al Academismului și Neoclasicismului.
Aceste curente persistau în Ardealul rămas la sfârșit de secol XIX,
mai ancorat în gustul academist, mai reticent la înnoirile pe care au
încercat să le aducă un Fritz Schullerus, sau Arthur Coulin, ori Eme-
rich Tamás. Apoi, mulţi dintre pictorii veniţi de la studii cu idei ar-
tistice noi, vor renunţa parţial la ele, adaptându-le, iar ei
readaptându-se, la figurativul impus de vechiul tradiţionalism agreat
și solicitat de comanditari, de presă și de publicul larg. În Principa-
tele Unite și Vechiul Regat, după perioada pașoptistă, tendinţele de
modernizare și occidentalizare ale ţării, cultivate de boierii progre-
siști dar și de regele însuși, se îndreaptă spre modelul francez al lui
Napoleon al III-lea, apoi spre Germania (junimiștii), care învingând
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Franţa în războiul din 1870-71, ajunsese (sub conducerea lui Bis-
marck), arbitrul politic al Europei. La scurt timp însă, revenindu-și
„miraculos”, Franţa (Parisul în principal), intră spre sfârșitul secolu-
lui în faimoasa „La Belle Époque”, devenind capitala culturală și ar-
tistică a Europei și chiar a lumii, fapt ce va avea pe termen lung
majore consecinţe asupra evoluţiei artei, prin apariţia noilor cu-
rente și tendinţe moderne și avangardiste. Din acest motiv, clasa
conducătoare și intelighenţia românească se (re)orientează spre
Paris, „Orașul lumină”, unde vin să-și desăvârșească stilul de viaţă,
studiile, educaţia culturală și artistică. Astfel, le goût français se im-
pune creatorilor de artă, în bună măsură datorită elitelor și implicit
colecţionarilor, comanditarilor și publicului. La 1864 când Theodor
Aman și Gheorghe Tattarescu întemeiază Școala naţională de arte
frumoase în București, deja această „modă franţuzită” („bonjuris-
mul”), începuse să fie unul dintre motivele îndreptării tinerilor ar-
tiști către atelierele, școlile, Academiile și numeroșii plasticieni
francezi atunci în vogă, fenomen ce s-a accentuat și mai mult după
1880. Totuși, Aman (ca și Tattarescu), dincolo de celebritatea sa în
epocă, nu a fost un deschizător de drumuri, rămânând tributar Aca-
demismului. Fiind însă un pictor cu vederi largi și posibilităţi tehnic-

artistice bine stăpânite, a reușit să depășească parţial vechiul
model, să asimileze noile tendinţe romantice, încercând să-și adap-
teze maniera de lucru și „asezonând-o” (mai ales în peisagistica și
scenele de gen plasate în ambientul unor grădini), cu elemente de
factură impresionistă și efecte de plain-air. Cu Grigorescu falia se
adâncește și influenţa franceză se impune ca o permanenţă printre
pictorii din Regat până târziu spre mijlocul secolului XX, cu excepţia
câtorva iluștri reprezentanţi ai curentelor de avangardă strânși în
jurul lui Ion Vinea și a faimoasei sale reviste Contimporanul, cu fra-
cţiunile și dizidenţele sale, cu expoziţiile sale avangardiste din anii
20-30. Pe de altă parte, în pictura transilvăneană, influenţele im-
presionismului vin „filtrate” prin filiera germană, mai ales școlile din
München și Dresda (Max Libermann, Wilhelm Leibl, Fritz von Uhde),
cu redarea mai greoaie în care mai persistă ecouri ale unui figura-
tiv îndatorat rigorilor academiste.

Deci abia după afirmarea lui Nicolae Grigorescu putem
vorbi de o întâietate artistică și valorică a Regatului Vechi faţă de
Ardeal. Ucenic în atelierul lui Chladek, lucrând apoi icoane și frescă
religioasă, maestrul de la Câmpina reușește o mare sinteză crea-
toare și personală, între elementele picturii tradiţionale, viziunea
solară și tehnica rafinată a culorii-lumină a impresioniștilor fran-
cezi. Fără să fi avut elevi, Grigorescu a creat o adevărată școală ro-
mânească de artă, ce a marcat artiștii și publicul, iar această viziune
originală adaptată cu măiestrie la motive și teme românești „mio-
ritice” și pitorești, i-a adus marele succes și faima de care s-a bucu-
rat până la sfârșitul vieţii. Cu toate acestea, chiar la el acasă,
Grigorescu rămâne o excepţie imitată și urmată (cu rezonanţe până
și în literatură prin idilismul sămănătorist), fiindcă în epocă numai
câţiva pictori (Andreescu, Luchian, Eustatiu Stoenescu…), au reușit
să se desprindă de influenţa sa, să se impună printr-un stil propriu;
adevărata, majora schimbare de paradigmă apărând abia în inter-
belic. 

După 1920, în noua efervescenţă culturală a României
Mari, apar mai multe apropieri între pictura și pictorii din Transil-
vania și ceilalţi, din vechea „Românie Mică”, atunci când ardelenii
(Elena Popea, Aurel Ciupe, Caul Bogdan, Samuel Mützner și încă
mulţi alţii), vin cu noile tendinţe post-impresioniste din Franţa și
apoi cu cele din Germania postbelică, expresioniste (Hans Eder), sau
de pictură abstractă (Hans Mattis-Teutsch). Ei încep să participe la
saloane și expoziţii de avangardă, frecventează colonia de la Balcic
și respectiv, se vor impune din nou cu notele de originalitate aduse
de pictorii mai multor naţionalităţi (unguri, evrei și români), în ca-
drul Școlii de la Baia Mare, un alt capitol important al picturii din
Transilvania ignorat ca fenomen și grupare artistică în tratatele de
pictură românească și intrând în atenţia istoricilor de artă români
abia după 1989.

