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De curând, un tânăr critic se pronunţa despre volumul
unui poet optzecist, revenit cu o nouă carte după aproape trei-
zeci de ani, că ar fi „misogin”, atitudine care, deci, ar fi descali-
ficantă; mai demult, o cronică la Emil Brumaru se încheia,
dacă-mi aduc bine aminte, printr-un inflexibil „Tataie, jos labele
de pe fetiţe!”; altădată, o vocală declamaţie feministă pe scena
unui teatru de provincie – unde mai pui și faptul că presupunea
un intertext! – a sfârșit prin aplicarea unei amenzi; pe de altă
parte, anunţul ori proiectul oricărui eveniment cultural trece
prin câteva furci caudine evaluative: este echivalent numărul
bărbaţilor cu cel de femei participante? media de vârstă este re-
zonabilă? nu este agistă? nu cumva este un eveniment exclusi-
vist (vârstă, sex, statut, apartenenţa la o anumită instituţie)?
Deși șovăielnic – deh, nous sommes ici, aux portes d’Orient –, noul
jargon al corectitudinii politice își croiește drum în judecarea ac-
tului artistic și face tot mai improbabilă – dacă a fost vreodată
altfel – evaluarea lui strict estetică. Astfel, asistăm la emerge-
nţa unor teme și discursuri artistice, instituţionale etc. ale unei
marginalităţi statuate istoric (feminism, minorităţi sexuale, et-
nice, religioase etc.), cărora li se adaugă o nouă și pentru cei mai
mulţi de neînţeles grilă critică. Esteticului i se pun tot mai des
contragreutăţile eticului, etnicului și multor alte apartenenţe.

În acest context, se ridică întrebări firești precum: Este,
într-o formă sau alta, declasificat primatul esteticului? Asistăm
la o subordonare inflexibilă faţă de imperativele corectitudinii
politice? Ni se impune o atenţie sporită, dar riscată asupra te-
melor, discursurilor sau artiștilor consideraţi marginali, perife-
rici? Câtă disponibilitate are cultura noastră – conservatoare –
pentru integrarea/receptarea lor? Există riscul real ca anumite
teme/discursuri să cadă sub incidenţa interdictului? Ar mai fi cu
putinţă, în lumea de astăzi, naraţiuni ca – să zicem – Lolita lui
Nabokov? Este delict de opinie depășirea graniţelor corectitudi-
nii politice? Dar nu cumva, la adăpostul esteticului, pot să pro-
lifereze atitudini extremiste și negatoare? Există deja teme
literare/puncte de vedere tabu?

Nu cred să fac o apropiere inacceptabilă spunând că
imposibil și ideal mi-a apărut dintotdeauna principiul – deloc

apologetic, dar ce să-i faci? aproape toată paraliteratura mo-
tivaţională se poate reduce la filosofia neotestamentară – ca
„în vorbire, da-ul să însemne da și nu-ul, nu”. Astăzi, instru-
mentele political correctness par, mai degrabă, mânuite în nu-
mele unei false moralităţi care dezaprobă identificarea
exactă, clară a anumitor forme de a-normalitate, care eufe-
mizează și produc o pletoră de clișee numai bune de rumi-
nat seren în timp ce punem raţiunea în standby. Învăţăm să
trăim, trebuie să creăm, să gândim și să dăm pseudoverdicte,
să examinăm și să fluturăm principii disonante într-o lume
cu totul nouă. În acest inedit și șocant(?) context cultural, nu
devine da și da se face nu. Iar pentru noi, cei de aici, de la ca-
pătul lumii civilizate, poate să fie o piatră de hotar. Sau o pia-
tră de temelie? Sau o piatră în casă?

Pandemia egalitaristă, neverosimilul „întregii clase
premiante” pot fi oricând radiografiate deschizând orice re-
vistă literară de astăzi, participând la orice eveniment cultu-
ral și pășind în orice universitate. Nu poţi prididi de atâtea
debuturi excepţionale, de atâtea cercetări exhaustive, de atâ-
tea voci distincte, de atâtea discursuri originale, ca, la capă-
tul naraţiunii, să te găsești în plină perplexitate și să-ţi iei la
puricat sistemul vetust de valori. Dacă toate sunt mari, cum
arată incomensurabilul?

Se înţeleg, firește, mecanismele prin care a devenit
esenţială o astfel de abordare normată, politică: secolului de
atrocităţi care s-a scurs ca prin miracol fără să însemne sfâ-
rșitul umanităţii, mileniilor de nedreptate și suferinţă, de ine-
chitate, de obscurantism și terifianţă, timpului violent și
însângerat trebuie să li se dea panaceul duioșiei compătimi-
toare. Oare sângele, insulta, opresiunea, violenţa, exclude-
rea, interdicţia nu au fost marile motoare ale creativităţii?
Dacă fructul oprit ar fi stat în galantare n-ar fi catadicsit nicio
Evă să-l guste.

Dar imaginea unei societăţi înfloritoare – și care pro-
duce forme culturale durabile – nu poate fi marketizată decât
prin cosmetizare: dacă niciun produs defect nu are piaţă de
desfacere, atunci, ei bine, pur și simplu nu mai există pro-
duse defecte.

Rita Chirian

Editorial
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- Este, într-o formă sau alta, decla-
sat esteticul?
- Arta fără estetic este ca nunta
fără lăutari, e ca Romeo fără Ju-
lieta, e ca biela fără manivela, e
ca albastrul de Voroneţ fără Vo-
roneţ ș.a.m.d. Ceea ce trans-
cende esteticului este orice, dar
nu artă. Chiar formele de artă din
zona post-esteticului au, în subsi-
diar, o normă estetică pe care o
anulează ”în joacă”, o parodiază,
o mistifică. Eticul poate să lip-
sească din demersul artistic, dar
esteticul ba. Esteticul nu prea are
de-a face, de unul singur, cu co-
rectitudinea politică, o păcălește,
o depășește cu superioritate. Ei,
atunci cînd arta e cu tendinţă,
ideologică, cînd își propune ”să
demonstreze ceva”, iaca se întîm-
plă să apară de după colţ demo-
nul ”corectitudinii politice” și să
spună: bau! 

- Asistăm la o subordonare inflexi-
bilă a literaturii, a criticii literare, a
istoriei literare faţă de imperativele
corectitudinii politice?

Adrian Alui Gheorghe

„„NNuummaaii  cceeii  ccaarree  nnuu  aauu  ccuullttuurrăă  șșii  nnuu  aauu  mmeemmoorriiee
vvoorr  ssuussţţiinnee  ccuu  ttăărriiee  iiddeeiillee  rreevvaannșșaarrddee,,  

ddee  nneettoolleerraannţţăă,,  ddiissccrriimmiinnaattoorriiii””

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

54 / 2019

- În Japonia există, din cîte am aflat, încă din primii ani ai școlarităţii, lecţii de ... empatie. Adică pruncii învaţă încă de mici să se pună
în pielea celui de alături, ca să vadă și cu alţi ochi lumea asta. E inuman și bădărănie să îi caricaturizezi pe oameni pe categorii, să scrii
că negrilor, de exemplu, trebuie să le dai cearșafuri negre ca să nu le înnegrească și evreilor să le vorbești cu admiraţie despre Aus-
chwitz...! Lumea este frumoasă tocmai pentru că este diversă, atît la nivelul etniilor, cît și la nivelul culturalităţii, după două conflagraţii
mondiale, care au avut la bază aceste crize de identitate și de supraidentitate, am ajuns, cred, la o înţelepciune care să ne scutească
de alte asemenea încercări. E adevărat, însă, că povestea identităţii și a supra-identităţii, a etnicităţilor și a antisemitismului a fost în-
locuită cu alte lupte intestine din societate, slabii contra grași, frumoșii contra urîţi, norocoșii contra păguboși, LGBT-ul contra non-LGBT-
ul, fumătorii contra nefumători etc. Dacă vei caricaturiza, în scris, literar, un fumător, poţi avea reacţia dură a vreunui fumător, cu
plîngere penală chiar, că i-ai știrbit din imagine, că i-ai creat disconfort, că l-ai expus în faţa celuilalt, l-ai minimalizat, ridiculizat etc. Ș
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i cu un avocat bun și cu un judecător mai isteţ și el fumător, poţi lua
o pedeapsă. Ca să nu ai probleme, ca scriitor e bine să alegi subiecte
”corecte politic”, despre frunzele care cad, eventual de jos în sus,
despre ”Ana are mere”, dar nu verzi, nu roșii, ci acre.
- Ni se impune o atenţie sporită, dar, poate, forţată asupra temelor, dis-
cursurilor sau artiștilor consideraţi marginali/ periferici/ „pătaţi” ideo-
logic?
- Da, există această tendinţă, de a judeca o anumită epocă nu cu și
prin elementele acelei epoci, ci printr-un ”instrumentar” contem-
poran. E ridicol. Am văzut, recent, niște imberbi ”cercetători ai isto-
riei recente”, niște mutanţi trecuţi prin facultăţi din ”sistemul
Bologna”, care judecau crimele din perioada comunistă cu instru-
mentarul corectitudinii politice. ”Fenomenul Pitești” era trecut la
capitolul ”divertisment” în care tinerii care l-au trăit pe propria piele
își încercau, de fapt, limitele adrenalinei! Pînă ”crăpau”! Deschid o
paranteză aici: nu cred că e incorect politic să spun că ”sistemul Bo-
logna” din învăţămîntul românesc a dus pe Apa Sîmbetei (cea lim-
pede ca cristalul!) credibilitatea și valoarea învăţămîntului academic
românesc; în acest sistem, bazat pe ”credite”, creditul nu e la nive-
lul cunoștinţelor, ci la nivelul punctajului cu norme, ca pe vremea
Cooperativelor Agricole de Producţie (C.A.P.-uri), cînd nu conta cît
muncea ţăranul pe cîmp, totul era să fie prezent și să se afirme,
eventual, la învăţămîntul ideologic de mase. Închid paranteza. Prin
instrumentarul actual, cititorii tineri pot rezolva rapid problema ci-
titului unor autori canonici, gen Cioran, Mircea Eliade, Eugen Io-
nescu, Noica, Gyr, Mircea Vulcănescu, Vasile Voiculescu chiar,
trecîndu-i pe raftul pe care scrie ”lecturi amînate pentru corectitu-
dine politică incertă”. Dar vine Tzvetan Todorov (cine e Tzvetan To-
dorov? intraţi pe google!) și spune că intrarea într-un concert de ţări,
într-o Europă mare, a naţiunilor mici sau mari ţine de firescul evo-
luţiei istoriei. Numai că pare să existe un preţ al acestei alinieri: re-
nunţarea parţială la propria memorie, asumarea unei memorii
colective, aneantizarea culturilor mici care devin amănunte într-un
concept care acţionează ca un creuzet. În final, va cîştiga cel care îşi
va impune propria memorie, propriul adevăr. Pentru că memoria,
într-o accepţie mai largă, este şi o chestiune de adevăr. Zice Tzvetan
Todorov într-un eseu excelent, „Abuzurile memoriei”, în fapt o con

ferinţă susţinută în anul 1992 la comemorarea victimelor din lagă-
rele de concentrare de la Auschwitz: „Memoria înseamnă neapărat
selecţie ... A păstra fără a selecta nu reprezintă încă o chestiune de
memorie. Ceea ce reproşăm călăilor hitlerişti şi stalinişti nu e faptul
că reţin unele elemente din trecut şi nu pe toate – nici noi înşine nu
am proceda altfel – ci faptul că îşi arogă dreptul de a controla ce ele-
mente se reţin. Nicio instanţă superioară din stat nu ar trebui să
poată spune: nu aveţi dreptul să căutaţi singuri adevărul lucrurilor,
cei care nu acceptă versiunea oficială a trecutului vor fi pedepsiţi.
Este pusă în joc definiţia însăşi a vieţii în democraţie: indivizii, ca şi
grupurile, au dreptul de a şti, deci şi de a-şi cunoaşte şi de a-şi face
cunoscută propria istorie; nu puterea centrală trebuie să le-o inter-

zică sau să le-o permită. Nu e rolul legii să scrie istoria, ajunge să
condamne calomnia sau incitarea la ură rasială”. Măi Tzvetane, măi
Tzvetane, tare te joci tu cu focul, se vede că nu ai trecut prin ”siste-
mul Bologna” cînd ţi-ai făcut studiile! Și nici nu te-ai aliniat mai apoi,
ca să spui că recursul la memorie trebuie abolit, că memoria atîrnă
greu pentru creierele crude, că e mai bine să ne definitivăm studiile
la cinema-ul în 5D, de la mall-ul din mahala ...!   

- Câtă disponibilitate are cultura noastră – eminamente conservatoare
– pentru integrarea/receptarea lor?
- Suntem o literatură săracă, care nu își poate permite să arunce
prea multe valori peste bord. Nu aruncăm, vorba proverbului, apa
din copaie cu tot cu copilul pus la îmbăiat. Mai salvăm ce e de sal-
vat. Nu suntem așa de conservatori totuși, falanga suprarealistă ro-
mânească a dat tonul în literatura europeană cîndva, într-un
conglomerat de scriitori evrei, români, lipoveni, unguri, nemţi, cu
atît mai valoroasă această multi-etnicitate. Sunt pentru multicultu-
ralitate, culturile care exprimă mai multe etnii ”naţionale” sunt mult
mai expresive. 

- Există riscul real ca anumite teme/discursuri să cadă sub incidenţa in-
terdictului?Reprezintă „delict de opinie” depășirea graniţelor corectitu-
dinii politice?
- De unde pornim azi în orice discuţie despre corectitudinea poli-
tică? Care sunt graniţele? Răspunsul l-am găsit recent exprimat de
Pascal Bruckner, într-un interviu din ”Dilema”, care spune niște ade-
văruri de necontestat, expresie a unei exacerbări a tendinţelor la
nivel planetar: ”Corectitudinea politică e un soi de balustradă, un
paravan de protecţie, în plan semantic, dacă vreţi, pentru a numi
anumite categorii. E un mecanism de bun simţ, absolut funcţional.
Doar că, încetul cu încetul, s-a transformat într-o ideologie care te
împiedică să spui lucrurilor pe nume. Dacă spui lucrurilor pe nume,
dacă spui exact ce crezi, riști să stîrnești un scandal, ești arătat cu
degetul, pus la zidul infamiei. Corectitudinea politică e puternică în
Franţa, dar în Statele Unite ale Americii sau în Canada e încă și mai
rău. Acolo a devenit într-adevăr un instrument care înăbușă orice
altă viziune asupra lumii.” Noi, mai periferici, încă ne mai întrebăm
care sunt limitele ”corectitudinii”; în altă parte acest lucru este fixat
de lege. Bine de noi, vai de mama lor de americani! Oare e corect po-
litic să spun asta? 

- Mai sunt cu putinţă, în lumea de astăzi, naraţiuni ca – să zicem – Lo-
lita lui Nabokov?
- O, da...! Și eu aș scrie o replică, aș face-o cu ”instrumentar” epic și
estetic care să nu deranjeze pe nimeni. Eventual, să incite. Poate fi
o Lolita gonflabilă, de exemplu, amplasată în vitrina unui magazin
”de erotice”, cu marfă ”de sezon”, prospătură, care seduce pe un po-
litician mai ”coptuţ” care vrea să o înfieze, deși are și ceva gînduri in-
cestuoase etc. etc.  Dar pînă atunci, reiau ce scriam în altă parte, și
asta, ca să demonstrez că e foarte simplu să fii politically correct și
în același timp să ajungi la sufletul/ inima/ cugetul cititorului. Îmi
propusesem, cu cîţiva ani în urmă, să scriu o carte cu un subiect cu
care să pot să merg sigur şi la premiul USR-ului, al PEN-clubului, cu
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şanse de a fi preluat de către ICR pentru traducere în cîteva limbi, in-
clusiv islandeza. Cartea ar prezenta drama unui cuplu de gay care
trăiau fericiţi pe un gheţar la Polul Nord. Numai că o banchiză se
desprinde din gheţar şi pluteşte în derivă. La un moment dat, din
cauza încălzirii globale, banchiza se sparge în două părţi, despăr-
ţindu-i pe cei doi iubiţi care o iau, astfel, aiurea pe oceanele lumii, o
bucată ajungînd în Marea Nordului, undeva la Rotterdam să zicem,
alta alunecînd hai-hui spre ţărmul englezesc. Cel care lunecă spre
ţărmul englezesc este salvat, în ultimul moment de o navă cu pra-
voslavnici ruşi care se întorceau de la o mănăstire situată în munţii
Islandei şi care aflînd despre orientarea sexuală a celui care luneca
în derivă îşi propun educarea lui în spiritul moralei creştine. Tipul
salvat este convins să coopereze, altfel va fi aburcat din nou pe res-
tul de banchiză. În acelaşi timp cel care ajunge la Rotterdam devine
subiect de presă şi este deplîns de toată lumea pentru pierderea
partenerului de cuplu despre care pravoslavnicii ruşi nu scot un cu-
vinţel. Publicul sensibil, empatic, este devastat. În acest timp are loc
selecţia pentru un mare concurs european al cîntecului şi bărbatul
ajuns la Rotterdam îşi lasă barbă şi se înscrie cu o piesă în care îşi
plînge iubirea pierdută. Aici acţiunea trenează puţin, repetiţii, fe-
meia cu barbă are frămîntări mari, nu ştie dacă să fie în concurs fe-
meie cu barbă sau bărbat cu fustă. Are loc competiţia muzicală.
Casele de pariuri explodează, femeia cu barbă devine favorită, deşi
aici evolua şi un pitic porno care devenise porno doar ca să atragă
atenţia lumii asupra drepturilor celor cu dimensiuni reduse să fie
luaţi în seamă de femeile de doi metri din lotul de volei al Croaţiei.
Bărbatul salvat de pravoslavnicii ruşi ajunge la o mănăstire din
Kursk şi de acolo vede pe fostul său partener de cuplu la televizor
concurînd la Eurovizion. Cade în genunchi şi se rogă, aşa cum îl în-
văţaseră cei care îl salvaseră. Fosta/ fostul sa/ său parteneră/ par-
tener cîştigă concursul – asta şi datorită rugăciunilor - şi dedică
succesul fostului său partener pe care îl crede pierdut. Varsă şi o la-
crimă, care i se opreşte destul de senzual în barbă. La conferinţa de
presă femeii cu barbă i se aduce un telefon în platou şi... surpriză, i
se face legătura cu fostul/ fosta partener/ parteneră. Lacrimi, leşi-
nuri. Finalul nu este, însă, cel aşteptat. Proaspătul frate de la Kursk,
cu numele de Varsanufie, nu aleargă degrabă să o (îl) reîntîlnească
pe proaspăta/ proaspătul premiată/ premiat la Eurovizion ci alege
să rămînă în mănăstire pentru tot restul vieţii. Şi asta pentru că îi că-
zuse cu tronc clopotarul. 

- Cum îi (mai) citim pe publicistul Eminescu, Cioran, Crainic, Gyr, Nae
Ionescu, Noica și câţi alţi scriitori supuși/expuși controverselor?
- Eu îi citesc și nu văd nicio modificare în comportamentul meu. Mă
uit în oglindă, mă analizez după ce citesc pagini din ”Silogismele
amărăciunii”, din poeziile ”de închisoare”, din articolele din ”Timpul”
și observ că nu simt nimic aparte, nu resimt modificări. Poate o mică
enervare pe istoria noastră mai recentă și mai îndepărtată? Ope-
rele celor numiţi, indiferent în ce gen se manifestă, nu au sloganuri,
clișee ideologice, îndemnuri la luptă, la anarhie, la ură de semen
etc. Dimpotrivă. Cultura adevărată adună, nu desparte. Mai mult,
nu există riscul ca operele celor numiţi să mai facă rău, pentru că în
ţara asta se citește din ce în ce mai puţin. La nivelul cumpărării de
carte, suntem pe un jenant loc ultim în Europa, cu 0,20 cărţi cum-

părate pe an pe cap de cetăţean (furajat, era să zic!). Adică: nimic.
Cum să mai trăiască piaţa de carte, librăriile, editurile, scriitorii? La
o adică, eu ca minoritate cititoare mă simt discriminat de o majori-
tate necititoare, care mă asediază zilnic cu o mare de prostie și mi-
tocănie întinsă ca o peltea dizgraţioasă pe ecranele televizoarelor,
pe internet, pe facebook, pe stradă etc. Eu cum mă apăr? Pe mine
cine mă apără de această discriminare? 
- Dar nu cumva, la adăpostul esteticului, pot să prolifereze atitudini ex-
tremiste și negatoare?
- Nicidecum. Nu cred că esteticul ar fi capabil de așa ceva, ”trompe-
ţii ideologici”, de unde pornește de fapt atitudinea discriminatorie,
nu sunt cu adevărat ”scriitori scriitori”. Cazurile mai recente, de la
Beniuc la Vadim Tudor, de la Dinu Săraru la Dumitru Popescu-Dum-
nezeu sunt revelatorii. E drept că mai apar și oportuniștii pe ici, colo,
care au talent dar îl folosesc prost. Dar asta nu creează un fenomen. 

- Există deja teme literare/puncte de vedere tabu ori nefrecventabile?
- Am înţeles că da, dar eu nu m-am confruntat cu ele. Există doar in-
terpretări răuvoitoare ale unor scrieri, ale unor autori. Și poemul
”Luceafărul” poate fi judecat ”incorect politic” dacă ne gîndim că unii
au acces la genuni de unde ”răsar cu o întreagă lume” și alţii sunt
niște biete fiinţe vulnerabile, supuse sorţii și morbidităţii...!         

- În cele din urmă, care este modelul cultural spre care ne îndreptăm/
pe care-l promovăm, artă pentru artă sau artă cu tteezzăă?
- Fac din nou un recurs la memorie, care este singurul lucru cert în
”evaluarea prezentului”. La prima venire în Bucureşti, în 1991, la sfîr-
şitul unei lansări de carte, Virgil Ierunca spunea un lucru care atunci
părea fără sens pentru noi: “Care este astăzi lucrul cel mai urgent?
Care este aici şi acum lucrul cel mai urgent? Să nu uităm. Să nu
uităm împreună…!”. Şi aici putem aduce în discuţie ceva din înţe-
lepciunea scrierilor din Pateric, unde se spune: “Există un mare
păcat, acela de a nu uita; există însă un şi mai mare păcat, acela de
a uita”. Dar memoria nu e numai cantitatea de informaţii despre o
epocă sau alta. Acelaşi Tzvetan Todorov, pomenit mai sus, spune:
„Cultura, în sensul pe care i-l dau etnologii, este în mod esenţial o
problemă de memorie: este cunoaşterea unui anumit număr de co-
duri de comportament şi capacitatea de a ne servi de ele.” Astfel, a
cunoaşte cultura română, de exemplu, înseamnă, în primul rînd, a
cunoaşte istoria României, geografia, monumentele, corpusul de
credinţe, de tradiţii, bucătăria, obiceiurile. Căci spune acelaşi Todo-
rov: „O fiinţă aculturală este aceea care nu şi-a însuşit niciodată cul-
tura strămoşilor sau care a uitat-o sau a pierdut-o.” Se ştie însă că
memoria este necruţătoare cu cei care nu iau în seamă forţa răului
din istorie de a reveni. De ce spun astea în finalul unei anchete des-
pre ”corectitudinea politică”? Numai cei care nu au cultură și nu au
memorie vor susţine cu tărie ideile revanșarde, de netoleranţă, dis-
criminatorii. Sub eticheta de adaptare la vremuri și comandamente
noi se ascunde, de fapt, în acele persoane, un mare gol de memo-
rie și o mare ignoranţă culturală. Mai e și varianta în care anumite
ideologii, care mai revin din drojdiile istoriei, să aibă nevoie de ase-
menea mesaje, ca să se reînfiripe, să reziste mai apoi. Suntem, to-
tuși, la nivelul unui secol nou, cînd trebuie să încercăm și mîndria de
a fi ”români, cetăţeni europeni”...! E o șansă nouă, e o paradigmă
nouă, care implică o abordare nouă, o situare nouă. Românii de-



1. Este, într-o formă sau alta, declasat esteticul?

Înţeleg că întrebarea se referă la o eventuală declasare a esteticului ca la un fenomen care s-ar putea generaliza, devenind caracteristic
timpului nostru. O astfel de perspectivă nu mă îngrijorează nicidecum. Frumuseţea, chiar dacă nu va salva lumea, eu am convingerea că
nu va dispărea ea însăși. Iar dacă va fi mereu prezentă, se vor găsi semeni talentaţi care să o descopere și să o formuleze și semeni care
să o recepteze. Mai degrabă mă îngrijorez de o, cum spuneţi, ”declasare a esteticului” în scrisul meu și chiar în existenţa mea. Da, starea
aia de nedorit, când nu mai descoperi tu, chiar tu, frumuseţea. O păţesc mulţi, dar nu atât de mulţi încât să pună în primejdie o valoare
atât de veche, din zorii omenirii. Se întâmplă, de la o vreme, mai degrabă, o ddeeccllaassiiffiiccaarree  aa  eesstteettiiccuulluuii, adică artiști și comentatori deopo-
trivă devoalează/desecretizează mecanismele de exprimare a frumosului prin opere, ceea ce nu compromite nicicum receptarea aces-
tuia. Nu apreciem mai puţin esteticul dacă învăţăm cum este obţinut. Procesul nu mai este o enigmă, nu mai face parte din ”corola de
minuni a lumii”. 

2. Asistăm la o subordonare inflexibilă a literaturii, a criticii literare, a istoriei literare faţă de imperativele corectitudinii politice?

Literatura a fost subordonată, chiar inflexibil, aș spune tiranic, de ”imperativele corectitudinii politice” pe toată perioada regimului tota-
litar comunist, prin aplicarea cenzurii, care era internalizată și transformată în auto-cenzură. Existau liste cu sute, poate mii de cuvinte in-
terzise de cenzura comunistă. Scriitorii nu le puteau folosi, din cauză că autorităţile vremii hotărâseră că sunt incorecte politic. Prin cenzură,
puterea comunistă, strivitoare faţă de individ, care nu avea nicio șansă într-un eventual conflict cu aceasta, se apăra pe ea însăși. Prin cen-
zură, puterea comunistă absolută și-a luat măsuri de apărare faţă de moduri de gândire alternative, faţă de limbajul alternativ, urmărind
obţinerea purităţii ideologice și de limbaj, în același timp. Puterea comunistă cunoștea potenţialul subversiv al limbajului, mai ales al celui
literar, și dispunea, prin cenzură, stoparea oricărei tentative de ieșire din tiparul oficial, consacrat. Este noua corectitudine politică, a vre-
murilor democratice, asemănătoare cu vechea corectitudine politică, a vremurilor totalitare? Aparent da, dar o simplă analiză schimbă per-
spectiva. Da, noua corectitudine politică este promovată și susţinută prin legislaţie, care trebuie respectată, altfel existând riscul
sancţionării. O lege a stabilit utilizarea cuvântului ”rrom”, vechiul sinonim, utilizat sute de ani la noi, fiind considerat peiorativ, chiar ofen-
sator faţă de membrii etniei respective. Am citit pe internet, pe ro.wikipedia.org că în 2011, în SUA, într-o nouă ediţie a Aventurilor lui Huc-
kleberry Finn,  cuvântul “negro”, care apărea în vechea ediţie de 217 ori, a fost înlocuit de tot atâtea ori cu “slave” (sclav). De asemenea,
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au fost alterate cuvintele “injun” (indian american) și “half-breed”
(metis). De ce este o deosebire evidentă între cenzura comunistă și
această cenzură de tip nou, democratic? Cum am semnalat, prin
cenzură, puterea comunistă își lua măsuri de apărare a ei însăși.
Prin deciziile subsumate corectitudinii politice, forurile legiuitoare
motivează că îi apără pe membrii grupurilor vulnerabile de grupu-
rile dominante care deţin puterea în instituţiile publice și în dome-
niul privat. Astfel, forurile legiuitoare își justifică deciziile prin faptul
că-i ajută pe cei slabi, inclusiv prin reglementări în domeniul limba-
jului. Motivele și scopurile sunt, așadar, complet diferite. 

3. Ni se impune o atenţie sporită, dar, poate, forţată asupra teme-
lor, discursurilor sau artiștilor consideraţi marginali/ periferici/ „pă-
taţi” ideologic?

Din fericire, nicio lege nu ne impune ”o atenţie sporită” în acest
sens. Sunt șofer, poliţia ne recomandă constant ”atenţie sporită” în
trafic. Nu m-a constrâns nimeni să citesc o anumită carte sau un
anumit studiu. Despre aceste lucruri să vorbească profesorii, stu-
denţii, cercetătorii din institute culturale, mai ales cei care activează
în ţări unde dezbaterea și chiar legislaţia și, în consecinţă, relaţiile
sociale sunt mai avansate. 

4. Câtă disponibilitate are cultura noastră – eminamente conserva-
toare – pentru integrarea/receptarea lor?

Nu prea are, dar asta nu înseamnă neapărat intoleranţă. Conser-
vatorismul nostru, ca întregul nostru etos, e, vorba poetului, ”la mij-
loc de Rău și Bun”. Suntem nici prea toleranţi ca societăţile vestice,
nici prea intoleranţi, ca societăţile orientale, multe aflate sub regi-
muri autoritariste, chiar despotice. La noi, încă se mai pune batista
pe ţambal, câinii tot latră, în timp ce ursul își vede de mersul lui, iar
ciorba fiartă la foc mic nu riscă să dea în foc. Românul are o imagine
a lumii pe care nu prea vrea să o modifice prin exces de problema-
tizare. Dacă unul e un pic altfel, diferit de poporeni, nu e pus la stâl-
pul infamiei, nu e aruncat în focul Gheenei. E un pic marginalizat
poate, dar nu exlus, nu ostracizat. I se acceptă și lui un loc sub soare. 

5. Există riscul real ca anumite teme/discursuri să cadă sub incide-
nţa interdictului?

Desigur, dacă legea prevede anumite interdicţii. Literatura nu este
scutită, nici măcar în societăţile democratice, de respectarea legi-
slaţiei. Ficţiunea nu este o pavăză impermeabilă la revendicările
extraliterare. 

6. Mai sunt cu putinţă, în lumea de astăzi, naraţiuni ca – să zicem –
Lolita lui Nabokov?

Motivele și temele literare sunt nepieritoare. Pot fi recesive într-o
epocă, dar să reapară în altă epocă. Desigur, cu alt fenotip literar. 

7. Cum îi (mai) citim pe publicistul Eminescu, Cioran, Crainic, Gyr,
Nae Ionescu, Noica și câţi alţi scriitori supuși/expuși controverse-
lor?

Păstrând o anumită distanţă critică. În anii 90, am fost mulţi dintre
noi fascinaţi de scrierile interbelicilor.  Ei veneau dintr-o lume in-
terzisă sau cel puţin trunchiată, reformulată, readaptată ideologiei
comuniste. I-am citit cu disponibilitate maximă, până la contagiere.
Dar anii au trecut, perspectivele au suferit modificări, prin adăuga-
rea informaţiei politice la informaţia strict culturală. Fiind autori
mari, profunzi, nu ne putem lipsi de mesajul uman al operei lor, de-

cuplat de cel contextual politic. Între o acceptare necondiţionată și
un refuz total, există, din fericire, o cale de mijloc, cea a unei lecturi
selective. Într-o singură pagină pot fi lucruri repugnabile, dar și me-
saje de valoare universală. 

7. Reprezintă „delict de opinie” depășirea graniţelor corectitudinii
politice?

”Delictul de opinie” nu mai există în legislaţia europeană, astfel încât
nimeni nu poate fi acuzat de ”delict de opinie”, indiferent cum sună
opinia aceea. Dar un emitent poate încălca o lege sau alta prin afir-
maţiile sau mesajele pe care le lansează în spaţiul public. Negarea
Holocaustului, de pildă, e infracţiune și pedepsită ca atare. 

8. Dar nu cumva, la adăpostul esteticului, pot să prolifereze atitu-
dini extremiste și negatoare?

Esteticul însuși poate fi extremist, iar negator e sigur, e deseori în
sine o negare. Estetul plasează frumosul în vârful piramidei axiolo-
gice, în cel mai fericit caz, fiindcă asta presupune că îl păstrează încă
într-o relaţie de interacţiune cu lumea, dar există și situaţia ex-
tremă, așa cum s-a întâmplat cu poeticile de final de secol XIX, în
care esteticul este opus lumii, o refuză și tinde să o suprime, insta-
lându-se în locul realităţii de orice tip, esteticul devenind singura
realitate, ”frumoasa fără corp”. Dar da, există și utilizări ideologice
ale esteticului, bazate pe teza ”culturii mari”, a ”artei majore”, care
trebuie să fie ”frumoasă”, să impresioneze publicul prin măreţie.
Aceste utilizări sunt negatoare faţă de alte manifestări culturale,
considerate minore. Cultura oficială în comunism era negatoare
faţă de orice curent literar alternativ. Optzeciștii, care au schimbat
paradigma literară, au avut de înfruntat atitudini negatoare tocmai
în numele esteticului. 

9. Există deja teme literare/puncte de vedere tabu ori nefrecventa-
bile?

Ar trebui consultat un specialist în Codul Penal, pentru a afla dacă
legislaţia interzice utilizarea în literatură a anumitor teme sau, cum
spuneţi, puncte de vedere. Până atunci, desigur, sunt convins că li-
teratura, prin anumite opere, este atacabilă cu Codul Penal în mână,
dacă cineva își dorește în mod expres acest lucru. Asta nu implică
neapărat și o condamnare a scriitorului. În rest, rămânem strict în
zona opiniilor, a disputelor, a conflictelor consumate în plan literar
și jurnalistic. Un scriitor poate fi acuzat că este incorect politic, dar
acuzaţiile să nu fie relevante în plan juridic. Sau pot fi și în plan ju-
ridic, dacă există suport legal. Scriitorul trebuie să-și asume mesa-
jul, dacă e convins că e un mesaj adevărat, și să-și asume
eventualele reacţii nefavorabile sau chiar chemarea la tribunal. 

10. În cele din urmă, care este modelul cultural spre care ne în-
dreptăm/ pe care-l promovăm, artă pentru artă sau artă cu teză?

În plan creator, opţiunile nu pot fi decât personale. Autorul decide
cum gestionează aceste orientări. Din fericire, are această libertate,
proprie epocilor democratice. Nimeni nu-i poate băga pe gât o es-
tetică sau alta. Plus că lucrurile nu mai pot fi atât de limpede sepa-
rate. Operele contemporane sunt hibride, e o epocă a hibrizilor în
mai toate domeniile! Principiul ”ori, ori” a fost înlocuit cu ”și, și”.
Reușita unei astfel de opere, dacă vreţi, valoarea ei estetică, vine
din modul în care scriitorul reușește să aplice acest principiu, adică
să creeze un hibrid viabil. 
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Literatura şi corectitudinea politică? Acestea două nu au
fost niciodată surate bune. Literatura se bazează, în special, pe fic-
ţiune şi pe estetic, cu evidente nuanţe ale „realităţii create”, ale trăi-
rilor personale în context istoric, social, familial, individual, în timp
ce politica, în forma ei de azi, dar şi din totdeauna, care conţine şi
esenţa „poltronismului”, fie şi cea corectă (politica!), nu poate fi
decît o „ficţiune” vie, o minciună băgată cu de-a sila pe gît celor
mulţi, regretabilă de cele mai multe ori, un apanaj al haitei, al ma-
fiei deghizate în formă politicoasă şi în fond găunoasă, inestetică. Li-
teratura este pentru elite, politica pentru marea masă de ignoranţi.
Literatura nu ţine de nicio doctrină, de nicio ideologie, ori politica se
bazează doar pe doctrină, pe ideologie, iar, în ultima vreme, pe o
doctrină hibrid, care, pentru acoperire şi justificare a fiecărei gafe,
se autodefineşte corectă. Invocarea cu o frecvenţă abuzivă a sin-
tagmei „politically correct” dovedeşte, în realitate, incorectitudinea
atitudinii politice, politică ce se doreşte a fi formată din reprezen-
tanţi ai clasei superioare a unei societăţi, care, în fond, este o clasă
amalgam, rezultată din aplicarea unor criterii de selecţie (de ale-
gere!) mereu în schimbare, în funcţie de interese. Este mai mult
decît evident că această „clasă politică”, aşa cum arată acum la noi,
cel puţin, nu poate influenţa cu nimic literatura, estetica acesteia,
dar, în diverse aspecte, poate afecta unele decizii ce pot bloca o evo-
luţie normală a literaturii, care, fără subvenţii, în formele consacrate
în marile literaturi ale lumii, nu poate exista şi manifesta în depli-
nătatea desăvărşirii ei estetice.

Prin urmare, esteticul nu poate fi declasat. Funcţionează
în continuare principiul lui Maiorescu. Esteticul are autonomie, tre-
buie să aibă autonomie, nu poate fi subjugat ideologic. De la înce-
putul existenţei sale, literatura, în formele ei orale şi apoi scrise,
conservate în diverse etape ale evoluţiei ei, a fost o formă de co-
municare sub dominaţie estetică, deci supravegheată de o conşti-
inţă artistică desăvărşită, mereu, din păcate, tutelată de o formă
administrativă, care ţinea de politica momentului. Ceea ce în timp,
cu abuzurile de rigoare, a devnit corectitidine politică. Dar am văzut
ce poate ascunde această corectitidine politică, cînd este rezultatul
unor minţi ce decid din poziţia supremă, fără acoperire etică; nu mai
vorbim acolo de acoperire estetică. De regulă, marea literatură s-a
format în afara politicilor timpului, în mintea unor puternice indivi-
dualităţi, care, de cele mai multe ori, au avut de suferit. Să nu con-
fundăm, totuşi, unele aspecte invocate în motivaţia acestei anchete
– cum ar fi cazul poetului optzecist care a publicat o carte slabă
după treizeci de ani şi comentată cu ostentaţie de un june critic, ori
cazul poetei din ultimile promoţii de la noi, care a confundat scena
unei gale de decernare a unui premiu naţional de poezie cu un club
în care îşi poate etala feminismul şi el, în fond, o formă de corecti-
tudine politică prost înţeleasă, gest pentru care a primit un avertis-
ment dintr-un zel mult prea mare al unor organe de ordine ce s-au
folosit de aceleaşi metode coercitive eliminate de o democraţie nor-
mală etc., etc., etc. De astfel de evenimete, să le zic aşa, este plină
literatura lumii. Ele arată, în fond, dezechilibrul lumii, atunci cînd, în
firescul ei, literatura nu are alt scop decît acela de a forma şi de a
educa o generaţie pentru altă generaţie, un timp pentru un alt timp.
Astfel, dacă ar fi să privim paremiologic aceste două forme sociale
de existenţă, literatura şi politicul, am putea spune că literatura re-
prezintă pietrele care rămîn, iar politicul apa care trece. Dar nu o
apă care spală, care curăţă, ci o apă care murdăreşte.
Atunci cînd au existat subordănări ale criticii lietare unei ideologii,
acum unei corectitudini politice, deşi exemple prea concludente nu

ar fi, în ceea ce priveşte subordobarea faţă de corectitudinea poli-
tică a criticii literare, rezultatele au fost dezastruaose, iar produsele
astfel create atinse de o efemeritate absolută. Literatura română, ca
să ne limităm numai la ea, este plină de astfel de maculatură, des-
pre care nici cei mai acribioşi istorici literari nu mai amintesc. Iar
acum dacă unii critici literari fac sluj prin această prismă a jocurilor
ce ţin de politic (a se vedea dansul în curtea Academiei Române,
care nu este nimic altceva decît o oportunitate oferită unor astfel de
profesionişti ai lecturii pentru a se afirma, fără să priveacă în spate
şi să vadă ce a lăsat în urmă o astfel de atitudine!), justifică faptul că
amestecul politicii corecte în abordarea estetică are loc, fără prea
mari efecte, dar are loc, se derulează chiar sub ochii noştri. De aici
se nasc zeloşii, cei care, prin spate sau pe faţă, readuc în discuţie
beneficiile unui socialism resuscitat, unui marxist bovin, care, în
fond, ar putea readuce în atenţie „valori” uitate ale unei etape re-
gretabile a literaturii române. De aici şi pînă a interzice o carte, un
film, o formă de exprimare estetică nu e decît un pas. 
Cazul Nabokov vine dintr-o literatură ce se crea într-o democraţie
desăvîrşită. Lolita nu este singurul roman de acest fel interzis un
timp la noi, într-o dictatură ce s-a prelungit şi în „democraţia origi-
nală” pe care o trăim acum. Efectele s-au văzut şi după 1990 cu căr-
ţile semnate de Mihai Gălăţanu, Marius Ianuş sau Ioana Bradea. S-a
ajuns pînă la aplicarea sentinţei iscate din corectitudinea politică
deghizată în corectitudine estetică. Pudibonderia în fond este apa-
najul celor care, în practicile lor zilnice, fie intime sau de grup, se fo-
losesc chiar de astfel de reţete, pentru stimularea plăcerilor. Dar
atunci cînd este vorba de o atitudine etică publică ei sunt primii care
cer executarea infractorilor, literaţi care, sub autonomia esteticu-
lui, scot la iveală şi astfel de opere mai deocheate, care, într-o lite-
ratură dezvoltată, îşi au locul lor.

Cît priveşte lectura „gazetarilor incomozi”, citaţi în moti-
vaţia anchetei, aceştia se citesc, cred, doar de cei care sunt intere-
saţi de promovarea unor astfel de incomodităţi ale timpului, care
au menirea de a provoca curajul de a înfrunta timpul prezent pen-
tru cel viitor. Se citesc, şi readucerea lor în faţă prin studii consa-
crate (a se vedea ceea ce a făcut Marta Petreu cu Cioran şi Eliade şi
nu numai!) este o dovadă a victoriei literaturii în faţa politicului.
Orice răstălmăcire, care are menirea de a scoate în evidenţă xeno-
fobia unora sau antisemitismul altora, naţionalismul exacerbat, nu
poate fi decît o scoatere din context şi încă o amendă dată peste
timp unor valori identitare. Nu mai dăm exemplele pe care toată
lumea le ştie şi despre care s-au scris mii şi mii de pagini. Şi unii fac
din asta „delict de opinie”, tocmai pentru că s-ar depăşi graniţele
corectitudinii politice. Or dreptul la opinie, atunci cînd se bazează pe
un adevăr istoric, nu poate fi amendat, iar dacă este, nu poate fi
decît un abuz, pentru care politicul, se pare, nu va da socoteală ni-
ciodată, pentru că este invocată tocmai corectitudinea. O masca-
radă ce ţine de principiile bolşevismului, pe ici şi colo scos de la
naftalină. Iar dacă esteticul are argumentele în spatele lucrului bine
făcut nu poate ascunde niciun atac, nu poate duce la extremism sau
la negare, doar dacă cei care caută acest lucru o fac cu ostentaţie şi
găsesc nod chiar şi-n papură.

În privinţa temelor alese, „punctelor de vedere nefrec-
ventabile”, într-o democraţie autentică este mînă liberă, cum se
spune. Autorii îşi asumă riscurile, în funcţie de curajul pe care-l au
şi de ţinta pe care doresc să o atingă. Prezumţii şi prezumţii.
Arta cu teză este un dezastru. Literatura adevărată nu face sluj mo-
mentului, ci se dedică timpului, nemuririi lui.
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1.În anii cei mai recenţi au fost înfiinţate câteva platforme culturalo-politice în spaţiul românesc: Harta Egalităţii, ielele, dor.ro, Gazeta
de Artă Politică, Cutra, H.arta, dintr-o necesitate instituite, dar realmente într-un cadru cât se poate de ostil, aceste platforme trec ade-
sea ca invizibile. Câtă vreme politicul joacă un rol important în stat și influenţează direct viaţa cetăţenilor, influenţează literatura și arta.
Conceptualizarea frumosului artificial și a frumosului natural poate fi extrapolată, revine întrebarea dacă esteticul are o singură defi-
niţie. Non-estetismul, nu ar putea însemna o nouă rigoare? În cadrul Colocviului Tineri Scriitori1 de la Alba Iulia, poetul Aurel Pantea a
ridicat problema poeziei contemporane ca poezie lipsită de estetism, de metaforizare, o poezie care își pierde din conţinut prin utili-
zarea termenilor în sensul de bază, ca vorbirea. E posibil ca poezia contemporană să traverseze o perioadă a mesajelor cu angajament
politic, așa cum a rostit Sonia Elvireanu tot la Colocviu. Și poate nu estetismul ar trebui să-l căutăm, nu forma, ci mai ales fondul. Me-
sajul e cel care primează și pentru ca poezia tânără să ajungă cu mesajul imediat la cititori și la cât mai mulţi, trebuie să cadă metafo-

rizarea, trebuie lăsat un conţinut curat
cât mai puţin abstractizat, cât mai ușor
de abordat și de înţeles, asta pentru că
se vrea mai mult de la poezie, anume,
schimbarea socială, pe principiul scriu
și se face ceea ce scriu, sau scriu ca să
se facă ceea ce scriu, poezia devine o
lucrare ceva mai amplă și uneori cu
pretenţii de legiferare.