Concluzia ce se impune după acest parţial excurs asupra
picturii transilvănene în contextul picturii din România credem că
este aceea că artiștii ardeleni trebuie mai atent studiaţi, populari-
zaţi și valorificaţi, fiind firesc incluși în viitoarele tratate de istoria
artei, la locul pe care îl merită. Această reconsiderare a lor se poate
face mai lesne acum, fiindcă între timp au apărut un număr mare de
studii articole, teze de doctorat, cataloage, monografii, cărţi și alte
publicaţii privitoare la arta și artiștii din Transilvania, semnate de
prestigioși specialiști din institute de artă, universităţi, muzee, școli,
printre care Harald Krasser, Mihai Nadin, Marius Tătaru, Nicolae
Sabău, Livia Drăgoi, Gheorghe Vida, Negoiţă Lăptoiu, Sanda Rus,
Iulia Mesea, Radu Popica, Tiberiu Alexa, Elena Popescu, Iudit Erdös,
Aurel Roșu și alţii. 
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DDaaccăă  aarr  ffii  oo  ssuuttăă  ddee  ppăăllăărriiii

Dacă ar fi o sută de pălării pe capul meu
O sută de pălării O sută de culori
O sută de pălării O sută de culori şi umbre de culoare
O sută de pălării O baie de culori

Dacă ar fi o sută de pălării pe capul meu
Aş ieși pe jos în mijlocul târgului
Făcându-mi cale prin centrul bazarului
Le-aş arunca în sus de bucurie

Dacă ar fi o sută de pălării pe capul meu
Aş merge pe jos în mijlocul târgului
Şi toţi oamenii mi-ar deschide calea
Așteptând momentul agitaţiei pălăriilor

Dacă ar fi o sută de pălării pe capul meu
O sută de pălării O sută de culori şi umbre de culoare
Dacă ar fi o sută de pălării Şi un soare înalt
Drept deasupra capului meu Deasupra culorilor mele

Şi vai, mulţimea Strigăte de admiraţie ies din gâtul ei
Şi inima ei mare se zbate în mijlocul târgului
Inima oamenilor sperând

La învârtirea pălăriilor O sută de culori şi umbre

FFeerriicciirree  

Toată lumea pe stradă întreba Pentru Ce Ești Fericit
Şi nu am auzit pentru că eram fericit
Înainte să ajung aproape de capătul străzii
Mi-a ieșit înainte un copil, se juca în nisip, la capătul străzii

I-am spus Vino Vei Fi Şi Tu Fericit
Mi-a răspuns Tu Ești La Capătul Străzii

AAmmiirr  GGiillbbooaa
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AAmmiirr  GGiillbbooaa (1917-1984) se naște în Ucraina, dar se stabilește în Israel şi luptă în războiul de Iom Kipur (octombrie 1973). Familia sa
piere în etnocid, dar Amir Gilboa rămâne din“” (carnea de afară). Nurit Govrin, profesor la Universitatea din Tel-Aviv, afirma despre Gil-
boa şi ceilalţi poeţi de generaţie care descriu experienţa Holocaustului: ,,Ei au fost primii care au acceptat să înfrunte subiectul teribil,
greu de integrat în artă; au creat primele instrumente şi tehnici care detaliază subiectul în poezie, sub forma noutăţilor despre magni-
tudinea groazei” Lectura generaţiilor, 2002). Îndrăzneala despre care vorbeşte Govrin arată faţa unei œuvre afectată niciodată frontal, pri-
vită cu forţare eroică. Cu toate că studiază ebraica în școală, Amir Gilboa păstrează fondul de literatură idiş, deşi într-o scrisoare adresată
lui Natan Alterman, declara: ,,Fiecare lucru a fost notat, în poezie sau proză, acum valoarea e discutabilă” (Zilele curg). Totuși, a de-
monstrat parcursul unei mâini câștigătoare: În semn (1942);  Cântece de dimineaţă (1953);  Totul merge (1968). A lucrat toată viaţa ca li-
brar, cu toate că primise Premiul Şlonski (1961), Premiul Brenner (1970), urmat de Premiul Bialik (1971) şi Premiul Israel (1982).

Traduceri



**
Toată lumea pe stradă întreba De Ce Ești Fericit
Şi nu am auzit pentru că eram deja fericit
Înainte să ajung aproape de capătul fericirii
Găsesc că sunt un copil mic care nu găsește capătul fericirii

Mi-am spus Tu Vei Fi Fericit Din Nou şi Din Nou
Şi Niciodată Nu Vei Găsi Capătul Fericirii

***
Toată lumea pe stradă întreba Pentru Cine Ești Fericit
Şi nu am auzit pentru că eram fericit
Şi pe deasupra, nu aud în toate momentele de fericire
S-a găsit o lungă zi în care nu am fost fericit

Şi eram încurcat de toţi care întrebau brusc despre fericire
Şi o amărăciune mare cât fericirea mi-a mâncat inima

din Cântece de dimineaţă (1953)

ŞŞii  ffrraatteellee  mmeeuu  ttaaccee

Fratele meu s-a întors de la câmp 
Îmbrăcat în cenușiu
Şi m-am temut că visul meu s-ar dovedi greșit
Şi repede am început să îi număr rănile
Şi fratele tace

Apoi am scotocit în buzunarele paltonului
Şi am găsit un bandaj pătat şi uscat
Şi pe spatele unei cărţi poștale boţite
Numele ei, sub o ilustraţie cu maci
Şi fratele meu tace

Apoi am deschis raniţa
Şi am scos afară toate catrafusele, amintire cu amintire
Vai, fratele meu, fratele meu, eroul
Acum ţi-am găsit toate decoraţiile 
Vai, fratele meu, fratele meu, eroul 
Ar trebui cu mândrie să îţi laud numele
Şi fratele meu tace
Şi fratele meu tace

Şi sângele lui strigă din pământ

IIţţhhaakk

La asfinţit, soarele umbla prin pădure
Împreună cu mine şi cu tata
Şi mâna mea dreaptă, în stânga lui

Cum luminează un cuţit pe deasupra copacilor

Mă tem atât de mult de ochiul fricii mele, scăldat de sânge 
printre frunze

Tati, tati, repede scapă-l pe Iţhak
Nimeni să nu lipsească de la prânzul cel mare

Eu am fost înjunghiat, fiul meu
Iar sângele meu stă pe frunze
Vocea sufocată a tatălui
Şi faţa lui palidă

Şi voiam să strig, luptându-mă să nu cred
Deschid ochii
Şi m-am trezit

Şi mâna mea dreaptă era golită de sânge

MMooşşee

M-am ridicat înaintea lui Moşe şi i-am zis
Oprește mulţimile aşa şi aşa
El s-a uitat la mine
Apoi le-a oprit cum i-am spus

Şi cine nu m-ar fi văzut apoi în plină glorie
Acolo era Sara, cea din copilărie
În numele ei plănuiam să ridic un oraș
Şi fata picioare-lungi era acolo, dintr-un kibuţ
Era Melvina, din Rabatul din Malta
Dina, de la frontiera italiano-iugoslavă
Şi Ria, din părţile nordului

Şi, foarte mândru, m-am grăbit spre Moşe
Să îi arăt calea
Şi deodată, mi-am dat seama că cea
Care e înscrisă şi adeverită
În interiorul numelui meu
Ea nu e acolo

Moşe, Moşe, mergi să conduci poporul
Uite, sunt atât de obosit şi aş vrea să mai dorm
Cu toate astea, sunt un tânăr sensibil

FFaaţţaa  lluuii  IIeehhooşşuuaa

Şi Iehoşua, de la înălţime, se uită la faţa mea
Şi faţa lui e aur bătut
Un vis rece, un vis uscat
La picioarele mele, marea se lovește mereu de ţărm
Parcă sunt bolnav de jelirea lui, totuși, eu trebuie
Chiar trebuie să aștept veșnic în tensiune
Faţa fratelui meu deasupra
Răsare din nori să îmi arate urmele în nisipul spălat al mării
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Marea lovește şi pleacă, lovește şi pleacă
Elemente de strategie fixate prin lege
Eu, în vânt, altfel, în mișcare, departe
La fel, Iehoşua se odihnește după războaie
Pentru că a dat o moștenire poporului său
Dar nu şi-a săpat un mormânt 
Pe înălţimile lui Efraim
Pentru asta, noapte de noapte, merge departe
Să vadă cerul
Şi eu sunt bolnav, se pare, aproape de a muri
Desculţ în nisipul rece al lunii
La marginea apei
Înăuntrul meu, gemete, înăuntrul meu, gemete
Sfârșitul care scutură moartea la picioarele mele
Val după val

Peste multe vieţi
Să se înalţe, să se slăvească

ÎÎnn  îînnttuunneerriicc

Dacă mi se arată piatră şi zic piatră, ei vor spune piatră
Dacă mi se arată copac şi zic copac, ei vor spune copac
Dar dacă mi se arată sânge şi spun sânge, ei vor spune culoare
Dacă mi se arată sânge şi spun sânge, ei vor spune culoare

[[ÎÎnn  cceellee  ddiinn  uurrmmăă,,  mmăă  dduucc]]

În cele din urmă, mă duc la omul care pregătește 
capcane pentru păsări

Îi cer iertare că l-am rugat să nu se mai joace
Cu vieţile altora, mi-am blestemat prostia, nu e frumos
Să îi refuz bucuria instinctivă de a rămâne încordat
În agitaţie, în orice vreme şi mai mult, când păsările deja dispar
Încă pare că ele ciripesc şi trăncănesc pe deasupra capului meu 
Se știe prea bine că întind capcane, mâinile mele sunt capcane
Şi nu veţi cădea vreodată în palmele mele întinse pentru păsări

din Melancolici şi datori (1963)

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE  ŞŞII  IINNTTEERRPPRREETTĂĂRRII

,,Amir Gilboa s-a născut într-un orășel din Ucraina, într-o zonă
care aparţinea Poloniei la momentul respectiv. Născut Berl Fel-
dmann, în 1917, într-o familie așkenază, primele sale poeme sunt
scrise în idiş. În 1937, după stabilirea în Israel, devine prolific în
ebraică. Poezia sa a fost privită ca o parte a canonului modern al
literaturii ebraice, selecţii din poemele sale fiind studiate astăzi la
nivelul liceului. În 1982, Amir Gilboa primeşte Premiul Israel, pe
care îl împarte cu Yehuda Amichai. Cu toate acestea, manuscrisul
Zilele curg (1942-1946), scris în perioada Holocaustului, este edi-
tat şi introdus de Hagit Halperin în studiile literare abia în 2007,
fapt explicabil prin poziţia purtată multă vreme de Academia de
Literatură în ce i-a privit pe scriitorii traumei.”

Yona Katz, From Crying Comes Light: The Post-Traumatic Impact on
the Poetry of Amir Gilboa / Din plâns iese lumină: Impactul post-

traumatic în poezia lui Amir Gilboa, 
Toronto: Universitatea din Toronto, 2014

,,Gilboa a fost poate ultimul poet din generaţia Palmahului, care
a trăit cu obligaţia datoriei de a exprima durerea unei naţiuni în-
tregi. În poezia lui Gilboa există nu doar legături directe cu Ca-
bala şi Tanahul, se observă o conexiune puternică faţă de locuri
din diaspora, de la copilăria nefericită la experienţele pogromu-
lui. Conexiunea biografică este mereu o sursă de acuzare.”

Aharon Komem, Reţeaua poetică, 
Beer Şeva: Universitatea Ben-Gurion a Neghevului, 2004

,,Tiparele de comparaţie ale poetului nu au întârziat să apară: a
fost asemănat cu Alfred Adorno, Iţic Manger, scriitorul de limbă
idiş, Zalman Şneur sau Paul Celan. Lucrul comun dintre Amir Gil-
boa şi ceilalţi poeţi enumeraţi de comparatiști, dincolo de evide-
nţa traumei cultivate, este utilizarea luminii ca un simbol de
salvare, văzut uneori ca reprezentare a viitorului.” 