2.Literatura poate deveni o formă de
prevenţie a corupţiei? Ar fi prea mult
să credem asta și ar fi prea puţin să nu
credem asta. Moralizarea începe din li-
teratură. Arta politică nu este o sur-
priză decât în România. Când Virginia
Woolf vorbea în eseul extins „A Room of
One’s Own” despre situaţia economică
a scriitoarelor, o lucrare pe cât de lite-
rară pe atât de politică – în septembrie
1929, în România scriitoarele abia prin-
deau a publica și dacă cel mai recent
val de feminism nu se activa și în Ro-

Gabriela Feceoru
AArrttăă  ccuu  mmeessaajj  mmoorraalliizzaattoorr

mânia, probabil nu multe dintre autoarele care au publicat
reușeau să publice. „Aşa zisa literatură feminină (în sensul
de a fi scrisă de femei), a fost şi este considerată deseori o
problemă falsă, căci „nici stilul, nici viziunea artistică şi nici
planul moralei actului creator nu furnizează destule argu-
mente viabile pentru a ataşa un sex anume literaturii”, con-
sideră Eugen Negrici în Iluziile literaturii române”. Câtă
vreme avem artă politică trebuie să o judecăm în funcţie
de niște criterii literare, dar aplicând alte norme decât pen-
tru poezia estetizată. Ce norme? Rămâne să facem studii,
rămâne să facem muncă de cercetare, rămâne să găsim in-
strumente pentru a aborda specific fiecare tip de literatură
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în parte. Secolul XXI face surpriza prin diversitate. Diversitate ras-
ială, lingvistică și de ce nu și literară?

3.Etniile marginale și temele marginale au tendinţa de a se repozi-
ţiona, sau centraliza . În 1789 Marea Britanie era capitala comerţu-
lui de sclavi, e ca și cum am încerca abolirea sclaviei, a fost abolită,
acum vorbim însă despre o post-sclavie, poate chiar resimţită pa-
tologic și colectiv, o continuare a persecuţiei la nivel mental, un ne-
ajuns al originii (dacă nu eram sclavi atunci, eram mai liberi acum).
Depinde și despre ce ideologii vorbim, despre democraţie sau des-
pre feminism, despre extremisme, aici încadrăm câteva state în care
vedem deja război armat (Siria, Liban, Sudanul de Sud, Siri etc). Câtă
vreme vom fi capabili, ca discurs critic să construim un discurs al
dezbaterii lipsit de violenţă sau blame, cred că vom începe o nouă
etapă în critica literară. Dezbaterea în România nu are un istoric,
dar ar putea avea. Polemica însă a fost agreată ca formă de diver-
tisment cultural în secolele 19-20 și continuă să fie și în secolul 21. 

4.Cultura noastră e reticentă la a primi teme de marginalizare, ca
teme centrale, însă tot mai multe piese de teatru vorbesc despre
realitate și tot mai multe poezii și tot mai multe romane. Suntem
parte din această schimbare pentru libertatea noastră și a celorlalţi
în artă. Este un moment bun, scriitorii în mod conștient inserează
probleme politice în discursul literar, am văzut asta și în jurnalele
cele mai intime, chiar la rădăcina intimităţii unui scriitor stă o che-
stiune politică nespusă, dar curajul de a vorbi neascuns este o mare
dovadă de caracter. Avem nevoie de timp pentru a accepta a înţe-
lege și a tolera, penru a ierta, pentru a trece peste traumele naţio-
nale trecute și a le face faţă celor prezente. Traumele naţionale sunt
și traumele din literatură, cum traumele personale sunt totodată și
traume naţionale.

5.Norma spune că libertatea cuvântului este garantată oricărui ce-
tăţean. Critica politică poate amenda anumiţi termeni, îi poate che-
stiona, dar nu-i poate face să nu existe. Altă problemă se va ivi,
problema găștilor. S-a întâmplat deja. Politicul nu se alătură cultu-
ralului estetizant. Politicul în literatură mizează pe propaganda
ideologică în scopul înalt de a schimba ceea ce pare a fi învechit, ne-
potrivit zilelor noastre. 

6. Cât mai puţină toxicitate, asta înseamnă conţinut de calitate.
Dacă Lolita a fost reală, autorul n-a făcut decât să se autodenunţe
și să recunoască literar un adevăr ilegal, dar dacă e literatură, care
e graniţa dintre ficţiune și realitate și dacă există o graniţă, putem
judeca literatura conform legislaţiei în vigoare? Putem să uzăm de
Codul Penal ca să criticăm o carte? 

7.Sunt împotriva impunerii studiului unui grup de scriitori endless.
Nu este normal să ne ancorăm în actualitate așa cum ei înșiși se an-
coraseră în actualitate? Ademenitor este să ne preocupe epoca
acestora, pentru că a fost o epocă de scriitori intelectualizaţi, dar
dincolo de asta, și-au făcut un cult de gașcă, așa cum mai toate cu-
rentele literare și-au avut găștile aferente, cu jurnalele cu operele li-
terare, cu cenaclurile și gazetele lor, cu barurile și cu cancan-ul
aferent, și mai ales cancan-ul. Am cunoscut un student la Universi-
tate la București, își făcea licenţa pe o temă derivată operei literare
a lui Bacovia, dar el era fascinat de biografia acestuia. Devenise
aproape un prieten de-al lui în concepţia sa, dar era panicat că nu

știa cum să-i abordeze opera, atât de mult comentată până la el.
Unde scriitorii nu mai pot fi comentaţi, opera lor suferă de ne-
ajunsul de a nu mai putea fi interpretată, când s-au supravalori-
zat, canonizat decenii, simţim saturaţia, dar și impresia că trăim
în  aceeași epocă interminabilă, deși anii trec și contemporanei-
tatea ne împânzește, totuși creatorii manualelor școlare se vor fi
încăpăţânat să oprească accesului elevilor la literatura contem-
porană și dacă tot vorbim de corectitudine politică, ăsta e deja
un drept încălcat. Restricţionarea liberului acces la informaţii, im-
punerea unui anumit set de scriitori, lipsa de flexibilitate a pro-
gramei școlare blocheză imaginarul a mii de elevi. 

8.Delict de opinie, habar n-am ce înseamnă asta, România nu e
Yemen. Delictul de opinie nu există, asta ar însemna că dacă
există e și amendat, dar dincolo de amenda verbală sau scrisă nu
avem în legislaţie vreun amendament referitor la delictul de opi-
nie, suntem și o să repet asta una dintre cele mai fericite ţări în
momentul actual, pentru că avem libertatea cuvântului. Critica
literară nu este o instanţă de judecată în stat și nu poate deveni,
nu are putere de legiferare, nici măcar la nivel literar. Este un apa-
rat de întâmpinare a noilor cărţi, are rolul de a comenta cărţile,
nu are implicare politică adesea, dar adesea da. Vezi juriile pre-
miilor. În spatele aleșilor în stat, stau anumite jocuri politice, așa
și în spatele aleșilor pentru jurii, acolo unde există interes finan-
ciar și de imagine, cu siguranţă există și implicare politică. Asu-
marea unei responsabilităţi de selecţie a operelor literare implică
asumarea unui risc că vei greși, pentru că evaluarea în acest caz
se poate face, dar cum niciodată ca femeie care scrie, nu am știut,
ca om care citește, nu am putut departaja cărţile foarte bune
între ele, nici acum nu pot puncta criteriile de evaluare ale ope-
relor literare.  

9.Atitudini extremiste și negatoare. Aici aș lipi cuvintele Iuliei Mi-
litaru2 „Cu o frecvenţă destul de mare în ultimul timp, lumea cul-
turală este străbătută de o spaimă, adesea transformată în
scandal public, şi cauzată de ceea ce se crede a fi ameninţarea
aşa-numitei corectitudini politice. Ori de câte ori stânga (şi nu
numai) denunţă lipsa de respect, rasismul, sexismul etc. din anu-
mite contexte de ultilizare a limbajului, dreapta reacţionează
prompt acuzând-o de încurajarea cenzurii, îngrădirea libertăţii de
expresie, discriminare pozitivă. Această situaţie devine şi mai
complicată atunci când consecinţele corectitudinii politice, sau
ale nerespectării ei, sunt legate de artă şi în special de literatură”

10.Repet, câtă vreme nu folosim literatura să propagăm ura și
mesaje de instigare la violenţă și chiar crimă, e în regulă. 

11.Artă pentru artă cu teză dar fără fanatism.  

1 Colocviul Tinerilor Scriitori, 06.10.2019, Alba Iulia, sediul revistei Disco-
bolul. Invitaţii speciali ai acestui an Mihók Tamás, Toni Chira, Savu Popa,
Roxana Prisecariu, Andreea Cărăușu și subsemnata.

2 http://revistaarta.ro/ro/column/manifestare-intre-literatura-ca-cen-
zura-si-cenzura-literaturii/



Dragă literatură patriarhală,

Versurile tale îmi fac greaţă. Sonetele tale, rondelurile tale, ri-
mele tale, baladele tale îmi fac greaţă. Estetica ta îmi face
greaţă. Am vomitat multe părţi din tine pînă a ajunge aici.
Versurile tale miros a cadavre. Liceu, cimitir al tinereţii mele
este despre tentativa de sinucidere a fetei după ce a fost hă-
rţuită și violată, știai? Dragă literatură patriarhală,

Nu-ţi datorez nimic. Știu că tragi cu ochiul la Donald Trump
și-l venerezi. Știu că voi doi aţi dori să construiţi un Zid. Dar
în alt zid am fost deja sacrificate. Alte ape am traversat și-
am înotat. Dragă literatură patriarhală, ai transformat reli-
gia în text liric. Ai făcut discriminarea și segregarea poezie. Ai
transformat micro și macroagresiunile în lege și artă. Dragă
literatură patriarhală, 

Ai spus că mîinile femeii sînt creative doar pentru strîns și
curăţat; pentru a șterge după tine. Dragă literatură patriar-
hală, nu sînt oala ta de noapte. Șterge-ţi singur mizeria de la

gură și din părţile dosnice! Dragă literatură patriar-
hală, te-am auzit cînd ai spus curvă, în cor cu Poliţia.
În cor cu Biserica. În cor cu Parlamentul. Dragă litera-
tură patriarhală, nu mă întrerupe: 

Ţi-ai asumat secolele sclaviei și segregării sau încă
negi că ai fost complice? Mai ţii minte cînd i-ai învăţat
doar pe băieţi să scrie? Crezi o să ștergi anii de sclavie
printr-un „sărut mîinile”? Crezi că o să ștergi trauma
istorică printr-o galanterie? Arta ta este plină de viol

Medeea Iancu
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și supremaţie, dar tu o numești iubire. Dragă literatură patriarhală,
ai urechile acoperite de slogane de ură, ai urechile pline de versete
opresive. Ai urechile pline de „valori tradiţionale,” de cultura violu-
lui: dragă literatură patriarhală, dacă dumnezeu este femeie, înge-
nunchezi în faţa ei? Dragă literatură patriarhală, dacă dumnezeu ar
avea o fiică, ai mai jeli criminalul &

Violatorul? Dragă literatură patriarhală, dacă dumnezeu e femeie, o
mai numești inferioară și curvă? Dragă literatură patriarhală, în spa-
tele unui bărbat „adevărat” se află multe abuzuri și femei bătute. În
spatele unui bărbat puternic se află cei 55% dintre cei care justifică
violul. Dragă literatură patriarhală, folosește closetul! 

Mai ţii minte cînd ai făcut Colocviile doar pentru băieţi? Mai ţii minte
cînd ai trimis pe băieţii tăi să mă ameninţe? Dragă literatură pa-
triarhală, îţi mai amintești cînd rîdeai de bolnavii de cancer? Cînd
rîdeai de cei care și-au luat viaţa? Dragă literatură patriarhală, mai
ţii minte cînd ai ridicat mîna asupra mea? Dragă literatură patriar-
hală, doar așa poţi fi Mare, lovind de secole o femeie? Dragă litera-
tură patriahală, nu mă întrerupe:

În măreţia și valoarea ta cum de nu poţi suporta să auzi vorbind o
femeie? Dragă literatură patriarhală, aceasta îţi e toată imaginaţia,
cum să faci sex fără consimţămînt? 

Dragă literatură patriarhală, cînd vorbesc despre misoginismul &
rasismul tău îmi spui curvă. Cînd vorbesc despre homofobia & anti-
semitismul tău îmi spui curvă. Dragă literatură patriarhală, știi că
războiul troian a izbucnit pentru a salva onoarea unui bărbat? 

Dragă literatură patriarhală, iată pe unul dintre fiii tăi, citez: „Fe-
meia nu riscă nimic pe planul spiritual, fiindcă la ea dualismul din-
tre spirit şi viaţă are o intensitate antinomică mult mai redusă decît
la bărbaţi. Sentimentul graţios al existenţei nu duce la revelaţii
metafizice, la viziunea realităţilor esenţiale, la perversitatea ul-
timelor clipe, care te fac ca în fiecare moment al vieţii să trăieşti ca
şi cum n-ai mai trăi. Femeile sînt nişte nulităţi simpatice. Cu cît te
gîndeşti mai mult la ele, cu atît le înţelegi mai puţin. Este un proces
analog cu acela care te reduce la tăcere din ce gîndeşti mai mult
asupra esenţei ultime a lumii. Dar pe cînd aici rămîi înmărmurit în
faţa unui infinit indescifrabil, în cazul femeii nulitatea îţi pare un
mister, cînd ea nu este în fond decît nulitate. Pe lîngă satisfacerea
nevoilor sexuale, singurul sens al femeii în lume pare acela de a da
prilej bărbatului să scape temporal de presiunea chinuitoare a spir-
itului. Căci femeia poate fi o salvatoare vremelnică pentru aceia
care trăiesc pe culmi, deoarece fiind extrem de puţin dezintegrată
de viaţă, contactul cu ea înseamnă o întoarcere spre voluptăţile
naive şi inconştiente ale vieţii.”

Dragă literatură patriarhală, îţi citez pe unul dintre taţii tăi: „Cum
am putea în adevăr să încredinţăm soarta popoarelor pe mîna unor
fiinţe a căror capacitate craniană e cu 10% mai mică [decît a bărba-
tului]?”

Citez: „Și poate că nici nu este posibil unei femei să se ridice pînă la
gradul suprem al creaţiei literare. Stăpînirea atotputernică a real-
ităţii, acel fiat dumnezeiesc al creatorului genial poate că întrece
forţele unei femei.” 

Dragă literatură patriarhală, nu-ţi nega complicitatea, iată-ţi tatăl:
“noţiunea de violenţă are farmecul ei și o literatură cu femei nu s-
ar putea construi fără ea. A devenit aproape convenţională situaţia

în care femeia preferă brutalitatea bărbatului, lovirea, în locul in-
diferenţei. Lovirea ca manifestare a mîniei virile este un semn de
interes biologic și sentimental susţinut.”

Dragă literatură patriarhală, nu te-am văzut la marșuri & proteste,
dar te-am văzut pe Facebook minţind că violul & violenţa nu există.
Te-am văzut în reviste & pe site-uri, în căsuţa de email cum m-ai
numit curvă, jidancă, cum mă ameninţai că mă omori & violezi. 

Dragă literatură patriarhală, te-am văzut în manualele de istorie,
te-am văzut în manualele de citire & de limba romînă, te-am văzut
semănînd ură, te-am văzut în secţiile de Miliţie, te-am văzut tur-
nîndu-ţi fratele & sora, te-am văzut cum ai turnat și închis homose-
xualii, te-am văzut cum ai tratat dislexicii, te-am văzut cum ai tratat
orfanii, te-am auzit cînd ne-ai numit: copii din flori, corcituri, bas-
tarzi, vinituri,

Dragă literatură patriarhală, cum se face că imediat ce auzi femeia
vorbind, trimiţi Poliţia? Cînd un bărbat protestează, îl numești na-
ţiune, cînd o femeie protestează, o numești curvă. Am auzit că te-ai
masturbat, dragă literatură patriarhală, în timp ce priveai violul.
Este adevărat?

Dragă literatură patriarhală, nu te protejez,

Nu îţi sînt loială. Dragă literatură patriarhală, nu, nu vei avea o
noapte cu mine. Nu, nu îţi accept scuzele. Dragă literatură patriar-
hală, mai ţii minte cînd ai ţinut cu forţa pe genunchii tăi fetiţe și fiii
tăi rîdeau în timp ce-ţi frecai penisul de ele? Aceasta era măsura poe-
mului tău? Mai ţii minte cînd ţi-ai băgat limba ta perversă în gura
fetiţei de 12 ani? L-ai avut model pe Nabokov, l-ai avut model pe
Trump, l-ai avut model pe Bloom, l-ai avut exemplu pe Maiorescu. I-
ai avut exemplu pe toţi aceia care au spus că abuzul este o virtute.
Nu, nu vei avea o noapte cu noi! Dragă literatură patriarhală, nu sînt
muza ta. Nu sînt figura ta de stil. Mai tii minte cînd ai spus că „vic-
tima este doar o figură de stil”? Cînd ai spus că violul este o figură
de stil? Consideri că ai stil? Totul pentru artă, totul pentru stil!, stri-
gai. Mai ţii minte cînd ai creat trauma femeii pentru a avea despre
ce să scrii? Dragă literatură patriarhală, sînt sătulă de odele tale de-
dicate penisului tău. Dragă literatură patriarhală, varsă-ţi sperma
în altă parte. 

Dragă literatură patriarhală, ai ridicat războaie și-ai împletit lanţuri;
Ginsberg a spus: „poetul este preot” iar tu l-ai crezut! Dragă litera-
tură patriarhală, copiile tale sînt jalnice. Dragă literatură patriar-
hală, nu cred în regretele tale. Nu cred că nu ai semnat împotriva
copiilor tăi. Dragă literatură patriarhală, de ce dai cu pumnul în
masă? 

Dragă literatură patriarhală, la cîte fete ai băgat mîna sub fustă?
Cîte picioare ne-ai dat în gură și-n stomac! Nu. Nu îmi vei spune tu
povestea. Dragă literatură patriarhală, de ce înlocuiești numele unei
femei cu numele unei insitutiţii patriarhale? Dragă literatură pa-
triarhală, numele meu nu îţi aparţine. Corpul și viaţa mea nu-ţi apa-
rţin.

Dragă literatură patriarhală, nu trebuie să-ţi cer permisiunea pen-
tru absolut nimic. Eu sînt liberă, oricît vei încerca să mă faci captivă.
Dragă literatură patriarhală, ești distrusă. Nici Orbán, nici Trump,
nici Putin, nici Erdoğan nu te mai salvează. Dragă literatură patriar-
hală, plîngi, fă ceea ce propriul sistem nu ţi-a permis niciodată.
Teme-te, ai pentru ce.
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Există în cultura noastră o prejudecată foarte înrădăci-
nată, care delimitează clar esteticul de etic și politic (nu mă refer
aici la partizan) și vede literatura într-un sens insular, ca și cum
aceasta ar fi separată de restul existenţei și experienţei noastre. Vo-
lumele de poezie și proză socială sunt încă privite cu suspiciune de
majoritatea publicului. În discuţiile despre orizontalizarea literatu-
rii (model opus celui vertical, centralizat, ierarhizator; care își pro-
pune să promoveze nu doar literatura din centrii culturali, ci și
literatura „minoră”), se găsesc mereu reprezentanţi ai tradiţiei care
își exprimă teama că regândirea în acest sens a scenei culturale ar
echivala brusc cu o declasare a esteticului. Și asta nu înseamnă
decât că ne avântăm de la început în discuţie cu niște prejudecăţi:
că femeile scriu mai prost decât bărbaţii, că ai un discurs convingă-
tor doar dacă ai pielea albă etc. Și mă întreb: de ce nu poate filtrul
estetic să lucreze împreună cu cel al corectitudinii politice? 

De doi ani, de când lucrăm împreună la Proiectul Sofia Nă-
dejde pentru Literatură Scrisă de Femei, Elena Vlădăreanu, Corina
Sabău, Cătălina Stanislav și cu mine încercăm să demonstrăm că fe-
meile scriu o literatură la fel de puternică precum bărbaţii; deci că
teama că, pentru a integra minorităţi în listele de festivaluri, juri-
zări, premii ar trebui să facem un compromis în defavoarea crite-
riului estetic, este cu totul nejustificată. E firesc ca din 20 de invitaţi
la un festival de literatură 10 dintre ei să fie femei. Pentru că în Ro-
mânia avem cu mult mai mult de 10 scriitoare cu volume excepţio-
nale, care merită să apară pe o scenă. Și, da, e firesc să numărăm
mereu, să calculăm procente, să atingem acel 50-50, pentru că trăim
presetaţi cultural, trăim într-o cultură excesiv patriarhală, care ne

obișnuiește să gândim în niște pattern-uri misogine (în liceu, dacă
eram întrebată care sunt cei trei scriitori preferaţi ai mei, răspun-
deam instinctiv cu trei nume de bărbaţi) și nu putem să schimbăm
aceste modele de gândire decât supunând orice gest unui exerciţiu
critic și, în cele din urmă, chiar contabil. Abia aștept să vină timpul
în care vom fi reușit în sfârșit să ne internalizăm aceste noi obiceiuri
și nu va mai fi nevoie să numărăm și nici să organizăm Premiile Sofia
Nădejde.

Desigur, ca orice practică, și political corectness-ul a fost
dus înspre extremism, mai ales de către neoliberalism. De exemplu,
în mai multe state din America s-a scos Huckleberry Finn din pro-
gramele școlare, invocându-se rasismul cărţii. Sunt de părere că în
asemenea cazuri, decizia corectă e să păstrezi cartea în programe,
dar să adaugi lecturii un alt nivel de înţelegere, discutând despre
contextul istoric, socio-economic și politic în care a apărut volumul
și privind mereu cartea cu o distanţă critică. La fel cred că ar trebui
procedat și cu naraţiunile contemporane, cenzura fiind de rare ori
o soluţie. Mai devreme toamna aceasta am publicat la Editura Pa-
ralela 45 romanul Destrămare al lui Sorin Delaskela, care are drept
protagonist un bărbat trecut de vârsta mijlocie, plin de obsesii mes-
chine și, printre altele, foarte misogin. Un personaj extrem de ne-
suferit. Dar acest volum este până la urmă unul corect politic tocmai
pentru că Delaskela construiește un asemenea personaj făcându-l
să pară nesuferit și, deși folosește naraţiunea la persoana întâi, dă
mereu de înţeles că se distanţează de protagonist și nu îi împăr-
tășește convingerile. Deci nu dă dreptate personajului. 

Pentru că scriu acest text după ce am asistat la dezbaterea
live de la Zilele Iustin Panţa, voi încheia reluând o tematică pe care
a propus-o Adrian Alui Gheorghe la momentul respectiv (și care nu
cred că a fost luată destul de în serios), și anume aceea a empatiei.
Corectitudinea politică în formele ei oneste și necesare înseamnă
în primul și primul rând empatie faţă de cel defavorizat, marginali-
zat, exclus.

Alexandra Turcu
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MMiihhaaii  IIoovvăănneell: Un spectru bântuie Statele Unite ale Americii: este
spectrul corectitudinii politice (PC). Am ales, într-o versiune ușor de-
formată, acest citat bine-cunoscut ca început al discuţie noastre
dintr-un motiv elementar: în România, așa-zisa „corectitudine poli-
tică” a fost problematizată fără întrerupere, încă din anii 90, ca o va-
riantă de „comunism american”.  Primele vești despre existenţa PC
au ajuns în România în primul cincinal postcomunist. În 1994, Horia-
Roman Patapievici publica în revista „22” articolul „Comunismul
american”, din care citez: „[a]șa cum orice organism viu conţine în
mod natural germenii cancerului, tot așa și orice societate secretă
continuu agenţii propriei distrugeri. Între acești agenţi patogeni, is-
pita comunismului (sau nazismului: pentru mine e același lucru)
este latentă în orice societate. Întocmai cum sufletele sunt ispitite
de Nefârtat, la fel sunt societăţile ispitite de recuzita magică a co-
munismului. […] [A]gentul patogen s-a travestit în haine dragi men-
talităţii americane, și anume în straiele luptei împotriva tuturor
discriminărilor, ale luptei pentru drepturile tuturor minoritarilor; s-
a deghizat, adică, în corectitudinea politică. Corectitudinea politică
este, în fond, comunismul american” (Horia-Roman Patapievici, „Co-
munismul american” [1994], în Politice, ediţia a V-a, Editura Huma-
nitas, București, 2008, pp. 124-125).

Patapievici vorbea din auzite, instigat de discuţia cu o
„profesoară americană”. Deloc mai substanţială era informaţia lui
Cristian Tudor Popescu, care semna în 1998 articolul „Americii i s-a
urât cu binele,” un text inspirat de o scurtă vizită în Statele Unite.
Reportajul jurnalistului român părea un scenariu distopic SF, care ar
merita poate citat pe larg datorită clișeelor privind, de pildă, comu-
nitatea LGBT, prezentată în tonuri apocaliptice. Amintesc însă aici
doar concluzia: „[c]eea ce se practică acum în SUA pe plan social
este un soi de «comunism» cu ciudate reflexe familiare celor care au
trăit în anii ’50 în Est. […] America […] se împotmolește în acest de-
mocratism «comunist» împins la absurd” (Cristian Tudor Popescu,
„Americii i s-a urât cu binele”, în Timp mort, Polirom, Iași, 1998, p.
190). Astfel de experienţe mai mult sau mai puţin frugale au fost
amplificate prin surse cel puţin tendenţioase, precum cartea lui Ed-
ward Behr O Americă înfricoșătoare, tradusă în 1999, nu întâmplă-
tor, la Editura Humanitas. To cut a long story short, situarea
corectitudinii politice în paradigma simbolică a comunismului ro-
mânesc a devenit în ultimele două decenii un clișeu ritualic al ne-

oconservatorilor români. Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Nicolae Ma-
nolescu, Eugen Simion, Dan C. Mihăilescu – toţi acești intelectuali
publici, aflaţi în poziţii dominante instituţional sau măcar foarte vi-
zibile în câmpul cultural autohton, au simţit în forme repetate ne-
voia de a se război cu corectitudinea politică nord-americană,
invocând de regulă ca suport comparativ stalinismul represiv din
anii ʼ50. 
CChhrriissttiiaann  MMoorraarruu::  Daca exista o discuţie a acestui subiect în Româ-
nia, cei pe care i-ai numit sunt nu doar participanţii la ea, ci și cei
care au dat și dau tonul, fie acesta și unul fals, provenit atât din ne-
cunoașterea problemei în cauză cât și dintr-un evident parti-pris
care ar trebui analizat și psihanalizat. De fapt, nu de o discuţie e
vorba, ci de un atac – și mi-e teamă că acest element nu e absent
nici din invitaţia altminteri lăudabilă lansată de Euphorion, în care
PC e deja considerată, pe alocuri explicit, nu atât un subiect cât o
ameninţare și o ţintă de lovit. În orice caz, observaţiile tale și nu mai
puţin citatele pe care le dai sunt într-adevăr un bun de plecare pen-
tru aceasta dezbatere. Ea mi se pare urgentă și potenţial clarifica-
toare pentru confuzia teribilă care persistă încă în Romania, dar și
în ţări europene precum Franţa, în jurul conceptului de PC și, mai
ales, în jurul realităţii pe care acesta îl acoperă sau, mai exact, se
presupune că îl acoperă. 

Putem, de fapt, pleca în mai multe direcţii. Dar cea mai ur-
gentă – și drumul cel mai scurt, tocmai datorită ignoranţei la care m-
am referit – ne duc la o concluzie deja implicită (și justă) în succinta
introducere istorică pe care o faci problemei. Această concluzie
poate fi formulată ca un banc Radio Erevan de pe vremuri: da, un
spectru bântuie, dar nu Statele Unite, ci Romania, și nu e spectrul
PC, ci acela al unui detestabil „urechism” în „literatura” pe aceasta
temă. Amatorismul celor care se simt obligaţi să se pronunţe pe
acest subiect este pe cât de evident, pe atât de penibil. El este parte
dintr-o simptomatologie mai largă de inadecvare și defazare inte-
lectuală a generaţiei sau generaţiilor care au supravieţuit comunis-
mului și care nu au decât reperele și limbajul acelui sistem pentru
a respinge ceea ce nu înţeleg și nu cunosc. Neînţelegerea și necu-
noașterea rezultate de aici îi face să se simtă lăsaţi în urma de o is-
torie grăbită și ingrată. Nu insist asupra acestui aspect, despre care
s-a vorbit – ai făcut-o și tu, în Ideologiile literaturii în postcomunismul
românesc. Să mai adaug, pentru că tot am pomenit cartea ta din

Mihai Iovănel și Christian Moraru 
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2017, că, amândoi, în calitate de critici – și alţii împreună cu noi, bă-
nuiesc – înţelegem că metodologia critica desuetă care încă domină
în Romania, și care include fetișizarea esteticului, a „judecăţii de va-
loare” bazate pe prezumţia de „puritate” a acestei categorii, este și
ea un component al simptomatologiei la care mă refer. Sper să dez-
voltăm acest punct de-a lungul acestei conversaţii pentru că, în Ro-
mânia, argumentul anti-PC s-a extins de-al lungul și de-a latul
umanioarelor și a ceea ce se cheamă „cercetare” (research), în sen-
sul că, de pildă, interesul critic pentru literatura scrisă de femei, ho-
mosexuali și alte categorii minoritare sau pentru felul în care
femeile, homosexualii, și respectivele categorii sunt reprezentate în
literatură este pus pe seama „influenţei PC” și astfel minimalizat,
deligitimat, etc. Mai trebuie amintit, de asemenea, că PC este si-
mţită (și „re-simţită” în sensul de resented) la rândul ei ca „influenţă
americană”, care acuză se ascunde adesea în tiradele la fel de în-
ăcrite dar la fel de amuzante ca reflex automat împotriva „globali-
zării”. Deci, Mihai, conservatorismul de care vorbești trebuie
„dez-abstractizat” și numit, clar și direct, în termenii care de fapt îl
constituie și îl definesc. Acești termeni includ o panoplie noţional-
ideologică care include elemente de sexism, șovinism, rasism, etc.
Am vorbit cândva de retorica fascistoidă care le animă pe toate.
Asta a indignat. La rândul meu, rămân șocat că retorica în cauză nu
indignează. Mă întreb pe ce lume trăim dar, în același timp, sper că
această opacitate sau indiferenţă publică va dispărea odată cu slă-
birea poziţiei oligarhice pe care o ocupă în cultura româna de azi
așa-zisele elite aparţinând generaţiei sau generaţiilor pomenite mai
sus.
MM..II..: Într-adevăr, conservatorismul trebuie dez-abstractizat, inclu-
siv confruntându-l cu contextele lui performative și instituţionale.
Este o coincidenţă, de pildă, că Academia Română este condusă de
un istoric aflat într-o paradigmă naţionalistă revolută, care pare să
descindă direct din Bălcescu; de un istoric care în apariţiile lui pu-
blice pare mai interesat de lupta cu Tuhutum decât de starea teri-
bilă a cercetării din România? Este o coincidenţă că unul dintre
vicepreședinţii Academiei declară senin că românii ar fi „cei mai
vechi și cei mai drepţi slujitori ai Crucii”? Este o coincidenţă că nici
un scriitor, lingvist sau istoric de etnie maghiară nu apare în com-
ponenţa Academiei? Este o coincidenţă că un număr ridicol de mic
de femei fac parte din Academie (trei femei dintr-un total de 82 de
membri titulari)? Este o coincidenţă că în Comitetului Director al
Uniunii Scriitorilor din România nu se afla nici o femeie? Este o co-
incidenţă că Uniunea Scriitorilor îl are ca director de Programe In-
terne pe autorul unei cărţi care proclamă inferioritatea intelectuală
a femeilor și a diverse articole care omagiază figuri de legionari și
vorbesc despre superioritatea rasei germane? Este o coincidenţă că
USR are ca director de programe externe un autor care cerea să se
acţioneze „dur și fără cruţare” împotriva „nemuncii și acţiunii so-
ciale dizolvante a celor câteva sute de mii de ţigani care-și bat joc de
noi, în ţara în care ei n-au clădit nici măcar un bordel”? Nu întâm-
plător m-am referit la Academie și USR: ele sunt principalele – dar
nu singurele – focare instituţionale ale luptei împotriva PC. Se vede
treaba că au ce apăra, nu crezi?

CC..MM..::  Absolut. Am definit mai demult cultura – și asta se aplica în
mod eminent și culturii române – ca o operaţiune de cover-up. Ceea
ce unele culturi sau unele culturi în anumite momente istorice as-
cund – iar aceasta ascundere sistematică și cvasi-maniacală ajunge
să le caracterizeze și în fond să le genereze – este exact acest lucru,
anume ceea ce le-a făcut realmente posibile, adică, și doar aparent
paradoxal, prezenţa celuilalt. Celălalt nu e obligatoriu periferic într-
o cultură, ci poate ocupa o poziţie centrală genetic vorbind. Institu-
ţional, este tocmai invers, și așa a stat situaţia de-a lungul întregii
modernităţi, care a marginalizat, la nivelul instituţiilor ei naţionale,
în fel și chip pe cei și cele percepute ca diferit, altfel, inferior etc. În
cultura critică română, argumentul estetic a cauţionat tocmai igno-
rarea, intenţionată sau nu, a rolului creativ al celuilalt, fie că vorbim
de componenta etnică, de clasă, de regiune, de orientarea sexuală
și așa mai departe. Înainte și după prăbușirea comunismului, insti-
tuţiile culturale românești în general au fost agresiv implicate în
cover-up-ul despre care vorbesc, și e mai puţin important dacă ac-
torii implicaţi în această poveste – povestea originară a culturii ro-
mane și a altora – își dau seama de asta sau nu. Pe scurt, nu e de
mirare că, de facto, femeile sunt încă excluse (pentru ca despre asta
e vorba) din diferite structuri instituţionale, nu mai vorbesc din con-
ducerea acestora. Această situaţie reflectă, încă o dată, rămânerea
mai generală în urmă despre care vorbeam. Mă gândeam însă că
nu toate generaţiile de intelectuali din Romania sunt la fel de mar-
cate de acest comportament discriminant și multiplu revolut. Ce pă-
rere ai?
MM..II..::  E adevărat, nu toţi intelectualii români sunt captivi în limbajul
anticomunist care se intersectează cu vehemenţa anti-PC. Trebuie
menţionat că, după 1989, timp poziţia conservatoare la care ne-am
referit nu a fost lipsită de replici venite chiar din interiorul câmpu-
lui cultural din România. Amintesc aici în primul rând revista „Ob-
servator cultural”, lansată în 1999, care, în articolul-program
„Pentru refacerea coerenţei culturale naţionale”, semnat de Ion
Bogdan Lefter, indica drept strategie generală „o «ideologie» cultu-
rală în sensul cel mai larg al cuvântului”, care ar putea fi configu-
rată „prin termeni precum postmodernism, poststructuralism și
studii culturale, europeism și proamericanism, antinaţionalism, an-
tifundamentalism și antiortodoxism, liberalism și multiculturalism,
prodemocraţie și corectitudine politică”. Tot așa, e poate aici locul
potrivit să amintesc, în legătură cu aceeași revistă și cu mesajul unei
întregi generaţii, reflectat și în eseul lui Lefter, că în 2003 ai publicat
în „Observator cultural” un articol care a făcut vâlvă, „«Modelul Căr-
tărescu» versus «modelul Patapievici»”. Înscenai acolo o antiteză
exemplară între Pururi tânăr, înfășurat în pixeli, volumul lui Cărtă-
rescu, și Omul recent de Patapievici, care trasa, în fond, opoziţia din-
tre unii, dacă nu majoritatea termenilor enumeraţi de Lefter și, între
altele, retorica anti-PC și constelaţia de atitudini politice reacţio-
nare, câteodată fascistoide, de care vorbești. Cum ai vedea astăzi
această antiteză?
CC..MM..::  Opoziţia pe care o identificam în articolul respectiv și în clari-
ficările pe care le-am făcut ulterior tot în „Observator” în răspuns,
în principal, la atacul lui Andrei Pleșu mi se pare și azi reală. Ea era

Euphorion Revistă de literatură  şi artă / Sibiu 

174 / 2019



deea Iancu recită la Botoșani un text feminist care reciclează pole-
mic (sau metapolemic) vechiul vers al lui Ianuș: „Eu sunt tipa pe care
aţi hărţuit-o, tipa pe care aţi numit-o curvă, prostituată/ Persoană,
persoană, persoană/ Eu sunt tipa pe care o urâţi, aș fi trebuit să fiu
băiat, astfel aș fi lângă voi/ Şi dacă un poet ejaculează pe faţa unei
femei este artă/ Şi dacă un poet f...e o femeie în timp ce doarme
este artă, nu viol/ Îmi pare rău, nu sunt poemul victimei pe care îl
așteptaţi/ Îmi pare rău nu sunt poeta europeană, cool, nu sunt tipa
care spune la microfon: eroul este un bărbat/ Nu sunt poemul care
să te excite, nu sunt în poemul în care să mă forţezi/ Nu am scris
suficient de bine pentru tine, România, nu am fost suficient de cu-
minte pentru tine, România/ Nu am spus nimănui România/ Nu ţi-
am lăudat suficient violul România, nu ţi-am slăvit eroii România,
nu ţi-am citit scriitorii România/ În numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului, Amin, Amin, Amin a spus curva/ A spus prostituata, a spus
mama și fiica/ Îmi pare rău, nu m-am sinucis România, îmi pare rău
nu sunt strofa ta preferată despre sex,/ Poemul despre viol ești tu,
România, poemul despre hărţuire ești tu România, poemul despre
abuz ești tu, România/ Îţi introduc penisul meu lung și negru în pân-
tec, România/ Mai știi? Aplaudaţi. Aplaudaţi. Aplaudaţi…/ Nu sunt
pornografia ta, România, nu voi aștepta întinsă să-mi faci felul/ Nu
sunt gluma ta despre viol, în literatură nu se discută despre asta, în
familie nu se discută despre asta/ Şi noi fetele așa murim și tu Ro-
mânia spui mereu: poetul, poetul, poetul”. 
Ei bine, dacă Marius Ianuș fusese apărat în „România literară”, de
această dată revista-fanion a Uniunii Scriitorilor o pune la punct pe
poeta care avusese imprudenţa „impardonabilă” de a scandaliza cu
aceleași cuvinte care lui Ianuș îi fuseseră apărate invocându-se au-
tonomia estetică.

La prima vedere, interpretarea acestei anecdote reale ar
părea că pretinde o cheie melancolică: iată că după 20 de ani stăm
mai rău decât la sfârșitul primului deceniu postcomunist etc. etc.
Dar, de fapt, lucrurile au evoluat în bine. Sigur, reacţiunea este la
locul ei în instituţiile de serviciu (le-am amintit deja). Dar, spre de-
osebire de anii ʼ90, când provocările la adresa reacţiunii veneau din
interiorul unei elite relativ restrânse de intelectuali liberali (Mano-
lescu, Lefter ș.a.), în ultimii ani s-a realizat o democratizare, o am-
plificare cantitativă și calitativă a celor care participă la conversaţii
pe aceste teme. Aceste conversaţii se duc în bună parte pe platfor-
mele de socializare, nu mai depind de vechile reviste pe hârtie. Și
nici nu mai depind de vechile surse de informaţii (bibliotecile din
România – la fel de proaste azi ca întotdeauna – sau xeroxuri pro-
curate de „afară”). Amintesc ca exemplu elocvent ofensiva concep-
tuală, desfășurată la un nivel teoretic ridicat, a comunităţii LGBT în
momentul așa-numitului Referendum pentru Familie din 2018.
Pe de altă parte, repet, istoria intelectuală a acestui progres nu este
completă și de fapt nu poate fi înţeleasă fără gesturile emancipa-
toare făcute în anii ʼ90 de generaţia optzecistă (pe lângă Lefter i-aș
mai aminti aici – într-o enumerare deloc exhaustivă – pe Alexandru
Mușina, pe Magda Cârneci și, evident, pe Cărtărescu, a cărui lucrare
din 1999 Postmodernismul românesc a fost dinamită pentru toate
formele de anistorism provincial anchilozat din România) și de „no-
uăzeciști” (Lefter ar zice că sunt „doar” un al doilea val optzecist )
precum Andreea Deciu, Ion Manolescu și Caius Dobrescu.  
CC..MM..:: Detaliile pe care le dai sunt foarte relevante pentru că ele do-

concluzia unei analize care trecea, cu succes, cred, dincolo de su-
prafaţa la care distincţiile dintre cei doi autori se observă mai puţin.
Un contrast clar există, dar la nivelul forţelor care animă textele
celor doi autori, nu la acela al consonanţelor și alianţelor tactice de
conjunctură în interiorul frontului intelectual constituit în jurul fos-
tului președinte Băsescu. Cărtărescu rămâne emblematic pentru un
mod de a gândi și face literatură care mută marginalul la centru, un
mod insurgent si, la urma urmelor, incorect prin raportare la o va-
rietate de tradiţii, dogme, cutume, etc. – și e poate timpul să subli-
niez că, dacă ţinem neapărat să vorbim despre o cultură și o
literatură orientată deliberat spre PC (cum Lefter, spre deosebire
de mine, o face), corectitudinea politică reprezintă în realitate o
auto-orientare incorectă, justă, disidentă (dissenting), opoziţională
și deloc mainstream, într-un câmp cultural altfel dominat de optici,
ideologii, și fenomene „majoritare”, „tipice”, „normale” și normali-
zante. Revenind la „modul” optzecist, el are în spate deja o istorie.
Întrebarea este însă, așa cum sugerezi, cum a evoluat el, ce mai re-
prezintă el astăzi pentru autorii și autoarele generaţiei și pentru li-
teratura contemporană. Este el în continuare insurgent și incorect
în sensul de mai sus? Răspunsul meu e afirmativ doar în ceea ce pri-
vește unii dintre scriitorii afirmaţi în anii ̓ 80. Alţii au ieșit din joc sau,
mai rău, au involuat, specializându-se chiar în aceasta retorică anti-
PC fără obiect (pentru că, în și ca realitate, PC nu există, un punct
asupra căruia trebuie să revenim). În fine, îmi pare bine să constat
că Lefter nu face parte din această categorie. Cât despre articolul lui
din 1999, programul de acolo se suprapunea cu programul estetic și
politic al generaţiei mele, dar cele două nu sunt identice. Există ase-
mănări și compatibilităţi clare, dar ele se pot formula numai re-
troactiv. Din nou, eu nu aș folosi termenul de PC în aceasta discuţie
pentru a nu lăsa impresia ca PC există ca o entitate separată de pra-
xisul cultural și care l-ar putea „determina” sau orienta intenţional
pe acesta din urmă. Oricum, senzaţia mea e că intervenţia de acum
20 de ani a lui Lefter, dincolo de terminologia ei problematică, a fost
necesară, pozitivă și curajoasă, chiar dacă nu a condus imediat la
schimbările cerute acolo și chiar dacă membrii generaţiei ʼ80 nu au
fost în avangarda procesului care, am impresia, eventual a dus la
transformări care nu pot fi ignorate în pofida reacţiilor conserva-
toare și reflexelor instituţionale care continuă să fie hegemonice.
Dar mă întreb care e părerea ta în aceasta privinţă, pentru că te nu-
meri printre cei implicaţi în acest proces, așa cum chiar invitaţia lan-
sată de Euphorion indică, fie și aluziv.
MM..II..:: În mod clar, programul lui Lefter are o importanţă istorică ce
trebuie arhivată ca atare. 
În ce privește progresul... recurg la o mică fabulă exemplificatoare,
amplasată pe două paliere temporale. Primul moment are loc în
2000, când Inspectoratului de Poliţie al jud. Brașov trimite o adresă
către Uniunea Scriitorilor din România, cerând să-i fie pusă la dis-
poziţie identitatea reală, numărul de telefon și adresa lui Marius
Ianuș. Acesta publicase o poezie à la Allen Ginsberg, intitulată „Ro-
mânia”, care cuprindea versurile „,îţi introduc penisul meu lung și
negru/ în gură, România”. Poetul fusese reclamat la poliţiei de un
grup de cetăţeni vigilenţi. Nicolae Manolescu a replicat prompt prin
două articole, „Poezia și codul penal” și „Greaţa ideologică”, ambele
publicate în „România literară”, în care punea lucrurile la punct.
Al doilea moment se petrece la începutul lui 2018, când poeta Me-
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vedesc încă o dată că practica estetica și comportamentul public co-
dificate expeditiv drept PC au, ca să spunem așa, caracter „organic”,
inerent social. Cu alte cuvinte, ele sunt grassroots, provin „de jos”.
Nu sunt o modă, efect de globalizare uniformizatoare și nici rezul-
tatul unui „import” de mentalitate, de „comunism american” etc.
MM..II..::  À propos de presupusul import al PC-ului din Statele Unite, nu
pot să nu remarc că, spre deosebire de majoritatea celor citaţi de
noi aici, tu te afli, Christian, în poziţia de a putea vorbi despre scena
universitară nord-americană din interior. Ești profesor de engleză
la University of North Carolina, Greensboro, ai publicat și editat vo-
lume la edituri de vârf și ai fost implicat așadar în chipul cel mai di-
rect în conversaţia academică din ultimele două-trei decenii privind
statutul deţinut de humanities în lumea actuală – o lume supusă
unor mutaţii profunde pe care neoconservatorii le-au codificat prin
sintagma infamantă de „corectitudine politică” sau – pentru a-l
aminti și pe Harold Bloom, de asemenea foarte influent în Româ-
nia – prin aceea de „școala resentimentului”. Pe de altă parte, ești
avizat și în privinţa contextului românesc: deși te-ai stabilit în Sta-
tele Unite în anii 90, ai continuat să publici și să reacţionezi – în pu-
blicaţii ca „Observator cultural” sau „A(l)titudini” – la ceea ce se
petrece aici. Așadar, cum arată „spectrul” corectitudinii politice din
perspectiva ta? Și cum vezi obstinaţia elitelor intelectuale neocon-
servatoare formate în comunism și reproduse în postcomunism de
a codifica reţeaua de transformări din lumea de azi sub eticheta de
„comunism american”?
CC..MM..::  E greu de răspuns în spaţiul de care dispunem la asemenea
întrebări și în genere la întrebările propuse de Euphorion, care ţin
nu numai de întregi istorii intelectuale, dar și de istorii atât de dife-
rite între ele de la o regiune și ţară la alta. Apoi, pentru că tot am
vorbit despre generaţii, să le reamintim încă o dată. Ar fi o eroare să
ne imaginăm că a trăi în mai multe lumi deodată sau că a naviga pe
apele geoculturale dintre ele îi determină pe toţi participanţii la
această experienţă inter-culturala să vorbească cu aceeași voce. Alt-
fel zis, ce spun eu aici e probabil foarte diferit de ceea ce ai fi aflat
de la cineva ca fostul meu profesor de la Indiana, Matei Călinescu.
În fine, ca să-ţi răspund totuși la ce m-ai întrebat, va trebui să sim-
plific, pe cât posibil. Ai sugerat deja tu însuţi că nu poate fi vorba de
un import academic de vreme ce fenomenul în România secolului
21 e de masă, „din popor”, așa cum se reinventează și reorganizează
acest corp politic în era digitală. Aș repeta, la rândul meu, că nici nu
poţi importa ceva ce nu există ca atare. PC nu este o „filozofie poli-
tică” articulată astfel, nu e un obiect care se predă sau se discută în
universitate și nici un „obiectiv” pentru îndeplinirea căruia cei ce-l
urmăresc se întâlnesc în secret în back rooms în care tai fumul de
ţigară cu cuţitul. PC este – în măsură în care „este” – un fel de flatus
vocis, o fantomă noţională care capătă trup și devine un fetiș empi-
ric în discursul de dreapta, fie în mediile populare (în SUA), fie prin-
tre jurnaliști, scriitori și universitari (în România). Ca o regulă
generală, îl numesc ca atare, vorbesc despre el cei ce nu știu despre
ce vorbesc. Iar aceasta vorbărie cultural vorbind agramată – de-abia
ea „resentimentară” – atribuie realitate ideologică (efect asupra
conștiinţelor) unei ficţiuni reacţionare. Ceea ce există cu adevărat
este o preocupare etică, nu doar strict politică, pentru anumite pro-
bleme și o orientare, o practică activistă a criticii și muncii intelec-
tuale în general interesate nu numai în a discuta, dar și în a corecta

perspective de lectură exclusiviste sau limitate și, mai larg vorbind,
injustiţii istorice reale comise, în special de-a lungul modernităţii,
în lumea întreagă, nu doar în SUA. E vremea să recunoaștem că
aceasta lume cuprinde și România. „Elitele” la care te referi nu pot
accepta acest lucru pentru că în aceasta lume valorile care asigura
chiar statutul „elitist”, capitalul de prestigiu și autoritate al persoa-
nelor în cauză, au fost de mult compromise sau în cel mai bun caz
obligate să coexiste alături de alternative. Iată de ce numele enu-
merate mai sus sunt actualmente efectiv interesate în izolarea cul-
turii române. Numai într-o Românie insulară valorile anacronice și,
în interiorul criticii literare, ignorarea problematicii culturale a ce-
luilalt și, mai larg, a construcţiei identitare a subiectului, a ceea ce în
fond discursul literar reprezintă (este și semnifică), poate fi perpe-
tuată.
MM..II..:: Pentru că ai amintit critica literară, aș vrea să ne întoarcem la
o temă pe care ai introdus-o deja – aceea a fetișizării esteticului în
critica generaţiei lui Simion și Manolescu. După cum a arătat de
pildă Alex Goldiș în Critica în tranșee, lozinca șaizecistă a autonomiei
esteticului este extrem de reducţionistă și de hibridă în același timp,
fiind mai mult o tactică de a ocoli realismul socialist decât o metodă
sau o practică coerentă. Dar aceasta tactică a adus disciplinei pier-
deri metodologice pe termen lung, mai ales după ce a continuat să
fie cultivată după 1989 – e drept, nu de toată lumea – cu aceleași in-
coerenţe de dinainte. 