Dvora Harpaz, Tehnica stilului la Amir Gilboa, Ramat-Gan: Univer-
sitatea Bar-Ilan, 2003

,,Dreptul moral al lui Gilboa de a scrie ficţional despre Holocaust
rămâne discutabil. În poemul Iţhak, în care nu sunt tratate direct
numele rudelor, se demonstrează intenţia poetului de a mărtu-
risi, de a nota în scris tragedia. În 1945, pe când servea armata
britanică din Italia, află despre executarea familiei. Alegoria şi re-
construcţia evenimentelor prin ochii copilului nevinovat rămân
singurele armele de protest ale poetului, motiv pentru care pu-
blică versurile în revista Davar.”

Dori Laub, Mărturie:
Crizele slăbiciunii în literatură, Routledge, 1992

,,Intenţia deconstrucţiei celor întâmplate a depins de timpul
scrierii, mai mult prin statutul tranziţional al unui singur poet,
Gilboa, care a stat în spărtura dintre diferitele generaţii de poe-
zie.”

Dan Miron, Înfruntând fratele mut, 
Ierusalim: Keter, Universitatea Ebraică, 1992
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WWeerrnneerr  DDüürrrrssoonn

FFiieerrăăssttrrăăuull  ccrraanniiaall

Mica poetica a transpunerii

nu prea cânta ei
liberi ca randunelele

poeti ai poeţilor
în casa limbilor

cu ferestrele și ușile
deschise

/

Poeţi ai poeţilor
Dăruiţi cuvântului pe jumătate
monahal deci
pe jumătate lumesc

/

poemul căruia i se face
curte în liniște

preia trupul
ad literam, cuvăntul
trupește

presupun că el vorbește
în limba ta

/

ah da, cele de nerostit
vocabula preferată a lui Rilke

transmisa prin transpunere
de la o 

poezie la alta –
se păstrează

/
prin translaţie
căutând cele proprii
în cele străine, spui tu
cele străine în
cele proprii

realizând astfel corespondenţa

/
însă cum să devină cele străine
natale prin tine
căruia cele natale îi sunt străine –

/

există tra – sub –

si ad -duceri

ce sunt trans-spunerile
îmi este o enigmă

Yoko Tawata scrie
limbi transmaritime

/

la întrebarea, ce soi 
de libertate gândește
la auzul cuvântului liberté
Henri Michaux a raspuns:

Ah Monsieur, vous êtes
bien plus exact que moi

/

și cele de neînţeles
le păstrez
cu grijă între
rânduri

în casa deschisă
adie vântul

limba
purtând purtată
zic eu

traverzeaz-o

deja ecoul
e prea mult

/

însă cum îmi aduc 
vânzoleala din piazza
la piaţa mea
mărșăluită

/

poetizând după altul
nu sunteţi liberi

a transpune
de exemplu
celălalt Israel
unde stă scris doar Israel
ar fi o trădare

însă unde se află Israel -
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/

câteodată sunt transpus
în acel ´nuponţelege´
al umbrei lui Schlemihl
pentru o metaforă

/

fie-n boemiană, fie-n greacă
să menţii enigma
celor ivite din pur

și el să patrunda luminând
în palimpsest

/

ori sa transpui cele neînţelese
în cele de nepriceput

cu șire goale
armonizate, cel puţin -

/

frumoasă grașia
preciziei

departe de orice copie

arta 
vorbirii lăturalnice
numită poezie

/

(de neomis:
re-transpunerea
ca probă decisivă)

/

și unde altundeva
ar exista această pădure
al cărei ecou
sună a germană

/

lăsat singur cu
cucurigul meu nemtesc

chiar și cocoșii
strigă altundeva altfel

cocerico
ţipă cocoșul galic

cel englez te trezește
cu cock-a-doodle-doo

Sfinte Balbulus, ajută-mi

/

nu vreau sa cuvânteze întremător
gura germană (astfel Hölderlin)
însă dulci lângă
barba ţepoasă clipocesc
săruturile
/

cum să așezi adecvat metaforele
evitând împușcăturile bine ţintite
în gol

nici rănind privirea
prea ascuţit

nici imaginile tulburi
ale camerei de luat vederi
ascunse, în care ninge
necontenit

/

unele trebuie însă
să rămână așa cum sunt

astfel teatrul musical
din clădirea de pe strada
Melnikow înspre Moscova
NORD-EST

HOPA OCT
ad literam rostibile
trebuie multe să rămână

/

și e ca la descojitul nucilor
(nucă electibilă și torturantă)
nucă craniană. mușcătura.
pocneste. creierul zace
la vedere. este rescris
după forma
conţinutului

/

trebuie să ţii seama
că la obducţie
li s-a rupt chirurgilor 
fierăstrăul operativ
de craniul lui Kleist

/

Harûn al-Raschîd
califul din Bagdad
a cumpănit cu aur
cele transpuse

(citate și aluzii
la Goethe, Hölderlin, Karl Krolow,
Gregor Laschen, Ernst Meister, Novalis.)

transpunere din germană de AAnnddrreeii  ZZaannccaa
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Alexandru Uiuiu ne surprinde (deși bănuiam noi la un mo-
ment dat că ne pregătește o surpriză) încă o dată, ba, ne încântă
(deși cartea lui cea mai recentă este de o covârșitoare frumuseţe
tragică) cu „proza sa despre o poezie” intitulată simplu (doar „lu-
crurile simple nu dezamăgesc niciodată”, nu-i așa?) „Iustin”. Așa ne-
a surprins atunci când a tipărit volumul „Intenţiile tăcerii”, cartea
care ar fi trebuit să fie debutul lui Iustin Panţa (și acum aflăm, la
sursă, cum au stat lucrurile cu manuscrisul lui Iustin), așa ne-a sur-
prins atunci când, după proze de bună calitate ne-a pus pe masă
(din păcate, nu și pe scenă) piesele sale de teatru (uluitorul volum
„Așteptând-o pe Godette”), așa ne-a surprins cu acea nouă hetero-
topie, subîntinsă între distopia unei noi și stranii Românii și utopia
unei Europe – parte și ea a „ţării ascunse”. Ne surprinde cu această
carte, intitulată simpu „Iustin” nu pentru că e vorba de prietenul lui,
și al nostru, Iustin Panţa, sub forma unor amintiri obișnuite. Ci pen-
tru că e vorba de un „roman” de (mare) dragoste, o scriere de o sen-
sibilitate extremă și pe care nu i-o bănuiam (nu i-o bănuiam acelui
Alexandru Uiuiu, din proze și teatru, prozastic, ironic, cinic, „realist”,
fantast) și care-l poartă în chiar centrul său pe Iustin, ca experienţă
de iubire și cugetare asupra acesteia. Dragostea (mare) ar avea, se
pare, și această (tot mare) respiraţie: sensibilizarea până la limita
patetismului. Iar pe de altă parte, ne spune și Alexandru în câteva
locuri ale jurnalului său intim, aici nu e vorba de literatură. E vorba
de viaţă. Așa că, după cum se vede, n-o să scriem aici o cronică pro-
priu-zisă la această frumoasă și tristă carte a lui Alexandru Uiuiu, ci
doar facem unele aprecieri simple (pentru că doar acestea stau pa-
văză în faţa dezamăgirii, nu-i așa?)

Povestea este simplă, iar autorul ne spune chiar el cum a
început totul: „M-am surprins, după ce Iustin nu a mai fost, că nu
am amintiri cu el. Erau între noi prea multe proiecte, prea multe
aruncări în viitor, și nu a încăput nici un moment al trecutului ca să
se agaţe de imaginea lui. Când moartea a decis să îl ia, am pornit o

vastă investigaţie pe urmele ei și m-am hotărât să îmi adun aminti-
rile. Ca să fortific funcţia aceasta mi-am zis că ar fi bine să fac lu-
cruri simple cu zeiţa păpădiilor, să las să treacă vreo două trei zile
și apoi să văd ce și cât rămâne ca amintire. Am început să scriu lu-
crurile acestea și treptat, cu funcţia amintirii întremată, în mine au
început să se ridice și amintirile cu Iustin. Am numit scrierea O pri-
măvară cu Ea, dar apoi a venit vara, toamna și lucrurile au luat-o
razna. Din vina cui?” După cum se vede, o inedită perspectivă prou-
stiană, o autoprovocarea a funcţiilor existenţiale și scripturale,
mereu dispre imaginea fără cusur, cel puţin la vreme de primăvară,
a „zeiţei păpădiilor”: „O blândeţe a coborât deasupra fiinţei ei odată
cu lăsarea înserării. Cu mătasea asta pe ea, care îi încetinește mi-
șcările, ea devine de o frumuseţe răvășitoare.” 

Jurnalul lui Alexandru se întinde undeva între 2001 sau
poate 2002, imediat după moartea tragică a lui Iustin, și până prin
2004 sau 2005, și cuprinde, în secţiuni de lungimi inegale povestea
de dragoste între el și „zeiţa păpădiilor”, „cea căreia nu o să-i rostim
numele niciodată.” Nici nu e nevoie de a-i rosti numele, căci, la urmă
îl aflăm singuri: femeie. Jurnalul, „proza despre o poezie”, se des-
fășoară oarecum simfonic, în patru părţi ce-și poartă, fiecare, ano-
timpul (nici Vivaldi nu e departe): „O cunună de păpădii pentru Zeul
Primăverii” (o îngeriadă în toată regula), „O cunună de grâu pentru
Zeul Verii” (senzualitate și carnalitate de-a dreptul panică), „O cu-
nună de frunze pentru Zeul Toamnei” (avortul ca veștejire a tot și a
toate), „O cunună de fier pentru Zeul Iernii” (criza finală, nici măcar
tragism înalt romantic, ca în a patra a lui Schumann), urmate de „Fi-
ziologia dispariţiei”(următorii vagi trei sau patru ani), pe când fosta
zeiţă a păpădiilor e cu altul, apoi cu alţii, o imagine a unei decade-
nţe nu doar a sentimentului, emoţiei, feminităţii eterne, ci chiar a
cuvântului vorbit și scris, parcă definitiv ascuns și pervertit în ceaţa
de pe malul Someșului (în marele oraș transilvan, iar nu pe malul
idilic al râului sau pe malul lacului de la Colibiţa, în așteptarea lap-
telui cald și dulce de la văcuţele domnului Frumosu), ca și într-un
misoginism de la sine înţeles.