Pe de altă parte, problema nu este una strict românească.
După cum știi prea bine, în Statele Unite s-a tot discutat în ultimii
ani despre recuperarea esteticului după pauza de aproape 50 de ani
adusă de „hermeneutica suspiciunii” (sau critique), paradigma do-
minantă în Occident. Aceasta a făcut critică ideologică sub diverse
firme, fără să integreze însă vechile judecăţi de valoare în aborda-
rea literaturii. Sigur, de multe ori nostalgia după estetic (în SUA iden-
tificată ca New Aestheticism) este reacţionară, dar sunt și puncte
ale discuţiei extrem de pertinente. (Pentru o expunere/sinteză, ar
merita poate să fie tradusă aici cartea lui Joseph North Literary Cri-
ticism: A Concise Political History). Doar că în România nu există o ast-
fel de dialectică între lectura ideologică și cea estetică. Dimpotrivă,
noi am avut parte de o hegemonie a autonomiei esteticului. Și avem
parte în continuare. În contexte conversaţionale curente apar tot
timpul lamentaţii cu privire la argumentele critice care ar veni „din
afara esteticului”. Chiar întrebările care orientează ancheta de faţă
– o iniţiativă, să observ și eu, excelentă, care într-adevăr merită sa-
lutată ca atare – se fac ecoul unor îngrijorări de asemenea fel și su-
gerează, într-un fel nu excesiv de subtil, cam în ce parte s-ar afla
„adevărul” într-o cultură „conservatoare” precum cea română (cine
decide că așa stau lucrurile? de unde vine prezumţia privind acest
conservatorism?) – de partea unui „estetic” care nu se încurcă în
chestiuni „impure” precum genul, rasa sau sexualitatea și trata-
mentul lor în cultura și societatea româneasca de ieri și de azi. Dar
un astfel de estetic oare ce înseamnă? O analiză formală insensibilă
la conţinut? O analiză insensibilă la orice conţinut care depășește ni-
velul simbolurilor generale și al temelor „mari” precum viaţa (în ge-
neral) și moartea (în general)? De ce ar fi reprobabilă
problematizarea critică a unui text literar prin introducerea unor
coordonate ideologice? Un poet care ar mai scrie astăzi folosind re-
torica literară a lui Octavian Goga ar stârni râsul. De ce forme ideo-
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logice la fel de perimate ca „Dăscăliţa” (misoginismul, sexismul, ho-
mofobia, naţionalismul, rasismul etc.) nu ar deregla un text literar
și din punct de vedere estetic?
CC..MM..::  Acestea sunt întrebări-cheie, dar ele, împreună cu atâtea al-
tele, nu s-au pus încă în cultura critica din România. De ce? Între al-
tele, și pentru că formalismul estetist, istoric vorbind modalitatea
analitică românească by default, ca să zic așa, stă la baza felului în
care literatura română a fost și este încă citită și evaluată, și nu e
greu de înţeles că cei implicaţi în aceste operaţii la modul estetist de
care tot vorbim aici nu au nici un interes în dezbaterea acestor pro-
bleme, cum spun, fundamentale. Estetismul a generat atât „cano-
nul” literar cât și pe cel critic – i-a produs pe criticii înșiși, ierarhia de
reputaţii și structura de autoritate care constituie ceea ce numim
critica românească modernă și în care variaţiile metodologice pe
linia genealogică Maiorescu – Călinescu – Manolescu sunt, din per-
spectiva estetismului cu pricina, neglijabile. Nu e deloc întâmplător
că autorul cu care de fapt modernitatea începe în critica autohtonă,
așa cum ai spus cândva – și mă refer la Gherea – a fost exclus din
această structură (asta, în treacăt fie zis, și pentru că Gherea era,
ca să folosesc termenul atât de drag lui Călinescu, „alogen”). Dog-
matismul estetist e, pe scurt, o formă de supravieţuire în prezent și
o poliţă de asigurare din perspectiva posterităţii iar pentru deţină-
torii poliţei nu contează că preţul ei este desuetudinea din per-
spectiva lumii mai largi pe care o invocam mai sus. Cu alte cuvinte,
estetismul este, în mod doar aparent paradoxal, expresia unei ati-
tudini politice. El documentează și efectiv pune în scenă o politică a
criticii, e o chestiune de putere, de obţinere și conservare a ei în-
ăuntrul și pe baza unui statu quo epistemologic și cultural. Prezenţa
politicului într-o activitate critică pretins-apolitică și dezinteresat-
estetică este atestată de politica explicită, conservatoare și ultra-
conservatoare în care sunt angajate instituţiile cultural românești
de astăzi (publicaţii, organizaţii, elemente ale vieţii academice și ad-
ministrative) și a căror agendă este încă stabilită, abuziv și retro-
grad, de cei pe care i-ai numit mai înainte, mulţi dintre ei critici
„esteţi”.

Abuzul instituţional merge însă mână în mână cu cel critic.
Când nu e vorba de pura ipocrizie, ca atunci când pretenţia de a ju-
deca apolitic nu e decât un paravan pentru o opţiune politică clară,
estetismul real pornește de la premisa separării necesare a analizei
și evaluării operei de consideraţii „extranee” legate de conţinutul
politic-ideologic, de „reprezentare”. Dar chiar estetica, și mă refer
în special la estetica afectelor (aesthetics of affect), a demonstrat clar
că judecata formei literare nu poate ignora ce e înăuntrul acestei
forme, cum această formă acţionează ca atare, formativ, asupra a ceea
ce ea tematizează, de exemplu cum sunt reprezentate femeile (sau
bărbaţii) și, în plan mai general, cum este construit subiectul uman
în opera în chestiune. Reacţia estetică este una afectivă – affective
fallacy a vechilor Noi Critici este ea însăși o fallacy, o iluzie intelec-
tuală sau, din nou, o postură ipocrită. Critica efectivă e necesarmente
afectivă. Opera este „simţită” într-un anume fel de critic și trebuie
recunoscut faptul că perceperea și aprecierea ei (how you feel about
it) nu au cum să nu fie „colorate” de trăirile interne provocate de
modul în care criticul reacţionează etic la momentele „etice” din po-
vestirea sau poemul în discuţie, adică la acele secvenţe în care su-

biectul uman este construit (prezentat) în configuraţii care interpe-
lează pe criticul însuși în calitate de instanţă etică. Altfel spus, cum
mă raportez la o operă, cum o „trăiesc” și interiorizez depinde în
bună măsură de cum „simt” (mai clar în engleză: how I feel about)
ceea ce e în ea, în măsura, firește, în care autorul (sau autoarea) nu
instituie formal, prin ironie, satiră etc., o distanţă critică între el (sau
ea) și reprezentarea sexistă, xenofobă sau antisemită incriminată.
Lipsa acestei distanţe e clară la un scriitor de genul Eminescu, ca să
nu mai vorbesc că un asemenea interval etic e anulat, la „poetul na-
ţional”, atât dinăuntrul cât și dinafara operei, unde jurnalismul co-
roborează devastator suspiciunile provocate de textele în sine.

Și o observaţie finală, la acest capitol, despre „originali-
tate”, dar tot în contextul problematicii atât de importante a repre-
zentării. În critică, PC este acuzată de clișeism, de regurgitarea
acelorași locuri comune și repetitivitate, când, dimpotrivă, studiile
culturale focalizate pe elemente de gender, sex, clasă, rasă și alţi pa-
rametri identitari tocmai asta dezvăluie și critică, anume coeficien-
tul de clișeizare a literaturii. Ce altceva sunt rasismele, sexismele și
șovinismele decât construcţii discursive consistând esenţialmente
în clișee și tratări convenţionale ale femininului, homosexualităţii
etc. Iată, din nou, o conexiune directă și profundă dintre conside-
rentele etico-politice și judecata estetică. Acest cordon ombilical,
pentru că despre asta e vorba, implică și că opoziţia dintre arta pen-
tru artă și arta cu teză e una falsă. La fel și distincţia dintre critica
înţeleasă ca act „pur interpretativ” (descriptiv) și ca intervenţie
transformatoare (cu implicaţii normative). Criticul conștient de pre-
caritatea și natura ideologică a acestor pseudoantinomii va fi un cri-
tic-activist care vrea nu doar să înţeleagă – altfel – ci, în siajul acestei
reînţelegeri, să și schimbe, și nu doar felul cum citim literatura ci și
cum ne purtăm unii cu alţii.
MM..II..:: Aș completa ceea ce spui despre excluderile interesate și per-
fide operate de „dogmatismul estetic” cu o observaţie: acţiunea jus-
tificativă a acestuia (reductibilă la disocierea unui fond estetic
universal de un fond politic secundar și irelevant) s-a concentrat în
România cu precădere asupra scriitorilor reacţionari, de la antise-
miţii de secol XIX Eminescu și Slavici până la fasciștii interbelici
(Goga, Radu Gyr, Eliade, Cioran ș.a.). Acestora li s-au găsit tot felul de
justificări, de la negarea pe formă (Slavici și Eminescu nu erau anti-
semiţi pentru că antisemitismul din secolul al XIX-lea nu era de fapt
antisemitism) până la relativizarea pe fond (mostră de raţionament:
calitatea de fascist a lui Goga este cu totul periferică în raport cu
calităţile lui literare, deci mai bine să nu mai vorbim despre fascism).
Totul combinat cu lamentaţii pe tema „interzicerii” acestor autori
de forţe oculte, finanţate de Soros sau mai știu de cine. Pe de altă
parte, toţi acești critici adepţi ai autonomiei esteticului nu au in-
vestit o energie comparabilă în absolvirea realiștilor socialiști din
anii ʼ50. Nimeni nu s-a arătat interesat să citească criticile aduse de
I. Vitner lui Lovinescu și Călinescu ca argumente la urma urmei
demne de discutat; sau să-l ierte pe Vitner pentru cărţile publicate
în anii ʼ50 în numele cărţilor excelente publicate din anii ʼ60 încolo.
Raţiunea unor astfel de trasee nu-i câtuși de puţin contingentă.
Cum bine știm, fascismul își făcuse un întreg program din „autono-
mia spiritului” și din respingerea factorilor materiali, consideraţi tri-
viali, în judecarea „spiritualului” – în timp ce construia politici cât se
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poate de concrete în materie de excludere rasială, sexuală etc. 
CC..MM..:: Iată un alt motiv pentru care literatura română, cultura ro-
mână în general sunt încă un teritoriu necartografiat. Hărţile care
există, de la Călinescu la Manolescu, nu te ajută deloc să te orientezi
pe terenul la care te referi, fie că acesta se numește literatura ani-
lor ʼ50 sau literatura scrisă de femei (și judecată aproape exclusiv
de bărbaţi) sau literatura marcată de „rasă” (ca și cum acest ele-
ment nu ar exista la scriitorii romani), de homosexualitate, de
(dis)abilitate și alte formaţiuni (formations) identitare fără de care,
simplu spus, nu ar exista discurs. Cum ar arăta, de pildă, o hartă
(ghid analitic sau istoric) a filozofiei sau artei românești în care co-
ordonatele principale sunt cele de gen (gender)? Un „Baedeker” al li-
teraturii române care ar avea ca traseu principal „animalitatea” sau
mediul (ecologicul)? Ar fi acestea „triviale”, neesenţiale în înţelege-
rea autorilor romani mari sau minori? Nici vorbă. Ele ar transforma
critica românească și, poate mai important, ar transforma și felul
în care cititorul roman nu doar citește, ci se comportă, acţionează în
social.
MM..II..::  Mi se pare extrem de important tot ce spui despre intervenţia
transformatoare a criticii. De altfel, este un program pe care l-ai for-
mulat în opera ta începând de la prima carte publicată în SUA, Rew-
riting: Postmodern Narrative and Cultural Critique în the Age of Cloning
(2001), în care arătai că rescrierea postmodernă nu este o simplă
formă de pastișă relativistă (cum grăiau anumite clișee despre pos-
tmodernism), ci un mod concret de a acţiona asupra lumii, de a-i
construi viitorul pornind de la reconstituirea trecutului (de la re-
constituirea urmelor șterse în cursul acelor acţiuni de cover-up de
care ai vorbit mai înainte). De asemenea, mi se pare importantă fer-
mitatea cu care subliniezi că orice formă de critică nu este completă
fără acele niveluri „ideologice” – gen, rasă, clasă etc. – pe care ade-
pţii autonomiei estetice le resping cu furie. Rămâne ca acest model
pe care îl oferi să fie asumat mai sistematic decât până acum de cri-
ticii și scriitorii din România. Sau să fie respins, dar cu argumente
mai bune decât până în prezent. 

Vreau, la rândul meu, să insist și eu asupra a ceea ce nu-
mești schimbare și să enunţ, pe scurt, și opinia – cât și speranţa –
mea în aceasta privinţă. Probabil că spaima șaizeciștilor (Mano-
lescu, Simion, Liiceanu) de „corectitudinea politică”, spaima de re-
glarea metafizicii textului prin instanţe de practică socială va fi
depășită cu timpul. Treptat, prin teorii materialiste asupra artei și li-
teraturii, va fi depășit însuși fetișismul care stă la baza jocului este-
tic. Debarasarea de fetișism – iată un termen care tot revine în
dialogul nostru –  nu echivalează cu debarasarea pe toate frontu-
rile de problematizarea estetică: procesul de educaţie va trebui să
includă evaluarea operelor ca artefacte, să distingă între un pasaj
bine scris și unul prost scris, între un roman bine construit și unul
rău construit. Dar convertirea operelor în valoare estetică, adică
într-o falsă universalitate, va trebui să fie identificată ca problema-
tică și corectată. De pildă, prin acţiuni de tip Sianne Ngai, care în
Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting (2015) reduce adjec-
tivele prin care este evaluată valoarea la jocul contextului, la im-
anenţa procesului istoric.

Deocamdată însă suntem încă contemporani cu o formă
vetustă de „critică patrimonială” – aplic conceptul, pe care-l preiau

din Enrichissement. Une critique de la marchandise (2017) de Luc Bol-
tanski și Arnaud Esquerre, formelor protocroniste și naţionaliste de
critică literară-culturală; din varii complexe (a căror resursă nu este,
bineînţeles, un simplu psihologism, ci are la bază nenumăraţi para-
metri materiali), acestea se închid în propriul sistem naţional, cres-
cându-i artificial prin „ordonanţe de guvern” valoarea nominală –
codificată autarhic ca „valoare estetică”, în afara unui real dialog
transnaţional – și respingând orice critică substanţială care ar putea
duce la chestionarea sau problematizarea acestei valori.

În fine, o ultimă întrebare, în legătură directă cu ceea ce
am discutat până acum. Cum vezi viitorul humanities din SUA pe ter-
men scurt? Cum sunt resimţite presiunile – nu neapărat directe –
ale politicilor de tip Donald Trump, Tea Party ș.a.m.d., care se
adaugă presiunilor economice și care au determinat în ultimele de-
cenii reducerea poziţiilor de profesor în catedrele de humanities?
CC..MM..:: Universităţile americane, atât cele private, care sunt foarte
multe și, larg vorbind, cele mai bune, cât și cele de stat, sunt auto-
nome sau mai bine zis relativ autonome, în măsura în care aparţin
de un suprasistem economic si politic. În orice caz, ele sunt mult
mai puţin dependente de stat, guvern, administraţii centrale sau lo-
cale etc. În SUA nu există practic un minister al educaţiei nici la nivel
federal, nici la cel al statelor componente, iar organismele guver-
namentale care au în jurisdicţia lor educaţia în colegii și universi-
tăţi, și chiar în școli și licee, acţionează, prin lege, cu mult mai puţin
intruziv și „dirijist” decât în Europa. Asta are părţi bune și părţi mai
puţin bune. Dar esenţial este că în calitate de profesor universitar
ai în America dreptul de a preda ce vrei și cum vrei atâta vreme cât
ţi s-a recunoscut competenţa – iar asta o fac colegii, care sunt și cei
ce te angajează prin concurs. Aceasta competenţă recunoscută de
universitatea și departamentul tău e o premisă fundamentală. În
puţine locuri mă simt mai liber decât în munca mea cu studenţii și
în ceea ce scriu (iar asta trebuie spus în special celor ce vorbesc din
auzite despre „dogmatismul” academic american). E adevărat că,
atâta vreme cât fondurile vin din afară și vin pentru anumite do-
menii, programe și proiecte, nici libertatea la care mă refer nu e ab-
solută. Dar, din nou, nimeni nu mi-a spus niciodată ce autori să
predau și cum și nici ce să cuprindă cărţile și articolele mele sau pro-
punerile pentru un grant sau altul.

Asta e partea plină a paharului, ca să zic așa. Și, după
mine, partea cea mai importantă. Partea goală sau în curs de golire
reflectă criza umanioarelor, care e mondială și care îl precedă pe
Trump. Această criză este accelerată de tehnologia digitală, dar aici,
s-ar putea argumenta, avem de-a face cu un proces inevitabil și
până la urmă benefic. Mai gravă este intruziunea, accelerată sub
administraţia Trump dar și aceasta mai veche, a unei anumite men-
talităţi anti-intelectuale, anti-știinţifice, gregare, cu accente șovinist-
rasiste și a cărei retorică agresiv-ignară include clișeele anti-PC
cunoscute. Acesta e un tip de limbaj pe care anti-elitismul de
dreapta din SUA și pseudo-elitele din România (și ele de dreapta) îl
au în comun, iar asta ar trebui să dea de gândit. Dar, în încheiere, să
revenim la optimismul tău, pe care îl împărtășesc: nu doar socio-
cultural, dar și politic vorbind, zilele acestora par a fi numărate.
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ppiiggss

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

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

mmeerrssuull  ppee  ssffooaarrăă

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

Ioana Vintilă
Poezie
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hhoollyy  wwaarr

pentru virginitatea santei clara & săracele tinere din san damiano

am ajuns în locul în care căpăţânile sunt camere aproape perfect
izolate fonic
& se aud doar bătăile inimii

hărţile s-au apropiat
& insectele au acoperit ochiul
aici calul a nechezat și respiraţia lui a încălzit puii

nu există diferenţe între iubirea noastră și pansamentul ăsta: su-
turile nu sunt drepte
& de-aici ar putea veni fericirea
ar putea veni o furtună de nisip care spală vocile răgușite și
conștiinţa
mai ales conștiinţa
o limbă-gigant care linge străzile cu prafmolozsânge
& ele rămân tot acolo
fixate pe lama transparentă din vizorul explozibililor

scârbă și glorie pentru același clișeu
un destin măreţ o moarte ridicolă
& mâna de fier care se topește sub aceeași matrice de bulevard

sunt vaza de lut care se învââârte
pierd material

formele mele devin desăvârșite cu fiecare atingere

sunt femeia de lut
& niciun baston de jandarm nu mă poate sparge

încă sunt femeia de lut
& pe formele mele se preling mâinile tale

alunecă

palmele se murdăresc

& alunecă

& se murdăresc

& ce rămâne în urma unei inimi de meduze încolăcite de pi-
cioarele noastre
asta e tot ce rămâne
un lichid indefinibil
în orașul santa clara așa i-ai spus prima oară
nu ești o sfântă și nici orașul ăsta nu e
câinii lui au îngropat adânc părţi din tine
știu că nu ești santa clara de fapt
dar universul ăsta are niște constelaţii cu broderii
care se înfășoară în jurul gâtului nostru, santa clara
e bine aici

așa cum ai spus că va fi
într-un puzzle cu holuri lungi și întunecate
ţinute curate-curate
precum luciditatea noastră, santa clara
luciditate pe care se târăsc lanţurile
dârele astea de mâzgă ne mânjesc faţa
dar într-o zi marșul ăsta va fi cel care ne va curăţa faţa
încât
feţele noastre vor fi noile tranșee
elemente virgine pe care cioturile se așează

&

tranșeele sunt mai curate ca oricând, santa clara
de parcă numele tău
e exodul pe care-l așteptăm cu toţii

oouurroobboorrooss

& de-aici pornesc fluviile
vocile
și poezia
cu fildeșul mamuţilor ca suport pentru piedestalul generaţiilor

(

mix de
spermă
nebunie
sânge
idoli din lemn
mâini bătătorite

)

n-am simţit nimic din asta
dar am văzut totul

cum se leagă instinctul de picioarele care se târăsc
pe distanţe
& perioade colosale

& oasele rămân goale
aproape curate
aproape ascuţite

gata să taie orice copac
gata să taie orice cuvânt în lucrul pe care-l denumește

chiar și fluviile
în râurile aferente
și apoi în bucăţi mai mici

până ce niciuna nu mai are vreun nume
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Poezii din volumul "Pasari in furtuna de nisip", Casa de editura "Max Blecher", 2018

Premiul Naţional pentru Debut în Poezie „Iustin Panţa”, ediţia a XVIII-a
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CChhiippuurriillee  mmeellee

Am început într-o zi de luni, spre seară,
şaizeci şi şase de luni octombrie,
şaizeci şi şase de luni noiembrie,
şaizeci şi şase de luni decembrie,
şaizeci şi şase de luni ianuarie,
şaizeci şi şase de luni februarie,
şaizeci şi şase de luni martie,
şaizeci şi şase de luni aprilie,
şaizeci şi şase de luni mai,
şaizeci şi şase de luni iunie,
şaizeci şi şase de luni iulie,
şaizeci şi şase de luni august,
şaizeci şi şase de luni septembrie,
şapte sute nouăzeci şi două de luni,

trei mii patru sute treizeci şi două de zile de luni,
trei mii patru sute treizeci şi două de zile marţi,
trei mii patru sute treizeci şi două de zile miercuri,
trei mii patru sute treizeci şi două de zile de joi,
trei mii patru sute treizeci şi două de zile de vineri, 
trei mii patru sute treizeci şi două de zile de sîmbătă,
trei mii patru sute treizeci şi una de zile de duminică
şi azi e sîmbătă douăsprezece octombrie două mii nouăsprezece,
Dumnezeu scrie în catastif
şi eu cred că mai are nevoie de încă un caiet
cu file ca nişte ferestre prin care se uită la cele
douăzeci şi patru de mii nouăzeci de chipuri ale mele
plus chipurile anilor bisecţi,
pe care le înmulţeşte cu cifrele pe care i le dă tîmplarului Iosif
pentru ramele în care le va aşeza de încă atîtea ori,

mîine e duminică, 
în cartea mea de identitate scrie treisprezece a zecea o mie nouă
sute cincizeci şi trei,
un bărbat fericit ia act
şi merge acasă cu încă o grijă în plus,
eu încep se visez
şi încă nu m-am trezit din visul din care mama a dispărut
într-o ramă cu o icoană zugrăvită-n credinţa din biserici,
de luni voi începe o altă numărătoare
pînă în ziua care încă 
nu are nume şi nici nu vreau să i-l aflu.

LLaa  nneessffîîrrşşiitt

Deodată m-am trezit pe o cîmpie întinsă, 
tăiată în două de un tren din care coborau deoparte şi de alta
oameni care la rîndul lor vedeau
cîte o cîmpie tăiată în două de cîte un tren
din care coborau pe ambele părţi oameni
care la rîndul lor vedeau
aceeaşi cîmpie tăiată în mii şi mii de părţi

Gellu Dorian
Poezie

de trenuri din care coborau oameni
care nu se mai puteau privi în ochi,
care nu mai vedeau nimic,
pentru că nimic nu mai era de văzut
în afara lor, ci priveau doar în ei
şi acolo urlau mii şi mii de trenuri
pe o cîmpie întinsă, fără sfîrşit, fără început,
aşa cum sunt dimineaţa cîmpiile în care te trezeşti
culegînd flori de pe aripile fluturilor
pînă ce apusul se face iarăşi răsărit
şi răsăritul tunelul în care intră un tren
care iese din privirile tale
şi din el coboară deoparte şi de cealaltă
oameni care s-au trezit atunci pe o cîmpie întinsă,
brăzdată de mii şi mii de trenuri
în care urcă milioane şi milioane de oameni
care vor coborî pînă la ultimul
din trenul pe care deodată l-ai văzut
tăind o cîmpie întinsă
în care erai singur,
călător într-o gară prin care n-a mai trecut
de-o veşnicie nici un tren
printr-o cîmpie întinsă
tăiată de o linie ferată
peste care au crescut flori, roiesc fluturi,
iar dimineaţa se aude la capătul celălalt al apusului
urlînd răsăritul
din care cobor deoparte şi de cealaltă
de milioane şi milioane de ori
pînă ce deodată mă trezesc pe o cîmpie întinsă
peste care încerc să înşir o linie ferată
pe care să treacă un tren din care
să cobor de o parte şi de cealaltă parte deodată
de milioane şi milioane de ori,

dar pare mult mai simplu, nici un tren
nu mă mai naşte în nici o gară.

PPeenneellooppee

M-a trezit din somn Molly Bloom, noapte de fapt
nici nu fusese, trupul meu era o scară de nisip pe care urca,
probabil, de la o masă desprinsă de mîinile care
făceau cărţile, şocuri prin inimile celor care pînă atunci
au crezut că Molly e o fată oarecare, acolo printre case,
printre rînduri de morcovi şi rafturi de cărţi,
de fapt printre rîndurile cărţii din care m-a trezit
aşa cum degetele reci ale mamei ating faţa caldă a copilului,
nu era atît de clară, cum de fapt nici în carte 
n-a fost, dar palmele ei aveau urme de cuvinte sparte
dintr-o limbă pe care cei din Dublin o vorbeau
doar în somn,
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doar din somn mă trezisese şi ea şi dispăruse în acelaşi timp
în care ochii mei lăsau urme în întuneric,
fulgere care tăiau perdelele ce foşneau, ca un siaj
în urma plecării ei,

pentru un timp am crezut că sunt mort şi plutesc prin ceaţă
ca un cîine cu aripi, ţinut de lesă de un domn,
nu, nu-i pot spune ins, de un domn cu ochelari 
ca nişte ventuze,
ochii lui păreau de pe altă lume, aşa mi-a spus şi el,
că sunt de pe altă lume, iar ceea ce-am văzut 
n-a existat decît în imaginaţia mea,

dacă nu s-ar fi ivit zorii, mi-aş fi putut imagina mai mult,
toate acele istorii ale lui Leopold Bloom, care
de-a lungul celor o mie de pagini
n-a simţit cum Molly se lasă furată de somnul meu
din care mă trezea de fiecare dată la aceeaşi oră
în aceeaşi noapte, din care toate acele istorii
au curs, aşa cum pe o scară de nisip
trupul meu aluneca de fiecare dată cînd
priveam prin acele lentile care ascundeau ochii
în alt timp despre care acum nu vă pot spune nimic,
nici altă dată de fapt, deşi niciodată
ar fi desigur posibil,
somnul n-a fost unul uşor, nici trezirea, doar ea, 
Molly Bloom a fost adevărată, deşi chipul ei, aşa cum v-am spus,
n-a fost văzut niciodată, iar acum se lăsa 
privită doar pentru o secundă
pentru a şti că ea a existat cu adevărat,
iar eu nu.

DDEELLIIRRIIUUMM  TTRREEMMEENNSS

Un milion de crocodili înoată într-o picătură de apă,
după un timp,
pot fi văzuţi în poşetele şi pantofii damelor din Place Pigalle,
în portofelele başcanilor din Istanbul,
în chimirele ayatollahilor din Dubai

în timp ce corul Casei de Copii nr. 2 din Dorohoi
cîntă la cele două intrări pe Brooklin Bridge,

în Parcul Eminescu din Botoşani mirosul florilor de tei
este interzis celor care nu iubesc poezia şi care,
rînduri-rînduri, se aruncă în lacul care n-a avut niciodată crocodili,
iar damele îşi cară în sacoşe de plastic
bulionul zilei de ieri,

acasă e linişte şi pustiu,

dimineaţa îmi spăl ochii ca pe două borcane goale,
nu beau cafea,
nu fumez,
nu exist, deci,

seara văd milioane de crocodili în lacrima femeii
care pleacă în fiecare secundă de-acasă,

noaptea e lungă şi tristă, ca un parc din Florida
prin care prietenul meu vînează aligatori,
Enkidu, Enkidu,

vitrinele sunt pline de genţi cu desene geometrice
cumpărate de ecologiştii
a căror piele este din nylon, frumos tatuată – 

azi mă întorc din această călătorie
şi cred că am murit,
conform standardelor perene.
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uunn  ppiinn  îînn  ppllooaaiiee

trebuie să mă ţin strâns

de poezie

când vor veni vânturile mari

și ploile adânci

va trebui să stau legat

de catargul vieţii

trebuie să mă ţin strâns

de amintirea ochilor tăi

când mă vor lovi meteoriţii

și în păr îmi vor cădea comete

cine mă va mai ţine fluturând în vânt

ca un steag de luptă

trebuie să fiu tare 

să mă ţin legat de inimă

cu lanţuri de răcoare

când va veni spaima cea mare 

și frica îmi va bântui sub piele

cine să-mi apere cetatea

cum să-mi păzesc visul

de invadatori 

vine întunericul inimii

și eu trebuie să rămân rece

ca un tablou

dintr-o lamaserie

tibetană

ffrraaggmmeenntt

ceasul s-a încărcat

timpul e gata

Dumnezeu se uită la noi

după perdea

frica e mare plutonul de execuţie

aproape

a trecut și mizul nopţii și eu 

mă simt singur în univers

dar nu este așa Cei Mari

mă însoţesc și eu nu am

decât cuvinte de pus între mine

și frica ce vine de peste tot

ceasul s-a încărcat

clopotele bat în cărţile uitate

și vechi

misterele (în sfârșit) se vor revela

însă este prea târziu

ora este gata să vină 

și plutonul de execuţie

aproape

mmăă  pprreeggăătteesscc  ssăă  ttrreecc  uunn  rrââuu

puţin bolnav puţin viu

străbat câmpiile imaginaţiei

și calul meu a obosit 

și luna a rămas între nori

numai muntele (în depărtare)

nu mă minte rămâne acolo

un călugăr meditând

spune o rugăciune și pentru mine

(îl rog) și el aduce o ploaie

ce are cuvinte puţine precise

și reci

puţin bolnav puţin viu

străbat câpiile imaginaţiei

va trebui să trec un rîu

într-o barcă (nu știu când va fi

și cine va fi barcagiul)

acum mă pregătesc 

să aprind lumina soarelui 

și mâine va fi o zi

cu frumuseţi și răutăţi

cum au fost toate zilele

de la facerea lumii

Cei Mari au grijă de asta
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se împletesc degetele 

pe cearşaful

proaspăt călcat

îţi masezi mâna stângă

nu a dat niciun semn

de viaţă

vata de păpădie se înalţă

până la fereastra pe care

vedem

gălbenuşul de pe cer 

(doar ouă cu gălbenuş moale poţi înghiţi)

linii drepte se întind

în urma unui avion

unde va ajunge? mă întrebi

vreau să mă ridic şi să umblu

măcar până la baie! 

îţi priveşti cu tristeţe

piciorul inert

parc-ar fi o bucată din care 

s-a născut Buratino

degetul mare i-ar putea deveni nas

cele mijlocii – urechi

degetele mici – ochi

gură nu-i mai trebuie că-l duce la pierire.

nnooiieemmbbrriiee

miros de ruginiu

foşnete sub tălpi

gust de castane coapte

crizanteme în ghiveci

lumânări înşirate pe marmura rece

pomelnicul morţilor

soare cărămiziu la asfinţit

pomană cu eugenii

şi cozonac întărit

jertfă Domnului din roadele pământului

Domnul privea cu plăcere

fumul se înălţa drept spre cer

frunzele mocneau şi se tânguiau

de după cruci se auzeau bocete

din vale urcă o reverendă prăfuită

trupuri şi umbre se mişcă tulburate

un cântec de moarte se naşte treptat

în rest

NIMIC.

ssââmmbbăăttăă

când eşti imobilizată la pat ai două bucurii:

hrănirea şi atenţia celorlalţi.

la început ora mesei era un chin:

nu puteai înghiţi

oboseai mestecând.

apoi muşchii şi-au reluat puterea

gustul s-a schimbat din amar 

în cel al mâncării.

soarele este o lămâie oglindită în ceai

zahărul se divolvă sub greutatea linguriţei

lichidul auriu înlocuieşte vechiul ness.

nu ştii cât eşti de fragil până când nu afli

că lingura cu supă are un kilogram.

nimeni nu te pregăteşte pentru greutăţi

nimeni nu-ţi spune că pieptenele nu-l mai poţi utiliza

nimeni nu te crede cât ţi-e de grea plapuma 

pe care nu reuşeşti s-o înlături de pe trupul transpirat

nimeni nu te avertizează în legătură cu imposibilitatea 

întoarcerii de pe stânga spre dreapta (sau invers)

nimeni nu ţi-e alături când te trezeşti în miez de noapte speriat de

Hristina Doroftei

Poezie



întuneric

nimeni nu stă în viscerele tale ca să-ţi preia din durere

nimeni nu te atenţionează că lipsa asimilării de lichide îţi provoacă blocaj renal

nimeni nu suportă în locul tău usturimea înlocuirii sondei

nimeni nu te scuteşte de jena schimbării scutecului

nimeni nu-ţi oferă o parte din vitalitatea lui

nimeni nu-ţi împrumută propriile picioare pentru a te duce încă o dată

(pentru utima dată) la toaletă sau în faţa porţii

nimeni nu-ţi lasă o parte dintr-o mână puternică pentru 

a te ajuta de ea

nimeni nu-ţi acoperă organul ciuntit

nimeni nu ştie cum e să te rogi

pentru o cană cu apă

pentru o farfurie cu mâncare

pentru un fruct feliat 

pentru un desert aromat

pentru un grad în plus

pentru o schimbare a poziţiei trupului

pentru răcorirea feţei

pentru o fărâmă de atenţie!
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Toţi te vizitează sâmbăta (după ce-şi finalizează

treburile casnice)

te întreabă una-alta

se miră că trăieşti

îşi fac cruce cu limba ca să nu se ia 

ghinionul

îţi spun că-ţi vei reveni

(chiar dacă medicii se miră că mai 

trăieşti)

şi pleacă.

Pleacă! Pleacă! Pleacă!

Iar tu rămâi şi implori

implori

implori

ÎNSĂNĂTOŞIRE.
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îînn  ooddăăii  ss--aa  llăăssaatt

o liniște moale

ca praful de pe icoanele

învechite.

lumina își caută loc

de odihnă, lucește scurt

în ochii exoftalmici

ai obiectelor proaspăt

lustruite.

cu faţa mea zdrelită

de timp caut îndărătnică

nordul, să mă asigur

că, în vălmășagul luminii,

voi ţine calea cea dreaptă.

un tremur îmi scrie

în trup o literă necunoscută

care mă arde ca lama unui cuţit.

pândesc stropul de sânge

cum pisica pândește șoarecele.

cu el voi contura

clipa nimicului

care mi-a capturat atenţia

spre o ţintă vană, 

odihnitoare ca un somn scurt.

o,clipele absenţei din sine,

când le voi scrijela

într-un poem fără cusur?

dacă, vreodată, acesta-i posibil.

vvrrăăjjiittoorruull  aa  ttăăiiaatt  nnooaapptteeaa

în felii subţiri,

atât de subţiri că vezi

prin ele miezul întunericului

înroșindu-se de sângele

macilor ce ţi-au invadat

retina în ziua înaltă

când ai făcut cărări de nebună

prin holda năucită de soare

a tinereţii tale.

atât de departe ziua aceea,

mai stăruie și acum, 

laser scurt, cutreierând

turbăria amintirilor,

curgând ca o otravă

dulce prin venele viguroase

ale insomniilor tale.

ssttiilluull  mmeeaauu  ss--aa  ttoocciitt

de când tot scriu pe tăbliţa

vremii despre trecere.

ar trebui poate să mă opresc

asupra vieţuirii veșnice,

asupra eternei flăcări

ce animă spiritele dinaintea 

vieţii și chiar și după aceasta,

celebrând constanta continuitate,

imperturbabila vibraţie a naturii,

acel puls universal

fără sfârșit, compunând,

cu infinite nuanţe și variaţiuni,

complexa, abia audibila,

dar indestructibila febricitare

a vieţii.

dar unde să aflu acele cuvinte, 

acele semne interzise

naturii noastre trecătoare

prin care să jupoi

pieliţa mistică ce

învăluie totul, precum

un ou uriaș ce-și conservă

cu seninătate și indiferenţă

permanenţa și imanenţa.
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aahh,,  lluummiinnaa  iinntteerrmmiitteennttăă  aa  sstteelleelloorr,,
cicatricile pâlpâitoare ale cerului,

mi-au înlăcrimat ochii.

noaptea își scurge sângele

ei negru în cupa străveche

a trupului.

luna nouul ei subţire

cât un fir de aţă, ierburile

otrăvite aă cosește,

cu cosorle gândurilor
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de prisos.

liniște ca în miezul 

de piatră,

aer netremurat de nici

o adiere.

e ora când, fără un ţipăt, 

se naște poemul,

lăsându-mă ca pe o placentă

goală, netrebuitoare.

Fo
toc

red
it: 

Ale
xa

nd
ru 

Bă
rbu

les
cu



După terminarea facultăţii a rămas în învăţământ, la catedra care
ţinea de secţia de specializare pe care o absolvise, ca asistent. Ale-
sese disciplina de economie politică, pentru care primise o reco-
mandare de la șeful comisiei de licenţă, deși nu avea note maxime
(fusese depunctat în anul 2, la sugestia asistentului, pentru că, la
unul dintre seminarii, se încurcase rău de tot în teoria valorii muncă
a lui Marx). În vacanţa de vară venea la ţară, la părinţi, unde putea
să-și facă în liniște programul de lecturi, nu numai de specialitate ci
și din beletristică sau din domenii știinţifice conexe. În vara trecută
avu parte de o întâmplare memorabilă. Într-una dintre zile, citea, în
curte, la umbra unui tei, la o mică măsuţă făcută din scânduri de
tatăl său (care meșterea aproape orice era nevoie în gospodărie,
mai ales dacă trebuie confecţionat din lemn), când auzi binecunos-
cutul vaiet, profesional executat, al unei ţigănci care se oprise în
dreptul porţii, și care cerșea. Observase, de multă vreme, tehnica
acestor ţigani nomazi (pe care unii îi acuzau și de ceva furtișaguri pe
care le puneau la cale tocmai prin „cercetarea” făcută pe teren de
ţigăncile plecate cu cerșitul): indiferent dacă observau sau nu pe ci-
neva în gospodărie, stăteau în dreptul porţii, fără a forţa, însă, in-
trarea în curte, cel puţin cinci minute, timp în care, neobosiţi,
pronunţau, cu o tonalitate ascuţită, care se propaga în toate un-
gherele, reflectate de pereţii casei și de celelalte acareturi din curte,
câteva fraze care se reduceau, în esenţă, la îndemnul de a le da ceva
de pomană: bani, alimente sau alte bunuri, pe care le îndesau într-
o nesfârșită traistă, de fapt, mai degrabă un sac, petrecut pe după
gâtul ţigăncii. În ultimul timp, preferinţa se îndrepta spre cerșitul
unor sume de bani, exemplu peremptoriu că ţiganii începuseră să
recunoască una dintre proprietăţile esenţiale ale banilor (pe care
nu aveau nevoie s-o înveţe la facultate, cum făcuse el) și anume fun-
cţia lor de mijloc de schimb universal. Intuiseră că, dacă primeau
bani, puteau mult mai ușor să-și procure bunurile de care aveau ne-
voie, decât dacă ar fi primit direct bunuri, care puteau fi supra-
abundente dintr-un sortiment, în timp ce rămâneau deficitare la un
alt sortiment. Ascultă două-trei minute vaietul acela atât de carac-
teristic încât, dacă te forţai un pic, puteai accepta că face parte din
fondul sonor al verii, având impresia că va continua la nesfârșit.
Știa, însă, din experienţă, că, după încă vreo două minute ţiganca
va pleca la poarta următoare și va relua procedura. Puse cartea cu
faţa în jos pe măsuţă, pentru a marca pagina la care rămăsese, și se
duse la poartă. Când se apropie, ţiganca îl văzu prin golurile dintre
scândurile gardului și se opri, schimbând „parola”.