Pasajele jurnaliere, în multe locuri de o fervoare aparte,
care ne convinge ferm de sentimentele lui Alexandru (despre care
Iustin spune, la un moment dat, că n-ar fi în stare să iubească), sunt
contrapunctate de „amintirile”cu Iustin, la Sibiu, la Bistriţa, la Cluj,
la Păltiniș, acasă la Ivănescu (pe care Iustin îl frecventa, ca ucenic
vrăjitor, încă de prin 1985), ici și colo. Nu sunt însă amintiri propriu-
zise, adică fel de fel de întîmplări, așa cum se adună de obicei în ast-
fel de scrieri. Sunt mai degrabă fapte și cuvinte piezișe, care
creionează, la nuanţă însă, portretul poetului și prietenului sibian.
Ceea ce frapează însă este faptul că „aventura” de dragoste a lui
Alexandru, bărbat de patruzeci și trei de ani, divorţat (Iustin a fost
căsătorit cu sora fostei soţii a scriitorului bistriţean, care va să zică
Janeta și sora sa Lili, cu aceasta având o fată de șaisprezece ani), cu
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Iubirea în oglindă și prietenia ca lucru simplu
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o fată înger și demon de nouăsprezece ani, se petrece în oglindă cu povestea de dragoste din trecut a lui Iustin (soţia, Janeta, l-a pă-
răsit pe Iustin și pe fiul lor de doi ani și a plecat în America, ca și când ar fi plecat până la marketul din colţul străzii). Pare uluitor acest
fapt, dar chiar așa se petrec lucrurile, întrebarea care persistă fiind: dacă odată ai atins fericirea, ce demon face ca aceasta să nu con-
tinue (iar adevărul este ceea ce continuă, nu-i așa?), să se piardă ca un fum în văzduhul îngheţat al iernii? Iluzia ”Americii” (în cazul lui
Iustin chiar America cea adevărată de dincolo de ocean, în cazul lui Alexandru viaţa la voia întâmplării din Cluj, Americă a Ardealului
pentru o sumedenie de tineri plecaţi acolo la studii)? Toate acestea îi prilejuiesc lui Alexandru îndelungi cugetări privitoare la iubire,
contrapunctate, desigur, de spuse de-ale lui Iustin (pe care le recunoaștem din spuse cunoscute nouă sau din cărţile lui), care își arată
și îi arată novicelui Alexandru curatul adevăr. 

Dar să remarcăm și o altă faţetă a dublei povești de dragoste și de scris, aceea a prieteniei dintre doi bărbaţi, aceea de iubi-
toare comuniune bărbătească. Iar în acest loc, și gândindu-mă de mai multă vreme la această mare nostalgie originară, îmi vine în
minte finalul unui mare roman, „Women in love” a lui D. H. Lawrence. Rupert și Ursula stau de vorbă după înmormântarea lui Gerald:
„-Aveai chiar atât de multă nevoie de prietenia lui Gerald? Întrebă ea într-o seară. –Da. – Eu nu-ţi sunt îndeajuns? – Nu. Ca femeie îmi
ești îndeajuns. Pentru că tu reprezinţi toate femeile. Mi-am dorit însă și un prieten, tot atât de veșnic cum suntem tu și cu mine. – Dar
de ce eu nu-ţi sunt îndeajuns? Mie îmi ajunge că te am pe tine. Nu mai vreau pe nimeni altcineva. De ce nu ești și tu la fel? – dacă te
am pe tine, pot trăi tot restul vieţii fără să simt nevoia relaţiilor intime cu altă femeie. Dar pentru ca acestă viaţă să fie completă, cu
adevărat fericită, aveam nevoie, am nevoie și de o prietenie eternă cu un bărbat, adică un alt gen de comuniune. – Nu cred, spuse ea,
e o încăpăţânare, doar o teorie... – O fi... – Nu poţi nutri două feluri de afecţiuni, cum ai putea? – Se pare că nu pot. Și totuși am dorit
asta. – Nu poţi avea asta pentru că e fals, e imposibil. – Nu știu, răspunse el.” 

Se pare că celălalt fel de afecţiune, despre care paginile lui Alexandru Uiuiu ne vorbesc atât de concret, chiar există. Iar în acest
caz fericirea odată atinsă nu mai are nevoie de nimic altceva. Nu mai are nevoie de „America”. Ca și în cazul prieteniei dintre Rupert și
Gerald, prietenia dintre Iustin și Alexandru n-a fost încheiată decât de moarte. Numai că au rămas, rămân, amintirile și paginile scrise.
Să fie așa pentru că e vorba aici de o lume mai degrabă a spiritului? Nu știu... Știu doar un lucru, că prietenia, un lucru atâta de sim-
plu, nu dezamăgește niciodată, nu-i așa?
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***

obsesia pentru cercuri e o modalitate de a spune că îmi pasă de 
pământul ăsta 

ușor o să uit de toate momentele în care durerile provocau alte 
dureri 

căldura de afară ne va găsi din nou plini de viaţă

fără niciun rid vom începe să împingem lumea de la spate 

totul se vede diferit în ochii tăi 

mâna ta neagră peste mâna mea albă & reflexia fără regrete 

reușim să păstrăm amintirea obsesiilor

când ne învârtim în jurul cercului 

devenim cercul însuși 

vei spune că e prea mult să încerci să fii ceea ce nu ești

că nu știi ce se va întampla când vei trece pe partea cealaltă 

că nu crezi că vei putea colora toate firele albe 

vei încerca să revii la normal

mă vei strânge cu putere & nu vei realiza că de fapt 

normalitatea e mâna ta peste mâna mea

***

mînecile noastre sunt jucăriile pe care le-am fabricat în casă

aveau o culoare anormală

mi-ai spus: ia-ţi tot ce ai și vino să ne ascundem 

după mînecile astea și după

bomboanele din mîna copilului sufocat de mirosul de cafea. 

în fiecare zi una din mîneci își ia lumea în cap

după o jumătate de oră realizează 

că nu poate trăi fără cealaltă și se întoarce.

mînecile noastre sunt două bucăţi de carne învelite în cîrpe

închidem ușile. după ce vedem spaima de pe faţă

putem juca șotron liniștiţi

din spate viaţa e văzută mai bine

suntem un singur corp. suntem normali. avem două mîini și 
două picioare 

aflăm că în fiecare mînecă a celuilalt stă ascunsă o moarte 

totul pare a fi un semn bun. dacă vom fi cuminţi suntem salvaţi

mi-am amintit. suntem aici și știm că sticla noastră de cola

ne poate face să ne folosim mînecile în loc de tuburi de oxigen.

nu e rău eliberarea se apropie ne prindem de ea 

ne urcăm cu vîrful picioarelor pe mînecile necălcate 

și atingem picioarele lui Dumnezeu

***

nu mai aud nimic îmi poate face rău 

dacă respir sunt mai liniștită

mă feresc de visele urâte și de frici

în întunericul întins ca o faţă de masă

& camerele pline cu aer

sunt mai mult decât ceea ce cred că sunt 

sunt ceea ce nu sunt

sunt cea mai bună variantă a mea 

atunci când nu vreau să fiu 

ceva ce doar mintea mea vrea să fiu

sunt ceea ce sunt 

într-un cerc limitat sunt

un cuvânt împrăștiat care va exploda

și va face pământul mai bun

Premiul pentru Poezie în cadrul ColocviuluiPremiul pentru Poezie în cadrul Colocviului
Internaţional Studenţesc „Lucian Blaga”,ediţia a XIX-a,Internaţional Studenţesc „Lucian Blaga”,ediţia a XIX-a,

27-28 octombrie 2017, Sibiu27-28 octombrie 2017, Sibiu
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DDaanniieellaa  DDoorrddeeaa

Premiile revistei



CCRRIISSTTIINNAA  SSTTAANNCCUU

((mmeemmoorriiaa  ddeeppllaasseeaazzăă  pprreeaa  rreeppeeddee  iinniimmaa  ddeeggeetteellee  pprriivviirreeaa))

((ddiinn  vvooll..  „„TTeerriittoorriiii””,,  pp..4455))

memoria, cât mă mai ajută, din inimă pot să vă spun
că, fără să încalc alte teritorii, mi-am făcut ca o oază,
din cuvinte, un teritoriu al meu în care rău și bun
se amestecă în programe și coduri de care ţi-e și groază

totuși, oricâtă libertate de a urla aș avea acolo,
nu urlu niciodată,
scrâșnesc numai din dinţi și doar când sunt solo,
dar fac asta cu distincţie și artă

acolo, deși pare complicat, să scriu și poeme mă străduiesc,
lucide și uneori frumoase și introspective,
așa că puteţi veni oricând să vi le citesc,
dar nu și din alte motive!

LLuucciiaann  PPeerrţţaa
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AAccttiivviittaatteeaa  rreevviisstteeii  EEuupphhoorriioonn  șșii  aa  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  AAccttiivviittaatteeaa  rreevviisstteeii  EEuupphhoorriioonn  șșii  aa  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  

DDuummiittrruu  CChhiiooaarruu  llaa  CCeennaacclluull  „„MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu”” ddiinn  NNeeww  YYoorrkk

Aflat într-o călătorie la New York, Dumitru Chioaru a răspuns invitaţiei lui Theodor Damian de a lansa revista Euphorion cu tema
„Diaspora literară românească din SUA” şi cărţile sale recente de poezie la Cenaclul „Mihai Eminescu”. Lansarea a avut loc în data de 20
octombrie 2017, ora 19, la Restaurantul Boon (fost Bukarest), unde volumele Muşuroiul de lumină şi Ars orphica au fost prezentate publicului
româno-american de Theodor Damian şi redactorii revistei Lumină lină: M.N. Rusu, Valentina Ciaprazi şi Mariana Terra, cărora li s-au ală-
turat cu intervenţii Ştefan Stoenescu (traducător şi prefaţator al volumului bilingv Scene din oraşul-vitraliu/ Scenes of the Stained-Glass City,
apărut la Editura Vinea în 2010), Doina Uricariu, Mirela Roznoveanu şi Mircea Săndulescu. Printre scriitorii prezenţi s-au mai numărat Liviu
Georgescu, Constantin Virgil Negoiţă şi directorul ziarului New York Magazin, Grigore Culian. În continuarea lansării, Dumitru Chioaru a fost
sărbătorit cu prilejul împlinirii, o zi înaintea cenaclului, a vîrstei de 60 de ani.

PPrreemmiiiillee  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  ppee  aannuull  22001166

Vineri, 22 septembrie 2017, la oră de echilibru vesperal și moment de echinocţiu tomnatic, Filiala Sibiu a USR a acordat premiile
sale pentru cele mai bune cărţi apărute în anul editorial 2016. Juriul, format din scriitorii Dumitru Chioaru (președinte), Mircea Braga și
Joachim Wittstock, a acordat următoarele premii: Cartea Anului 2016 (poezie): Rodica Braga, pentru volumul „Timp în derivă” (Ed. Con-
temporanul); Cartea Anului 2016 (proză): Veronica D. Niculescu, pentru romanul „Spre văi de jad și sălbăţie” (Ed. Polirom, Ego-proză); Car-
tea Anului 2016 (eseu): Ion Dur, pentru volumul „Coran. Conform cu originalul” (Ed. Tritonic). Au mai fost acordate: Premiul de Poezie
„Piaţa Aurarilor” lui Ioan Barb, pentru volumul ”Orașul alb” (Ed. Paralela 45), Premiul de Proză „Cercul Literar de la Sibiu” lui Lazăr Zăhan,
pentru romanul„Strigătul umbrei” (Ed. Eikon) și Premiul de Publicistică „Octavian Goga” lui Andrei Ileni, pentru volumul „Mașina de scrib”
(Casa de Presă și Editură Tribuna). 

Festivitatea acordării premiilor a avut loc, de această dată, la sediul ziarului „Tribuna” din Sibiu, într-o frumoasă ambianţă și în
prezenţa unui public cald, care a ocupat toate locurile cochetei mansarde tribuniste. Întâlnirea a fost moderată de directorul general al
„Tribunei”, domnul Mircea Biţu și de președintele Filialei Sibiu a USR, Ioan Radu Văcărescu. 

FFeessttiivvaalluull  NNaaţţiioonnaall  ddee  LLiitteerraattuurrăă  ––  FFeessttLLiitt  CClluujj,,  eeddiiţţiiaa  aa  44--aa

Iniţiat în 2014 de Uniunea Scriitorilor din România şi organizat de Filiala Cluj a USR, FFeessttiivvaalluull  NNaaţţiioonnaall  ddee  LLiitteerraattuurrăă  ––  FFeessttLLiitt  CClluujj
– reuneşte în fiecare toamnă în inima Transilvaniei reprezentanţi ai celor 20 de filiale ale Uniunii Scriitorilor. Clujul devine, pentru trei zile,
o veritabilă capitală a scrisului românesc.