Dă-mi și mie niște bani, domnișorule, să iau mâncare la copii. 

Tonul vocii era înfundat, specific ţigănesc, iar fraza era, cumva, cân-
tată. Era, desigur, o frază standard (dacă ar fi venit o fată, i-ar fi spus
domniţă, dacă venea o femeie mai în vârstă, i-ar fi spus doamnă, iar
dacă ar fi venit un bărbat în toată firea i s-ar fi adresat cu gospoda-
rule) proiectată de specialiștii în „marketing” ai clanului. Clanul,
după cum știa de mulţi ani, venea periodic în sat, unde stătea preţ
de vreo săptămână sau zece zile, până epuiza toate gospodăriile cu
vizitele ţigăncilor, de cel puţin două ori, după care se mutau cu toată
șatra, cum era cunoscută așezarea temporară a ţiganilor de la mar-
ginea satului, în alt sat, și tot așa până toamna târziu. De așezat se
așezau la marginea satului, spre staţia ferată (gara, cum i se spu-
nea în sat), pe un câmp al nimănui, pe care creșteau scaieţi la voia
întâmplării. Montau două sau trei corturi mari, în care încăpeau cel
puţin câte opt indivizi, adulţi și copii laolaltă, cu tot calabalâcul
(așternuturi, haine, chiar și scaune primite de pe te miri unde) adus
cu căruţe acoperite cu coviltir, pentru cazurile de ploaie. Între cor-
turi amenajau locuri pentru făcut focul, în aer liber, pe care, pe pi-
rostrii metalice cu trei picioare (s-a întrebat întotdeauna, cum de
știau ţiganii, fără excepţie analfabeţi, că trei puncte fac un singur
plan, deci pirostria cu trei picioare nu s-ar fi clătinat niciodată, indi-
ferent de forma ne-orizontală a terenului pe care era așezată; în-
văţau, se vede, geometria euclidiană prin încercări empirice, cum
au făcut, cu siguranţă, iniţial, și savanţii antichităţii). Desigur, mai
era un component al șatrei: câinii. Șatra avea cu ea, legaţi sub că-
ruţe, pentru a-i feri de soarele fierbinte, vreo șase câini mari și pu-
ternici, care însă nu lătrau la oamenii care treceau pe drumul
alăturat, spre sau de la staţia ferată, sau la mașinile care trebuia să
treacă tot pe lângă ei atunci când ieșeau din sat spre orașul din
apropiere. Câinii erau beneficiarii principali ai diferitelor bucăţi de
pâine, mămăligă sau alte produse alimentare care erau îndesate de
ţigănci în interminabilele traiste petrecute pe după gât. În cursul
unui „traseu” prin sat, traista se umplea aproape complet, ceea ce
te ducea cu gândul la greutatea enormă pe care ţigăncile, de regulă
tinere și aproape întotdeauna suple (motiv de ranchiună pentru fe-
tele mai plinuţe din sat, de altfel) o suportau fără să dea vreun semn
despre această dificultate. Ţiganii nu cerșeau, ei treceau, la rândul
lor prin sat purtând diferite produse realizate artizanal (dar despre
care se spunea că sunt mai bine executate decât produsele similare
industriale, desigur, fără să aibă finisajele sau vopselele industriale),
balii pentru spălat, dispozitive de fiert rachiu, ibrice meșteșugit în-
tocmite și altele asemenea, fie singuri, fie câte doi, fie, mai rar, în-
soţind câte o ţigancă (în acest caz, ţiganul era întotdeauna unul
singur). Când cineva din gospodărie venea la poartă, alertată de va-

Proză
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ietele ţigăncii, ţiganul lăsa și el produsul pe care-l oferea la vânzare
jos de pe umăr și întreba dacă nu este nevoie de așa ceva în gospo-
dărie. Desigur, ţigara arzând în colţul gurii, sub nelipsita mustaţă
falnică, deasă și neagră a ţiganului, era nelipsită. Ca și pălăria cu bo-
ruri foarte largi.

Ajunse la poartă și o deschise, ieșind pe trotuar, unde stătea
ţiganca. În jurul ei erau trei puradei mici, de circa 4-5 ani, pe jumă-
tate goi, care se ţineau de fustele bogate ale mamei, rotindu-se în
jurul ei și hârjonindu-se permanent. Ţiganca nu le dădea nici o ate-
nţie, având grijă doar să nu o zbughească pe caldarâm, unde ar fi
putut să-i lovească vreo mașină sau vreo căruţă. Îl fixă cu o privire
ageră dar, i se păru, absolut indiferentă. Probabil că exerciţiul
acesta, îndelung exersat, o făcuse să ajungă la un fel de profesio-
nalism, cum păţesc stewardesele cu zâmbetul, sau vânzătorii din
magazine cu întrebarea „Cu ce să vă servesc?”. Repetă întrebarea,
pe un ton tot indiferent, schiţând o reașezare, cu o mână, a traistei-
sac de pe umeri, iar cealaltă mână întinzând-o după unul dintre pu-
radei, care se îndepărtase un pic mai mult de fustele ei. Spun fuste,
și nu fustă, deoarece ţiganca era pur și simplu învălătucită în câteva
fuste suprapuse, colorate (mă rog, cel puţin cea de deasupra) în cu-
lori ţipătoare și alăturate în cele mai neobișnuite moduri. Cum se
împăca grămada de fuste suprapuse cu căldura soarelui de vară ră-
măsese un mister de nepătruns pentru el, fără să mai punem la so-
coteală totala (cel puţin aparent) inutilitate a acestui mod de a se
îmbrăca. Ţiganca repetă întrebarea, de data aceasta cu un ton mai
jos, deși tot fără inflexiuni speciale.

Îmi dai și mie niște bani, domnișorule, pentru copii? 

Rămase câteva secunde fără să răspundă. Ţiganca era de o frumu-
seţe de necrezut. Faţa ovală, albă, cu pielea întinsă și netedă, ochii
negri, pătrunzători, sprâncenele bogate și genele mari în mod, des-
igur, natural, făceau din ea o actriţă care juca, se pare, rolul unei
ţigănci în faţa lui. Pe cap purta o broboadă (imposibil de colorată)
strânsă bine la spate, de sub care se zărea părul negru, tânăr. Deși
era îngroșată de nenumăratele fuste îmbrăcate una peste alta, ghi-
ceai imediat supleţea corpului tânăr. În picioare avea niște șlapi or-
dinari de plastic, de culoare verde, pe piciorul gol, iar bustul îi era
strâns de o bluză colorată mai rău decât fustele, care îi striveau sânii
bine dezvoltaţi, dar bluza era încheiată strâns, până sub bărbie. Se
uita la ea, cutremurat nu atât de înfăţișarea ei așa de impresio-
nantă, cât, mai ales, de completa, totala, absoluta ei lipsă de con-
știenţă a modului în care arăta. Pe orice platou de filmare, actorii
bărbaţi ar fi avut nevoie de câteva minute bune de reculegere după
ce ar fi văzut-o, iar femeile de și mai multe minute de priviri invi-
dioase și chiar veninoase, iar ea stătea aici, în faţa porţii și în faţa lui,
total desprinsă de toate acestea și cerea niște bani. Se întrebă dacă
s-o fi uitat vreodată în vreo oglindă, dacă, în loc să facă trei copii
(dacă nu cumva, la șatră, mai are și alţii, părea să aibă vreo douăzeci
și cinci de ani, deci, dacă se căsătorise la cincisprezece ani, cum era
obiceiul la ţigani, putea să aibă și zece copii – se scutură îngrozit la
acest gând) nu s-a gândit că ar putea să-și folosească frumuseţea
uluitoare (și, ceea ce era și mai important, absolut naturală) pentru
a-și câștiga viaţa în alt mod. Ţiganca îl privea, cu aceeași privire „pro-
fesională”, i se păru că era o privire obosită, la urma urmei, ţiganca
își făcea „jobul”, nu avea motive să se poarte altfel, cu el, de cum se

purta cu toată lumea pe unde trecea în periplul ei. Iar apelativul
„domnișorule” nu avea nimic personalizat în el, l-ar fi spus, cu
aceeași dezinvoltură și neimplicare, oricărui băietan, oricât de slut
ar fi fost, care ar fi ieșit la poartă alertat de vaietul ei. Spuse, com-
plet aiurea:

Da, sigur, cât vrei?

I-ar fi plăcut ca ţiganca să zâmbească ușor, sau să chicotească abia
auzit, în semn că-și dă seama că întrebarea asta absolut prostească
din partea lui este efectul frumuseţii ei copleșitoare, ca o ardere
când apropii mâna prea mult de o flacără, efect pe care îl exercită
asupra lui. Dar nu, ţiganca nu-și schimbă postura, nimic nu flutură
pe faţa ei, continua să-l privească aproape inexpresiv, deși ochii
erau, într-adevăr, foarte frumoși. Nu se uita rugător, cu atât mai
puţin provocator (se întrebă dacă știe, sau a experimentat vreodată,
provocarea feminină aruncată din priviri asupra bărbatului), ci ab-
solut normal, de parcă ar fi continuat o discuţie începută mai de-
mult și acum ajunseseră în acest punct. Nu întinsese mâna spre el
să primească banii ceruţi, se juca acum cu mâna copilului pe care îl
agăţase mai devreme să nu se îndepărteze prea mult. Spuse simplu
și egal:

Cât vrei mata, domnișorule, cât te lasă inima, dă-mi pentru copii,
să le iau de mâncare.

Era, desigur, o frază standard, din repertoriul primit de la „instruc-
torii” săi de la șatră. Scoase din buzunar câteva bancnote, pe cele
mici le dădu fiecăruia dintre cei trei copii, iar pe cea mai mare i-o
întinse ei. Copiii îi smulseră banii din mână pe măsură ce îi întin-
sese spre fiecare dintre ei și acum îi mototoleau în mână, fără să se
uite la ei, ci privind însă la el, de jos în sus. Nu spuseră nimic în semn
de mulţumire, de parcă, odată ce erau cu mama, acești bani era nor-
mal să vină (se gândi zâmbind, că, de fapt, dacă ar fi gândit așa, pu-
radeii ar fi avut perfectă dreptate, cel puţin din punctul lui de
vedere). Luă și ea banii, atunci când întinse bancnota spre ea și, cu
o mișcare fulgerătoare, fără nici o prevenire, îi apucă mâna și i-o să-
rută.

Bogdaproste, domnișorule, Domnul să te ajute.

Senzaţia de ardere pe care o simţea atât în locul în care ţiganca își
lipise buzele puternic conturate, care acopereau (văzuse asta când
i-a vorbit) o colecţie perfectă de dinţi albi, naturali, de dosul palmei
lui, cât și acolo de unde îl apucase cu mâna ei (nu avea o mână fină,
era chiar grosolană în raport cu toată înfăţișarea ei, dovadă că
munca fizică era predominantă în viaţa ei) era acum aproape fizică.
Își smulse, destul de brutal, mâna din mâna ţigăncii și spuse repede:

Stai, ce faci, nu trebuie…

Dar ţiganca nu-l mai privi, nici nu mai spuse nimic, plecă mergând
destul de repede, spre următoarea poartă, cu puradeii agăţaţi de
ea. Era evident că scena petrecută nu avea nici o însemnătate pen-
tru ea, și nici o semnificaţie aparte. Asemenea scene se mai petre-
cuseră de nenumărate ori și aveau să se mai petreacă de
nenumărate ori. Erau prevăzute în „fișa postului”. Privi scurt în jur,
să vadă dacă au fost martori la întâmplarea de adineauri, dar nu
era nimeni la porţile sau în curţile vecine. Intră în curte, închise la
loc poarta, dar de data asta o încuie (avea, în partea de jos a porţii,
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un mic dispozitiv metalic de încuiere) și reveni la masa unde citea.
Întoarse cartea dar, în secunda următoare, o puse la loc. Se lăsă pe
spătarul scaunului. Își aminti celebrul aforism al lui Camil Petrescu,
„Câtă luciditate, câtă conștiinţă pură, atâta dramă”. Ţiganca de adi-
neauri era complet inocentă, în toate privinţele, atât în ceea ce o
privește pe ea (frumuseţea ei uluitoare, aproape inconceptibilă), cât
și pe cei din jur, lumea în ansamblul ei, soarta și celelalte. Ca ur-
mare, viaţa ei se scurgea (desigur, nici acest aspect, de ireversibili-
tate, nu-i era accesibil) liniștit, ca frunza și ca iarba (cum ar spune
Sadoveanu), așa cum se întâmplă cu întreaga natură. Va face atâţia
copii pe cât va dori bărbatul ei, îi va crește cum se va putea, va muri
când îi va veni sorocul și asta e tot. Nici o întrebare adresată lumii,
nici o răzvrătire împotriva lumii, a orânduirii lucrurilor, nimic. Luă
scaunul și cartea și se așeză lângă poartă. Și acolo era un tei, care
creștea dincolo de poartă, dar umbra lui se întindea și în locul în
care-și așeză măsuţa de citit. Reîncepu să citească, repetând de câ-
teva ori rândurile deja citite. Aștepta să audă vaietul ţigăncii, care s-
ar fi întors pe cealaltă parte a străzii (ţiganca proceda sistematic,
pentru a nu pierde vreo posibilitate). Dar nu auzi nimic. Încet-încet,
se cufundă în lectură și curând constată că lumina zilei se împuţi-
nase. Se opri din citit, puse semn în carte, se uită într-o doară din-
colo de gard, ridicându-se un pic pe vârfuri, atât în stânga, cât și în
dreapta, apoi intră în camera sa. Spre surprinderea sa, adormi ime-
diat, fără să se mai gândească la cele întâmplate.

*
*      *

Când se trezi a doua zi, soarele era deja sus binișor. Dormise adânc
și fără vise. Imediat ce se trezi îi și reveni în minte întâmplarea din
ajun. Simţi un gol în stomac, ca și cum s-ar fi întâmplat ceva irepa-
rabil, deși, evident, nici vorbă de așa ceva. Mâncă repede ceva, vor-
bind foarte puţin cu membrii familiei care îl lăsară în pace, își mută
din nou măsuţa de citit la poartă, luându-și cartea, dar nu putu citi
mai nimic. Avu clar sentimentul că așteaptă ca ţiganca să revină.
Rămase așa un timp, într-o stare de reverie ciudată, ciulindu-și ure-
chile pentru a prinde, cu o clipă mai devreme, vaietul acela carac-
teristic pe care îl auzise ieri. După un timp destul de lung, se
convinse că ţiganca nu va mai reveni. Nici nu avea de ce, din mo-
ment ce parcursese deja satul. Atunci se gândi că era posibil ca
ţiganca să cutreiere deja un cătun aflat lângă sat, în lunca largă a
râului care îl flanca, în partea de răsărit. Se ridică, puse măsuţa la
locul ei, se duse în camera lui de unde luă niște bani și o mică oglin-
joară cu capac, pe care o ţinea într-un sertar. O cumpărase pentru
nevoi urgente de examinare, pentru cazul în care nu avea alte mij-
loace la îndemână. Ieși din curte și se îndreptă spre cătunul din
lunca râului. Pentru asta trebuia să parcurgă o parte din sat, spre
nord, apoi să cotească la stânga, spre răsărit și să coboare o râpă nu
prea abruptă care ajungea în cătun. Când ajunse în cătun, o luă pe
singura uliţă a acestuia, mergând pe lângă gard, pe un o potecuţă
care ţinea loc de trotuar. Căldura zilei deja se făcea simţită, așa
încât, spre norocul lui, nu era aproape nimeni pe drum. După vreo
zece minute, o văzu, Mergea pe partea cealaltă a uliţei, în direcţia în
care mergea și el. Era oprită la  poartă și psalmodia refrenul învăţat.
Era îmbrăcată la fel ca ieri, și pe lângă ea avea tot trei puradei (parcă
erau ceva mai mari, ceea ce putea însemna că nu mai erau cei de
ieri, dar părăsi repede acest gând fără nici o relevanţă). Se apropie,

pe partea lui, ţiganca continua să repete vaietul ei pătrunzător. Se
opri la o distanţă care i se păru sigură iar, după circa un minut,
ţiganca părăsi poarta unde era oprită, de unde nu ieșise nimeni, în-
dreptându-se spre următoarea. Traversă repede uliţa și se apropie
de ea, înainte ca aceasta să ajungă la poarta următoare și să reia
refrenul specific. Copiii îl observară și traseră probabil, de fuste, așa
că ţiganca se întoarse spre el. Nu era surprinsă deloc. Spuse, cu gla-
sul ei plângăreţ:

Îmi dai și mie niște bani, domnișorule, pentru copii? 

Deși era complet absurd să creadă asta, crezuse, într-adevăr, că-l va
recunoaște. Dar ţiganca nu dădea nici un semn în direcţia asta. Se
uită la ea câteva secunde, timp în care ea îi susţinu privirea într-un
mod absolut indiferent, apoi spuse:

Ţi-am dat ieri, îţi amintești, în satul de pe deal. 

Ţiganca nu spuse nimic, dar nici nu dădu vreun semn că înţelege ce-
i spune. Făcu un gest imperceptibil de a se întoarce și a-și continua
drumul. Atunci el scoase din buzunar, cu aceleași gesturi ca data
trecută, bancnote mici, pe care le dădu fiecăruia dintre copii, și o
bancnotă mare pe care i-o dădu ei. Își retrase mâna cu repeziciune,
înainte ca ţiganca să repete, eventual, gestul de a i-o săruta. Dar, de
data aceasta, ţiganca nu mai încercă să-i sărute mâna. O licărire
scurtă îi jucă în ochii frumoși. Gestul de ieri, repetat azi, părea s-o
facă să-și amintească. Dar nu spuse nimic, nici măcar nu zâmbi, în
semn că-l recunoaște. În mod ciudat, nu-i mai mulţumi, de parcă
era dreptul ei (și datoria lui) ca acești bani să poposească la ea. Puse
bancnota primită într-un buzunar mare, exterior, pe partea de jos
a bluzei, apoi luă din mâinile copiilor bancnotele primite de aceștia,
și le îndesă în același buzunar încăpător. După care, fluturându-și
fustele largi, se îndepărtă în direcţia în care mergea deja. Rămase pe
loc. Se uită în jur, nu era nimeni care să fi asistat la scenă. Se gândi
că ceea ce face e ridicol, și poate chiar periculos, cunoscând senti-
mentul de proprietate pe care ţiganii îl proclamă, și îl apără, asupra
femeilor lor. O urmări, de la distanţă, preţ de câteva case. La un mo-
ment dat, probabil unul dintre puradei l-a văzut și i-a atras mamei
atenţia, în felul lui, căci ţiganca s-a întors spre el, cu corpul răsucit
din tors, și, de data aceasta, cu o privire și o atitudine nedumerite
și, i s-a părut, fiind un pic înspăimântată. Pentru a nu lăsa să se dez-
volte această nedumerire sau, și mai rău, această spaimă, se apro-
pie repede de ea, scoase din buzunar oglinjoara cu capac, îi desfăcu
capacul și i-o întinse, în așa fel încât să se vadă în oglindă. Ţiganca
luă oglinjoara în mână, o ţinu câteva secunde în poziţia în care i-o
așezase el, apoi izbucni într-un râs scurt, gutural, lipsit de fineţe și
i-o dădu unuia dintre puradei, arătându-i cum s-o ţină ca să se vadă
în ea. Apoi se întoarse spre el, și-i spuse scurt, dar hotărât:

Nu-i bine, domnișorule, să te ţii după mine, nu-i bine.

Când îi spusese asta se uitase la el, direct în ochii lui, de data aceasta
cu o privire care era pentru el, nu pentru un oarecare domnișor care
îi dă bani. Mai târziu i-a plăcut să creadă că în privirea ţigăncii se
putea citi o anumită părere de rău, amestecată cu teamă și, dacă e
spunem adevărul până la capăt, a glosat ani de zile despre asta, ba
chiar a încercat să scrie un poem. Atunci, însă, în chiar clipa în care
ţiganca i-a vorbit, a sesizat doar un ton foarte ferm, ca o atenţio-
nare și o punere în gardă. După care ţiganca făcut un gest foarte
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ciudat. S-a întors spre direcţia din care venea și, cu puradeii agăţaţi
de fustele ei, a plecat spre șatră. A rămas pe loc, nedumerit de rea-
cţia ei, dar și, cumva, speriat, deși nu putea găsi motivul acestui sen-
timent, de parcă ar fi făcut ceva foarte rău, ceva inadmisibil, ceva
care urma să aibă consecinţe grave. Simţi, din nou, golul acela în
stomac, care îl avertiza despre faptul că se află într-o situaţie deli-
cată și primejdioasă. Așteptă ca ţiganca să cotească la dreapta pen-
tru a urca în râpă (nu avea altă cale mai scurtă de a ajunge la șatră)
și porni și el înapoi. Merse cât de încet putea, pentru a nu se apro-
pia de ţigancă, așa încât atunci când coti și el la dreapta, pentru a
urca în râpă, ţiganca nu se mai vedea. Merse la fel de încet și se în-
toarse acasă. 

*
*      *

A doua zi, după prânz, luă mașina și merse încet prin sat spre ieși-
rea spre staţia ferată. Văzu, de departe, șatra. Era la locul său, iar din
două ceaune enorme ieșeau aburi de la focul care ardea sub ele. Se
pregătea cina. Depăși ușor șatra și opri pe marginea drumului, pu-
nând luminile de avarie. Coborî din mașină și se uită la ceea ce se în-
tâmpla la șatră. Stătu așa câteva minute, de ajuns ca să fie reperat
de un cârd de vreo cinci puradei care, vociferând și împingându-se
unii pe alţii, veniră lângă el:

Dă-ne și nouă niște bani, nene, spuseră aproape în cor.

Scoase din buzunar bancnote mici și dădu fiecăruia câte una. Copiii
luară banii și fugiră imediat la șatră, unde s-au apropiat de unul din-
tre focuri și au dat banii unei ţigănci care-și făcea de lucru, cu un
linguroi enorm de lemn, în ceaunul care stătea pe faimoasa piros-
trie cu trei picioare. Deși era la o anumită distanţă, o recunoscu pe
ţiganca „lui”. În timp ce lua banii, îi întreba, probabil, de unde îi au,
iar ei arătară, toţi, cu mâinile întinse, spre el. Atunci ţiganca se duse
într-unul dintre corturi unde rămase câteva minute, după care din
cort ieși o matahală de ţigan, la vreo patruzeci de ani, urmat de
ţigancă. Aceasta i-l indică, cu mâna, pe el. Înţelese atunci că mata-
hala era soţul ţigăncii și că, în cort, ţiganca îi povestise totul, cum a
venit după ea în cătun, cum a urmărit-o, cum i-a dat bani deși nu lo-
cuia acolo, cum i-a dat și oglinda. Ţiganul făcu câţiva pași în direcţia
lui, dar nu se apropie prea mult. Își dădu, cu un bobârnac scurt, pă-
lăria cu boruri largi pe spate, și-i făcu semn, cu mâna, să se apro-
pie. Putea să se urce în mașină și să plece, pentru ca apoi să uite
toată povestea. Nimeni nu l-ar mai fi căutat, mai ales că se cam îm-
plinea sorocul ca ţiganii să-și ridice tabăra și să se mute în alt sat.
Ceva, însă, l-a împins să se îndrepte spre ţigan. Niciodată, mai târ-
ziu, nu a înţeles ce resort l-a îndemnat să procedeze așa. S-a apro-
piat, însă, de ţigan fără nici o urmă de teamă, era complet relaxat,
de parcă era vorba despre un bun prieten care îl invită la o bere.
Când a ajuns lângă ţigan, acesta, fără o vorbă, și fără să-i arunce
vreo privire, îl luă de braţ, dar nu agresiv, deși ferm, și-l conduse în
cortul de unde ieșise, mai devreme, împreună cu ţiganca. În drumul
spre cort, trecu pe lângă focul unde-și făcea de lucru ţiganca.
Aceasta amesteca cu linguroiul în ceaun și nu ridică deloc privirea
spre el. Ţiganul îl introduse în cort și-i indică cu mâna, fără nici o
vorbă, să se așeze pe un scaun cu trei picioare (hotărât lucru, gândi,
aproape automat, ţiganii ăștia știu geometria planului). În cort erau
tot felul de ustensile de lăcătușărie, rezemate sau atârnate pe un fel

de cuiere speciale, iar într-o latură era un așternut, de fapt, un
număr de pături puse unele peste altele, care voiau să formeze o
saltea. Erau așezate direct pe pământ. După ce îl așeză pe scaun,
ţiganul ieși și strigă ceva pe limba lui, după care intră la loc în cort.
După câteva secunde, intră ţiganca și, după ea, vreo cinci puradei.
Puradeii se așezară pe marginea cortului, în partea opusă așternu-
tului, pe jos. Ţiganca nu-i aruncă, nici de data asta, vreo privire. Se
duse spre așternut și se culcă cu faţa în sus. Ţiganul își scoase pălă-
ria, pe care o aruncă în direcţia unui cuier, dar care căzu pe jos,
aruncă ţigara pe jumătate fumată direct pe pământ, fără s-o stingă,
apoi se descheie la pantaloni, își scoase organul sexual, se așeză în
genunchi la picioarele ţigăncii, îi ridică până în brâu, cu o mișcare ex-
pertă (lui i se păru nespus de brutală) toate fustele (se dovedi că
ţiganca nu avea lenjerie intimă) îi ridică picioarele cu aceeași mi-
șcare expertă, apoi se așeză peste ea și o pătrunse cu toată puterea
și greutatea sa. Ţiganca icni abia auzit, apoi nu se mai auzi nimic.
Puradeii se uitau, când la el, când la cei doi, fără să vorbească. Trase
concluzia că nu era prima dată când vedeau o asemenea scenă. Ma-
tahala se mișca cu vioiciune înainte și înapoi și, după câteva minute,
scoase un oftat de ușurare și se ridică de pe ţigancă. Își introduse or-
ganul înapoi în pantaloni, se încheie la fermoar și se duse să-și ia
pălăria. În acest timp, ţiganca se ridică, mișcare care făcu ca fustele
să-i cadă la locul lor și ieși din cort fără să-l privească. Ţiganul își
puse pălăria pe cap, își netezi mustaţa enormă, apoi îl apucă din
nou de braţ, ridicându-l pur și simplu de pe scaun. Era puternic ca
un taur. Îl scoase, totuși, fără brutalitate, din cort, spunându-i:

Vezi, domnișorule, nu-i bine să te ţii de femeile altora. Apoi, îi dădu
drumul la braţ.

Se îndreptă, fără grabă, spre mașină, fără să întoarcă capul. În tre-
cere, o văzu, cu coada ochiului, pe ţigancă, continuându-și lucrul la
pregătirea cinei, lângă ceaunul enorm, ca și cum nimic nu s-ar fi în-
tâmplat între timp. Urcă în mașină, porni motorul, dar, în loc să se
întoarcă spre casă, ceea ce ar fi însemnat să treacă din nou pe lângă
șatră, merse înainte și făcu un ocol printr-un sat vecin spre a se în-
toarce.

*
*      *

După câteva zile avu un drum la oraș. Văzu că șatra plecase. Opri, în
același loc în care oprise atunci când avusese întâlnirea cu soţul
ţigăncii și se duse la locul unde fusese șatra. Plecase de foarte cu-
rând, deoarece urmele de foc sau găurile unde stătuseră, înfipţi,
stâlpii de susţinere a corturilor, se vedeau încă clar. Undeva, la mar-
ginea opusă drumului a șatrei, fusese grupul sanitar (în aer liber, ca
pe vremea strămoșilor noștri) al ţiganilor. Acolo, la marginea unui
tufiș, văzu ceva strălucind. Se duse și ridică oglinda pe care i-o dă-
duse ţigăncii. Nu era spartă. Deschise capacul. Din apa oglinzii îl pri-
vea un tip melancolic, poate puţin trist, poate puţin fericit. Așeză
oglinda în interiorul tufișului, să n-o ia vântul sau vreun copil. Apoi
urcă în mașină și se îndreptă spre oraș. Trebuia să fie înapoi până la
prânz, aveau musafiri. 
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Johan, meteorologul staţiunii din Ocna, a dispărut într-o zi
printre nori, înconjurat, spuneau oamenii, de un stol de porumbei.
Pe vremuri, fiecare staţiune îşi avea propriul meteorolog. În fiecare
lună, mai ales vara, acesta stabilea prognoza vremii, pentru câteva
zile, o săptămână. Uneori, se încumeta să spună cum va fi vremea,
timp de o vară întreagă. Pentru locuitorii care veneau la băi, mai
ales pentru cei care aveau restaurante sau hoteluri, prognozele
erau binevenite. La Ocna, în timpul războiului, prin 1935, fusese an-
gajat un astfel de om. Johan venea dintr-o comunitate de saşi, din
zona Braşovului. Omul şi-a început cariera de meteorolog, prima
dată, la Zimnicea, la Dunăre, în timpul Războiului de Independenţă.
Când ajungeai prin staţiune, aveai ocazia să dai peste un om înalt,
uscăţiv, albicios, purtând mereu aceeaşi vestă neagră, cu lornion şi
afişa un zâmbet straniu, parcă în contrast cu aspectul feţei, ca o
gaură într-o tencuială de zid vechi. Îşi avea biroul în incinta staţiu-
nii şi vorbea foarte bine româna. Aparatele de măsurare a vremii, în
parte, şi le adusese de la Braşov. Culmea era că, dacă acesta spu-
nea că mâine va fi soare, aşa era. Dar dacă spunea că în vreo două
ore ploua, când nu te aşteptai, începea o ploaie cu găleata. 
Pe de altă parte, îl puteai vedea tot timpul, în curtea casei unde lo-
cuia, înconjurat de porumbei. Cu cât te apropiai mai mult de casă,
în jurul lui, aerul era alb, însă un alb luminos, iar jocul zecilor de
pene în aer părea halucinant. Avea zeci, poate chiar sute de po-
rumbei. Locuia în chirie, pe strada Gării, lângă lacul Mâţelor, într-o
casă veche, toată din lemn, cu o şură şi o grădină nu foarte întinsă.
Îşi ţinea porumbeii în şură, iar cei care treceau pe acolo, vorbeau
despre o dezordine şi o gălăgie de nedescris! Fiecare, însă, rămânea
cu imaginea unui război alb, zărit pe geamurile murdare şi pline de
pânze de păianjen ale şurii, care dădeau spre lac. Alţii mai afirmau
că el, chipurile, şi prin porumbei măsura vremea. Că aceştia i-ar dez-
vălui lui nişte semne secrete. Cum îşi mişcau ei aripile sau simplul
fapt de a privi în ochii lor, erau pentru Johan lucruri hotărâtoare în
stabilirea unui tip de vreme ploioasă sau călduroasă. Şi totuşi, cum
ar fi fost posibil ca Johan să dispară în asemenea circumstanţe? Cine
să-l fi văzut înălţându-se la cer şi făcându-se nevăzut printre nori, în-
conjurat de atâţia porumbei?

O astfel de imagine rămăsese foarte bine întipărită în me-
moria localnicilor din acea vreme. Povestea a luat naştere în mod
neaşteptat şi a circulat de-a lungul anilor, cu un avânt nemaipome-
nit. Cel mai bine însă o relata, ca de fiecare dată, cu un aer solemn,
babul lui Dordea, cel despre care se spunea că ar fi vrăjitorul ţuicar.
Acesta tămăduia orice, folosindu-se doar de ţuica lui, pe care o pri-
mea în cantităţi industriale de la un frate de al său din Sălaj. Dacă
erai rănit sau doar răcit, dacă aveai o stare proastă şi nu te puteai
duce la câmp, mergeai la dânsul, acesta stătea într-o căsuţă ca din
poveşti, pe uliţa Vitelor, intra cu tine în casă, vă opreaţi în cumnă,
aducea un ştergar, îi îmbiba un colţ în damigenea cu pălincă, apoi te

punea, fie să-l duci la frunte, fie să înspiri partea umedă. Imediat, cel
în cauză îşi revenea ca prin minune. Unii veneau şi pentru a avea
noroc în dragoste sau să îi dezlege de te miri care farmece. În astfel
de situaţii, babul nu se prea băga.

Doar mai existau şi alţii care aveau spirtuase prin casă şi
mai încercau să îl imite pe babu, însă degeaba, nu le ieşea. Oame-
nii îl căutau de zori, unii spuneau că ce are el în damigenele înşirate
peste tot prin casă, nu era ţuică, ci altceva, vreun lichid vrăjitoresc.
El însă, asculta, zâmbea satisfăcut şi îi lăsa pe toţi să creadă ce vor: 
Iar omul acesta, cu o voce adâncă, spunea următoarele despre dis-
pariţia meteorologului:

- Se zvonea că, după un an de la sosirea în Ocna a meteo-
rologului, deci prin 1936, urma, în vara acea, la vreo două zile după
Sânziene, o invazie teribilă a nemţilor în localitate. Oamenii ştiau
cu precizie, căci unul de a lui Măria lui Chindrea, un ficior de-i ziceau
Domnosul, că se ţinea ca un domn prin sat şi de când ajunsese în ar-
mată, era şi mai şi, venise la mumăsa şi o anunţase de viitoarea vi-
zită. Cum de ştia acesta? Poi, vreo câţiva dintre cei tineri, printre
care şi el, nu merseseră pe front, ci rămăseseră în ţară, undeva în
munţi, unde ai noştri îşi aveau o tabără. Şi cum a aflat ficiorul, numa
ce s-a trezit măsa cu el şi a primit vestea, apoi Măria o dat fuga pe
la toţi prin sat, şi din sat, Măierelul, cel care lucra la staţiune pe tră-
sură, o dat de veste prin staţiune. În zilele care or urmat, din senin
vremea se schimbase de tot. O venit nişte furtuni teribile, o tunat cu
grindinoase, de zici că cineva de sus ne trăgea cu pietre în cap. Erau
cât pietroaiele nu aşa, acele boabe de grindină. Eu, să tot fi avut
atunci cinci sau şase ani, dar tot ţiu ceva minte, aşa întunecos, ca şi
acum, văz un cer de plumb, cu nişte nori imenşi, de zici că cerul fu-
sese tăiat în mai multe bucăţi, chiar sfărâmat. Şi munţii din zare le
păreau oamenilor, văzuţi prin ploaia zdravănă, ca şi când se tot pră-
buşeau. După o săptămână de ploioase, timpul şi-a mai revenit. Dar
se făcuse un frig de îţi îngheţau oasele. Parcă venise iarna, aşa tam
nesam. Într-o duminecă, în biserici, în timpul slujbei s-a auzit toaca.
Deşi nu era momentul să tragă şi nimeni nu era în turn. Apoi, seara,
mormintele văzute de sus, ardeau pur şi simplu, deşi erau puţine
luminări aprinse. Parcă pluteau fiecare într-o lumină a lui, de zici că
se sculaseră morţii sub forma altor corpuri, mai pure, mai curăţite,
aşe. După alte zile, mai multe vite care trebuiau să fete, au slobozit,
în loc de viţei, un fel de mâl pietros şi urât mirositor. Ei, ce să mai
lungim vorba, vreo tri oameni şi-au pierdut minţile tot atunci, aşa
din senin, cântau, îşi dădeau ochii peste cap, scoteau sunete de ani-
male şi se plimbau în patru labe. Însă, cel mai ciudat a fost atunci
când Lina lu’ Pietrucă, ceea, ghetoasa, era o femeie cu minţile rătă-
cite, umbla noapte pe străzi cu două strachine de lapte şi uda tro-
tuarele. Spunea ea că aşa alunga strigoii. Numai că, tot aşe, într-o
noapte o zărit ceva luminos la mai multe case. Ceva ce se înălţa.
Ajunsă şi în staţiune, ştia unde şade meteorologul şi pe acesta, spu-
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nea ea îngrozită, îl văzuse cum se
înălţa la cer, lin, foarte lin, înconju-
rat de porumbeii lui. Nu îi zărise
decât picioarele şi multe pene care
pluteau în aer, după ei. O lumină de
la pene, zicea ea, îl înconjura, îl
ţânea ca într-o palmă imensă. Asta
o fost. Vreo câţiva, într- adevăr, dis-
păruseră din localitate, după acea
noapte, printre care şi meteorolo-
gul. La început, nimeni nu o crezuse
pe nebuna aceea, spuneau că deli-
rează şi că acei oameni fugiseră din
calea nemţilor. Să fi fost aşa, să fi
fost altfel? Cine ne poate spune,
cine să se întoarcă din morţi să ne
dumirească.

OO  vvoorrbbăă  ddee  dduuhh

Întâlneai pe vremuri, stând seară de seară în faţa porţii,
un personaj tare haios, oamenii îi ziceau Livi’ sau babu’ Livi’.
Stătea pe un scăunel pe care şedea şi când curăţa porumbul, de
aceea îi spusese acelui scăunel Cocenarul. Livi’, nu foarte bătrân,
rămăsese văduv şi a lucrat mult timp la fabrica de cuţite. Dacă îl
întreba cineva cu ce se ocupa acolo, el răspundea grav, ţuica
arzându-i ochii şi vocea :,, Ficior, io băgam cuţitele în ascuţitoare,
deh, adică le ascuţeam, toată ziulica, ca pe creioane. Numa’ asta
făceam. Le ascuţam de pănă şi duhul din mine se ascuţea de
numa’.” În seara de ajun, într-un an, a pornit la colindat. A nimerit
la o femeie, văduvă şi ea, ceva neamuri, nu foarte apropiate.
Intră omul nostru în casa din nente. După ce spusese o colindă
veche, cu un ton grav, cum îi era felul, femeia îl invită la masă.
,,No, mă omule, o ţuică, un vin sau îţi încălzesc o farfurie de
zupă?” ,,No, tu Mărie, adă o zupă, apoi o mere şi un pahar de vin!”
Îi aduce femeia un blid de supă încălzit şi, imediat, paharul de vin
fiert. Omul nostru mănâncă jumătate din blidul de supă, bea
puţin vin. Femeia mirată, îl întreabă: ,,Ce ai păţit de mănânci atât
de puţin?” ,,Poi tu femeie, tu ştii că eu îs pofticios, dar acum, am
stomacul cât o scrumieră, de abia mai intră ceva. Zău de te mint!”
Asta era vorba lui, în loc să refuze ceva.
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(piesă în 3 acte)

PPeerrssoonnaajjeellee::

Dumnezeu
Adam şi Eva (la vîrsta copilăriei, apoi a adolescenţei)
Îngerul negru
Îngerul păzitor al Evei 
Îngerul păzitor al lui Adam 
Îngerul I
Îngerul II
Scribul I
Scribul II
Bibliotecarul I
Bibliotecarul II   
Alţi îngeri â

AACCTTUULL  II
SScceennaa  II

GGrrăăddiinnaa  rraaiiuulluuii,,  iiaarrbbăă  vveerrddee,,  ccooppaaccii,,  ssooaarree  ddee  dduuppăă--aammiiaazzăă,,
oo  aalleeee  pprriinn  iiaarrbbăă..  DDee  uunnddeevvaa  ssee  aauudd  vvoocciillee  aa  ddooii  ccooppiiii..  FFeettiiţţaa  ccîînnttăă::  
CCuuccuullee,,  ppaassăărree  ssuurrăă,,  ccuucc//  CCuuccuullee,,  ppaassăărree  ssuurrăă,,  ccuucc//  CCee  ttoott  ccîînnţţii  llaa  nnooii
ppee  şşuurrăă//  CCuuccuulleeaannăă  lluuggoojjaannăă,,  ccuucc//  CCee  ttoott  ccîînnţţii  llaa  nnooii  ppee  şşuurrăă//  CCuuccuu--
lleeaannăă  lluuggoojjaannăă,,  ccuucc......  ((ppaauuzzăă,,  aappooii::  ))

EVA (cu voce mică): Adam, nu vrei să ne ducem amîndoi
DINCOLO ca să vedem plantele şi copacii care nu cresc în Grădină şi
animalele care nu trăiesc la noi? 

ADAM: Sînt destule şi aici. Şi, apoi, animalele care nu tră-
iesc în Grădină sînt primejdioase sau dăunătoare, doar ne-a spus
Învăţătorul.

EVA: Hai, te rog!
ADAM: Nu avem voie!
EVA: Dar nu suflăm o vorbă Tatălui... Şi nici n-o să afle...
ADAM: Nuuuuu!
EVA: De ce?
ADAM: Fiindcă El află tot!
EVA: Hai, te roog!
ADAM: Nu şi nu! (improvizînd, accentuînd şi el cuvîntul „din-

colo”): DINCOLO e frig şi întuneric... şi sînt şi mulţi Îngeri negri, răi,
pe lîngă fiare sălbatice...

EVA: Frig şi întuneric? Dar la ora de religie ni s-a spus că şi
acolo e Sfîntul Soare. Şi astrul luminător al nopţii. Şi stele mii şi mii!

ADAM (făcînd apel la autoritate): Da... Dar... n-avem TIMP să
mergem, n-ai auzit ce-a zis ieri Învăţătorul? 

EVA (după o pauză): Ce e acela timp?
ADAM (gîndindu-se puţin, apoi, doct): Timpul e atunci cînd

trebuie să faci un drum lung, ca de la Grădină pînă dincolo.
EVA (promptă): Dar noi nu avem un drum aşa de lung în

Grădină... Hm... Deci aici nu avem timp?
ADAM: Nu, noi nu avem timp. (dînd cu sîcul) Eu cînd m-am

născut aveam o grămadă de TIMP! Tu n-aveai!
EVA: A-dam prostul, A-dam prostul, A-dam prostul!

CCooppiiiiii,,  ggooii,,  ccuu  ppăărruull  uudd,,  aappaarr  îînn  ccaappăăttuull  aalleeiiii,,  ddaarr  ssee  oopprreesscc  aaccoolloo,,  ssee
aapplleeaaccăă,,  jjuuccîînndd--ssee  ccuu  ppiieettrriicceelleellee..  AAddaamm  aalleeggee  uunnaa  şşii  ii--oo  ddăă  EEvveeii..

EVA: Eu am făcut cinci cercuri pe apă!
ADAM: Nu e adevărat, nici măcar nu ştiai cum se ţine

piatra între degete!
EVA: Ba ştiam...
ADAM: După ce te-am învăţat eu!
EVA: Bine, tu m-ai... dar n-ai făcut prea multe...
ADAM: Ba eu am făcut cinci, tu numai două!
EVA: Dar eu am înotat cu ochii deschişi în lac... 
ADAM: Eu am făcut pluta pe spate...
EVA (rîzînd): Daaa, şi ai stat prea mult în apă şi te-ai aricit

tot şi te-ai albăstrit şi ai început să dîrdîi de frig! Şi cînd a venit re-
pede îngerul tău păzitor să te scape şi, îngrijorat, a spus: „Ah, uite,
pînă şi ochii i s-au schimbat!”, tu te-ai uitat printre pleoape şi ai în-
trebat: „Adică dreptul cu stîngul şi stîngul cu dreptul?” (rîde cu ho-
hote)

ADAM (supărat): Dă-mi piatra înapoi! 
EVA: Na-ţi-o, zgîrcitule!
ADAM (împăcat şi cam jenat): Exagerează îngerul meu pă-

zitor, l-am alungat... Şi am făcut iar pluta pe spate... şi am văzut
cerul ca o sferă enormă... 

EVA: Eu am văzut în lac peşti roşii, şi galbeni, şi albaştri,
mari cît o balenă...

ADAM: Dar eu am văzut păsări albe şi albastre mari cît un
elefant zburînd pînă la Soare...

EVA: ...iar pe fundul lacului, era încă un Soare!
ADAM: ...iar pe cer... (aude, brusc, ce-a spus Eva) Minci-

noaso! Tatăl a făcut numai un luminător mare, cel de zi – Soarele –
şi un luminător mic, cel de noapte – Luna!

EVA: Dar era un alt Soare în apă, aşa să fiu dacă mint (în-
cîrligă arătătorul de la mîna dreaptă)!

ADAM: Nu era un alt Soare, nu era un alt Soare! Te spun
Tatălui!... 

EVA: Pî-rî-cio-sul, pî-rî-cio-sul!... (scînceşte) Mi-e foame!
ADAM (scînceşte şi el): Şi mie mi-e foame... Of, şi mîncăm

numai după lecţie... 
EVA (începe să cînte, Adam doar o îngînă stîngaci): UNU! Un

elefant se legăna/ pe o pînză de păianjen,/ dar fiindcă ea nu se
rupea/ a mai venit un elefant./ DOI! Doi elefanţi se legănau/ pe o
pînză de păianjen, / dar fiindcă ea nu se rupea/ a mai venit un ele-
fant! /TREI! Trei elefanţi...”. 

ADAM (la „trei elefanţi”, mirat): Dar sînt mai mulţi elefanţi?
EVA (rîzînd în hohote): Vezi că eşti prost? Unde ai fost la lec-

ţie? Tatăl a făcut cîte doi din fiecare animal, parte bărbătească şi
parte femeiască: o actinie şi un actin, o albină şi un albin, un aliga-

Dramaturgie
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tor şi o aligatoare, un arici şi o arice...
ADAM: Ba nu am lipsit de la lecţie, nu am lipsit, minci-

noaso! Ştiu tot! Doi elefanţi, da! Dar al treilea? De unde a apărut?
EVA (ignorîndu-l, continuă enumerarea animalelor): ...o tan-

tilopă şi un tantilop... Acum spune şi tu...
ADAM (rîde): I-şa proas-ta, I-şa proas-ta, I-şa proas-ta! Nu

se spune tantilopă şi tantilop, ci antilopă şi antilop!
EVA (neluîndu-l în seamă): ...o andivă şi-un andiv, un asin şi

o asină, un armăsar şi o armăsară...
ADAM: Andiva e plantă! (altă revelaţie tîrzie) Atunci, dacă

Tatăl a făcut cîte doi, poţi să-mi spui de ce paşte singur calul pe pa-
jiştea de vest?... O fi parte femeiască sau parte bărbătească? (nedu-
merit) Şi dacă e parte feme ias  că, unde e partea ei bărbăteas că? Şi
dacă e parte bărbăteas că, unde e par tea lui femeiască?

EVA (nu-l bagă în seamă; se duce pe pajişte şi se lasă pe vine
ca să facă pipi): Nu vii şi tu? 

ADAM (merge, dar doar psalmodiază mecanic): Un babuin şi
o babuină, o barză şi un bărzoi, un bivol şi o bivoliţă, un bizon şi o
bizonă, o broască şi un broscoi... 

VOCEA LUI DUMNEZEU (ca de tunet): NU CĂLCAŢI IARBA! 

CCeevvaa  ffuuggee  pprriinn  iiaarrbbăă,,  mmiiccii  aanniimmaallee,,  ddeessiigguurr..  ŞŞii  ppăăssăărriillee  zzbbooaarrăă
ssppeerriiaattee  ddiinn  ccooppaaccii;;  ffeettiiţţaa  ssee  rriiddiiccăă  rraappiidd,,  îîll  iiaa  ddee  mmîînnăă  ppee  AAddaamm  şşii  aammîînn--
ddooii  rreevviinn  ppee  aalleeee::  

EVA: A-dam pros-tul, A-dam pros-tul, A-dam pros-tul!
ADAM (îndîrjit): Nu sînt prooooost! Nu sînt proooost! Eu

cînd m-am născut... (inspiraţie subită) purtam o coroană! 
EVA: Eu cînd m-am născut... ştiam deja limba latină!
ADAM (înciudat): Eu cînd m-am născut ştiam toate limbile

universului!
EVA: Eu cînd m-am născut am inventat încă 2000 de limbi

pe lîngă cele ştiute de tine!
ADAM: Eu cînd m-am năăăă-scuut... am fost făcut stăpînul

pămîntului!
EVA: Eu cînd m-am năăăăs-cut.... am fost făcută... stăpîna

universului!
ADAM (protestează): Tatăl e stăpînul Universului, nu tu! (o

trage de cozi, Eva ţipă, îi dă şuturi în glezne şi pumni în spate)
EVA: Bătăuşule! Eu...
ADAM: Eu cînd m-am năăăăăăăs-cuuuut aveam.... patru

capete!
EVA: Eu cînd m-am năăăăăăăăs-cuuuut aveam mai multe

perechi de ochi...
ADAM: Ba n-aveai, n-ai, eu am văzut azi că stejarul meu e

mai mare de două ori decît mine, tu nu... (mîndru): Pînă mîine va fi
cît casa!!!

VOCEA LUI DUMNEZEU (ca de tunet): NU VĂ BATEŢI! NU VĂ JIGNIŢI
UNUL PE ALTUL! NU MINŢIŢI! (pauză scurtă) Pregătiţi-vă de lecţie!

SScceennaa  IIII

GGrrăăddiinnăă,,  îînn  llaatteerraall  ee  BBiibblliiootteeccaa  lluuii  DDuummnneezzeeuu,,  ccaarree  nnuu  aarree  ppee--
rreetteellee  ddiinnsspprree  ppuubblliicc..  ÎÎnn  ssttîînnggaa  eeii,,  ffooaarrttee  aapprrooaappee,,  ssîînntt  22  ppiieettrree  mmaarrii,,  îînn--
cchhiippuuiinndd  bbăănncciillee  ppee  ccaarree  vvoorr  ssttaa  ccooppiiiiii,,  şşii  aallttaa  ccaarree  ee  ccaatteeddrraa
ÎÎnnvvăăţţăăttoorruulluuii..  ÎÎnnggeerrii  lluuccrreeaazzăă  îînn  ggrrăăddiinnăă..  ÎÎnn  bbiibblliiootteeccăă  ssee  vvăădd  DDuummnnee--
zzeeuu  şşii  uunnuull  ddiinn  ssccrriibbii  --  ttooccmmaaii  aauu  tteerrmmiinnaatt  ddee  lluuccrruu..  SSccrriibbuull  iieessee  ddiinn  bbii--
bblliiootteeccăă  şşii  ssee  aappuuccăă  ddee  ggrrăăddiinnăărriitt,,  aallăăttuurrii  ddee  cceeiillaallţţii::  ddeerreettiiccăă,,  mmaaii  ttaaiiee
ddiinn  ccrreennggii,,  ggrreebblleeaazzăă  eettcc..  DDuummnneezzeeuu,,  rrăămmaass  îînn  pprraagg,,  îîll  cchheeaammăă  llaa  ssiinnee  ppee

uunnuull  ddiinn  bbiibblliiootteeccaarrii  ((şşii  eell  pprriinnttrree  mmuunncciittoorrii))  şşii  vvoorrbbeesscc  cceevvaa;;  BBiibblliioottee--
ccaarruull  ccaauuttăă  îînn  rraaffttuurrii  nniişşttee  ccăărrţţii  ppee  ccaarree  llee  ppuunnee  ppee  mmaassaa  ddee  lluuccrruu  aa
DDoommnnuulluuii  şşii  ssee  îînnttooaarrccee  îînn  ggrrăăddiinnăă..

DUMNEZEU (îmbrăcat în alb pe tot parcursul specta co lului,
cu păr şi barbă albă; întors mereu cu spatele către public sau, mai bine
zis, nu i se va vedea niciodată clar faţa; îi îndeamnă pe muncitori din
prag): Rotunjeşte şi coroana tufişului de colo... Vezi, nu călca tranda -
firul... Curăţă-l! Nu pe cel alb, ci pe cel roşu, plantat de mine... Hm,
ce s-a mai înmulţit muşeţelul! Trebuie să-l culegem deja... Atenţie,
atenţie, e păcat de iarbă etc. (apoi, mulţumit): E bine! (chemînd
aproape pe unul din muncitori): Cînd termini aici, să nu uiţi să duci din
belşug merinde căţelei care-a fătat. S-o mai lăsăm un timp în pace
pe insulă numai cu puii. După ce mai cresc, o să-i arătăm şi copiilor.
Apoi toată familia reunită va vieţui din nou pe mal, lîngă turma de
vaci. (se întoarce în Bibliotecă; mai aruncă o ultimă privire spre „mun-
citori” prin fereastra de pe aceeaşi latură cu uşa, care se trădează doar
prin faptul că e deschisă, şi se aşază iar la masa de lucru, să-şi pregă-
tească lecţia; deschide una din cărţile alese de Bibliotecar, apoi proiec-
tează pe cotoarele cărţilor din rafturile enorme din faţa lui diverse
animale cu litera C; le spune numele cu voce tare): Acesta este un cal,
equus caballus... (nu-şi mai aminteşte numele următorului animal; răs-
foieşte, bucuros): Aceasta e o capră, capra aegagrus hircus... Aceasta
este o căprioară, capreolus, acesta este un cerb... Hm, hm... nu, nu,
fără cerb acum, altă dată... Ba nu, acum: Acesta este un cerb, Cervus
elaphus... Acesta este un cîine, canis lupus familiaris... Frumoase
nume le-a dat Adam! (prin fereastră, către grădinari): Gata, acum ple-
caţi, încep lecţia!

ÎÎnnggeerriiii  îîşşii  iiaauu  uunneelltteellee  şşii  pplleeaaccăă..  CCooppiiiiii  vviinn  îînn  pprriimm--ppllaann,,  ssee
aaşşaazzăă  ppee  cceellee  ddoouuăă  ppiieettrree..  DDuummnneezzeeuu  iieessee  ddiinn  bbiibblliiootteeccăă,,  îînnccuuiiee  uuşşaa  ccuu
uunn  llaaccăătt  eennoorrmm  ppee  ccaarree--ll  ppuunnee  îînn  bbuuzzuunnaarruull  hhaallaattuulluuii  ssăăuu  şşii,,  ddiinn  33  ppaaşşii,,
aajjuunnggee  llaa  ccaatteeddrrăă..  ŢŢiinnee  uunn  cceeaasslloovv  eennoorrmm  ssuubb  bbrraaţţ,,  uunn  pprrooiieeccttoorr  şşii  oo  vvăărr--
gguuţţăă  îînn  mmîîiinnii..  

DUMNEZEU: Bună ziua, copii!
COPIII: Buuu-năăă ziiiiiiiiiii-uaaaa, Învăţătorul nostru! 
DUMNEZEU: Astăzi vom învăţa numele altor vieţuitoare!

(le proiectează pe peretele lateral al Bibliotecii, arătîndu-le cu vărguţa)
Deci: acesta este un cal, equus caballus!

COPIII (în cor lent, cîntat): Acesta este un cal, equus cabal-
lus!... (însufleţiţi, tot în cor) Îl ştim, e pe pajiştea de vest! 

ADAM: Dar nu ştim ce e, parte femeiască sau parte bărbă -
tească? Dacă e parte bărbătească, unde e partea lui femeiască! Pe
pajiştea de est? Sau în deltă?

DUMNEZEU: Da, e pe pajiştea de est, au nevoie îngerii gră-
dinari de ea, să-i ajute la cărat fînul.

ADAM: Dar se vor întîlni din nou, nu?
DUMNEZEU: Se vor întîlni, da... Aceasta este o capră...
EVA: Cum o cheamă pe partea femeiască a calului?
DUMNEZEU: Păi Adam ştie... Deci aceasta este o capră,

capra aegagrus hircus!
COPIII (în cor lent, cîntat): Aceasta este o capră, capra ae-

gagrus hircus!
EVA: Nu ştie, a uitat, A-dam pros... Noi n-avem capră în

Grădină... Unde trăieşte ea? 
DUMNEZEU: Ba avem, dar am lăsat-o pe malul celălalt al

lacului. 
EVA: De ce?
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DUMNEZEU: E cam dăunătoare, mănîncă iarba şi frunzele
copacilor şi tot ce întîlneşte verde în cale! Dar (se grăbeşte să adauge)
nu e dăunătoare chiar de tot: dă un lapte foarte bun! Acesta e un
crocodil, crocodylus.

ADAM: Nu l-am văzut, el unde e?
DUMNEZEU (accentuînd încruntat cuvîntul „dincolo”): DIN-

COLO, fiindcă e foarte primejdios.
EVA: Nu mergem dincolo (acelaşi joc ca D-zeu) să-l vedem?

Numai puţin!
DUMNEZEU: Nuuu... V-am mai spus, nu avem timp. Nu

avem timp de-aşa ceva. Şi-apoi (arătînd spre lateral) l-ai văzut deja!
EVA (dezamăgită): Asta-i altceva, eu vreau să-l văd de-ade-

văratelea...
DUMNEZEU (o fulgeră scurt cu privirea): Să trecem mai de-

parte, ochii şi mintea la mine! 
EVA: Cum face crocodilul?
DUMNEZEU: Crocodilul tace şi atacă.
ADAM: Da’ capra cum face?
DUMNEZEU: Meheheeeeeee! (copiii rîd gălăgioşi) Gata cu

joaca, încetaţi, să continuăm! Aceasta este o căprioară, capreolus! 
COPIII (în cor lent, cîntat): Aceasta este o căprioară, ca-

preolus!
DUMNEZEU: Acesta este un... hm... hm...!
COPIII (în cor lent, cîntat): Acesta este un hm-hm!... 
DUMNEZEU: Nu, nu, era o greşeală, am greşit... De la

capăt: deci aceasta este o căprioară!
ADAM: O ştim, paşte pe malul Eufratului! Fără partea ei

bărbătească? Ea unde e?
DUMNEZEU (dînd din mînă, nerăbdător): Partea ei bărbă-

tească e cu ea, dar n-aţi fost voi atenţi... 
EVA: Cum o cheamă?
DUMNEZEU (proiectînd cerbul): Cerb, Cervus elaphus...

Acesta este un cîine, canis lupus familiaris...
ADAM: Am fost atent, nu era cu ea... De ce-o fi păscînd par-

tea bărbătească a căprioarei pe altă pajişte? De ce n-o fi stînd cu
ea? E dăunătoare? (Dumnezeu bate ferm cu vărguţa în catedră, Adam
renunţă)

COPIII (în cor lent, cîntat): Acesta este un cîine, canis lupus
familiaris...

EVA: Nu am văzut în Grădină cîine... E şi el dăunător? 
DUMNEZEU: Este cîine în Grădină, dar l-am alungat mai

departe de casă. Nu e dăunător, însă latră noaptea prosteşte şi ne-
ar trezi. Şi ar speria păsările.

COPIII (în cor): Şi cum face cîinele?
DUMNEZEU: Ham-ham-ham! Aceasta... 
EVA: Şi cum o cheamă pe... (dar Adam latră, ea îl urmează şi

amîndoi rîd în hohote) 
DUMNEZEU: Hai, gata cu rîsul, la lecţie, să terminăm cît

mai e lumină de zi! Îndată se culcă Sfîntul Soare...! Aceasta este o
coropişniţă, Gryllotalpa vulgaris!

COPIII: Aceasta este o coro... corop... o coropuş... 
DUMNEZEU: Coropişniţă! 
COPIII: ...coropiş, pişniţă, aceasta e o coropişniţă, 
DUMNEZEU: Gryllotalpa vulgaris.
COPIII: Gryllo-palta vulgaris!
DUMNEZEU (punctînd cu vărguţa): Gry-llo-tal-pa!
COPIII: Gry-llo-tal-pa! Cum face ea?
DUMNEZEU: Nu face nicicum, e o insectă... 
DUMNEZEU: Aceasta este o coţofană, pica...

COPIII: Aceasta este o coţofană, pica!
EVA: Cum o chea...
DUMNEZEU (repede): Acesta e un cuc, cuculus...
ADAM: Îl ştim, l-am văzut. Ne-ai vorbit, Învăţătorule,  des-

pre el. 
DUMNEZEU: Cum să nu vă vorbesc, dacă toată ziua

cîntă...?!
EVA: Un înger grădinar ne-a învăţat şi un cîntecel cu

cucul...
DUMNEZEU: Foarte bine, cîntecele şi poeziile sînt fru-

moase şi utile: ne îndeamnă la bine, la muncă, la somn...
ADAM: Işa a făcut şi ea o poezie!
DUMNEZEU (aspru): Poeziile le fac îngerii şi cu Mine!
ADAM: Dar e frumoasă, e ca un cîntec! (recită încîntat) Cînd

pe lac/ broscuţa face oac/ toate-n jur tac!
DUMNEZEU (zîmbind): Bine, bine, gata! Şi acum, repetaţi

(arătînd cu vărguţa spre perete)
COPIII: Acesta e un cal – equus caballus, aceasta e o capră

– capra aegagrus hircus, mheheeeeeeeeee, aceasta e o căprioară –
capreolus, acesta e un cîine, canis lupus familiaris, ham-ham-ham (şi
rîd). 

DUMNEZEU (potolindu-i): Gata pe ziua de azi! (închide cea-
slovul, pune vărguţa sub braţ) Mîine facem botanică. 

ADAM: Dar mîine e ziua a şaptea, Învăţătorule, ar trebui
să ne odihnim, nu să muncim!

DUMNEZEU: Zoologia, botanica, agricultura, citirea, gra-
matica, aritmetica, religia nu sînt muncă, sînt o bucurie. Deschid
mintea, ajută în viaţa de zi cu zi. Repetaţi!

COPIII: Zoologia, botanica, agricultura, citirea, gramatica,
aritmetica, religia nu sînt muncă, sînt o bucurie. Deschid mintea,
ajută în viaţa de zi cu zi. 

DUMNEZEU: Acum, fuga în casă! Ne spălăm pe mîini şi – la
masă! Îngerii bucătari ne-au pregătit orez cu lapte şi dulceaţă de
trandafiri. Apoi, ne spălăm şi pe picioare, rugăciunea şi la culcare! Să
n-avem vorbe! Repetaţi!

COPIII: Ne spălăm pe mîini, la masă, ne spălăm pe pi-
cioare, rugăciu  nea şi, la culcare, să n-avem vorbe!

ADAM (care se sculase deja să plece, îşi aminteşte): Dar sînt
trei elefanţi?

DUMNEZEU (cu mirare nemulţumită şi suspicioasă): De unde
ştii tu de elefant? El nu trăieşte în Eden, ci doar pe pămînt, dincolo,
fiindcă e uriaş! Şi încă nu am ajuns cu lecţiile la animalele cu litera
E! (se scarpină în barbă, bolborosind) Ei, poate v-am spus aşa, în trea-
căt...

ADAM: Nu-nu-nu, nu asta e problema, ci de unde TREI ele-
fanţi? Doar ne-ai spus că ai făcut cîte DOUĂ animale din fiecare: o
parte bărbătească şi o parte femeiască!

DUMNEZEU: De unde ai scos tu TREI elefanţi?
ADAM: Işa ştie un cîntec...
DUMNEZEU: Care cîntec, ce cîntec? (face rapid cei 3-4 paşi

pînă la uşa bibliotecii, o descuie, intră înăuntru; se luminează acolo.
Trage imediat o cortină mare peste rafturile de cărţi; pe cortină scrie:
„Dumnezeu a făcut cerul şi pămîntul şi toate vieţuitoarele!”. El se aşază
pe un scaun, cu spatele la public, şi strigă pe fereastră): Adam! Tu mai
repetă puţin lecţia de azi sau joacă-te! Eva, tu vino la mine! (Adam în-
cepe silitor să repete lecţia pe de rost în timp ce se joacă cu pietricele.
Eva intră):

DUMNEZEU: Cîntă-mi şi mie cîntecelul acela! (Eva tace) Hai,
să te-aud!
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EVA (se leagănă cu mîinile lipite de coapse, dar numărînd cu
degetele de la o mînă): UNU! Un elefant se legăna/ pe o pînză de pă-
ianjen/ dar fiindcă ea nu se rupea/ a mai venit un elefant. DOI!/ Doi
elefanţi se legănau/ pe o pînză de păianjen, /dar fiindcă ea nu se
rupea/ a mai venit un elefant! TREI! /Trei elefanţi...

DUMNEZEU (în culmea stuporii): STOP-STOP-STOP! Ce ver-
suri sînt astea? Nu ne îndeamnă nici la bine, nici la muncă, nici la
somn! Sînt o... aiureală vătămătoare! De unde ştii tu cîntecelul? Eu
v-am învăţat numai rugăciuni, imnuri, „Somnoroase păsărele” şi...
(Eva tace) Hai, spune, de unde-l ştii? (întinzîndu-se peste masă şi zgîl-
ţîind-o de umăr) Tu n-auzi? Răspunde-mi!

EVA: Nu ştiu de unde-l ştiu!
DUMNEZEU: Gîndeşte-te!
EVA (gîndindu-se îndelung): Nu ştiu de unde-l ştiu!
DUMNEZEU (trăgîndu-i cu vărguţa peste mînă): Nu minţi!
EVA (smiorcăindu-se): De ce mă baţi cu vărguţa, Tată ce-

resc?
DUMNEZEU: Pentru că te iubesc... Deci: de unde ştii cînte-

celul ăsta? De la Îngerul negru? Spune! Doar v-am zis că nu aveţi
voie să staţi de vorbă cu el...

EVA: Nuuuuuuu... Poate de la alt înger... Eu simt că... 
DUMNEZEU: Lasă simţămintele!!! 
EVA: Poate de la Îngerul meu păzitor? Sau de la unul gră-

dinar?
DUMNEZEU: Îngerii nu-mi calcă cuvîntul şi nu... Minţi! Eşti

o mincinoasă! (o zgîlţîie iar puternic; fetiţa începe să plîngă în hohote.
Dumnezeu se îm bu nează) Bine, s-o lăsăm acum. Dar nu vei primi mîn-
care în seara asta! Spală-te pe mîini şi pe picioare şi, după ce eu cu
Adam mîncăm, vino să spunem rugăciunea toţi trei! (îşi pune, obosit,
braţele pe masă şi capul pe braţe; în timpul ăsta, Eva dă deoparte re-
pede colţul cortinei, zărind cărţile; ridicînd capul brusc, Dumnezeu o
vede; fioros): De ce te-ai uitat acolo?

EVA: Ca să aflu ce e... 
DUMNEZEU: Şi de ce? 
EVA: Pentru că am văzut că Tu, Tatăl meu ceresc... că Tu

min... că Tu ascunzi ceva.
DUMNEZEU (se ridică furios, o dă afară şi, din pragul uşii, le

porunceşte copiilor cu voce de tunet): Să nu intraţi niciodată fără Mine
în Bibliotecă! N-aveţi ce căuta singuri acolo! Şi să nu vă atingeţi ni-
ciodată, dar NICIODATĂ, de cărţi, că altfel veţi muri! VEŢI MURI, nu
uitaţi! (încuind uşa) Să spunem rugăciunea, aici şi acum de data asta!

COPIII (se aliniază lîngă pietre în picioare, cu mîinile pe lîngă
corp şi recită rugăciunea în cor, Domnul stînd în faţa lor şi cu spatele la
public):  
Doamne, Doamne, ceresc Tată, noi pe tine te rugăm, 
luminează-a noastră minte, lucruri bune să-nvăţăm. 
Căci tu eşti stăpînul lumii şi al nostru Tată eşti 
şi pe toate cele bune numai tu le împlineşti!

DUMNEZEU: Şi acum, cu cîntec înainte marş, tu (către
Adam) cu mine la masă, iar tu (către Eva, cu voce aspră), la culcare! Nu
uita să te speli mai întîi pe mîini şi pe picioare! Şi să repeţi de două-
zeci de ori „Tatăl nostru”. Dar nu ca pe apă, ci cu credinţă. Să înţe-
legi fiecare cuvînt, să-l laşi să ajungă în inima ta!

ADAM: I-şa proas...
DUMNEZEU (bate din picior): NU VORBIŢI URÎT!

SSee  îînnttoorrcc  ccuu  ssppaatteellee  şşii  pplleeaaccăă  ttooţţii  ppee  aalleeee,,  sspprree  ffuunndduull  sscceenneeii,,

ccîînnttîînndd,,  îînn  ttiimmpp  ccee  pprriimm--ppllaannuull  ssee  îînnttuunneeccăă  ttrreeppttaatt::  

Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurele -
Noaaaaaaaaaaaaaaaapte buuuuuuuuuuuuuuuuuuună! etc.

AACCTTUULL  IIII

SScceennaa  II

AAddaamm  şşii  EEvvaa  aaddoolleesscceennţţii..  SSttaauu  aaşşeezzaaţţii,,  rreezzeemmaaţţii  ddee  uunn  pprruunn,,  ffiieeccaarree  ccuu
oo  ccaarrttee  ddee  rruuggăăcciiuunnii  îînn  mmîînnăă..  ÎÎnn  iiaarrbbăă,,  ee  oo  ppaannccaarrttăă  ppee  ccaarree  ssccrriiee::  NNUU
CCĂĂLLCCAAŢŢII  IIAARRBBAA!!  ÎÎnn  ppoomm,,  aallttăă  ppaannccaarrttăă::  FFEERRIICCIIŢŢII  CCEEII  SSĂĂRRAACCII  ÎÎNN  DDUUHH,,
CCĂĂ  AA  LLOORR  VVAA  FFII  ÎÎMMPPĂĂRRĂĂŢŢIIAA  CCEERRUULLUUII!!  PPrriinn  ssppaatteellee  lloorr  ttrreeccee  ttiippttiill  şşii  ssee
aassccuunnddee  dduuppăă  uunn  ttuuffiişş  ÎÎnnggeerruull  nneeggrruu..

EVA: Ţi-a crescut barba!
ADAM (cască): Da...
EVA (îşi ţine genunchii cu mîinile la piept, acoperindu-şi

sînii): Eşti obosit? Ce-ai făcut toată dimineaţa?
ADAM: Am fost să-mi văd stejarul, e din ce în ce mai

mare. Apoi i-am ajutat pe îngerii grădinari la smulsul bu ru ie nilor
din lanul de porumb. M-au lăsat să dau puţin şi cu sapa prin şiru-
rile de cartofi…

EVA (rîzînd): De „Solanum caule inermi herbacco, foliis pi-
natis incisis, ceea ce am traduce prin: solanaceul cu tulpina ne-
tedă, care este ierbaceu şi are frunzele penat sectate”?

ADAM (rîzînd şi el): Da... (arătîndu-i palmele) Uite, am bă-
tături... Dar tu ce-ai făcut? 

EVA: Am fost să-mi văd floarea-soarelui, e din ce în ce
mai frumoasă. Apoi i-am ajutat pe Îngerii menajeri la dereticatul
camerelor şi am cules vişine pentru dulceaţă… (tăcere lungă) Şi
acum, ce facem cît stăm aici? 

ADAM (arătînd spre cartea lui): Păi, citim rugăciuni. Sau
mai bine le recităm, eu le ştiu pe toate pe de rost... 

EVA: Şi eu… Şi ştiu pe de rost şi toţi copacii, şi toate flo-
rile, şi toate vieţuitoarele din Grădină… (căscînd) M-am plictisit… 

ADAM: „Plictisul e de la Diavol”. Vezi ce se întîmplă dacă
stăm degeaba? Ştia El, Domnul, de ce ne dă mereu ceva de lucru!
(ridicîndu-se de pe iarbă) Hai să dăm de lucru mîinilor, să plivim bu-
ruienile în porumb, să săpăm cartofii, să culegem…

EVA: Sînt obosită. Stăm doar puţin şi apoi ne întoarcem
la treburi.

ADAM (aşezîndu-se la loc): Atunci să dăm de lucru minţii,
ca să n-o lăsăm să zboare aiurea! Hai să spunem rugăciuni!

EVA (după o pauză lungă): Putem da de lucru minţii şi alt-
fel… Oare cum e dincolo? 

ADAM: Dincolo de cine?
EVA: De Grădina raiului...
ADAM (uşor agresiv): Ah, DINCOLO! Te obsedează! Ce ne-

voie ai să ştii? Ce-ţi lipseşte aici? 
EVA (rîzînd sarcastic): Nimic.
ADAM: Nu e frumos în Eden? Iarbă, flori, fructe, lumină şi

căldură, ploi blînde, vietăţi prietenoase, îngeri păzitori... Nu-ţi place
aici? 

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4/ 201940



EVA: Ba-mi place, dar...
ADAM: Hm, are dreptate Tatăl, tu... tu nu mai poţi de bine!
EVA (furioasă): Nu mai poţi de bine, nu mai poţi de bine!

Mereu îmi spui şi tu aşa!  
ADAM: Păi da...
EVA (răbufnind): De unde să ştiu eu cît de frumos e Ede-

nul?! Trebuie să aflu şi cum e în altă parte ca să pot înţelege frumu-
seţea lui. Pe care n-o mai văd de mult. M-am obişnuit cu ea, trece pe
lîngă mine...

ADAM: Nicăieri nu poate fi mai frumos decît aici.
EVA: Şi de unde să ştiu eu că laptele de vacă e cel mai bun

dacă beau numai lapte de vacă?! Trebuie să beau şi lapte de capră
ca să văd cît de bun e laptele de vacă.

ADAM: Hm, ştii doar că mai binele e duşmanul binelui! Po-
toleşte-te!

EVA (ignorîndu-l, continuă precipitată): Sînt sigură că fru-
museţea pare şi mai strălucitoare, şi mai de dorit după urîţenie...
Tot cum rîsul şi bucuria par şi mai minunate după ce trec durerea şi
plînsul...

ADAM: Şi ce te faci dacă dincolo găseşti numai urîţenie,
numai durere şi plîns?

EVA: Dincolo nu e Tărîmul întunericului, dacă o fi existînd
aşa ceva... 

ADAM: Durerea şi plînsul, ca şi bucuria şi rîsul, vin şi aici,
cînd eşti doar cu mine, cu Tatăl, cu îngerii. 

EVA: Şi vin şi numai din mine, din gîndurile mele, din trăi-
rile mele, nu doar din afară... Totuşi, eu nu înţeleg de ce nu ne lasă
Tatăl să vedem şi cum e dincolo. 

ADAM: Fiindcă aici e locul nostru şi noi trebuie să stăm la
locul nostru.

EVA: Îţi spun eu de ce! Fără noi, n-ar mai avea pe cine con-
trola! Că îngerii nu-i fac probleme, sînt supuşi, blînzi... Şi îi admiră
necondiţionat lucrarea... Probleme îi punem numai noi şi Diavolul.
Însă Diavolul fuge din calea Lui. Sau, la o adică, devine unealta, com-
plicele Lui. 

ADAM: Işa!!!
EVA: Dar Diavolul e şi puternic. Desigur, nu cît Tatăl... În

timp ce noi, noi sîntem slabi, două... două insecte!
ADAM: Nu sîntem insecte, nu sîntem două coropişniţe. Noi

sîntem oameni şi, da, sîntem slabi, de aceea trebuie să ascultăm de
Tatăl. De aici nu putem pleca! Şi, apoi, plecarea ar fi o greşeală
enormă.

EVA: De ce? 
ADAM: Dacă plecăm nu ne vom mai putea întoarce, chiar

dacă vom vrea!
EVA: DE CE?
ADAM: Fiindcă nu vom mai avea voie să revenim, arhan-

ghelii cu săbii de foc păzesc intrarea. 
EVA: Nu e adevărat!
ADAM: Mă rog, chiar dacă nu e aşa, tot nu mai putem re-

veni. Nu vom mai găsi Raiul. Adică nu-l vom mai vedea! Vom sta
poate chiar lîngă porţile lui, dar, pentru că noi nu vom mai fi aceiaşi,
nu-l vom mai vedea. 

EVA: De ce? 
ADAM: Nu vom mai fi aceiaşi. Atunci cînd vezi sau auzi al-

tceva, şi ce se cuvine, şi ce nu se cuvine, devii altcineva... 
EVA: Altcineva... Ai dreptate... (tace lung, cu o expresie de

suferinţă pe faţă)
ADAM (parcă doar pentru a zice ceva, văzîndu-i expresia):

Hai, nu te mai întreba... Întrebările necuviincioase trebuie înghiţite,
ştii bine! Trebuie SĂ CREZI în ce spune Învăţătorul nostru fără a cer-
ceta. 

EVA (ia o prună din iarbă şi i-o arată): Tu bagi direct pruna
asta în gură fără s-o desfaci, ca să vezi dacă nu are un vierme în ea?

ADAM: Asta-i altceva...
EVA: Au!!!
ADAM: Ce-ai păţit?
EVA (frecîndu-şi podul palmei şi aruncînd pruna) : M-a înţe-

pat o albină! Mă doaaaa aaaa aare!
ADAM (luîndu-i mîna şi, uitîndu-se în palma ei, îi freacă locul

cu degetul, cu multă compasiune): Of, o să treacă, hai, te rog… trece!
(îi lipeşte palma de pieptul lui, presîndu-i mîna cu delicateţe) A trecut?

EVA: Îhî… 

SSee  îînnttiinndd  aammîînnddooii  ppee  iiaarrbbăă..

EVA (pipăie pe jos, ia o altă prună, mare, răscoaptă de soare,
o desface şi o mănîncă, aruncînd sîmburele aiurea; mai mănîncă alte cî-
teva, încet, îşi linge degetele şi rîde – pare că s-a îmbătat de alcoolul din
fructe): Prunele astea… de la… de la Soare… sînt tare dulci şi parfu-
mate… Şi au ceva… mmm… ciudat… (după cîteva clipe): Nu ştiu ce-i
cu mine, dar mă simt... (rîde) ca vulturul care vrea să facă un ou, dar
care nu poate fiindcă... (rîde în hohote) fiindcă nu e vulturiiiiiiţă!

ADAM: Ce prostuţă! O iei razna! Ştii ce-a spus Domnul des-
pre imagi na ţie, că vine de la Diavol.

EVA: Prostuţ eşti tu! Doar Tatăl are cea mai mare imagina-
ţie, el a creat atîtea culori, atîtea plante, atîtea animale...

ADAM: El, da... Dar noi nu sîntem ca El, chiar dacă-i semă-
năm. Noi sîntem doar nişte oameni simpli, neştiutori. Care trebuie
să lucreze grădina care le-a fost dăruită.

EVA: Pentru Tatăl nostru tot ce-i creează probleme e de la
Diavol: şi întrebările noastre „necuviincioase”, şi dorinţa de-a vedea
ce e dincolo de Grădină, şi imaginaţia, şi... (se întoarce cu faţa în
iarbă): Hai, mai bine născoceşte un joc!

ADAM: Eu cînd m-am născuuuut (rîde)...
EVA: Gata şi cu copilăriile astea! Doar ţi s-a spus: nu te-ai

născut, ai fost făcut din lut de Tatăl care a suflat viaţă peste tine!
ADAM: Iar tu ai fost scoasă din coasta mea! Şi numele tău,

Işa, vine de la numele meu.
EVA: Am fost scoasă din coasta ta ca să ai tu cu cine te

juca... 
ADAM (rîde): Da, cred că mă ţineam după Tatăl, mă împie-

dicam printre picioarele îngerilor cînd lucrau... Şi, ca să nu-i mai în-
curc, te-a scos pe tine...

EVA (pe gînduri): Tu ai fost făcut din lut, eu din carnea ta.
Lutul e rece, carnea e caldă... şi gîndeşte... şi visează... şi (îşi miroase
mîinile) e parfumată!

ADAM: ...iar dacă te-a scos...
EVA: ... a fost fiindcă pe tine Tatăl te iubeşte mult şi... 
ADAM: ...şi s-a gîndit că nu e bine să fie singur nici omul...

Să aibă pereche, precum cîinele, calul... 
EVA: Da. Dar nu putea la fel de bine să mă scoată din

coasta calului care paşte pe malul Eufratului?
ADAM (rîde): Păi atunci ai fi fost cal, nu om după chipul şi
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asemănarea lui Dumnezeu! 
EVA: Şi, mă rog, dacă m-a scos din coasta ta, eu trebuie să

ascult ce spui tu?
ADAM: Nu îmi eşti deloc recunoscă toare că am suferit pen-

tru tine cînd mi-a tăiat Domnul coasta cu fierăstrăul! Am urlat, am
plîns, am zăcut cîteva zile de durere!

EVA: Minţi! Tatăl te-a adormit! Şi ai dormit tot timpul! N-ai
simţit nimic, nimic... Şi ai uitat totul, tot ce ştiai înainte, chiar şi nu-
mele animalelor, pe care tu le-ai dat. 

ADAM: Adevărat...
EVA: Dar eu, eu ţin minte că mie, cînd m-a făcut din coasta

ta, îmi era foarte frig... da, da, îmi amintesc!... 
ADAM: Ba nu-ţi aminteşti nimic nici tu! (rîd amîndoi)
EVA (după o pauză): Şi apoi, ce mare brînză că m-a scos din

coasta unuia ca tine, pe care-l sperie toate?
ADAM (se întoarce cu spatele la ea): Asta nu e adevărat, nu

mă sperie. Doar mă feresc de rău...
EVA (ca să-l împace, se răsuceşte şi îi bagă în gură o prună

fermentată; apoi îi şuşoteşte la ureche): Ştii că Dumnezeu va avea un
fiu în (citează savant) „mileniul I”?

ADAM (a dat de gustul prunelor şi mănîncă temeinic, apoi în-
treabă): Fiu? În mileniul I? Cum adică? 

EVA (în timp ce împleteşte o cunună de flori roşii): Da. Va face
un Dumnezeu mai mic! 

ADAM: Tot din lut? 
EVA: Nuuuuuuuuuuu! Îl face cu o „parte femeiască”!

Adică... oarecum.
ADAM (aproape strigînd): Tatăl nostru are o parte feme-

iască???
EVA: Şşşşt! (tace, apoi trece mai departe) De asta nu stau în

Grădină în acelaşi loc parte bărbătească şi parte femeiască. Ca să nu
facă fii şi să vedem noi cum îi fac!

ADAM (meditînd îndelung, apoi cu voce scăzută, în timp ce
împleteşte şi el o cunună de flori roşii): Dar noi doi? Noi nu sîntem
parte femeias că şi parte bărbătească?

EVA: Păi sîntem...
ADAM: Şi?
EVA: Şi ce?
ADAM (tace încurcat; mai mănîncă o prună): Oau! Ce bune

sînt... Dar la ce-i trebuie Tatălui un Dumnezeu mai mic?
EVA: Poate ca să-l ajute la treburi... Sau o fi obosit... Ah,

nu...! Stai! Mi-am amintit! „Ca să mîntuie lumea” prin Fiu! Şi ca să
aducă iubirea în Univers! 

ADAM: Dar Tatăl nostru nu e însăşi Iubirea? Aşa ne-a
spus... Sau sînt mai multe feluri de iubire? Iubirea! (meditînd con-
centrat) La urma urmei, ce e aceea iubire? Şi la ce foloseşte ea?

EVA (îngînîndu-l în batjocură): La ce foloseşte iubirea, la ce
foloseşte?! Dar asta la ce foloseşte (îi dă uşurel cu palma peste cap)?
Şi asta la ce foloseşte (îşi atinge sînii)? Şi asta la ce foloseşte (arată
Grădina)? Şi noi... noi doi la ce folo sim?... (amîndoi tac, plini de stu-
poare; apoi îşi pun pe cap unul altuia cununiţele de flori, cu o gravitate
de parcă ar schimba nişte inele de logodnă)

ADAM: Da’ chiar, de ce ne-a făcut Atotputernicul pe noi
doi? Poate ca să fim între animalele care încep cu litera N şi cele
care încep cu litera P? Sau ca să fie mai multe animale cu O?

AMÎNDOI: Oaie, ocelot, om, orbete, ornitorinc...! (rîd în ho-
hote, apoi tac iar)

ADAM: Sau poate ne-a făcut ca să aibă şi El cu cine se juca?
EVA: Sau cui preda zoologia, botanica, agricultura, citirea,

gramatica, aritmetica, religia? (cu înţeles) Nu şi filozofia...
ADAM (nu se prinde; arătînd spre pancarta din iarbă): Sau

cui să-i interzică să calce pe iarbă? (rîd amîndoi cam silit)
EVA: Sau să nu fie singur?
ADAM: Sau....
EVA: Sau să aibă şi El pe cine iubi?
ADAM: Te-am mai întrebat: ce e iubirea?
EVA: Iubirea... iubirea e cînd te doare durerea altuia sau te

bucură bucuria altuia... Cînd vrei să-i fie cuiva bine... să-l aperi de
rău... (pauză lungă) Şi pe noi ne iubeşte Tatăl! Cînd m-a bătut peste
degete în Bibliotecă pentru cîntecelul cu elefanţii, mi-a spus că
numai pe cei pe care îi iubeşte îi bate cu vărguţa... (cască) Dar pe
tine te iubeşte mai mult, chiar dacă nu te-a bătut niciodată cu văr-
guţa! 

ADAM: Nu... (neagă din cap, dar e vizibil cu gîndurile aiurea)
EVA: Ba da, te iubeşte... 
ADAM: Ne iubeşte pe amîndoi... Ne-a făcut pe noi, a făcut

Grădina pentru noi, ne-a lăsat s-o stăpînim... 
EVA: Da, ne iubeşte pe amîndoi, ne iubeşte... Doar ne-a

spus-o de-atîtea ori! Şi în atîtea feluri! Mai ales aşa: că din iubire vrea
să ne apere de rău! De bau-bau! De şarpele veninos! De diavol, de
Michiduţă, de Sarsailă, de Ducă-se-pe-pustii, de Nichipercea, de Ne-
fîrtate, de Aghiuţă, de Satana, de Lucifer, de Neam prost sau cum
vrei să-i spui! (Îngerul negru traversează iar rapid scena prin spatele
pomului. Eva se răsuceşte, el îi aruncă o ocheadă complice. Adam îl vede
şi el, amîndoi rămîn o clipă împietriţi. Apoi, Adam şi Eva îşi pun coroni-
ţele lîngă ei)

ADAM: Şşşşt! Te-a auzit, ticălosul, şi urgent s-a şi întru-
pat.... Nu-i mai pomeni numele... Nu vezi ce repede apare şi ne dă
tîrcoale?

EVA: Mai bine decît plictiseala...
ADAM (înspăimîntat): Mai bine ne vedem de treabă!
EVA (dispreţuitoare): „O, dormi în noaptea infinită/ burghez

cu aer triumfal / dar preistoric animal / în raţiunea aurită”!
ADAM: Burghez? Ce-i aia?
EVA: Cineva care nu vrea să ştie nimic în plus faţă de ce

ştie... care ţine mult la liniştea lui... un prudent şi un leneş de cap,
un... 

ADAM: Eu nu sînt un burghez!!! Sînt... 
EVA: Nu eşti un burghez... Eşti un fricos.
ADAM: Nu sînt fricos! Nu sînt fricos!... Tatăl m-a chemat

într-o zi şi mi-a spus că, de cînd ai apărut tu, eu răspund şi pentru
faptele mele, şi pentru ale tale!

EVA: Bine. Atunci eşti un burghez responsabil!
ADAM (îşi strînge genunchii şi dă din cap, cu gîndurile aiurea;

deodată, tresărind ca lovit de un bici;): Dar de unde ştii tu, mă rog, că
Dumnezeu va avea un fiu?

EVA: Uite că ştiu!!!
ADAM (întorcîndu-se nervos spre ea): De unde?
EVA (după o pauză lungă): Bine, eu o să-ţi spun. Dar tu, tu

juri că nu mă dai de gol?
ADAM (tace şi el lung): Nu ştiu ce să zic... (ars de curiozitate)

Of! Biiiiine, jur! Spune!
EVA: Am intrat pe furiş în Biblioteca Tatălui. 
ADAM: Ooooo! Dar ne-a interzis! (o priveşte lung, împietrit
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de groază) Vai ţie! Vai nouă!
VOCEA LUI DUMNEZEU (ca de tunet): Adam! 

AAddaamm  ssee  rriiddiiccăă  pprreecciippiittaatt,,  oo  pprriinnddee  ddee  mmîînnăă  ppee  EEvvaa  şşii  ffuugg  aammîînnddooii  mmaaii
sspprree  aaddîînnccuull  ggrrăăddiinniiii..  ÎÎnnggeerruull  nneeggrruu,,  ppee  ffuurriişş,,  dduuppăă  eeii..

SScceennaa  IIII

CCeeii  ddooii  pprroottaa  ggoonniişşttii  ssttaauu  îînn  uummbbrrăă,,  ssuubb  sstteejjaarr..  ÎÎnn  cceeaallaallttăă
ppaarrttee  aa  sscceenneeii,,  ddeessppăărrţţiittăă  ddooaarr  ddee  ttuuffiişşuurrii  şşii  ccooppaaccii,,  ssttăă  ÎÎnnggeerruull  nneeggrruu,,
uuiittîînndduu--ssee  ddiinn  ccîînndd  îînn  ccîînndd  ppee  ffuurriişş  llaa  eeii..  

EVA: Ei da, am intrat în Bibliotecă pe ascuns! (rîde silit) Nu
mai puteam, nu se mai putea! 