Duminică, 8 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca, a avut loc deschiderea festivă şi RRoonndduull  ddee  GGaallăă  aall  SSccrriiii--
ttoorriilloorr..  Au rostit cuvinte de salut Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, acad. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”,
Vasile George Dâncu, director al Festivalului Internaţional de Carte Transilvania (FICT), partener al FestLit Cluj încă de la prima ediţie. Mo-
derator: Daniel Cristea-Enache..  Au citit: Diana Adamek, Gabriela Adameşteanu, Gabriel Chifu, Dumitru Chioaru, Dumitru Crudu, Gellu Do-
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rian, Florina Ilis, Márton Evelin , Ioan Moldovan , Ion Mureşan, Aurel Pantea, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, Mircea Stâncel, Eugen
Suciu, Ioan Radu Văcărescu, dar şi eleva Iulia Iacob de la Liceul Mihai Eminescu. Acompaniament muzical: trupa JUMP JAZZ BAND a Casei
de Cultură a Studenţilor (conducerea muzicală: Ştefan Vannai).

Simpozionul ediţiei a fost dedicat Anului Maiorescu şi a avut ca temă CCrriittiiccaa  lliitteerraarrăă  şşii  vviiiittoorruull  lliitteerraattuurriiii.. Au participat la dezbateri:
Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric, Angelo Mitchievici, Ovidiu Pecican, Irina Petraş, Ion Pop, Vasile Spiridon, Simona Vasila-
che, Radu Voinescu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir. S-au lansar CCaaiieetteellee ediţiei precedente (Literatura română - începuturi şi Literatură şi fe-
minitate).

Tot luni, de la ora 17, la Hotel Napoca: PPaarraaddaa  nnoommiinnaalliizzaaţţiilloorr pentru Marele Premiu FestLit. Moderator: Răzvan Voncu. Nomi-
nalizaţii acestei ediţii: Diana Adamek, Mircea Bostan, Gabriel Chifu, Dumitru Chioaru, Adi Cristi, Ioan Vintilă Fintiş, Niculae Gheran, Marin
Ioniţă, Márton Evelin, Mircea Mihăieş, Angelo Mitchievici, Cristian Pavel, Victor Gh. Stan, Ioan Stanomir, Mircea Stâncel, Eugen Suciu. Seara
s-a încheiat cu Festivitatea de premiere. Juriul FestLit 2017 – Irina Petraş, preşedinte, Gabriel Coşoveanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-Ena-
che, Ion Pop, Vasile Spiridon, Mihai Zamfir, membri. În urma dezbaterilor (Gabriel Chifu şi Mircea Mihăieş s-au recuzat, cărţile lor ieşind
astfel din discuţie), s-au detaşat patru finalişti: Diana Adamek, Niculae Gheran, Angelo Mitchievici şi Ioan Stanomir, Eugen Suciu. Prin vot
secret, a fost desemnat câştigătorul: NNiiccuullaaee  GGhheerraann,,  pentru Rebreniana. Studii, articole, documente, dar şi pentru „proiectul Rebreanu” în
întregul său, operă de-o viaţă.

Laureaţii Marelui Premiu la ediţiile precedente: GGaabbrriieell  CChhiiffuu  (2014), CCoorriinn  BBrraaggaa (2015), AAnnaa  BBllaannddiiaannaa (2016). Laureatul Premiu-
lui special al primei ediţii: ŞŞtteeffaann  BBoorrbbééllyy.

Dimineaţa de marţi (10 octombrie) a fost dedicată ddeessaannttuulluuii  ssccrriiiittoorriicceesscc..  La Colegiul Studenţesc de Performanţă Academică, În-
tâlnirile revistei România literară (Gabriel Chifu, Răzvan Voncu, Sorin Lavric, Simona Vasilache, Daniel-Cristea Enache, Angelo Mitchievici,
Mihai Zamfir). Amfitrioni: Irina Petraş şi Ilie Rad. Au avut loc întâlniri ale celor peste 70 de scriitori prinşi în proiect cu sute de tineri cititori
clujeni la Departamentul de Jurnalism al UBB, Colegiile/Liceele G. Bariţiu, N. Bălcescu, Lucian Blaga, G. Coşbuc, M. Eminescu, Avram Iancu,
Romulus Ladea, Gh. Lazăr, Tiberiu Popoviciu, Emil Racoviţă, Gh. Şincai, la Seminarul Teologic Ortodox şi la Biblioteca Judeţeană „Octavian
Goga”.

Au mai participat la evenimente invitaţii Ana Blandiana, Aurel Maria Baros, Ioana Diaconescu, Horia Gârbea, Riri Manor, Cassian
Maria Spiridon, Lucian Vasile Szabo, Traian Ştef, Petre Tănăsoaica, Laurenţiu Ciprian Tudor, Radu Voinescu, alături de membri ai filialei clu-
jene (Elena Abrudan, Horia Bădescu, Hanna Bota, Florica Bud, Doina Cetea, Minerva Chira, Ion Cocora, Eugen Cojocaru, Ion Cristofor, Ro-
dica Frenţiu, Mihaela Gligor, Vasile Igna, Florina Ilis, Laszlo Alexandru, Rodica Marian, Victor Constantin Măruţoiu, Ştefan Melancu,.Virgil
Mihaiu, Andrei Moldovan, Mihaela Mudure, Marcel Mureşeanu, Eugeniu Nistor, Olimpiu Nuşfelean, Maria Pal, Iuliu Pârvu, Ovidiu Pecican,
Marta Petreu, Laura Poantă, Ion Pop, Lucia Sav, Virgil Stanciu, Viorel Tăutan, Ioana Ileana Şteţco, George Vulturescu etc. etc.)
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