ADAM: Ce tot spui tu acolo? Ce nu se mai putea?
EVA (tace lung): Nu mai puteam de curiozitate! Ajunsesem

să am fierbinţeală din cauza ei... Nu mai reuşeam să adorm... Mă
perpeleam noapte de noapte în aşternut... Soarele nu mă mai în-
călzea, Luna nu-mi mai era prietenă, cîntecul mierlei mai mult mă
speria... 

ADAM: Doamne, dar cum, cum ţi-a putut trece prin cap aşa
ceva?

EVA: ...şi, mai rău decît toate, nu aveam cu cine vorbi des-
pre chinul meu... 

ADAM (uimit la culme): De ce nu ai vorbit cu mine?
EVA (cu un mic dispreţ, matern): Mai întîi, pentru că tu

dormi noaptea buştean, te aud prin perete... Doar ştii, tu eşti făcut
din lut (rîde). Rece... Mă rog, unele legende spun că ai carnea din pă-
mînt, sîngele din rouă, oasele din piatră, venele şi părul din iarbă,
sufletul din vînt, ochii din soare etc. (rîde în hohote)

ADAM: De ce rîzi?
EVA: Pentru că mai spun legendele acelea şi că ideile tale

sînt făcute din iuţeala zborului îngerilor...
ADAM (nesigur): Dar mă puteai trezi să vorbim... 
EVA: Uite ce e, nu te-am trezit fiindcă m-am temut să nu

mă pîrăşti Tatălui, tăindu-mi astfel orice putinţă de a intra ACOLO.
Iar dacă nu intram, dacă n-aş mai fi putut intra, dacă n-aş fi aflat ce
e în cărţile acelea interzise de EL, aş fi murit de-adevăratelea de cu-
riozitate... 

ADAM (foarte nesigur): Nu i-aş fi spus Tatălui...
EVA: Ai fi făcuuuut-o, sînt sigură, las că te ştiu eu... Ai fi

făcut-o, fie şi doar din grijă pentru mine...
ADAM: Nnn... nu ştiu ce-aş fi făcut...
EVA (fără să-l asculte, nerăbdătoare): Pe deasupra, ţi-am as-

cuns totul fiindcă ştiu că pentru tine 2 şi cu 2 fac întotdeauna 4!
ADAM (revoltat): Şi nu e adevărat că 2 şi cu 2 fac întot-

deauna 4?
EVA (dînd din mînă a lehamite; îşi pune capul pe genunchi, se

îmbrăţişează cu braţele şi se leagănă, suspinînd): Ce singură mă simt...
Îmi vine să urlu de-atîta urît şi pustiu!

ADAM (respirînd precipitat; după o pauză lungă, încet,
aproape în şoaptă): Şi cum ai făcut...? Cînd ai intrat?

EVA (se culcă în iarbă cu faţa în jos): De mai multe ori...
Prima dată la cîteva luni după ce Domnul m-a bătut cu vărguţa
peste degete, în Bibliotecă, cînd cu cei trei elefanţi... 

ADAM: Şi eu unde eram atunci?
EVA: Era noapte, tu dormeai... Atunci m-am uitat doar la

tot felul de imagini, unele m-au îngrozit şi n-am mai intrat mult
timp... Dar de acum doi ani m-am tot dus. Au fost multe nopţile în
care m-am furişat... Am luat cărţi de pe rafturi, le-am pipăit, le-am
mirosit, le-am răsfoit, am citit de ici şi de colo pînă în zori, cînd
mierla începea să cînte... Dar, chiar aşa făcînd, îţi dai seama că nu
am putut citi nici a mia parte din cărţile Tatălui... Hm, ce zic eu „a
mia parte”...?!

ADAM: Şi pe unde ai intrat?
EVA: Pe fereastră!
ADAM: Păi nu era ferecată?
EVA: A fost uşor s-o desferec...
ADAM: Ciudat... Dar poate Tatăl s-a bazat pe faptul că ne-

a interzis...
EVA: Asta e clar! Sau, cine ştie... (rîde) Poate că, după ce-a

descoperit ce greu e să creşti nişte copii, vrea să scape de ei!
ADAM: Şi nu te-ai temut?
EVA: De cine?
ADAM: De întuneric...
EVA: Era o candelă aprinsă înăuntru, de parcă m-ar fi aş-

teptat pe mine... Şi-apoi, Luna intra prin fereastra din tavan...
ADAM: ...de Îngerul paznic... 
EVA: L-am pîndit... i-am numărat paşii în rond... am calcu-

lat cînd dădea colţul... am tremurat... m-am furişat...
ADAM: ...că te prinde Tatăl... 
EVA: Nu m-a prins!
ADAM: ...că mori...
EVA: Îngerul negru mi-a spus că nu e adevărat că voi muri!

În fine, într-un fel am murit un pic, fiindcă...
ADAM: Oooooooooo, ai vorbit cu el, cu Îngerul negru??
EVA (neascultîndu-l): Nu mă mai gîndeam la nimic cînd ci-

team... 
ADAM: Ce-ai mai vorbit cu Lucifer? 
EVA: Eu, nimic. Mi-a mai spus că Tatăl nu ne iubeşte de-

adevăratelea de vreme ce ne interzice să ştim mai multe decît ne
spune El. Nimic în afară de numele plantelor, animalelor, cîteva no-
ţiuni de religie, de geografia Grădinii... 

ADAM: Şi l-ai crezut!
EVA (încet, după o pauză): Ştii ce face Tatăl în fiecare zi în Bi-

bliotecă? Le dictează Scribilor o istorie a Universului, cea trecută,
prezentă şi viitoare. Acolo e consemnat tot-tot-tot ce-a fost, ce este
şi ce va fi... 

ADAM: Ce-ai putut tu citi în cîteva nopţi?
EVA: Sigur, eu am citit doar puţin din ea şi am copiat ceva

şi pentru tine! Uite! (se răsuceşte în iarbă după cartea ei de rugăciuni;
cînd o ia, dinăuntru cade o fîşie de hîrtie, pe care o prinde cu două de-
gete de un capăt şi o trage prin aer; foarte lungă, îngus tă şi pliată, fi-
ţuica se desface în aer ca un şarpe; i-o întinde lui Adam): Ia şi citeşte şi
tu!

ADAM (ferindu-se îngrozit): Nu citesc!
EVA: Citeşte, Iş, te rog eu!
ADAM: Nu citesc! Ai uitat ce a spus Tatăl?! Că nu avem voie

în Bibliotecă şi că, dacă ne-mpinge naiba să...
EVA (plictisită): Daa-daa, ştiiiiiu... Chipurile, vom muri... Păi

nu vezi că sînt vie? Am aşteptat cu groază după prima intrare să văd
dacă mor, am tot aşteptat în pat, dar nu am murit... Şi apoi, ce dacă
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vom muri? Vom muri şi gata... Dar, îţi repet, Îngerul negru mi-a spus
că nu e adevărat că vom muri. Şi că Tatăl ne ţine departe de Biblio-
tecă pentru a nu deveni ca El, atoateştiutori... Mai ales pe mine... 

ADAM: De ce?
EVA: O să vezi, femeilor li s-a cam interzis pînă tîrziu acce-

sul la carte...
ADAM: De ce?
EVA (improvizează): Fiindcă... ele trebuie să fie însăşi Pacea!

(rîde; apoi rugătoare şi dulce) Citeşte şi tu paginile astea, ca să fii ase-
menea mie. Sînt puţine, n-am putut copia mai mult, destule cuvinte
erau de neînţeles, săream peste ele... Şi, apoi, îmi amorţeau dege-
tele... Numai dintr-atît nu avem cum ajunge egalii Tatălui...

ADAM: Există cuvinte pe care nu le înţelegeai?
EVA: Păi da, noi ştim doar cîteva sute, acolo, dar se vor

naşte altele, mii şi milioane, cum se vor naşte mii şi milioane de oa-
meni, mii şi milioane de oraşe, de ţări...

ADAM: Ce cuvinte nu înţelegeai?
EVA: O grămadă! Uite, am ţinut minte cîteva, fiindcă sună

vesel precum clopoţeii din pridvor cînd îi bate vîntul: ireversibil, ne-
verosimil, incompatibil... Sau monoton ca ploaia pe acoperiş: ubi-
cuu, perpetuu... Sau: traumă, echivoc – morocănoase ca îngerii
bucătari cînd le mai ceream pe furiş o porţie de lapte cu tăieţei (rîde)

ADAM (rîde şi el): Şi, la insistenţele tale, îţi dădeau, apoi te
durea burta.

EVA: Iar Tatăl, care afla ce-am făcut, spunea că durerea e
preţul pentru neînfrînarea mea.

ADAM (revelaţie tîrzie): Înseamnă că scribii sînt şi ei atoa-
teştiutori, doar scriu ce le dictează Tatăl...

EVA: Nu cred, cînd scrii vorbele cuiva sau le copii nu poţi să
fii prea atent la altceva, la sens, la memorare... Şi apoi, mai mult ca
sigur că Tatăl îi schimbă mereu, ca fiecare să cunoască doar frag-
mente disparate... 

ADAM: Dar ştiu destule şi ei, şi ceilalţi îngeri...
EVA: Da, clar, ştiu destule, mult mai multe decît noi... Hai,

citeşte şi tu!
ADAM: Iş, te rog... Ţi-am spus că nu citesc! 
EVA: E puţin, hai...
ADAM: NU CITESC!
EVA (tace lung; apoi, suspinînd): O, ce singură mă simt! Şi cît

de apăsată de atîta frumuseţe! Şi de atîta iubire! Şi durere! Şi
crimă!...

ADAM: Of...
EVA (rîzînd): Dar şi de atîta prostie, ehe!... Uite, am citit că

cineva din mileniul II va spune că trebuie să existe două Grădini ale
Raiului, fiindcă nu-şi putea explica de ce plantele şi animalele din
nu ştiu ce parte a pămîntului erau altfel decît cele din ţara lui! Auzi,
două Edenuri!... 

ADAM (rîde): Două???
EVA (rîzînd şi ea): Daaaa... 
ADAM: Ai dreptate, mare prostie!
EVA: Ah, dar nu ţi-am spus cel mai important lucru: eu voi

fi „mama tuturor celor vii”!
ADAM: Tuuu? Ce prostie! (rîde) O! Hava! Tu eşti Hava, Işa!

Ăsta e numele tău!!!
EVA: Îmi place numele pe care mi l-ai dat... Sună ca apa la-

cului zbuciumată de vînt. Ca rafalele razelor de soare pe frunze di-
mineaţa. Ca... 

ADAM: Hava, viaţă... 
EVA: Da, viaţă! Numele meu e Viaţă!
ADAM: Dar eu tot nu pot înţelege cum de te poţi simţi sin-

gură cînd eşti cu noi – eu, Tatăl, îngerii, păsările, celelalte vieţuitoare
...

EVA: De-ai şti ce singură m-am simţit şi pînă acum! De mult
timp mă simt posedată – cum spune Tatăl despre vreun înger mai
neatent, că e posedat de diavol – de sentimentul singurătăţii. Iş, sea-
mănă cu un... cu un rechin: se repede, mă înşfacă în fălci şi mă scu-
tură brutal stînga-dreapta-stînga-dreapta, sus-jos-sus-jos, pînă ce
car  nea mea parcă se rupe, se împuţinează. Mi se pare că umplu
totul în jur cu sîngele meu! Fiindcă aşa mă uit la pereţi, de parcă văd
sîngele meu şiroind pe ei. Sînt plină pînă la gît de singurătate. Capul
meu seamănă cu un sac în care singurătatea a fost băgată cu pum-
nii, ca nişte ghemotoace de lînă. În toate ungherele. Îmi plimb peste
Grădină şi peste voi toţi privirea sălbăticită de singurătate: om căl-
duţ, îngeri călduţi... Unde-i soarele dogoritor al înţelegerii? 

ADAM (privind-o îngrozit şi îndurerat): Păi vezi ce-ai făcut? Nu ţi-
a fost bine aşa cum erai, senină, calmă şi liniştită? Vezi ce-ai păţit
dacă ţi-ai băgat nasul unde nu trebuie? A ştiut El, Tatăl, de ce ne-a
interzis să intrăm în Biblio tecă! De asta, ca să ne ţină departe de du-
rere şi urît, ca să rămînem...

EVA (suspinînd): Vai, nu mai ştiu cum e mai bine! Dacă nu in-
tram, muream de curiozitate... Acum, de cînd am intrat, simt că mă
sfîşie singurătatea... Şi povara celor aflate, pe care nu am cu cine s-
o împart... Doamne, ce rău îmi pare că nu m-am putut opune curio-
zităţii! 

ADAM: Aha...
EVA (revoltată, agresivă, provocatoare): Dar ce vină am eu pentru

curiozitatea mea? Şi ce merit ai tu că n-o simţi? Tu ai ales să fii pre-
cum calul – equus caballus şi capra – capra aegagrus hircus şi că-
prioara – capreolus? Precum necuvîntătoarele... rumegătoarele...
(accentuînd forma greşită) Gryllopalta vulgaris? 

ADAM (surîde amintindu-şi): Mda... poate că...
EVA: Poate că de vină sînt numele? Oare ele conţin destinul

nostru? (pe gînduri) Numele pe care tu mi l-ai dat spontan, deci din
harul tău, este Hava, Viaţă. Viaţa înseamnă schimbare, evoluţie, tu-
mult, mişcare... Numele tău dat de Tatăl e Adam, Pămînt, care în-
seamnă stabilitate, trăinicie, nu?

ADAM: Şi dă viaţă din el copacilor, ierbii, florilor. Chiar şi ţie! 
EVA: Viaţă...
ADAM: Poate că sîntem atît de diferiţi pentru că eu sînt bărbat

iar tu eşti femeie. 
EVA: Singura femeie din Grădină, într-o lume a bărbaţilor... Ni-

meni nu ştie cum să mă ia, nici eu nu ştiu. Poate de asta caut mereu
nici eu nu ştiu ce... Poate de asta sînt aşa de... confuză, de neliniş-
tită. 

ADAM: O!
EVA: Uite, Adam: uneori, cînd în Grădină e lumină mare şi vîn-

tul mişcă ramurile şi fructele sclipesc printre frunze, simt... simt că
pieptul mi se umple de o bucurie atît de sălbatică, încît îmi vine să
cînt, să sar, să fac tumbe prin iarbă! Iar alteori, cînd e vînt şi lumină
mare în Grădină, dacă nu văd în preajmă nici păsări, nici îngeri, pe
nimeni, o tristeţe de neînţeles îmi cuprinde inima. Oare de ce? Doar
e aceeaşi lumină, acelaşi vînt, aceiaşi pomi... Un mister...

ADAM: Vezi? De asta nu trebuie să stai singură! 
EVA: Dar mie îmi place să fiu uneori singură, am la ce mă gîndi.
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Şi pot sta nemişcată ceasuri întregi uitîndu-mă la Grădină...
ADAM: Ştiu... Şi mie îmi place să fiu uneori singur. Însă pe mine

nu mă întristează niciodată cînd vîntul mişcă ramurile copacilor... 
EVA (cu lacrimi în ochi): Înseamnă că Tatăl a fost nedrept cu

mine, fiindcă tot El a pus în mine, pe lîngă bucurie, puterea tristeţii
şi a neliniştii... şi curiozitatea... şi... Eu sînt o creaţie imperfectă. Iar
vinovat de asta e Tatăl!  

ADAM (continuîndu-şi gîndul): ...şi pot îngriji grădina cu bucurie,
şi mă pot scălda în lac cu bucuria dintotdeauna, şi mă pot încălzi la
Soare fără întristare, şi pot vorbi cu tine cu bucurie, pot fi cu tine cu
bucurie... 

EVA (privindu-l intens): Poţi fi cu mine? Dar eu nu mai sînt cea
care eram înainte de a citi ce am citit, nu înţelegi, Adam? Cum de
nu înţelegi? Acum mă simt de parcă aş fi trăit o mie de ani... Între
mine şi tine acum e o distanţă mult mai mare decît de la Raiul nos-
tru minunat pînă DINCOLO! 

ADAM (rîde nesigur): O, fii serioasă! (întinzînd mîna către ea, îi
atinge sînii, dar o retrage repede) Uite, eu te pot atinge! 

EVA (retrăgîndu-se brusc): Da, sigur, mă poţi atinge, dar asta
nu înseamnă că nu sînt foarte-foarte departe de tine! (cu durere în
glas) Ce singur ai ales să fii şi tu! Fiindcă noi doi nu vom mai fi nicio-
dată în acelaşi timp şi în acelaşi loc, niciodată nu vom mai fi sub ace-
laşi cer, sub acelaşi soare, sub aceeaşi lună, chiar dacă părem să
fim... (se culcă iar cu faţa în iarbă şi plînge)

ADAM (rămîne clipe lungi tăcut; apoi ia hotărît fiţuica Evei):
Bine, citesc, fie ce-o fi! 

ÎÎnnggeerruull  nneeggrruu  îînn  ppaarrtteeaa  lluuii  ddee  sscceennăă  ddaannsseeaazzăă  eeuuffoorriicc,,  îînn  ttiimmpp
ccee  AAddaamm  cciitteeşşttee..  LLaa  tteerrmmiinnaarreeaa  ddaannssuulluuii,,  vvaa  pplleeccaa  îînn  ffuuggăă  ddiinn  pprreeaajjmmaa
cceelloorr  ddooii..

ADAM (a terminat lectura, se culcă obosit în iarbă, acope-
rindu-şi ca din întîmplare cu fiţuica sexul): Acum înţeleg de ce te pur-
tai aşa ciudat uneori... Şi de ce erai aşa de nefericită şi tulburată... 

EVA (mîngîindu-l uşor pe păr): Acum înţelegi...
ADAM: Mă întreb ce-o fi în sufletul Tatălui. El, care ştie

TOTUL, care suferă TOTUL, care le vede pe TOATE, şi naştere, şi de-
gradare, şi moarte! 

EVA: Tatăl ar trebui să se simtă foarte singur... 
ADAM: Sînt sigur că se simte foarte singur.
EVA: ...dar am convingerea că nu se simte. 
ADAM: Ba eu cred că simte ca pe o uriaşă povară creaţia

sa. Şi singurătatea. Nu e puţin lucru să ştii atîtea şi să nu ai cu cine
vorbi... Ai avut dreptate...

EVA: Singurătatea e un sentiment pentru „copii”. Şi doar
noi doi sîntem în toată lumea asta copii, copiii Săi, nu? 

ADAM: Şi noi tocmai îl trădăm...
EVA: Singurătatea Lui, dacă există, e altfel decît a noastră.

El e matur. Tatăl e singurul matur din univers... El ştie TOTUL. Noi
ştim infinit de puţin. Şi nu, nu-l trădăm prin asta... Doar devenim...

ADAM: Ba da! Va vedea că l-am trădat, va cunoaşte schim-
barea noastră, va înţelege că i-am ignorat interdicţia... 

EVA: Clar...
ADAM (iluminat): Asta e timpul: schimbarea, trasformarea!
EVA: Da... Dar şi noi ne-am transformat pînă acum, din

copii în adolescenţi... Iar acum, deschizîndu-ni-se mintea graţie bi-
blio tecii, cunoaştem schimbarea adevărată. Şi intrăm cu adevărat

în timp...
ADAM (luîndu-se cu mîinile de cap): L-am trădat, i-am schim-

bat planurile... Făcîndu-ne după chipul şi asemănarea Sa, a vrut să
se cunoască pe El însuşi în starea inocentă, pură, cea în afara cu-
noaşterii binelui şi răului, cea în faza copilăriei eterne... Tată ceresc,
ce-am făcut? 

EVA: Da, i-am schimbat planurile... El nu mai poate fi ca
noi, cei de dinainte... Dar nici noi nu vom putea fi niciodată ca El,
neputînd cuprinde universul.  

ADAM: Ce vinovat mă simt! Şi ce singur! Ca un animal pe
care-l doare îngrozitor ceva şi nu poate spune ce, fiindcă nu poate
vorbi...

EVA: Nu-i adevărat...! Acum eşti cu mine, acum poţi vorbi
cu mine! Şi vei fi cu mine. Nu am apucat să-ţi spun şi nu-mi amintesc
dacă am notat: vom fi alungaţi DINCOLO pentru că i-am încălcat po-
runca... 

ADAM: Ce singuri sîntem amîndoi! Şi ce mici în faţa unui
viitor îngrozitor!

EVA: De ce îngrozitor? Vom cunoaşte viaţa adevărată. 
ADAM: Pentru care nu sîntem pregătiţi, aşa singuri şi mă-

runţi cum sîntem.
EVA: Nevoia ne va învăţa.
ADAM (revelaţie): Nu mai înţeleg nimic. Dacă noi nu gre-

şeam, cine ar fi lucrat pămîntul creat de Tatăl? Că numai eu – cu tot
harul pe care mi l-a insuflat – şi numai tu n-am fi avut putere, fără
să ne înmulţim, fără urmaşii noştri!

EVA: Iş, dragul meu! 
ADAM: Sîntem mărunţi în faţa Lui... Şi acum sîntem, într-

a   devăr, foarte singuri. Acum nu ne mai avem decît pe noi. Nu ne
mai avem decît unul pe altul. Tatăl, singurul Matur din univers, e
mult prea departe de noi, e peste timp. Noi doi sîntem sub timp. Şi
putem scăpa de sentimentul ăsta atro  ce de singurătate numai de-
venind şi noi cît de puţin maturi, adi  că acceptîndu-ne soarta decisă
de Tatăl. Şi iubindu-ne unul pe altul...

SSee  rrăăssuucceesscc  ffaaţţăă  îînn  ffaaţţăă  şşii,,  îînncceett,,  oorrbbeeşşttee,,  ssee  îîmmbbrrăăţţiişşeeaazzăă  ccaasstt
şşii  îîşşii  ssăărruuttăă  ppăărruull,,  oocchhiiii,,  oobbrraajjiiii,,  mmîîiinniillee,,  ssuussppiinnîînndd.. TTuuffiişşuull  ddiinn  ssppaatteellee  lloorr
ttrree    ssaa  rree,,  ddaarr  eeii  nnuu--ll  oobbsseerrvvăă..  ÎÎnnggeerruull  nneeggrruu,,  aassccuunnss  aaccoolloo,,  ssee  îînnddee  ppăărr  --
tteeaa  zzăă  ttiippttiill..

AACCTTUULL  IIIIII

SScceennaa  II

DDeeccoorruull  ccaa  îînn  AAccttuull  II,,  llaa  lleeccţţiiee  ––  ppiieettrree  îînn  lloocc  ddee  ssccaauunnee..  ÎÎnn  iiaarrbbăă
şşii  îînn  ccooppaaccii  aauu  aappăărruutt  ttoott  ffeelluull  ddee  ppaannccaarrttee:: NNUU  CCĂĂLLCCAAŢŢII  IIAARRBBAA!!  PPĂĂSS--
TTRRAAŢŢII  OORRDDII  NNEEAA  ŞŞII  CCUURRĂĂŢŢEENNIIAA!!  NNUU  PPUUNNEEŢŢII  ÎÎNNTTRREEBBĂĂRRII!!  NNUU  FFAACCEEŢŢII
FFOOCC  ÎÎNN  PPĂĂDDUURREE!!  NNUU  DDAAŢŢII  MMÎÎNNCCAARREE  LLAA  AANNII  MMAALLEE!!  NNUU  RRUUPPEEŢŢII  FFLLOO--
RRIILLEE!!  NNUU  FFUURRAAŢŢII!!  NNUU  RRÎÎVVNNIIŢŢII  BBUU  NNUULL  AALLTTUUIIAA!!  NNUU  CCOOMMIITTEEŢŢII  PPAARRII  CCIIDD!!
DDUUMMNNEEZZEEUU  EE  SSTTĂĂ  PPÎÎNNUULL  UUNNIIVVEERRSSUULLUUII!!  DDUUMMNNEEZZEEUU  EE  IIUU  BBIIRREE!!  FFUUGGIIŢŢII
DDEE  PPĂĂCCAATT!!  NNUU  HHUULLIIŢŢII!!  PPRRUU  NNEELLEE  FFEERRMMEENNTTAATTEE  FFAACC  RRĂĂUU  LLAA  SSTTOOMMAACC
ŞŞII  LLAA  CCAAPP!!  

ÎÎnn  BBiibblliiootteeccaa  lluummiinnaattăă,,  DDuummnneezzeeuu  cciitteeşşttee..  PPee  ppiieettrree  ssttaauu  ÎÎnn--
ggeerriiii  ppăăzziittoorrii  aaii  lluuii  AAddaamm  şşii  EEvvaa,,  SSccrriibbuull  II  ––  ccaarree  vvaa  ssccrriiee  pprroocceessuull  vveerrbbaall
aall  JJuuddeeccăăţţiiii  ––  ffllaannccaatt  ddee  SSccrriibbuull  IIII  şşii  ddee  ÎÎnnggeerruull  nneeggrruu..

PPee  aalleeee  ssee  aapprrooppiiee,,  aadduuşşii  ddee  IInnggeerruull  II  şşii  ÎÎnnggeerruull  IIII  îîmmbbrrăăccaaţţii  îînn
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ggrrii,,  AAddaamm  şşii  EEvvaa,,  ccuu  ccoorroonniiţţeellee  ddee  fflloorrii  rrooşşiiii  ppee  ccaapp  şşii  ccuu  şşoorrţţuurrii  ddiinn
ffrruunnzzee;;  EEvvaa  dduuccee  îînn  mmîînnăă  oo  ppaannccaarrttăă..  CCîînndd  aajjuunngg  llaa  ppiieettrreellee  lloorr,,  ÎÎnnggeerruull
II  şşii  ÎÎnnggeerruull  IIII  llee  ffaacc  sseemmnnee  ppoorruunncciittooaarree  ssăă  ssee  aaşşeezzee..  DDaarr  ppee  eellee  ee  aallttăă
ppaannccaarrttăă  ppee  ccaarree  ssccrriiee:: MMAAII  BBIINNEELLEE  EE  DDUUŞŞMMAANNUULL  BBIINNEELLUUII!!  DDee  ppaarrccăă
ss--aarr  ffii  vvoorrbbiitt,,  cceeii  ddooii oo  aappuuccăă  aammîînnddooii  şşii  oo  aarruunnccăă  îînn  iiaarrbbăă..  AAppooii  ssee  aaşşaazzăă
ppee  ppiieettrree,,  ţţiinnîînndd  llaa  vveeddeerree  îînn  mmîîiinnii  ppaannccaarrttaa  ccuu  ccaarree  aauu  vveenniitt:: VVIITTAA  NNOONN
EESSTT  VVIIVVEERREE  SSEEDD  VVAALLEERREE  VVIITTAA  EESSTT!!  ((„„VViiaaţţaa  îînnsseeaammnnăă  mmaaii  mmuulltt  ddeeccîîtt  aa
ffii  ddooaarr  vviiuu””))..  ŞŞuuşşootteesscc  îînnttrree  eeii::  

EVA (sarcastică, arătînd spre pancartele din jur): Ce e bun e
ori interzis, ori dăunează sănătăţii! 

ADAM (tulburat): Eva! Ce frică mi-e acum! 
EVA: Şi mie mi-e frică! Dar noi doi acum sîntem împreună

sub acelaşi cer...
ADAM: Doamne, ajută!
EVA (decisă): Să nu uităm: dacă te doare durerea mea şi te

bucură bucuria mea, înseamnă că mă iubeşti!
ADAM: Dacă mă iubeşti, trebuie să te doară durerea mea

şi să te bucure bucuria mea!
EVA: Dacă ne iubim, vom trece cu bine peste toate!
ADAM (cu speranţă): Dacă ne iubim, înseamnă că facem

voia Domnului. El e însăşi Iubirea şi ne va ierta. Trebuie să ne ierte,
sîntem copiii Lui.

ÎÎnnggeerriiii  lloorr  ppăăzziittoorrii  ssee  aapprrooppiiee  şşii--ii  ffllaanncchheeaazzăă..  CCeeii  ddooii  îînnggeerrii  îînn
ggrrii  îînncceepp  ssăă  ffaaccăă,,  ddiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii  rreeppeeddee,,  îînnccoonnjjuurruull  ttiinneerriilloorr..  ÎÎnnggeerruull  II
iiaa  ddiinn  iiaarrbbăă  ppaannccaarrttaa  ccuu  „„MMaaii  bbiinneellee  ee  dduuşşmmaannuull  bbiinneelluuii!!””  şşii  llee--oo  bbaaggăă
îînn  oocchhii  llaa  ffiieeccaarree  ttuurrăă,,  îînn  ttiimmpp  ccee  ÎÎnnggeerruull  IIII llee  ssttrriiggăă::  PPooccăăiiţţii--vvăă!!  MMîînnttuuiiţţii--
vvăă!!  AAbbjjuurraaţţii!!  eettcc.. AAddaamm  şşii  EEvvaa,,  aappăărrîînndduu--ssee  ccuu  ppaannccaarrttaa  lloorr,,  îîii  uurrmmăărreesscc
ccuu  pprriivviirreeaa  ddiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii  ssppeerriiaaţţii..  ÎÎnncceett--îînncceett,,  ssee  ccuupprriinndd  îînn  bbrraaţţee  şşii  ssee
lleeaaggăănnăă,,  ccuu  oocchhiiii  îînncchhiişşii..  

ÎNGERII PĂZITORI ai vinovaţilor (în cor): Iertare! Nu au ştiut
ce fac!

ÎNGERUL I: Au ştiut! Dumnezeu i-a avertizat!
ÎNGERUL II: Dar ei nu cunosc înfrînarea!
ÎNGERII PĂZITORI ai vinovaţilor (în cor): Iertare! Au mintea

crudă!
ÎNGERUL I: Sînt slabi de înger! Deci voi nu aţi stat în

preajma lor cît ar fi trebuit!
ÎNGERUL II: Sînteţi la fel de vinovaţi ca şi ei! 
ÎNGERUL I (către Adam şi Eva): Îndată va începe judecata

voastră!
ÎNGERUL II: Pregătiţi-vă sufleteşte!

ÎÎnnggeerruull  II  şşii  ÎÎnnggeerruull  IIII  ssee  aaşşeeaazzăă  ppee  ppiieettrree,,  vvoorrbbiinndd  îînncceett  îînnttrree  eeii..  

ÎNGERUL NEGRU: Ce scrie acolo? Ce scrie, bre, ce scrie? 
SCRIBUL I (supărat): Ce tot întrebi?! Nu mai ştii să citeşti?
ÎNGERUL NEGRU (singura dată cînd e trist): Nu.
SCRIBUL I: Dar parcă ştiai!
ÎNGERUL NEGRU: Se vede că am uitat brusc. Sau că mi s-a

aşezat o ceaţă pe ochi ori pe creier: nu mai înţeleg literele!!! Deşi le
văd! 

SCRIBUL I: Blestemul Domnului că-ţi bagi nasul unde nu-ţi
fierbe oala! Slăvit fie numele Său! 

ÎNGERUL NEGRU (recunoaşte înfrînt): Da, m-a blestemat...
Dar mi-a spus că-mi va ridica blestemul după trei zile...

SCRIBUL II: Mai bine n-ar face-o! Niciodată n-a fost ceva de
capul tău! Doar o pospăială de ştiinţă!

ÎNGERUL NEGRU (rînjind): Dar eu, spre deosebire de voi,
cunosc viaţa! Ştiu să mănînc zdravăn (rîgîie), să beau, să mă distrez...
Vouă la ce v-a folosit cartea, stafidiţilor? Vă uitaţi numai în ea şi nu
vedeţi nimic în jur?! (în crescendo) Păi Creaţia, Creaţia lui Dumnezeu
nu există fără ochiul cuiva! Şi faptul că voi o lăsaţi să fie văzută
numai de ochiul meu nu vă face să vă simţiţi vinovaţi? Iar Bătrînul
cum de rabdă asta?

DDuummnneezzeeuu  iieessee  ddiinn  BBiibblliiootteeccăă..

ÎNGERUL I: Linişte!
ÎNGERUL II: Ridicaţi-vă! Vine Judecătorul!
DUMNEZEU: Aşezaţi-vă! (face un semn cu mîna, Îngerul I şi

Îngerul II se duc şi le iau lui Adam şi Eva pancarta şi cununile de flori de
pe capete, aruncîndu-le în iarbă; cărţile de rugăciune şi fiţuica le dau
Domnului)

DUMNEZEU (uitîndu-se pe fiţuică): Aşa deci... 
EVA (şoptindu-i lui Adam): Începe! Să ne ţinem bine!
DUMNEZEU: Trufia, nesupunerea şi minciuna sînt cele care

sapă la temelia universului. Cerul, pămîntul, apele, vieţuitoarele şi
îngerii, ajutoarele mele, nu le cunosc, nu ei ameninţă armonia lui.
Dar oamenii pe care i-am creat ca să se bucure de ea, ascultînd de
îndemnul răului, le-au făcut loc în inima lor. (trist) Copiii, ce-aţi
făcut? 

ÎNGERII PĂZITORI ai celor doi: Doamne, fie-ţi milă!
DUMNEZEU (cu reproş): Voi ce-aţi păzit? Unde aţi fost?
ÎNGERII PĂZITORI: Mărite, dar sînt nişte copii! Neascultă-

tori de noi, neastîmpăraţi, curioşi, revoltaţi! N-au minte! Iartă-i!
DUMNEZEU (către ei, ameninţător): Las’ că mai vorbim noi!

(întorcîndu-se spre Adam şi Eva) Nu sînt prea multe de spus: aţi în-
călcat porunca Mea, răspicat formulată de mai multe ori, de a nu
intra în Bibliotecă. Trufia v-a dus la nesupunere. 

ADAM: Tată, dar de unde le vine oamenilor, creaţia ta, ne-
supunerea?

ÎNGERUL I: De la Diavol. Nimic nu se poate construi fără
supunere şi respect în faţa ierarhiei. Iar Diavolul urăşte construcţia,
închegarea! Lui îi place doar haosul! (Îngerul negru pufneşte în rîs)

DUMNEZEU: Iar nesupunerea v-a dus la minciună şi la trăi-
tul în ea. Acum nu mai puteţi înţelege Raiul, unde e numai frumu-
seţe, bine, armonie, puritate...

ADAM: Dacă pe mal calul paşte singur – e bine? Şi că-
prioara, dacă e singură – e bine? Nu ai spus Tu, cînd ai scos-o pe Eva
din coasta mea: „Nu e bine să fie omul singur”? Deci e RĂU să fii sin-
gur, om sau animal... În Rai e numai BINE?

DUMNEZEU: Singurătatea lor era doar pentru ochiul vos-
tru. Şi pentru binele vostru.

ADAM: Singurătatea nimănui nu e un bine pentru altci-
neva.

DUMNEZEU: Tu nu cunoşti căile judecăţii mele. Voi nu v-
aţi supus mie, ci Diavolului. O ierarhie rea.

ADAM: Nu tot Tu, Doamne, l-ai creat pe Diavol?
DUMNEZEU: L-am creat odată cu voi. Ca să vă testez. Şi n-

aţi trecut testul, aţi cedat ispitei răului. Neînfrînarea voastră v-a
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naţie, chiar dacă tot Tu ne-ai spus că imaginaţia vine de la Diavol...
ÎNGERUL II: Ai înţeles greşit: imaginaţia vine de la Domnul,

ca să vezi, cu un pas înainte de a acţiona, ce consecinţe va avea ac-
ţiunea ta. Dar imaginaţia neînfrînată vine de la Diavol.

ÎNGERUL NEGRU: He-he, de-ai şti mata ce păţesc cei cu im-
aginaţie neînfrînată! Cît de scump o plătesc ei în viaţă! 

EVA: Turturelele nu ştiu nimic de poezie... de rugăciuni...
Poate de cîntecele de slăvire a vîntului, a Soarelui, a ierbii şi a flori-
lor, a Ta, da... 

ÎNGERUL I: Ohoho, şi încă ce bine le cunosc!
EVA (ignorîndu-l): Noi, oamenii, nu putem trăi fără să năs-

cocim poezii, cîntece, rugăciuni...
ÎNGERUL II: Rugăciunile şi cîntecele şi poeziile sînt scrise

de noi şi de Domnul, doar ţi s-a spus!
EVA: Dar sentimentele? Vrem să le trăim, să le înţelegem.

Iar a trăi nu e totuna cu a fi viu, ştii bine! (ridică pancarta, să se vadă
mai bine expresia latinească)

ADAM: Iar noi aici, în Eden, sîntem doar vii, nu trăim...
DUMNEZEU: Lăsaţi simţămintele!... Vedeţi? Lucrurile astea

care tulbură inimile le ştiţi fiindcă nu m-aţi ascultat... 
EVA: Dar sentimente avem şi fără voia noastră. Iar dacă ni

le reprimăm, ele nu dispar! Devin din ce în ce mai dominatoare, mai
puternice...

DUMNEZEU: Rugăciunile, dacă sînt spuse cu credinţă, co-
boară în inimile voastre şi vă ajută să vă stăpîniţi. Şi apoi e destul să
vă urmaţi inimile.

ADAM: Le spunem cu credinţă!
EVA: ...Dar, Doamne, ce ciudat! Cînd eu am intrat în Bi-

bliotecă, am ascultat tot de inima mea. Mai întîi m-am opus ei, dar
apoi, fiindcă îmi interziceam să mă duc, dorinţa a devenit din ce în
ce mai mare! Şi pe urmă, cu fiecare zi, ea s-a transformat în neli-
nişte, în nebunie... Mi se părea că, dacă nu văd ce e în cărţile acelea,
voi muri! 

ÎNGERUL NEGRU (hlizindu-se şi sugîndu-şi o măsea): „Omul,
bunioară, dintr-un nu-ştiu-ce ori ceva, cum e nevricos, de curiozi-
tate, intră la o idee; a intrat la o idee? fandacsia e gata; ei! şi după
aia, din fandacsie cade în ipohondrie. Pe urmă, fireşte, şi nimica
mişcă”! 

SCRIBUL II (în şoaptă audibilă, în timp ce SCRIBUL I se gră-
beşte să scrie): ...va zice Domnul prin gura unuia, Caragiale, în seco-
lul XIX după Iisus!

SCRIBUL I (dîndu-şi seama că nu au fost vorbele lui Dumne-
zeu, ci ale Îngerului negru, le  şterge nervos): Îîî!

ÎNGERUL PĂZITOR AL EVEI (dispreţuitor, spre Îngerul negru):
Neam prost! 

EVA: De ce nu ne-ai făcut ca îngerii, Atoatefăcătorule? Ei
nu au curiozităţi, spaime, dorinţe... Ei sînt numai supunere... Cine a
pus dorinţa de a intra în Bibliotecă în inima mea?

DUMNEZEU: Cel rău. Iar tu nu i te-ai împotrivit, l-ai luat de
prieten...

ÎNGERUL NEGRU (rîde): Nu i te-ai împotrivit...
EVA: Nu, Doamne, eu cu Tine m-am împrietenit, nu cu Cel

rău... 
ÎNGERUL NEGRU (pufneşte): Păi sigur!
DUMNEZEU: Voi l-aţi urmat pe Cel rău... 
EVA (către Adam): Tatăl răspunde stereotip.
SCRIBUL I: Asta fiindcă nimeni din lume n-a pătruns gîndi-

pierdut.
EVA: Tată ceresc, dar Tu ne-ai învăţat să ne rugăm Ţie: „lu-

minează-a noastră minte, lucruri bune să-nvăţăm!”. Or, cartea, fruc-
tul acesta oprit, cum îi spui Tu, l-am cercetat şi am văzut că „era de
dorit ca să deschidă cuiva mintea”!  

ÎNGERUL II: „Dumnezeu nu-şi îndreaptă privirile spre cei
ce se cred înţelepţi.”

EVA: Dar nu ne credem înţelepţi, doar ni s-a deschis puţin
mintea...

DUMNEZEU: Lucrurile bune sînt cele pe care vi le-am spus
eu mereu. Nu v-au fost destule. Nu mai puteţi fi fericiţi aici, cu ce
aveţi, din momentul în care v-aţi uitat deasupra lucrurilor bune... 

EVA: Ba putem, Doamne! Noi, oamenii, sîntem fiinţe slabe,
uităm repede.

DUMNEZEU: Acum vreţi deja mai mult... Şi veţi vrea mereu
mai mult.

EVA: Mai bine murim decît...
DUMNEZEU: Nu pot să vă ofer graţia morţii... Dar va fi ca

şi cum aţi muri: veţi cunoaşte chinul vieţii DINCOLO, pe Pămînt!
ADAM (calm, raţional): Învăţătorule, dar chiar tu ne-ai des-

tinat cunoştinţei răului şi binelui cînd ne-ai făcut diferiţi de necu-
vîntătoare! Numai nouă ne-ai dat harul cuvîntului... 

ÎNGERUL II (cu milă): Cîtă aroganţă să crezi că păsările şi
animalele nu vorbesc!

ADAM (ignorîndu-l): Cuvintele încheagă gîndul, iar gîndul
ajunge, mai devreme sau mai tîrziu, la întrebări..

DUMNEZEU: Iar răspunsul la toate întrebările voastre sînt
la mine, mie trebuia să mi le puneţi!

EVA: Dar uneori..
DUMNEZEU: De asta v-am spus să daţi mereu de lucru mîi-

nilor voastre, ca să nu-şi facă loc întrebările necuviincioase... Şi
numai pentru asta v-am dat cuvîntul şi judecata: ca să vă apăraţi de
Cel rău, duşmanul şi vînătorul a toate şi al vostru. Voi nu aveţi blană,
dinţi şi gheare sau picioare iuţi la fugă, precum fiarele cîmpului, şi
nici aripi, precum păsările cerului... Seninătatea şi curăţia ar fi tre-
buit să fie armele voastre în lupta cu el. Ca îngerii, care nu se în-
treabă de ce e aşa şi nu altfel, fiindcă îşi spun: „Toate vin de la
Domnul!” şi le acceptă pe toate senini.

EVA: Dar noi nu sîntem îngeri, ne-ai făcut oameni!
DUMNEZEU: Sau ca turturelele, care nu se întreabă de ce

e zi, de ce e noapte, de ce plouă, de ce bate vîntul. Ştiu că totul vine
de la Mine şi-şi văd senine de ale lor...

ADAM: Nici turturele nu sîntem...
DUMNEZEU: Nu sînteţi nici îngeri, nici turturele, da. dar

cugetul vi s-a dat ca să alegeţi în cunoştinţă de cauză. Minţind şi
trăind în minciună, aţi ales răul, aţi ales suferinţa. Minciuna e cea
care vă izgoneşte din Rai, pierderea curăţiei, a sărăciei în duh...

ADAM: Hrană, muncă, somn... 
EVA: Şi înmulţirea. Că Tatăl a făcut totul parte femeiască şi

parte bărbăteas c ă, ca să se înmulţească... 
DUMNEZEU: Şi înmulţirea, doar am spus: „creşteţi şi vă în-

mulţiţi...”. Însă toate au cîntecul lor, toate trebuiau să vină la timpul
lor... 

ADAM (către Eva, surîzînd amar, cu subînţeles): Noi nu avem
Timp...

EVA: Nu avem Timp...
ADAM: Dar, Tată, nouă ne-ai dat şi simţăminte... Şi imagi-
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rea Lui... Unul de prin sec. XVIII spunea că este posibil să înţelegem
înţelepciunea lui Dumnezeu doar studiind creaţia Sa.

DUMNEZEU: Are dreptate. Şi studiind vorbele geniilor pe
care Eu le pun în gurile lor! 

EVA: Tată, dar am stat ceasuri întregi studiind florile şi co-
pacii şi vieţuitoarele din lac şi...

DUMNEZEU (privind-o cu blîndeţe): Şi ai înţeles, fata mea,
de ce unii trandafiri sînt albi, alţii roşii, alţii galbeni? De ce unele
dude sînt negre, iar altele albe sau roz? De ce mierla poate imita
alte păsări? De ce...

EVA (înfrîntă): Nu, Tată al meu...
DUMNEZEU: Dar tu, Adam?
ADAM: Nici eu, Slăvite...
DUMNEZEU: Vedeţi? Nu le-aţi studiat destul! Sau poate nici

nu puteţi pricepe?
ÎNGERUL NEGRU (rîde): De unde? Minte scurtă!
DUMNEZEU: Trebuia să vă mulţumiţi să studiaţi Creaţia

mea, soarele, ploaia, copacii, florile... Dar voi, atît de puţin pricepă-
tori – tu, Eva, mai întîi! –, aţi vrut altceva. Şi acum ştiţi mai mult decît
e bine. (trist) Acum Grădina nu v-ar mai putea uimi şi bucura!

ADAM (cu grabă): O, ba da, ba da, ba da, Învăţătorule! Pe
mine mă uimeşte orice! În fiecare zi mă înfioară ca pentru prima
dată adierea vîntului... Mă uimeşte vîntul, deşi i-am simţit suflarea
dulce de mii de ori... Mereu mă uimeşte sfîntul Soare, deşi căldura
lui divină m-a învăluit şi mă învăluie în fiecare zi! Dimineaţa, cînd
văd florile sau pînzele de păianjen pline de rouă sclipind în lumină,
inima mea se umple de o fericire de neînţeles... Mă uimeşte ploaia...
M-a uimit dintotdeauna blîndeţea căprioarei, acum mă umple de
mirare încîntată parfumul prunelor coapte, strivite în cerul gurii, iar
misterul nopţii rămîne mereu netulburat pentru mine. Mă miră la
nesfîrşit puterea Cuvîntului! Mă uimeşte cît de puternic şi de price-
put eşti TU, Doamne!

DUMNEZEU (cu amărăciune): Te uimesc toate şi, deşi nu le
pricepi, ai ascultat de Eva, nu de Mine.

EVA (cu grăbire): Şi pe mine mă uimesc parfumul şi căldura
cărnii mele, pe care Tu ai creat-o! Bogăţia fricii din inima mea, pe
care mîinile tale au plămădit-o! Frumuseţea poeziei, care de la Tine
vine! Guşa mică a mierlei, scoţînd sunete cereşti! Emoţia pe care mi-
o trezeşte acum vederea lui Adam, lîngă care am crescut, cu care m-
am jucat, am mîncat, am dormit un timp ca două mici animale
neconştiente şi nesimţitoare...

DUMNEZEU (oprind-o cu un gest autoritar): Nu te-ai mulţu-
mit cu ce ai avut. Şi l-ai corupt şi pe bunul, pe raţionalul Adam, pe
care l-am însărcinat să aibă grijă de tine, să fie responsabil şi pen-
tru tine, deşi nu a fost prea drept din partea Mea! L-ai ameţit de cap
cu neliniştile şi simţămintele tale iraţionale... 

EVA (promptă): De care nu sînt vinovată! 
DUMNEZEU: Acum trebuie să plătiţi amîndoi: ascultîndu-

te pe tine, aţi încălcat amîndoi poruncile Mele. Într-un fel, va fi ca şi
cum veţi muri... 

ÎNGERII PĂZITORI ai lui Adam şi Eva: Doamne, dar sînt
nişte copii! Neascultători, neastîmpăraţi, curioşi, revoltaţi! N-au
minte! Iartă-i!

ÎNGERUL NEGRU (rîzînd cinic): „Nu credeam să-nvăţ a muri
vreodată!”

SCRIBUL II (în şoaptă audibilă): Va spune Domnul prin gura
unuia, Eminescu, în secolul XIX după Iisus!

ÎNGERUL NEGRU: He-he-he, ăsta va muri nebun!

SCRIBUL I (transcrie; apoi, dîndu-şi seama că nu au fost vor-
bele Domnului, taie hotărît în timp ce Îngerul negru îl ghionteşte ne-
mulţumit): Îîîî!

DUMNEZEU (tare, să-i acopere pe ceilalţi): Veţi părăsi Raiul
şi veţi merge pe Pămînt, pe care-l blestem acum să fie la cheremul
vremii! Veţi îngheţa iarna de frig, vă veţi topi vara de căldură iar pă-
mîntul se va usca ca piatra sau va deveni mocirlă din cauza ploilor...
Nu ca în Grădină, unde e numai Soare blînd, şi vînt potrivit, şi ploaie
prietenoasă. 

EVA (plîngînd): Tată, acum eu nu mai vreau să merg din-
colo, pe Pămîntul blestemat de Tine!

ADAM (îngrozit): Ne e bine aici, iartă-ne, Doamne!
ÎNGERII PĂZITORI ai lui Adam şi Eva: Doamne, dar sînt

nişte copii! Neascultători, neastîmpăraţi, curioşi, revoltaţi! N-au
minte! Iartă-i!

DUMNEZEU: Voi doi îi veţi urma şi îi veţi ajuta. Fiindcă tare
vor avea nevoie de ajutorul vostru în viaţa pămîntească! Ăsta e
darul meu pentru ei la ceas de cumpănă.

ÎNGERUL NEGRU (rîzînd gros către Adam şi Eva): Verde,
soare, flori, trai nineacă aici! Dar voi, în loc să-i pupaţi mîinile şi pi-
cioarele lui Tataia pentru traiul ăsta, v-aţi ţinut de prostii! Vi s-a urît
cu binele, porumbeilor! Aşa că, acum plătiţi! 

ÎNGERUL PĂZITOR AL LUI ADAM (dispreţuitor, spre Îngerul
negru): Neam prost!

ÎNGERUL NEGRU: O să vă cîştigaţi pe pămînt pîinea în su-
doarea frunţii, alături de capră, vacă, bou, cîine, porc... (face precum
vaca, precum capra, precum cîinele) 

ÎNGERUL I (către Eva): „Voi mări foarte mult suferinţa şi în-
sărcinarea ta; cu durere vei naşte copii”. Copiii tăi vor ispăşi păcatul
vostru... 

ÎNGERUL NEGRU: Copiii tăi, cei născuţi „între fecale şi
urină”...

SCRIBUL II (în şoaptă): Va spune Domnul prin gura Sfîntu-
lui Augustin în secolul IV după Iisus...

SCRIBUL I (acelaşi joc ca mai sus): Îîîî!
ÎNGERUL NEGRU (hăhăindu-se şi bătîndu-se cu palmele

peste coapse): Părinţii mănîncă aguridă, iar copiilor li se strepezesc
dinţii...

BIBILOTECARUL I (la un semn al Domnului, citeşte de pe o
foaie): Tu, Eva, vei toarce in şi cînepă pînă-ţi va ţîşni sîngele din de-
gete... vei naşte şi într-o cocină sau într-un staul de vite... vei muri
la naştere de septicemie... vei fi arsă pe rug ca vrăjitoare... vei ră-
mîne fără soţ din cauza ciumei... sau a războiului... vei fi gazată...
comuniştii îţi vor lua pămîntul... te vor batjocori soldaţii din Irak, din
Afganistan, din Osetia, din Kosovo... vei trece prin chinurile divor-
ţului... te vei prostitua ca să-ţi cîştigi pîinea zilnică... te va abuza pro-
priul părinte în timp ce mama va spune: „dar e tatăl tău!”... vei fi
urîtă de soră pentru că eşti mai frumoasă şi mai deşteaptă... vei su-
porta sexul ca tortură... te va durea burta şi o să curgă sîngele din
tine... vei avea mîinile veşnic roşii, picioarele umflate de varice şi
sînii atîrnînd, ca nişte clopote moi, pînă la brîu... vei lucra pentru un
şef idiot sau cinic... 

EVA (îşi smulge părul din cap): Nu vreau să mai merg din-
colo, pe Pămîntul blestemat!

DUMNEZEU (cu blîndeţe; replicile lui vor fi repetate întocmai
de Îngerul păzitor al Evei): Dar vei conduce şi imperii...

EVA (speriată): Tată, nu, e peste puterile mele! Eu vreau
viaţa simplă din Eden!
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ÎNGERUL I (trist): Raiul e numai pentru cei curaţi în duh –
numai ei pot vedea şi simţi Împărăţia lui Dumnezeu, care înseamnă
plăcerea pe care-o găseşti în munca ta, în lucrul bine făcut, în mîn-
gîierea Soarelui şi a ploii, în dulceaţa şi parfumul unui fruct, în fru-
museţea nopţii şi a cîntecului de păsări...

ÎNGERUL II: Şi să ţii departe de tine lăcomia, minciuna, cîş-
tigul necinstit, vanitatea...

DUMNEZEU: Da, Raiul e pentru cei capabili să primească în
ei bucuriile simple, la îndemînă... Dar tu ai vrut să vezi ce e dincolo
de ele. (cu amărăciune) Le-ai pierdut, ai pierdut simplitatea, copil ne-
fericit!

EVA: Doamne...
DUMNEZEU (continuînd): Consolează-te, Hava, tu vei mai

fi şi o femeie vestită pentru frumuseţea ei... şi Ioana D’Arc, şi mare
gimnastă, şi nevastă de colonel, şi şefă de Parlament... vei lua şi Pre-
miul Nobel pentru prepararea radiului pur... vei fi şi Regina aerului,
şi mamă eroină... şi o cîntăreaţă celebră, şi o mare poetă iubită de
toţi... şi vei fi şi sanctificată pentru alinarea suferinţelor a milioane
de oameni, fiindcă din asta se va hrăni sufletul tău...

ÎNGERUL NEGRU: He-he-he, „mare poetă”! Vei vedea mata
cu ce preţ se obţine asta şi ce te mai aşteaptă!

ADAM: Dar uite ce spune Tatăl, diavole, poezia şi muzica
vor alina şi ele suferinţele a milioane de oameni...

BIBLIOTECARUL II (citind de pe o foaie, către Adam): Adam,
tu... 

ADAM: Ştiu: mă voi înmulţi ca frunza şi ca iarba, umplînd
pămîntul cu seminţia mea... voi îmblînzi lupul şi porcul sălbatic şi
alte fiare ale pămîntului... voi merge la vînătoare şi pescuit... 

BIBLIOTECARUL II: ...vei muri de ciumă... vei fi tras pe
roată... îţi vei pierde picioarele... vei omorî milioane de oameni... vei
muri de orga lui Stalin... vei fugi prin codri ca să scapi de înrolare şi
de colectivizare... vei fi înşelat de nevastă... vei face cancer la sto-
mac... vei avea Sida... te vei arunca pe fereastră de la etajul 120 din
Turnurile Gemene... vei vota mincinos... vei putrezi într-o puşcărie
politică...

ADAM (gemînd de groază): Fie-ţi milă, Tată...
DUMNEZEU (cu blîndeţe; replicile lui vor fi repetate întocmai

de Îngerul păzitor al lui Adam): Dar vei crea şi o religie... vei scrie şi
Iliada şi Odiseea... vei fi şi un împărat care va cuceri şi civiliza lumea...
vei ridica catedrala Notre Dame... vei crea o muzică divină... vei avea
cea mai minunată, tragică şi celebră iubire... vei face să lăcrimeze
milioane de adolescenţi cu piesa „Romeo şi Julieta”... vei descoperi
şi leacul tuberculozei sau efectele radiaţiilor...

ADAM: ...şi voi pieri şi în flăcări, Doamne, salvînd viaţa al-
tcuiva...

DUMNEZEU: „Un om care salvează o viaţă salvează uni-
versul întreg!”

SCRIBUL I (în şoaptă): Se va spune în Talmud!
ADAM (disperat): ...şi voi sta şi nepăsător cînd alţii vor fi la-

pidaţi moral în faţa mea!
DUMNEZEU: „Tot ce-i trebuie Răului e ca oamenii buni să

nu facă nimic”!
SCRIBUL II (în şoaptă): Va zice Domnul prin gura unuia, Ed-

mund Burke, în secolul XVIII după Iisus!
ADAM (excedat): Îngrozitor! De ce nu spun ei nimic din

inima lor, din mintea şi sufletul lor? De ce vorbesc toţi numai în ci-
tate, numai cu vorbele altora? „Dreptatea nu este o funcţie a pute-
rii, ci raza bunătăţii salva  toare”! „Un om care salvează o viaţă

salvează universul întreg!” „Tot ce-i trebuie răului e ca oamenii buni
să nu facă nimic”! 

ÎNGERUL II: Apa, Soarele, Luna, iarba, florile, fructele, ani-
malele, toate-toate-toate sînt cuvintele Domnului... Şi noi, îngerii...
Şi voi doi, tu şi Eva, sînteţi tot Cuvintele Sale!

DUMNEZEU: Nu sînt vorbele altora, sînt vorbele Mele, Eu
le voi pune în gura acelora! Tot ce a fost şi va fi spus de geniile pă-
mînteşti e de la Mine, vorbele lor sînt Spirit şi Spiritul sînt EU!

ÎNGERUL NEGRU (răutăcios): Ahaha, să te ţii, frăţioare! De-
ai şti cum au sfîrşit mai toate geniile astea cu minte multă şi multă
imaginaţie!

SCRIBUL I (oftînd): Cei cu prea multă minte suferă infinit.
Doar unii dintre ei, înţelegînd deşertăciunea lumii, renunţă la vani-
tate şi astfel au acces şi la bucuriile simple, mereu la îndemînă: lu-
mina soarelui, cîntecul păsărilor, tremurul frunzelor...

ADAM: Dar, Doamne, Tu eşti un... spirit gelos, şi răzbună-
tor, şi dictatorial, pentru că eşti foarte singur... La ce bun, dacă vor-
bele astea nu mă mîngîie? Dacă ele-mi par false ?! Sînt nişte cîrje de
care te sprijini ca să ne acuzi! Eşti infirm, Tată al meu! 

ÎNGERUL PĂZITOR al lui Adam: Iartă-l, Mărite, că nu ştie ce
spune!

ADAM: Şi de ce vorbeşti şi Tu, Doamne, numai în porunci
şi interdicţii? Uite (arată cu braţele în jurul lui): NU CĂLCAŢI IARBA!
PĂSTRAŢI ORDINEA ŞI CURĂŢENIA! NU PUNEŢI ÎNTREBĂRI! NU FA-
CEŢI FOC ÎN PĂDURE! NU DAŢI MÎNCARE LA ANIMALE! NU RUPEŢI
FLORILE! NU FURAŢI! NU RÎVNIŢI BUNUL ALTUIA! NU COMITEŢI PA-
RICID! DUMNEZEU E STĂPÎNUL UNIVERSULUI! DUMNEZEU E IUBIRE!
FUGIŢI DE PĂCAT! NU HULIŢI! 

DUMNEZEU: Ca să vă ajut să vă înfrînaţi. Numai înfrînarea
poate să-ţi arate adevărata faţă a ta şi a lucrurilor! Numai înfrînarea
şi supunerea! Iar înfrînarea şi supunerea se obţin numai prin rugă-
ciune spusă cu toată credinţa! 

ÎNGERUL I (enervat, către Adam): „Dumnezeu este mare în
puterea Lui; cine ar putea să înveţe pe alţii ca El? Cine îi cere soco-
teală de căile Lui şi cine îndrăzneşte să-i spună: «Faci rău»? Iată ce
mare e Dumnezeu, dar noi nu-L putem pricepe”!

ADAM: Eu îi spun: „Faci rău! Faci rău!”. Numai eu am în-
dreptăţirea dată chiar de El! Fiindcă El fără om nu există! Mie mi-a
dat cuvîntul şi gîndul! Ar putea oare necuvîntătoarele să-L judece,
ele, care nu gîndesc? Aţi putea voi, îngerii, să-L judecaţi, cînd voi sîn-
teţi numai blîndeţe şi supunere? Supunere oarbă?

ÎNGERUL II (ascunzîndu-şi, înspăimîntat, faţa în palme): Vai
ţie, revoltatule! Eşti condamnat pe viaţă!

ADAM: Dar sînt revoltat cu dreptate! Ne-a spus că e numai
iubire şi numai iertare!

ÎNGERUL I: Toţi revoltaţii, indiferent dacă sînt cu dreptate
sau cu nedreptate, vor fi condamnaţi pînă la urmă! Fie de Domnul,
fie de oameni! 

ÎNGERUL II: Şi toţi cei care gîndesc cu mintea lor şi au prea
multă imaginaţie, neajungîndu-le mintea şi imaginaţia Domnului,
vor fi condamnaţi pe viaţă!

ADAM: Şi, mă rog, de unde vine mintea?!
ÎNGERUL II: Mintea vine de la Domnul, ca să putem, de-

osebind binele de rău, să alegem binele. 
ADAM: Atunci de ce sînt pedepsiţi cei cu minte şi imagina-

ţie multă? Doar am aflat azi că prin gura geniilor vorbeşte tot Tatăl. 
ÎNGERUL II: Mai întîi, fiindcă nimeni nu rămîne nesmintit

cînd coboară în el fie harul Domnului, fie întunericul Celui rău.
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ÎNGERUL I: Oamenii sînt întermediari între Domnul şi Cel
rău. Şi nişte unelte: depinde numai de voinţa lor ale cui unelte vor
fi. 

ÎNGERUL II: Şi nu rămîne nesmintit pentru că, fie genii, fie
de rînd, oamenii sînt slabi. Apoi pentru că toţi cei cu prea multă
minte şi imaginaţie sînt nesupuşi, plini de orgoliu, iar pe pămînt sînt
judecaţi mai întîi de semenii lor...

ÎNGERUL I: Că numai aici, în Eden, poţi vedea direct faţa
Domnului. Pe pămînt, nu. Numai aici poţi vorbi direct cu El. Pe pă-
mînt, pentru a-i auzi glasul trebuie să-ţi lipeşti urechea de inima ta
în linişte multă. Şi nu găseşti linişte multă fără mare sacrificiu de
sine...

ADAM (foarte tulburat, revelaţie): Dar mie îmi vor lipsi faţa
şi glasul Tău, Mărite! Nu vreau să plec de aici! Mai dă-ne o şansă!

EVA (plîngînd): Şi mie îmi va fi dor de faţa şi glasul Tău! Ori-
cine cade în greşeală are dreptul la încă o şansă!

ÎNGERUL NEGRU: Mata, doamnă, te crezi Sfîntul Callistus?
Ai făcut ceva să meriţi asta? Aud?

ADAM (cu dispreţ): Neam prost! 
DUMNEZEU: Spuneţi că mai vreţi o şansă... Bine. Îndată Lu-

minătorul de zi apune. Voi doi veţi merge în Grădină şi vă veţi pe-
trece timpul singuri în ea. Pînă mîine la ora la care am început
Judecata, cînd vă veţi întoarce şi ne veţi povesti cum v-a fost în Rai
fără aşternuturile voastre obişnuite, fără mîncarea voastră obiş-
nuită, fără îngeri în preajmă. Am zis! 

SScceennaa  IIII

AAcceellaaşşii  ddeeccoorr,,  ddooaarr  aauu  ddiissppăărruutt  lloozziinncciillee  şşii  ccuulloorriillee  ppaarr  mmuulltt
mmaaii  şştteerrssee..  AAcceelleeaaşşii  ppeerrssoonnaajjee,,  mmiinnuuss  ÎÎnnggeerruull  nneeggrruu  şşii  EEvvaa..

ADAM (abia sosit, obosit şi trist): Doamne, de ce s-au stins
culorile? Şi pancartele au dispărut...

DUMNEZEU: Interdicţiile sînt inutile pentru cei care nu cu-
nosc supunerea, vederea lor îi îndîrjeşte şi mai tare... Ei, cum a fost,
Adam? 

ADAM: Ca într-un vis rău.
DUMNEZEU: Unde e Eva?
ADAM: Nu ştiu, Doamne... Eram foarte supăraţi şi...

DUMNEZEU: Nu v-a liniştit vederea Grădinii cu pomii plini de
roade, cu iarba verde, cu florile, cu cîntecele păsărilor?

ADAM: Nu am văzut cu ochii mai nimic, Doamne... Şi nici
cîntecul păsărilor nu l-am auzit... Ne-am certat tot timpul...

DDee  ppee  aalleeee  vviinnee  EEvvaa,,  oobboossiittăă,,  ccuu  ppăărruull  îînn  ddeezzoorrddiinnee..  SSee  aaşşeeaazzăă
ppee  ppiiaattrraa  eeii..    

DUMNEZEU: Ai întîrziat, copila mea!
EVA (pierdută): M-am rătăcit, Tată ceresc... Eu cu Adam am

început să ne certăm după ce am plecat de aici... 
ADAM: Şi ne-am tot certat mergînd... Cînd ni s-a făcut

foame, eu am cules nişte mere iar ea... O, mi le-a lăsat mie pe cele
mai mici şi mai acre... 

EVA: Pentru că muream de foame, nu pentru că nu te-aş
iubi... 

ADAM: Dar ce vorbe aspre mi-ai spus cînd am observat
asta!

EVA: Iartă-mă, eram atît de obosită!
ADAM: Te iert, desigur, te-am iertat de atunci...
EVA: Dar asta n-a fost tot: cînd am ajuns sub stejarul lui,

ne-am împins care să ia cel mai bun loc de dormit...
ADAM: Partea de pămînt de la poale care a stat toată ziua

la soare era mai caldă. I-am propus să dormim amîndoi acolo, însă
n-a vrut. 

EVA: Mă certase, cum să dorm lîngă el?
ADAM: Da, Doamne, ne-am spus multe vorbe grele după

ce-am plecat de aici... Şi în puterea nopţii Eva a plecat de una sin-
gură prin grădină. M-am dus s-o caut, n-am dat de ea, m-am întors
sub stejar şi m-am culcat...

EVA: M-am ascuns în adîncul grădinii... 
DUMNEZEU: Unde nu aveai voie să mergi...
EVA: Şi am fost hăituită de fiare pe care pînă acum nu le-

am văzut aici. Parcă eram într-un vis rău! M-am căţărat într-un
copac ca să scap de ele şi am stat acolo pînă au plecat şi atunci am
coborît... Doamne, ce frică mi-a fost!... 

DUMNEZEU: Dar ai supravieţuit, Grădina te-a apărat!
EVA: Nimic nu mai semăna cu ce ştiam eu despre ea, totul

părea cenuşiu, ponosit, veşted în lumina lunii... Şi atît de rece! Cît de
frig mi-a fost! Iar cînd am vrut să mai iau fructe din pomi nu mai
erau nicăieri... 

DUMNEZEU: Toate sînt la fel şi la locul lor în Grădină, dar
tu nu le mai poţi vedea... 

EVA (îngrozită): Eu nu le mai pot vedea!
DUMNEZEU: Nu mai ai ochi pentru ele...
EVA: De ce nu mi-ai răspuns, Doamne? Astă-noapte Te-am

strigat pe Tine, l-am strigat pe Adam, dar nu m-aţi auzit! În schimb...
(hohotind de plîns şi vorbind  neinteligibil)

DUMNEZEU: Claritatea este frumoasă!
SCRIBUL II (către SCRIBUL I, care notează conştiincios): Va

zice Domnul prin gura unuia, Jaspers, în secolul XX...
EVA: În schimb, m-a auzit Îngerul negru! (se repede în bra-

ţele lui Adam) M-a batjocorit! Acum sînt prihănită... 
DUMNEZEU (mînios, cu voce de tunet): Unde eşti, fiu al în-

tunericului?
ÎNGERUL NEGRU (furişîndu-se la locul lui): Aici sînt!
ADAM şi EVA: Ticălosule!
DUMNEZEU: Blestemat fii în veci să nu mai poţi citi nimic,

nimic! Nici măcar semnele ploii! (obosit) FINIT CORONAT OPUS! (în-
torcîndu-se către Eva): Spune mai departe, copilule!

EVA: Iar azi, pe lumină, am adormit la întîmplare, apoi mi-
a trebuit mult să găsesc drumul pînă aici. Nu mai recunoşeam că-
rările... Doamne, Te rog, vreau viaţa mea liniştită şi senină de
dinainte!

DUMNEZEU: De dinainte?
EVA: De dinaintea curiozităţii mele nesăbuite!
DUMNEZEU: Tu ai ales să asculţi de ea... Orice alegere e un

drum. Ai făcut alegerea greşită, mai devreme sau mai tîrziu drumul
se va înfunda. Ai făcut alegerea bună, drumul te poartă singur.

EVA: Dar Ţi-am mai spus, Tată al meu: Tu m-ai învăţat să
mă rog de Tine „Luminează-a noastră minte!”. Nu e drept! 

SCRIBUL I: „Îţi voi răspunde că aici nu ai dreptate, căci
Dumnezeu este mai mare decît omul. Vrei dar să te cerţi cu El, pen-
tru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui?... Oare după părerea
ta va face Dumnezeu dreptatea?”
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EVA: Şi de ce ai blestemat pămîntul, pe care înainte am
vrut atît de mult să-l cunosc? De ce? Nu vreau să plec pe un pămînt
blestemat de Tine! În grădină e casa mea! Aici m-am născut! Nu
vreau să plec în surghiun!

DUMNEZEU (trist): Nu e după vrerea ta! Iar acum nu mai e
nici după vrerea mea... Nu mai puteţi fi ca înainte. 

EVA: Nu vreau! Nu vreau pe pămînt cu lupul şi rechinul, cu
porcul sălbatic şi alte fiare dăunătoare, vreau aici, cu mierla, şi po-
rumbeii, şi privighetoarea, cu căprioara cea sfioasă, cu calul cel cu-
minte, cu iepurele cel sperios, cu iarba, şi florile, şi lacul nostru
albastru...

INGERUL NEGRU (sarcastic): Tu vrei cu Po-he-zia!... Las’ că
sînt şi pe pămînt de-alde astea, căprioare, cai, iarbă şi flori pe lîngă
lupi, porci, oi (face ca lupul, ca porcul)! O să miroşi nu a mirt şi tă-
mîie, ci a oaie şi a porc cîtu-i ziulica de lungă!

DUMNEZEU: Dacă voiai de-adevăratelea, îmi ascultai po-
runca...

EVA: Doamne, n-am ştiut... (arătînd, acuzator, către Îngerul
negru) El! El! Îngerul negru e vinovat, el mi-a spus că nu voi muri dacă
intru în Bibliotecă! 

DUMNEZEU: De ce l-ai crezut pe el şi nu pe Mine?
EVA (bănuitoare, acuzatoare): Şi Tu, TU, Doamne, l-ai pus să-

mi spună asta! Tu ai ştiut că voi cădea în ispită! De ce ai făcut asta?
De ce m-ai dus prin el în ispită? 

ÎNGERUL PĂZITOR al Evei: Iart-o, Mărite, că nu ştie ce
spune!

DUMNEZEU: Vai, copila mea! Cum să te duc eu în ispită?
EVA: Păi nu stă scris în rugăciunea către Tine pe care ai dic-

tat-o Scribilor: „Şi nu ne duce pe noi în ispită”?
DUMNEZEU: Tu n-ai înţeles. Iar dacă n-ai înţeles, nici n-ai în-

trebat! Acolo era vorba despre ruga să capeţi puterea de a rezista
răului, tentaţiei lui. Tu n-ai rezistat, ai cedat ispitei, curiozităţii
tale, deşi Eu te-am ajutat prin interzicere directă, explicită. Trebuia
să mă asculţi pe Mine, nu pe Îngerul negru! Ai greşit şi cale de în-
toarcere nu mai există, oricît ai vrea, fiindcă tu nu mai eşti cum
erai. Nu mai sînteţi amîndoi cum eraţi. Nu eu vă exilez din Rai, ci
trufia voastră, nesupunerea şi minciunile voastre. Raiul e Spirit şi
el, o stare de spirit...

ADAM (o îmbrăţişează strîns pe Eva care plînge fără istov; către
Dumnezeu): Eşti nemilos, eşti crud ca o fiară, Tată al nostru! Eşti ne-
drept! De ce nu ne vorbeşti, Doamne, cu iubire, din inimă, ca un
tată? Credeam că ne iubeşti, că îi iubeşti pe cei vii, ca mine şi ca Eva!
Oare tu îi iubeşti numai pe cei morţi, cum sînt Îngerii?

ÎNGERUL I (psalmodiind): „Les morts sont plus nombreux
que les vivants! Les vivants sont rares”! 

SCRIBUL II (şoptit): Va spune Domnul prin gura unuia,
Eugen Ionescu, în secolul XX după Iisus! (tare) „Pe Cel Atotputernic
nu-l putem ajunge, căci este mare în tărie, dar dreptul şi dreptatea
deplină El nu le frînge. De aceea oamenii trebuie să se teamă de El!”

EVA: Ai dreptate, Doamne. Acum sînt atît de urîtă şi de
murdara...! Mă simt ca o fîntînă pustie... Abia acum înţeleg că locul
meu nu mai e în Paradis!

ADAM (către Eva): Nu eşti urîtă, iubita mea, nici murdara.
Nu tu eşti de vină! Nu tu ai decis! Nu tu ai ales! Şi nu eşti ca o fîntînă
pustie, vom umple pămîntul cu copiii noştri, vom da un chip lumii...
Şi vom face din universul numit cu spaimă DINCOLO, din Pămîntul
blestemat, un loc unde nu doar oroarea şi crima există, ci şi bucu-

ria, armonia. Un loc unde nu doar dăunătorii trăiesc, ci şi cei care
construiesc, încheagă! 

EVA: Vom trăi, da... (se uită cu iubire unul la altul, dar inca-
pabili să mai articuleze vreun cuvînt)

ÎNGERUL NEGRU: Porumbeii încă nu ştiu limba amorului,
he-he!

ÎNGERUL PĂZITOR AL LUI ADAM (suflîndu-i lui Adam, care
repetă după el, cu credinţă adîncă): „Toate dezmierdările tale sînt mai
bune decît vinul... Ce frumoasă eşti, iubito, uite ce frumoasă eşti,
cu ochii tăi de porumbiţă!” 

ÎNGERUL PĂZITOR AL EVEI (suflîndu-i Evei, care repetă după
el, cu credinţă adîncă): „Ce frumos eşti, preaiubitule, ce plăcut eşti!”

ÎNGERUL PĂZITOR AL LUI ADAM (suflîndu-i lui Adam): „Ce
frumoasă eşti, iubito, ce frumoasă eşti. Părul tău este ca o turmă
de capre, poposită pe coama muntelui Galaad. Dinţii tăi sînt ca o
turmă de oi tunse, care ies din scăldătoare. Gura ta este ca un fir de
cîrmîz, obrazul tău este ca o jumătate de rodie. Gîtul tău este ca tur-
nul lui David, zidit ca să fie o casă de arme. Amîndouă ţîţele tale sînt
ca doi pui de cerbi, ca gemenii unei căprioare, cari pasc între crini.
Pînă se răcoreşte ziua şi pînă fug umbrele voi veni la tine, munte de
mir, şi la tine, deal de tămîie. Eşti frumoasă de tot, iubito, şi n-ai nici
un cusur. Eşti o grădină închisă, soro, mireaso, un izvor închis, o fîn-
tînă pecetluită!”

ÎNGERUL PĂZITOR AL EVEI (suflîndu-i Evei): „Vino, iubitule,
haide să ieşim pe cîmp, să mînem noaptea în sate! Dis-de-
dimineaţă ne vom duce la vii să vedem dacă a înmugurit via, dacă
s-a deschis floarea şi dacă au înflo rit rodiile. Acolo îţi voi da dragos-
tea mea”.

DUMNEZEU: E timpul! Hai, Blestematule!
ÎNGERUL NEGRU: La ordin! (îi ridică de pe pietre pe cei doi) 
DUMNEZEU (obosit, către Adam şi Eva): În preajma voastră,

doar să le ascultaţi vocile, vor fi mereu trimişii mei, îngerii voştri  pă-
zitori. Dar, înainte de ei, graţie iubirii dintre voi, veţi fi unul pentru
celălalt îngerul păzitor. Numai aşa veţi rezista DINCOLO.

ADAM: Iar Tu, TU, vei rămîne singur! Închis în inima şi în
ştiinţa şi în atotpu ter nicia şi în Raţiunea Ta! Şi vei suferi, chiar dacă
eşti singurul matur din univers şi nu pui preţ pe simţăminte! Iar
dacă nu vei suferi, măcar îţi va fi dor... Da, îţi va fi dor, o, ce dor îţi
va fi de noi, de făpturile mîinilor tale! Cele slabe şi cu simţăminte! (o
ia de mînă pe Eva)

DUMNEZEU (îmbrăţişîndu-i): Sînteţi nişte copii şi a venit
vremea să vă asumaţi greşelile şi alegerile. A venit vremea să creş-
teţi, fiindcă pe pămînt vă aşteaptă multe lucruri necunoscute şi ne-
cuprinse acum de imaginaţia voastră. Iar Eu, dragul Meu Adam, Eu
nu voi rămîne singur. Dacă mă veţi primi, voi fi cu voi. Fiindcă unde
e construcţie, adevăr şi iubire sînt şi Eu.

SScceennaa  ssee  îînnttuunneeccăă  ttrreeppttaatt,,  ppîînnăă  ssee  ffaaccee  îînnttuunneerriicc  ddeepplliinn..
NNuummaaii  DDuummnneezzeeuu  rrăămmîînnee  lluummiinnaatt,,  ddiinn  ccee  îînn  ccee  mmaaii  ttaarree,,  ppîînnăă  ddeevviinnee  oo
ppaattăă  oorrbbiittooaarree..  CCoorr  ddee  îînnggeerrii  ccîînnttîînndd  ssllaavvaa  lluuii..  

MMaarriiaannaa  CCooddrruuţţ,,  22001111..  22001199..

NNoottăă::

În această piesă am folosit citate din Geneză, Cartea lui Iov, Cîntarea cîntărilor,

din operele unor scriitori şi filozofi români şi străini. 
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O admirabilă unitate de metodă și procedură străbate
toate cele unsprezece volume de poeme ale lui Ion Pop, de la Pro-
puneri-le pentru o fîntînă din 1966 pînă la recenta Listă de așteptare
(Editura Limes, Florești-Cluj, 2019). În toate, nu fără modulaţii preg-
nante și nu fără schimbări de atmosferă tematică și atitudinală, Ion
Pop suprapune un scenariu simbolic peste reale (inclusiv peste bio-
grafice, ale căror incidente sînt tot mai frecvente ca pretext de pro-
cesare), fie ridicînd secvenţele de imediate la un cifru simbolic, fie
coborînd un cod simbolic în imanenţele aparent informe. Sînt ni-
vele care comunică la el spontan și substanţial, fiecare notaţie stîr-
nind pe loc ecoul unei conotaţii.  Simplele notaţii, de la care
pornește ca de la ”un prag necesar al realului”, reverberează în sem-
nificaţii simbolice și invocă instantaneu simbolul sau, dimpotrivă,
simbolul ca punct originar al poemului se poartă deasupra textului
precum duhul sfînt deasupra apelor. E o manieră de concretizare a
simbolicelor care seamănă întru totul cu ceea ce înţelege Giorgio
Agamben prin ”profanare” – recuperare a sacrelor prin infuzia lor în
laice, secularizarea celor de care am fost rupţi. Nu neapărat de
”sacre” e vorba în poemele lui Ion Pop (deși nici acestea nu lipsesc,
ba chiar au prins consistenţă și frecvenţă), cît de demnitatea de a
semnifica și de a invela un simbol. Indiferent cît de (premeditat) ba-
nale, umile ori chiar ”compromiţătoare”, secvenţele de cotidian tri-
mit la o ordine de ideale, ca și cum realele ar avea drept vocaţie
fundamentală tocmai semnificarea. În acest mod, lumea lui Ion Pop,
oricît de sceptic tratată, e una plină de sens. Adevărat, Ion Pop e și
un militant pentru sens (poate chiar Sens) și pentru poezia ca res-
ponsabilitate, pentru poezia existenţialelor, dar și unde scepticis-
mul său capătă nuanţe de deprimare realele imediate nu-și pierd
din potenţialul de reverberaţie. Maxima acestor suprapuneri de sce-
narii, a acestor ”profanări”, e atinsă aici în psalmul narativizat (ca-
drul de naraţie garantează un spor de autenticitate și Ion Pop
construiește tot mereu naraţiuni-parabole) intitulat Înlocuirea, unde
propria biografie, pornită din punctul unei căderi, se cristifică fără
nici o emfază. Un vertij al morţii (pe lista de așteptare a acesteia s-
a înscris Ion Pop, cu senitătate și cu un fior de detașare de sine) de-
clanșează rememorarea întregului său scenariu biografic iar acesta
se cristoformizează de la sine: ”Bănuieli aveam mai de mult,/ de la
un timp, parcă nu-mi mai simţeam tălpile,/ ceva era ca de ciment
rece, altceva se tot sfărîma,/ călcam pe nisipuri mișcătoare/...// Te
vedeam, Marie, smerită în faţa Arhanghelului,/ cu un spic în mînă în
loc de crin, -/ Cineva din văzduh o va fi vestit și pe mama,/ pe cînd
strîngea, ostenită, fînul în miez de vară,/ că va naște Prunc, și a năs-
cut, -/ nu l-a pus în ieslea din grajd,/ dar tot pe-o saltea de paie a
scos acela întîiul ţipăt,/ salutînd Soarele./ Poiata nu era departe to-
tuși,/ dobitoacele blînde rumegau tot fînul de odinioară/...// Aș
putea continua încă mult și bine,/ de pildă, cum am intrat eu în Ce-

tate,/ nu pe asin, ci cu trenul de clasa a doua” etc. etc. Referinţele bi-
blice presărate în punctele nodale, citatele asumate și inserate în
partitura narativă a acestei biografii care parcurge simultan cristifi-
carea și descompunerea în materii nu fac însă paradă, ci abia sem-
nalizează speranţa în salvare: ”Poate voi și Auzi”. E o pietate laică și
timidă, aș zice, în așteptările lui Ion Pop, nu una ofensivă și insis-
tentă, cicălitoare.

Această artă a reverberaţiilor simbolice și a contactelor in-
stantanee între reale și simboluri e chiar poetica lui Ion Pop. Orice
element devine un punct de explozie simbolică iar acestei desfășu-
rări în lanţ poetul îi asigură un cadru de lejeritate narativă și con-
templativă care se dovedește, de fapt, un cadru pur hermeneutic,
speculativ. Simpla cădere a nucilor din Între două căderi de nuci se
transformă într-o expediţie exegetică, pe de o parte, și într-un pe-
lerinaj spre clipa finală, pe de altă parte. Împletirea celor două fire
– unul anamnetic și ”hermeneutic” iar celălalt melancolic și ilumi-
nat – e soluţia cea mai frecventă în această listă de pelerin care
așteaptă cu îndoială și cutremur rezoluţia definitivă. Dies irae stră-
bate tot mereu prin melancolia existenţială, aducînd odată cu fiorul
ei vîrtejuri expresioniste: ”De-a dreapta, de-a stînga Cui/ vei fi che-
mat în acea Zi, în Noaptea aceea,/ ce palmă grea o să-ţi sfarme,/ sub
bătăi de ultime tobe,/ dinţii din gură, ce degete transparente/ îţi vor
netezi obrazul zbîrcit – aruncîndu-te/ în frescă ori în gunoaiele ve-
șnice?” etc. Între această spaimă și o timidă speranţă se consumă
așteptarea lui Ion Pop, cu anticipaţii senine ale contopirii în ele-
mente: ”Doamne, încep să aud cu pămînt/ și de-atîta ploaie căzută
în orbite/ îmi pare că văd cu apă./ Cineva din vînt/ ar vrea, parcă, să
mă respire./ Iar dacă mai arde mult soarele,/ s-ar putea să mă
aprind/ și să ard ca o flacără” (Lista de așteptare). Așteptarea e un ri-
tual de înseninare și asta se vede și din felul în care simbolurile,
chiar dacă sună fatidic ori au conotaţii entropice, sînt neutralizate
sau chiar reabilitate, întoarse spre o faţă pozitivă: ”O stranie slăbi-
ciune face/ ca acum, cînd curăţ un măr,/ să mă înduioșeze pe loc/
soarta viermelui ce l-a ros.//...// Mi-am adus aminte după aceea/ că
există totuși/ și o luminiţă la capătul tunelului/ și că tot jegul ăsta n-
a fost, pînă la urmă,/ decît o rampă de lansare/ pentru zborul curat
în lumina lină.//...// Lin, lin, lin,/ în acea curată/ lumină lină” (Cu-
răţind un măr). Un sens de hieratizare și spiritualizare capătă moar-
tea în viziunea lui Ion Pop; un sens de integrare în Ordinea pe care
o apără chiar și împotriva poeţilor care o neagă, nu doar a lumii tot
mai detracate. Cu îngrijorare senină privește Ion Pop lumea și pe
sine (afară de momentele în care cea dintîi îl irită și-i aduce versul
spre flama sarcastică). Lista de așteptare e cea mai senină contem-
plaţie a morţii care se apropie. O asemenea seninătate se mai gă-
sește doar în convorbirile de pe patul morţii ale lui Marin Sorescu.

A XI-a elegie 

Despre
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Critică literară

EEffeeccttuull  ddee  iirreeaalliittaattee

Nu mi-a luat mult timp să-mi explic senzaţia de stranie-
tate pe care am avut-o parcurgând paginile Falsului tratat de mani-
pulare al Anei Blandiana (Editura Humanitas, 2013, 2019): ea vine
din efectul de irealitate. Cum au fost anii de dinainte și de după de
1989? Cu s-a putut trăi în uriașul lagăr comunist? Care sunt ascun-
sele pârghii, pompe și pistoane pe care trebuie ca cineva să le fi pus
în mișcare pentru a suporta frigul, foamea, teroarea, depersonali-
zarea? Cum se întâmplă, ca scriitor și persoană publică, să vezi di-
soluţia – în sistem, metodic – a ce ești și simţi? Și, mai apoi, să
conștientizezi că noul regim este un și mai încăpător stomac, acid și
insensibil, în care sunt descompuse – în identice elementare – idea-
lurile ori naivităţile revoluţionare? Asupra unei încercări de răspuns
la aceste întrebări se insistă în cartea de memorii a Anei Blandiana.
De altfel, scriitoarea refuză – din cochetărie ori modestie – să-și nu-
mească paginile în acest fel, poate pentru că o așa limitare concep-
tuală ar orienta prea brutal lectura. În câteva rânduri, eu însămi am
uitat că nu fac lectura unui postkafkian, că nu sunt înaintea unei
distopice Black Mirror și că nu e vorba despre metafore și alegorii, iar
aceste volute pe care cartea Anei Blandiana le deschide, multiplele
clape pe care le apasă – cu funcţie de alarmă, dizarmonică – pot con-
stitui câteva dintre reușitele clare ale volumului. Desigur, nu mă pot
nici măguli cu o desăvârșit inocentă lectură: în timpuri deșănţate
ca ale noastre, sunt inerente rememorările, anticipările, analogiile,
punerile în balanţă la capătul cărora descoperi că adevărul – chiar
personal, pentru că nu mai poţi avea iluzia unui adevăr istoric livrat
pe șleau – este cu adevărat un interdict ontologic.

„Încercarea de a înţelege”, mărturisită de scriitoare în cu-
vântul înainte intitulat Biografia unei obsesii, vizează jumătatea de
veac care a fost jertfită unui timp și unui tipar comportamental, fun-
cţionalităţii  ireproșabile a unui aparat represiv, mecanismului con-
tagios al terorii, minciunii generalizate și disponibilităţii tuturor de
a o accepta ca atare (de aici, firește, titlul acestor pagini). Accentul
cel mai apăsat este însă, realizat printr-un abil trompe l’œil, asupra
unui prezent-viitor lipsit de orice iluzii: nu, nimic din ce am crezut că
s-ar fi sfârșit odată cu prăbușirea de facto a regimului comunist nu
a luat sfârșit – și abia aceasta-mi pare cu atât mai primejdios, fap-
tul că nu mai știm ce ni se întâmplă, nu mai avem nici răbdarea, nici
perspicacitatea de a înţelege. Fabricarea anticorpilor nu se poate
stimula decât în măsura în care se identifică patogenia, iar noi, cei
ai prezentului, nu numai că nu știm că avem de dus o luptă, dar nici
măcar nu conștientizăm existenţa vreunei ameninţări. Represiunea
de astăzi este multiformă, subtilă, insidioasă, nu urmează conturul
distinct al tancului sau al pumnului torţionarului, nici al ochiului vi-
gilent al securistului și nici al paginii de delaţiune. De aceea, cartea
Anei Blandiana se alcătuiește ca un avertisment, mai ales în măsura

în care încerci – de jucat în unul, în trei, în câte câţi vrei! –, dim-
preună cu scriitoarea, să dai un răspuns întrebării pe care o formu-
lează: „...cât din ceea ce am trăit este un rezultat al voinţei mele și
cât se datorează influenţelor, presiunilor și manipulărilor care s-au
exercitat asupra mea?”. Și continuă, la fel de neliniștitor: „nu mă
refer la faptul de a fi fost obligată să fac, mă refer și la faptul, infi-
nit mai grav, de a fi fost uneori convinsă să fac.”

Fals tratat de manipulare surprinde veritabile episoade su-
prarealiste al căror actor principal este Ana Blandiana, desigur, cu
deznodământ previzibil, de vreme ce nu ne putem delimita de ma-
nipularea pe care nu o recunoaștem și pe care nici ulterior nu am
catalogat-o astfel. Până urmă, toate formele de raportare la ceilalţi
(apropiaţi, media, administraţie, stat – totalitar sau democratic –,
sistem de legi și norme etc.) presupun intenţia manipulării, după
cum, cu experienţa unui soi de mysterium tremendum degradat, re-
cunoaște memoralista: „Dar câte alte momente au trecut prin mine
și m-au transformat fără măcar să le observ, uneori atât de subtil,
încât nu au lăsat nici o urmă vizibilă, insinuate în adâncul procese-
lor chimice?”. Mai mult decât atât, paginile sunt cu atât mai fasci-
nante cu cât intenţionează să realizeze un expozeu aproape
complet al tuturor etajelor biografice, mai ales că niciunul nu a fost
cruţat de o astfel de imixtiune maculatorie: arestarea tatălui și sen-
timentul inerent de vinovăţie că nu ar fi avut, copil de cinci ani, in-
teligenţa și luciditatea de a anticipa intenţiile anchetatorilor,
moartea violentă, prin autoincendiere accidentală, a tatălui (episod
speculat penibil după 1989, în timpurile sulfuroase ale Pieţei Uni-
versităţii și mineriadelor), imposibilitatea de a urma cursuri uni-
versitare ca fiică de deţinut politic, intenţia unui politruc de a o
îndepărta de bărbatul care avea să-i devină soţ pentru a nu-i peri-
clita acestuia viitorul promiţător cu trena ei de hibe, conflictele mes-
chine din interiorul breslei de scriitori, subteranele insalubre ale
juriilor literare, ebuliţia fiecărui volum publicat, păpușăria bizară a
interdicţiei de publicare, amânările înnebunitoare ale vizelor de
ieșire, macabrele relaxări ale strânsorilor în timpul episoadelor de
recunoaștere internaţională a meritelor, perdelele de fum ale zvo-
nurilor care-i justifică absenţa din paginile revistelor (a murit, a fost
omorâtă, urmărește să plece definitiv din ţară etc.), jocurile abe-
rante ale Securităţii, perplexitatea de a-ţi vedea numele invocat în
liste, prezidii și comitete de care nu ai habar și asupra cărora nu ţi-
ai dat consimţământul, operaţiunea sistematică, neurastenizantă
de obstrucţionare, de terfelire a numelui și de deturnare a intenţii-
lor, obstinaţia de a rămâne egal cu tine însuţi în orice împrejurare
a vieţii, même si ce n’est pas vrai.

Pe acest fundal halucinatoriu, se profilează, cu tușă sigură
și cu verb percutant, figurile patibulare ale Revoluţiei, Mefistofelii
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și pungașii, ticăloșii și îngenuncheaţii, fiecare cu adevărurile ori dramele proprii, coborâţi de pe blindate, din balcoane și din studiouri
de televiziune, din muzee ale comunismului și din istorii ale anonimilor. Se perindă, în episoade frisonante, Ion Iliescu, Silviu Bru-
can, Corneliu Coposu, Emil Constantinescu, Nicolae Manolescu, scriitori și scriitoare, ţărănci gureșe, bătrâni inimoși, vecini instru-
mentalizaţi de Securitate, aparatcici care au momente de inexplicabilă înţelegere și compasiune, copii care cântă, cu luni înainte de
Decembrie 1989, „Ceaușescu Anul Nou/ Îl va face în cavou”... Antagonizându-i puternic – fiindcă viaţa, ca și istoria, este făcută din
antiteze ireductibile –, Ana Blandiana creează un peisaj imund, unde binele este simplă figuraţie și în care puterea e în mâna unor
potentaţi al căror nume nu este niciodată cel aclamat. Nu întâmplător, undeva, scriitoarea amintește de regele indian Asoka (273
î.Hr.) care a înfiinţat societatea secretă a celor nouă înţelepţi care deţineau toată cunoașterea lumii, fiecare dintre ei fiind respon-
sabil cu un etaj al știinţei: primul dintre aceste domenii era cel al tehnicilor de propagandă și de manipulare a maselor, al acelor știi-
nţe omnipotente prin care, stăpânindu-se și orientându-se gândirea celor mulţi, putea fi guvernată lumea.

Simptomatică pentru societatea românească (pe care, în altă parte, o numește lasă-mă să te las) este (și) această nara-
ţiune însă care spune parcă prea multe despre noi și despre tarele noastre. Plasată într-unul dintre satele moromeţiene, acţiunea
surprinde aventura electorală a unui primar ales, cu o cadenţă de metronom, din patru în patru ani, de prin anii 80. Sigur, nu pen-

tru meritele de necontestat, după cum mărturie stă paragina ge-
neralizată, ci pentru abilitatea de a-i linguși pe cei sus-puși ori,
după caz, pe alegători. Îmbogăţit pe seama sărăcirii comunită-
ţii, primarul nu este iubit, dar este, paradoxal, votat într-o sus-
pectă unanimitate. Contracandidaţii sunt insignifianţi, stupizi,
ridicoli. Cândva, cum tocmai ieșise la pensie și se lăsa mânat de
un firesc simţ civic, își anunţă candidatura fostul director al șco-
lii, profesorul de matematică al atâtor generaţii de elevi, deveniţi
acum alegători, om respectat în faţa căruia actualul primar nu ar
fi avut nicio șansă. Are loc o dezbatere (da, chiar și simplele ale-
geri de la ţară au parte de binecuvântarea unei dezbateri di-
recte), profesorul vorbește calm, deschis, echilibrat, convingător,
ca și cum ar face o demonstraţie matematică, susţinut ici și colo
de ovaţiile sălii. În cele din urmă, primarul corupt și delăsător ia
cuvântul: „Dragi concetăţeni, l-aţi ascultat cu atenţie pe domnul
profesor și nu trebuie să vă spus eu că merită mai mult decât
mine să vă fie primar. Aplauzele voastre o dovedesc. Este un om
de o mare valoare și este o cinste pentru satul nostru că vom
avea un primar ca el. Este un om cinstit, un om care niciodată
nu a călcat legea și, dacă va depinde de el, nu va îngădui nici al-
tora să o calce. Eu numai un lucru vreai să vă spun și numai o
singură rugăminte am la voi: atunci când vă duceţi la vot să vă
aduceţi aminte ce vă spun eu acum. Domnul profesor e un om
drept, serios și cinstit. El nu știe de glumă și după ce va fi primar
el o să vă aplice la toţi legea.// Nu a fost aplaudat și, neobișnui-
tul spectacol terminându-se mai repede decât prevăzuseră, oa-
menii s-au ridicat și s-au împrăștiat preocupaţi și tăcuţi. Spre
surprinderea tuturor, alegerile au fost câștigate de fostul pri-
mar.” Nu este oare aceasta ţara în care Securitatea, confiscarea
Revoluţiei, manipularea postdecembristă, mineriadele, devalo-
rizarea moralei au fost toate cu putinţă?
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După un debut extrem de bine primit de critică, Cu genun-
chii la gură (2013), Krista Szöcs revine în 2019 cu nou volum, Berlin
(Editura Nemira), oarecum atipic pentru sensibilitatea retractilă cu
care ne-a obișnuit, în care explorează, de data aceasta într-un re-
gistru livresc-muzical, nebunia marilor orașe care împing alienarea
indivizilor înspre experienţe psihedelice liminale. Vehicularea unor
concepte precum post-umanism ca principiu central al organizării
materiei poetice nu este, în cazul de faţă, doar un gest reflexiv care
s-a împământenit ușor în spaţiul românesc ca sinonim pentru post-
douămiism, ci o necesitate evidentă specifică celor mai recente
form(ul)e literare care încearcă să împingă raportul individului cu
propria intimitate dincolo de exigenţele unei stridenţe stilistice, ale
unui visceralism automutilant, pentru a explora zone limită ale or-
ganicului, în care afectul părăsește corpul dematerializat ori domi-
nat încetul cu încetul de proteze hi-tech. 

Refugiul în lumi care oferă surogate existenţiale prin inter-
mediul a noi limbaje, ce sublimează trauma nu în vituperaţii stilis-
tice atinse de tragismul unei istorii bolnave, ci în proiecţii cu tentă
pre-/post-apocaliptică unde individul renunţă cu desăvârșire la ca-
priciile mecanismelor fiziologice, integrându-se într-un univers al
pixelilor și vibraţiilor acustice, devine, de altfel, o miză a Berlinului
codificat în acest volum. Ca o consecinţă, poezia Kristei Szöcs nu se
mai materializează din neputinţa unui contact cu ceilalţi, ci dintr-o
imposibilitate a depășirii absenţei celorlalţi atinși de un fel de flagel
al alienării colective. Altfel spus, infernul nu mai sunt ceilalţi, ci ab-
senţa lor. Nu întâmplător, „absenţa ta/ e singurul exemplu valabil/
într-o lume unde/ siberia e cel mai friguros loc/ pe care ţi-l poţi im-
agina”, în timp ce „stau nemișcată în camera obscură. observ cum
îmi schimb conturul”. Berlinul Kristei Szöcs este un oraș-fantomă în
care sentimentele sunt mai degrabă mimate decât însușite. Poate
tocmai din acest motiv absenţa infernală a căldurii (și chiar și a vio-
lenţei) umane este umplută de referinţele muzicale și livrești, din
convingerea intimă că sinceritatea nu mai poate fi atinsă decât într-
un alt mediu, mai subtil, artificial, al unui limbaj ce depășește gra-
niţele organicului: „voi avea nevoie de/ multe braţe îndreptate spre
mine/ de o melodie post-rock pe care/ să pot mișca trupul (...) voi
avea nevoie de multe gesturi străine/ o altă limbă să-ţi vorbesc/ în
ziua când ritmurile acestea/ îmi spun mai multe/ decât numele pe
care te strig”. Jungla socială a fost, prin urmare, înlocuită de un spa-
ţiu copleșit de muţenie în care se preumblă pseudo-extrovertiţi do-
minaţi de rutină. Nimeni nu mai suferă cu voce tare, nimeni nu ţipă,

organismul a fost sugrumat de gadgeturi, iar fericirea și tristeţea
par doar niște sindroame manifestându-se asemenea unor auto-
matisme care răbufnesc dintr-un spaţiu imaterial, vecin cu visul.

În lumea fantomatică a Kristei Szöcs, excesul devine singura
posibilitate de a îmblânzi absenţe ori viduri sociale, din disperarea
celui învins de rigorile temperate ale unei lumi dez-umanizate care
și-a uploadat sentimentele într-o memorie externă de la care se de-
conectează ori de câte ori perimetrul unei intimităţi familiare este
depășit. Niciodată o apropiere nu este totală, corpurile care se ating
sunt, de fapt, doi magneţi cu aceeași polaritate, în timp ce ritualu-
rile intimităţii au fost reduse la mecanisme pavloviene: „atunci când
cineva îţi lipsește atât de mult încât ai gura urcată, te întinzi pe ca-
napea și numeri de câte ori soarele a venit și a plecat de la fereas-
tră. câmpul singurătăţii este, cu siguranţă, cel domestic.” Tot astfel,
excesul este incapabil să concureze cu graniţele care înstrăinează,
care înlătură nu doar apartenenţa lingvistică a individului la un spa-
ţiu, ci și însăși logica propriei sale existenţe, catalizând o formă de
recluziune stranie din calea realităţii obiective și lăsând locul unor
zone vide, pe care biţii o vor popula cu noi siluete: „o parte din mine
poate să fie/ absolut reală/ în timp ce locul prin care mă/ plimb e o
comedie// personaj artificial pentru care nu mai pot lăsa/ lumina
farului/ aprinsă (...) personaj artificial/ ghidat de alexa/ pe holurile
din lemn”. Altă dată, excesul devine o reacţie paradoxală: „sunt un
om al exceselor. fiecare gest pe care îl fac are în spatele lui o mie de
gesturi pe care le reprim”. Și totuși, în ciuda excesului pe care au-
toarea îl invocă aproape compulsiv, lectura Berlinului lasă mereu im-
presia unui gând frânt, a unui gest în minus, a unei temperări
aproape insuportabile care poate poate induce în receptarea citi-
torului riscul unei neîncrederi totale a poetei în propria voce. Cu
toate acestea, organizarea structurală a materiei textuale care re-
fuză parcă instinctiv să atingă apogeul unei răbufniri asumate are o
fluiditate cursivă acaparantă asemenea unui playlist muzical lipsit
de derapaje tonale care umple absenţa celorlalţi cu noi corpuri ce
posedă o sensibilitate stranie, aproape extraterestră. Berlinul Kris-
tei Szöcs este, astfel, un volum care deschide orizonturi noi, fără a
le explora însă cu desăvârșire, lăsând locul atât unei lecturi muzical-
nonconformiste despre noile surogate artificiale ale intimităţii, cât
și unei promisiuni de a duce mai departe (în viitorul cel mai apro-
piat, sper), intuiţiile acestei poezii care marchează, de altfel, una
dintre vocile pe care chiar doream să le reascult. 

Excese temperate

Critică literară
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Nebula, Hugo, Eugie, WSFA și Locus sunt doar câteva
nume ale competiţiilor de fantasy și science fiction din spaţiul lite-
raturii de limbă engleză. Toate aceste premii sunt acordate an de
an, atât pentru categoria roman, cât și pentru proză scurtă și zeci de
titluri sunt nominalizate. Dincolo de aspectul financiar, simpla no-
minalizare reprezintă un capital imens de potenţiali cititori și de
marketing al autorului și nu o dată premiile au reprezentat punctul
de start al unor  cariere de scriitori. Arthur C. Clarke, Frank Herbert
sau Ursula Le Guin și, mai recent, J.K Rowling sunt toţi câștigători ai
acestor premii și au devenit, rând pe rând, nume notabile în fantasy
sau science-fiction. Pe lângă sutele de edituri specializate pe aceste
genuri, ce au în vedere romanele, există mii de reviste, specialziate
pe proză scurtă. Aici, lucrurile sunt și mai clar delimitate, pentru că,
dacă în cazul romanelor e permisă o oarecare suprapunere a genu-
rilor de ficţiune speculativă (de exemplu fantasy medieval cu ele-
mente de ficţiune mitică și de horror), în cazul revistelor de proză
scurtă nișele de gen literar nu se suprapun. În spaţiul literaturii au-
tohtone însă, cu toate că romanele genurilor speculative au cunos-
cut un relativ reviriment în ultimii ani, revistele de proză scurtă
dedicate ficţiunii speculative sunt încă extrem de puţine, motiv pen-
tru care nici separarea genurilor nu e la fel de strictă.

A citi proză scurtă speculativă de limbă engleză e de multe
ori un carusel emoţional. De fapt, de multe ori, proza scurtă în sine
e un carusel emoţional (atât în lectură, cât și în scriere), mult mai
mult decât poate fi un roman. Mi s-a întâmplat de multe ori să răs-
foiesc revsite de ficţiune speculativă extrem de bine titrate, doar
pentru a găsi texte în care nu regăseam nimic care să îmi vorbească,
însă să identific acest gen de texte, bine scrise și convingătoare, în
reviste cu tiraj mult mai mic. În cazul prozei scurte, de orice gen ar
fi ea, riscul autorului de a dezvălui „desenul din covor”, de a lăsa la
vederea unui cititor atent toate acele fire ce leagă naraţiunea, toate
structurile fixe pe care le umple și toate tipologiile evenimenţiale și
de personaje e mult mai mare decât în cazul romanului, pentru că
prozei scurte îi lipsesc detaliile. Destinată unui lector dispus la
ample exerciţii imaginative, capabil să umple singur direcţiile pe
care le trasează naraţiunea, proza scurtă condensează atât mate-
rialul epic, cât și pe cel speculativ. Prin definiţie, ea contravine re-
gulii genului fantasy, care cere ca lumea creată să fie cât mai
detaliat descrisă. În proza scurtă fantasy, evenimentele, persona-
jele sau (mai rar) divagaţiile explicative ale naratorului nu pot decât
sugera adâncimea lumii imaginate. În același timp însă, un bun pro-
zator fantasy specializat pe proză scurtă va putea contura aceste
sugestii astfel încât să adâncească profunzimea misterului și a ma-
giei.

Tocmai acest risc al dezvăluirii mecanismelor intrinseci ale
prozei m-a făcut să percep literatura speculativă de limbă engleză
drept prizoniera absolută a suveranităţii re-dării epice (văzută ca

opusul re-prezentării în obsesiva sintagmă vehiculată de scriitorii
contemporani „Show, don‘t tell!”). Am întâlnit mult prea multe texte
ce debutau cu un epic exemplar, condensat, puternic și redat într-
un stil rece, lipsit de ornamentul limbajului, dar eficient, capabil să
transpună srtingenţa narativă și suspansul pentru ca, după doar câ-
teva pagini, să devină o simplă înșiruire de clișee. Redarea narativă
e deci utilă și convingătoare doar atât timp cât vine în doze mici,
amestecată cu elemente de reprezentare, de construcţie descrip-
tivă de personaj și, de ce nu, cu inserţii de construcţie de atmosferă.
Există totuși și un avantaj mare al obsesiei pentru redarea narativă:
spre deosebire de proza de limbă română, influenţată încă mult de
romanul experimental și de analiză, proza de limbă engleză obligă
scriitorul la utilizarea structurii epice minimale a momentelor su-
biectului, în absenţa cărora narativul e considerat ca fiind inexis-
tent.

Răsfoind listele de proze premiate în 2019, am fost iniţial
atrasă de titlul povestiri ce a câștigat Premiul Hugo pentru proză
scurtă: A Witch’s Guide to Escape: A Practical Compendium of Portal
Fantasies (Ghidul vrăjitoarei pentru evadare: un compendiu practic
al cărţilor fantasy cu portaluri). După lectura povestirii, mi-am dat
însă seama că mă aflam în faţa unei proze atipice, ce fusese (pro-
babil) premiată tocmai din acest motiv. Autoarea, Alix E. Harrow
este o prozatoare specializată (până la publicarea acestui text, în
iarna lui 2018) în proză scurtă speculativă. Povestirea, despre care
ea însăși declară că a fost textul care i-a adus un agent literar și apoi
un contract de roman, cu prestigioasa editura Orbit Books este, într-
o manieră complet atipică pentru publicaţiile de acest gen, un text
dublu: e o naraţiune fantasy și, în același timp, un metatext al ro-
manelor speculative. E un fel de chintesenţă a ficţiunii speculative,
redată în 4900 de cuvinte.

În sine, acţiunea e foarte simplă. Naratorul e o bibliote-
cară ce lucrează la o bibliotecă de undeva din sudul Statelor Unite,
biblioteca fiind un spaţiu unde vin mulţi dintre cei respinși de lume.
În același timp, bibliotecara e vrăjitoare, iar rolul ei, din acesastă
perspectivă, e de a conduce fiecare om înspre cartea de care acesta
are nevoie. Atunci când un adolescent de culoare, tulburat, apare
în bibliotecă și începe să împrumute cărţi fantasy de genul portal
(care relatează despre evadări ale personajelor din lumea reală),
vrăjitoarea își dă seama că are în faţă un tânăr neînţeles, nefericit
și aflat în căutarea unei modalităţi de evadare. Pe măsură ce în-
cearcă să îi ia gândul de la propria nefericire și de la dorinţa de eva-
dare, ea află că tânărul e orfan, aflat în grija unei asistente
maternale ce descurajează interesul său pentru acel gen de cărţi,
îndemnându-l, mai degrabă, să citească ceva „practic”. Când starea
tânărului se agravează, iar vrăjitoarea își dă seama că acesta, în pro-
funda lui nefericire, ar putea recurge la un gest tragic, ea decide să
încalce regulile ordinului din care face parte (riscând astfel exclu-
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ziunea și damnarea eternă) și îi pune în cale băiatului Compendiul
vrăjitoarelor pentru evadarea din realitate. În momentul în care în-
cepe să citească cartea, băiatul dispare.

Povestirea e, după cum spuneam, punctul de pornire al
autoarei în scrierea primului său roman, intitulat The Ten Thousand
Doors of January (Cele zece mii de uși ale lui January). Cu un livresc ce
se diluează în istorism, romanul e povestea unei fete, January, ce
are puterea de a identifica portaluri magice, ce o duc înspre alte
lumi și momente din timp. Accentul nu e pus însă pe explorarea
acestor dimensiuni, ci pe devenirea, maturizarea și transformarea
personajului principal și pe felul în care ea învaţă să înfrunte sufe-
rinţa în urma acestor experienţe. 

Ambele texte scrise de Alix E. Harrow, atât proza scurtă,
cât și romanul, s-au bucurat de o întâmpinare mixtă din partea co-
munităţii de cititori. Ceea ce a plăcut a fost construcţia personaje-
lor și situarea lor în acele categorii defavorizate atât de „vânate” în
literatura americană contemporană, dar și jocul cu livrescul și cu
imaginea istorică și stilul sensibil, pe alocuri poetic. Ceea ce nu a
plăcut a fost, cum era și de așteptat, lăsarea epicului în plan secund
și forma sinuoasă, aproape experimentală a naraţiunilor. 

În privinţa prozei scurte, două articole negative mi-au
atras atenţia, pentru că ele dezvăluie o problemă inerentă a perce-

pţiei artistice contemporane. Ambeleii texte ignoră cu desăvârșire
metatextul și livrescul povestirii și se concentrează asupra morali-
tăţii deciziei personajului de a-l ajuta pe tânăr, încălcând astfel re-
gulile ordinului său și (potenţial) punându-l în pericol. Forma
experimentală a scriiturii (debutează ca o notiţă de înscriere în ca-
talogul bibliotecii) pare să dea de furcă și ea adepţilor înflăcăraţi ai

re-dării narative pure, în lipsa căreia cititorul ce caută doar acţiu-
nea și personaje construie corect din punct de vedere politic se
simte bulversat. Percepţia artistică a publicului contemporan se lo-
vește deci (din nou) de criterii străine actului artistic, ce ies din sfera
esteticului și intră sub arealul eticului, lăsat la latitudinea mișcări-
lor de opinii subiective în timp.

Revenind la dublul aspect al povestirii lui Alix E. Harrow,
zona stilistcă și cea de metatext sunt cele ce scot povestirea din im-
ensul pluton al prozei scurte speculative, ceea ce fac acesastă po-
vestire să fie altceva. Textul debutează atipic, aparent greoi, cu
paragraful de început structurat ca o notiţă de împrumut de biblio-
tecă și cu paragrafele următoare redactate descriptiv. Vocea nara-
tivă are și ea o identitate voit neclară, cu pronume de persoana I
plural. Se distinge însă o tonalitate ironică a acesteia, folosită, la în-
ceput, în descrierea unei cărţi, însă extinsă, pe parcurs, asupra ma-
jorităţii personajelor „Prinţul evadat e una dintre acele cărţi fantasy
cu buget redus de la mijlocul anilor ‘90, de dinainte ca J.K Rowling să
apară și să le spună tuturor cât de tare era magia”22. Elementul fan-
tasy e introdus în text destul de repede, încă înainte de a fi clar cine
sunt personajele și ce se întâmplă. Cărţile de pe rafturile bibliotecii,
ce, până acum, pare ea însăși un personaj al povestirii, sunt cumva
animate „Deasupra lui, cărţile foșneau și fremătau. Genul acela de

atenţie le flata.”33 Elementul fantasy se clarifică două paragrafe mai
departe, unde bibliotecarele se dezvăluie a fi vrăjitoare, categorie
din care face parte și personajul narator. E de notat aici o particu-
laritate de redactare specifică limbii engleze, ce contribuie la alcă-
tuirea sensului acestei povestiri. Paragrafele sunt despărţite prin
rânduri de pauză, fapt ce le evidenţiază mai bine decât folosirea ali-
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neatului. Autoarea mizează pe acest lucru atunci când, în fiecare
paragraf, introduce câte o informaţie nouă. Astfel, prima pagină a
naraţiunii, deși nu alcătuiește o imagine clară a universului în care
sunt plasate personajele, dă niște informaţii esenţiale și, mai ales,
pune în oglindă, prin redactarea în paragrafe alăturate, lumea ma-
gică și lumea non-magică, „scăpând” subtile ironii la adresa primei
categorii.

În continuare, povestirea introduce dialogul între perso-
naje și un gen de descriere ce e specific autoarei, o scriitură deopo-
trivă extrem de poetică, dar care reușește în același timp să miște
substanţa epică a textului, determinând lucrurile să se întâmple și
în același timp ajutând cititorul să înţeleagă mesajul din spatele lu-
crurilor. Biblioteca e situată undeva în zona rurală de sud a Statelor
Unite, iar personajul principal, nenumit, e un adolescent de culoare
cu un rucsac roșu. Statutul său în lumea povestirii e trasat deci de
la început, e un outsider, un individ nedorit și dispreţuit de cei din
jur, motiv pentru care nu are încredere în nimeni. Întrebat cum i s-
a părut cartea citită, tânărul ridică ochii înspre bibliotecară și, în-
ainte de a rosti replica, cititorului i se prezintă o descriere
fenomenală a acestora, descriere ce constituie, de fapt, intriga po-
vestirii: „Erau de culoarea fumului, cu gene lungi și aveau o expre-
sie de dor nerostit, ca și cum ar fi știut că, dincolo de suprafaţa ternă
a lucrurilor, se ascundea ceva strălucitor și interzis, ceva ce nu putea
atinge. Erau ochi ce aparţinuseră, în timp, magilor și vracilor.”44 Ochii
personajului dezvăluie un vizionar, ce intuiește o profunzime as-
cunsă a lumii, un individ prins într-un loc în care nu se potrivește. În
esenţă, e cititorul de fantasy și, prin extensie, cititorul de literatură,
cel ce caută universurile compensatorii.

Personajul-narator, vrăjitoarea-bibliotecară, își dezvăluie
apoi rolul: întotdeauna știe ce fel de carte dorește o persoană, da-
torită mirosului pe care aceasta îl emană. Într-un subtil paralelism
antitetic cu personajul Karl Konrad Koreander, anticarul din Poves-
tea fără sfârșit a lui Michael Ende, bibliotecara devine aici un fel de
ghid prin ficţiune. Exact ca și anticarul, ea pune la dispoziţia celor ce
au nevoie cărţile formatoare, în care cititorul poate evada. Stilistic,
lirismul alternează cu ironia în descrierea diferitelor tipuri de citi-
tori, de la cel cu morgă academică, preocupat doar de literatura ce
câștigă premii, la un fel de cititor ideal, „din care foamea de cărţi se
ridică asemenea valurilor de căldură ce ies din asfaltul de iulie”55.

Oprită de regulile stricte ale bibliotecarelor-vrăjitoare, ea
evită să îi pună în cale adolescentului cartea de care știe că are cea
mai mare nevoie, Ghidul de evadare al vrăjitoarelor. Pedeapsa ei pen-
tru punerea unui muritor în legătură cu o astfel de carte interzisă e
excluderea din Ordin și condamnarea la o eternă rătăcire în neant.
Astfel începe un periplu prin diverse titluri fantasy, pe care tânărul
le devorează unul câte unul. Personajele nu mai schimbă vreo vorbă
pe parcursul povestirii, dar ea percepe stările lui din mirosul pe care
îl emană și din stările cărţilor pe care le primește înapoi „Busola de
aur avea, în capitolul final, mirosul lecturii la lumina lanternei la 3 di-
mineaţa și era deosebit de mândră de acest lucru.”77 Hotărârea bi-
bliotecarei de a respecta regulile Ordinului începe să se clatine însă
în momentul în care tânărul apare la bibliotecă însoţit de asistenta
socială, ce îl îndeamnă să citească diverse cărţi care să îl ajute să
depășească depresia, în locul romanelor fantasy. Înţelegând că are
în faţă un orfan, a cărui singură alinare sunt aceste cărţi și în amin-
tirea unei fete căreia nu îi dăduse cartea de care avea nevoie pen-
tru a-i salva viaţa, bibliotecara decide să încalce regulile Ordinului,
riscând asfel damnarea eternă.

În ciuda faptului că e în permanenţă supravegheată de

Agnes, o altă bibliotecară-vrăjitoare, ea pune în drumul tânărului
cartea despre care știe că îl va salva. Decizia ei e anunţată de gân-
durile ce îi însoţesc întâlnirile cu băiatul, în timp ce îi pune la dispo-
ziţie cărţi fantasy despre care știe că îl vor ţine ocupat. Când însă el
se ascunde o noapte în bibliotecă și nu e căutat de absolut nimeni,
ea se hotărăște să riște. Dar, vreme de 16 zile, băiatul nu mai vine
la bibliotecă. Când, în sfârșit, apare, mirosul său dezvăluie dispera-
rea adâncă. În momentul în care atinge coperta Ghidului vrăjitoare-
lor se produce un contact magic, ca și cum cartea ar fi existat acolo
doar pentru el „Degetele întunecate atinseră pânza verde a coper-
tei și se întâmplă ceva ca și cum două jumătăţi ale unui obiect dis-
trus erau în sfârșit reunite, ca o cheie pierdută ce intra în sfârșit în
lacătul ei. Toate cărţile din bibliotecă foșniră la unison, oftând în
faţa uniunii sacre dintre cititor și carte.”77 În maniera stilistică ce o ca-
racterizează, autoarea redă punctul culminant al povestirii în același
mod descripriv, ce nu lasă la o parte acţiunea. În timp ce bibliote-
cara se întreabă cum va exista ca bibliotecară rătăcitoare, cum vor
arăta poveștile sălbatice ce nu sunt în cărţi și, în general, de unde
vin cărţile, băiatul dispare într-o pală de vânt, în urma sa rămânând
doar cartea și rucsacul roșu.

Ghidul vrăjitoarelor nu e o proză scurtă fantasy tipică. Pro-
babil acesta e și motivul numeroaselor critici aduse stilului și deci-
ziei de a îi acorda un premiu atât de prestigios ca Hugo. Nefiind
tipică, povestirea scapă însă de multe păcate ale prozei scurte fan-
tasy. În primul rând, nu e sufocată de acţiune de la primele para-
grafe. Apoi, nu aduce în scenă personaje tipice. Aspectul social, atât
de titrat în ultima vreme în literatura de limbă engleză există, dar nu
e motorul din spatele acţiunii. Nu în ultimul rând, reușind să facă un
amestec stilistic complex de descriere și naraţiune, deci nesepa-
rându-le atât de net, povestirea evită să devină plictisitoare în zo-
nele în care nu e prea alertă din punct de vedere epic. Ieșit din
comun e stilul, o combinaţie proaspătă de ironie și poezie și, mai
ales, dragostea reală pentru cărţi și pentru puterea lor vindecă-
toare, ce transpare din fiecare rând. De fapt, Ghidul vrăjitoarelor nu
e doar un compendiu de escapism narativ, e istoria fantasy-ului.

1 https://labarnitz.wordpress.com/2019/05/08/review-a-witchs-guide-to-es-
cape-a-practical-compendium-of-portal-fantasies-by-alix-e-harrow/
https://amatteroffancy.wordpress.com/2019/05/07/book-review-a-witchs-
guide-to-escape-a-practical-compendium-of-portal-fantasies-by-alix-e-har-
row-two-stars/.
2 „The Runaway Prince is one of those low-budget young adult fantasies from
the mid-nineties, before J.K. Rowling arrived to tell everyone that magic was
cool” (t.n), Alix E. Harrow, A witch‘s guide to escape. A practical compendium of
portal fantasies, Apex Magazine, 2018,
https://www.apex-magazine.com/a-witchs-guide-to-escape-a-practical-com-
pendium-of-portal-fantasies/.
3 „The books above him rustled and quivered; that kind of attention flatters
them.”, idem.
4 „They were smoke-colored and long-lashed, with an achy, faraway expres-
sion, as if he knew there was something gleaming and forbidden just be-
neath the dull surfaces of things that he could never quite touch. They were
the kinds of eyes that had belonged to sorcerers or soothsayers, in diffe-
rent times.”, idem.
5 „with book-hunger rising off them like heatwaves from July pavement”,
idem.
6 „The Golden Compass had the flashlight-smell of 3:00 a.m. on its final chap-
ter and was unbearably smug about it.”, idem.
7 „Dark fingers touched green-dyed cloth, and it was like two sundered hal-
ves of some broken thing finally reuniting, like a lost key finally turning in
its lock. Every book in the library rustled in unison, sighing at the sacred
wholeness of reader and book.”, idem.
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Georg Trakl este ultimul mare poet care reprezintă episo-
dul tragic al sfîrtecării lui Orfeu. Biografia sa poate fi considerată o
trăire personală a acestui episod mitic într-un moment de criză
prin care trecea Imperiul Austro-Ungar la începutul secolului XX,
culminînd cu catastrofa primului război mondial, la care a partici-
pat ca farmacist, sinucigîndu-se la numai 27 de ani din cauza ne-
putinţei de a mai suporta ororile acestui măcel. Ca şi ceilalţi poeţi
ai expresionismului german, Georg Heym şi Ernst Stadler, morţi la
fel de tineri, şi mai ales Gottfried Benn, Trakl a perceput criza epo-
cii sale ca o apropiată apocalipsă, într-o tensiune interioară de
care caută să se elibereze, exprimînd-o într-o poezie de intensita-
tea „strigătului” reprezentat într-un celebru tablou de pictorul Ed-
ward Munch, cuprinsă într-un volum antum de PPooeezziiii (1913) şi în
altul postum, SSeebbaassttiiaann  îînn  vviiss (1915).

Trakl însuşi îl evocă pe Orfeu în poezia PPăăttiimmiirree, tînguindu-
se după Euridice:

„Cînd lira sună de argint sub degetele lui Orfeu

Plîngînd în grădina serii o moarte”,

în versuri libere, de o stranie coerenţă a viziunii în ciuda discor-
danţelor discursului, ce fac ca „sintaxa – scrie Mihai Isbăşescu în IIss--
ttoorriiaa  lliitteerraattuurriiii  ggeerrmmaannee – să se destrame în elipse”(1, corespunînd
convulsiilor unor trăiri halucinante, onirice.  Euridicei moarte i se
substituie însă umbra surorii sale Grete, faţă de care poetul a ma-
nifestat o iubire incestuoasă, asumată cu un sentiment de vinovăţie
pînă la capătul vieţii, poezia PPăăttiimmiirree fiind considerată de Heinrich
Goldmann „marele cîntec al iubirii dintre frate şi soră”(2 , în studiul
acordat poetului cu titlul KKaattaabbaassiiss:

„Tînguirea cutremură trestiile toamnei,

Eleşteul albastru,

Şi piere sub arbori în muguri

Umbra surorii urmînd-o;

Iubire întunecată

A unei stirpe sălbatece,

De care ziua fuge pe roţi de aur vuind”.

Conştiinţa culpabilă a poetului, care l-a făcut cunoscut ca
„mag al vinovăţiei”(3,  este asociată cu un „ochi aţintit” permanent
asupra cărărilor întunecate pe care rătăcesc urmaşii acestei stirpe
sălbatice, blestemaţi să ispăşească păcatul încălcării legii sîngelui:

„Căci veşnic urmează, ca o sălbăticiune albastră,

Un ochi aţintit sub copaci amurgiţi,

Priveşte şi veghează aceste mai negre

Cărări, purtînd în inimă armonia-i nocturnă,

Blîndă nebunie;

Sau poate pline de extaz întunecat

Răsună strunele-n tremur

La picioarele reci ale ispăşitoarei

Din oraşul de piatră”.

Oraşul de piatră a înlocuit şi el grădina paradisului, repre-
zentînd o lume încremenită, un cimitir al vieţii stăpînit de spiritul
răului, precum în poezia intitulată CCeelloorr  aammuuţţiiţţii:

„O, nebunia oraşului mare, cînd seara

Arbori schilozi stau încremeniţi lîngă zidul negru,

Prin mască de argint priveşte spiritului răului;

Cu bici magnetic lumina şfichiuie noaptea de piatră.

O, sunetul scufundat al clopotelor de seară.

Cu spaimă îngheţată prostituata naşte copilul mort.

Spumegînd, mînia Domnului biciuie fruntea posedatului,

Molimă purpurie, foamea, sparge ochii verzi.

O, rîsul respingător al aurului!”,

în contrast cu care versurile din final vorbesc de o umanitate încă
sălbatecă, nepervertită, aşteptată să salveze lumea:

„Dar în vizuină întunecată

O umanitate mai tăcută sîngerează în linişte,

Modelează din metale vîrtoase creştetul care se 

eliberează”.

Avatarele lui Orfeu
GGeeoorrgg  TTrraakkll  
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În atmosfera infernală a oraşului, omul devine damnat, în-
carnare a unui înger căzut, destinat suferinţei şi morţii. Azilul şi spi-
talul reprezintă locurile citadine unde o umanitate fantomatică
ispăşeşte păcatele seminţiei blestemate, descompunîndu-se:

„În posomoreala vechiului azil se surpă ruini omeneşti,

Orfanii morţi zac întinşi sub gardul grădinii.

Din camere cenuşii ies îngeri cu aripi pătate de noroi,

De pe pleoapele lor îngălbenite picură viermi.

Piaţa bisericii e întunecată şi mută ca-n vremea copilăriei.

Pe tăllpi de argint alunecă vieţi de odinioară

Şi umbrele damnaţilor coboară pe ape ce suspină”
(PPssaallmm),

în vreme ce „magul alb cu şerpii săi se joacă”, iar deasupra acestui
calvar, indiferenţi  „se deschid ochii de aur ai Domnului”, imagini
din care reiese o viziune gnostică asupra Creaţiei. O lume căzută, în
continuă degradare fizică şi morală, aceasta-i imaginea obsedantă
a oraşului-cimitir traklian.

Corpul este, ca şi pentru orfici – afirmă Robert Rovini –
„căderea concretizată”(4, iar atunci cînd „coboară în sine, Trakl în
mormînt coboară”(5. Dar în vreme ce orficii încercau prin asceză să-
şi purifice corpul, pentru Trakl nu există, ca şi pentru Baudelaire în
FFlloorriillee  RRăăuulluuii, decît perspectiva morţii, pentru ca prin putrezirea şi
descompunerea corpului, sufletul să se reintegreze – ca să folosesc
expresia lui Irène Gayraud – în „spaţiul locuit de Dumnezeu”(6, aşa
cum mărturiseşte el însuşi într-o scrisoare către Ludwig von Ficker,
din anul premergător războiului şi sinuciderii sale: „Tînjesc la ziua
cînd sufletul nu va mai voi şi putea sălăşlui în acest nefericit trup
infestat de melancolie, cînd această fiinţă de batjocură, alcătuită
din scîrnă şi putreziciune, va fi părăsită, nefiind altceva decît fidela
oglindire a unui veac nelegiuit şi blestemat”(7.

Poetul orfic este, ca şi sufletul exilat în corp, „străinul” care
are datoria – susţine Zina Molcuţ – de „a-şi asuma întreaga <vină>
şi de a face din poezie un act de <ispăşire>”(8. Trakl este un Orfeu
care asimilează şi trăsături christice, pentru a salva seminţia bles-
temată a oamenilor prin puterea cîntecului său. Un asemenea
străin este băiatul Elis, cel care prin moarte rămîne pur şi inocent,
deseori invocat ca un alter-ego: 

„Elis, cînd mierla cheamă în neagra pădure,

Să ştii că e sfîrşitul tău.

......................................................................

Dar tu străbaţi cu pas vătuit

Noaptea ce-atîrnă plină de ciorchini purpurii

Şi braţele ţi le mişti mai frumos în albăstrime.\

Sună răsura

Unde-s ochii tăi de lună.

O, Elis, ce mult e de cănd ai murit!”

(BBăăiiaattuulluuii  EElliiss),

în care Heidegger vede „mortul care fiinţează plecînd de timpuriu”(9,
întocmai poetului.

În viziunea lui Trakl, corpul este partea Răului din fiinţa
umană, care nu poate fi purificat, ci se poate metamorfoza asu-
mîndu-şi – remarcă Nicolae Balotă – „scenariul mitic sau apocalip-
tic al mizeriei umane”(10. Astfel, un poem în proză se intitulează chiar
MMeettaammoorrffoozzaa  rrăăuulluuii, în care scena biblică a ispitirii cuplului originar
de către diavol este rescrisă: „Cineva te-a părăsit la răscrucea dru-
mului şi tu priveşti lung îndărăt. Pas de argint în umbra micilor meri
schilodiţi. Fructul luminează purpuriu în rămurişul negru, iar şar-
pele năpîrleşte în iarbă”, sugerînd într-un limbaj ce păstrează
funcţia poetică de simbol, ideea unui păcat repetat de toate gene-
raţiile. Un alt poem în proză, VViiss  şşii  îînnnnooppttaarree, începe cu această ilu-
minare rimbaldiană: „Într-o seară, tata deveni moşneag; în camere
întunecate chipul mamei împietrea şi asupra băiatului apăsa bles-
temul stirpei degenerate”, care îi dezvăluie copilului perpectiva te-
rifiantă a propriei morţi, încercînd cu disperare şi revoltă să
depăşească implacabilul destin: „Cu sufletul la gură, intră în casa
părăginită. În curte, animal sălbatec, bău din apele albastre ale fîn-
tînii, pînă îl îngheţară. În friguri, zăcea pe treptele îngheţate, turbînd
împotriva lui Dumnezeu, la gîndul morţii sale”, imaginată în final ca
o dispariţie a speciei odată cu a cuplul incestuos: „Seara, găsi un pu-
stiu de piatră, cortegiul unui mort pînă la casa întunecată a tatălui.
Un nor de purpură îi înnoură capul, şi atunci se prăbuşi în tăcere
peste propria-i imagine şi sînge, spectru lunar; piatră, se rostogoli în
gol, în timp ce în oglinda spartă apăru sora lui, ca adolescent muri-
bund; noaptea înghiţi stirpea blstemată”.

Rimbaud – scrie Jack Delavenne – „este prezent
aivi, în proximitatea lui Trakl, împreună cu visul său de a face din
Om ceea ce era odată, de a-l readuce la starea primitivă de fiu al
Soarelui”(11. Dar omul traklian nu este solar ci nocturn, nici apoca-
liptic ci apocaliptic. La fel ca Rimbaud,  Trakl este un poet vizionar
care vede omul şi întreaga natură, pînă în elementaritatea ei, într-
un continuu declin. Strigătul” său expresionst, surdinizat dar magic
învăluit în imagini de o sfîşietoare melancolie, intră în rezonanţă cu
suferinţa fiecărui lucru. Poezia lui este oglinda sfîrtecării şi mistui-
rii eului care se contopeşte dionisiac cu natura în descompunere.
Momentul ei este seara, metaforic numită „ora stingerii noastre,
umbra lui Azrael/ Întunecînd o grădină ruginită” (CCîînntteeccee  ddee  mmăăttăănniiii..
AAmmiinn), urmată de o scufundare în noapte care, în ochiul vizionaru-
lui, apare ca o înmormîntare extinsă pînă la dimensiuni cosmice,
odată cu care lumea pare a se reîntoarce în haos, tablou  realizat
de o acumulare de notaţii disparate, unite însă de magia obsesiei:

„Seara l-au dus pe străin în camera mortuară;

Un abur de păcură; domoală foşnire a platanilor roşii; 

Zborul îndoliat al corbilor; în piaţă, schimbarea gărzii;

Soarele a căzut în giulgiuri negre; necurmat revine această seară 

ce-a fost”
(PPee  ddrruumm).
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Iar anotimpul specific traklian este toamna, cînd vegetaţia
naturii se descompune, mistuindu-se ca o flacără. Poetul nu are o
bogată paletă de culori, domină însă roşul, albastrul şi galbenul, pe
care le combină , ca şi pictorul Vincent van Gogh, în tablouri foarte
dinamice vizual. Roşul este, în poezia lui Trakl, culoarea amurgului
care, prin aspectul flamboaiant, corespunde intensităţii sfîşierii su-
fleteşti, ca în acest PPeeiissaajj  ddee  ttooaammnnăă:

„Seară de septambrie; mîhnite răsună chemările întunecate 

ale ciobanilor

Prin satul învăluit în amurg; în fierărie scînteiază focul.

Un cal negru se arcuieşte sălbatec; buclele de hiacint 

ale servitoarei

Freamătă să înşface văpaia nărilor sale de purpură.

Uşor se stinge la marginea pădurii mugetul ciutei,

Iar florile galbene ale toamnei

Se înclină mut peste faţa albastră a eleşteului,

Un copac s-a mistuit în roşie flacără; cu chipuri 

întunecate fîlfîie liliecii”.

Coşmarul sfîrtecării lui Orfeu a fost pentru Trakl realita-
tea războiului, descrisă în ultimul său poem intitulat GGrrooddeekk, după
numele localităţii unde a murit înghiţînd o mare doză de cocaină:

„De arme ucigătoare seara răsună

Pădurile întomnate, cîmpiile de aur

Şi locurile albastre, se rostogoleşte deasupra

Soarele tot mai tulbure; noaptea cuprinde

Luptători muribunzi, sălbateca jeluire

A gurilor sfărîmate.

Peste vale se adună însă în linişte

Nori roşii în care tronează un zeu turbat,

Sîngele scurs, răcoarea-i de lună;

Toate drumurile duc în negru putregai.

Sub rămurişul de aur al nopţii şi-al stelelor

Umbra surorii se clatină prin dumbrava tăcută

Ca să se închine duhurilor de eroi, capete sîngerînde;

Şi domol răsună printre trestii flautele întunecate

ale toamnei.

O, prea mîndră jale! Voi, altare altare de bronz,

Flacăra spiritului hrăneşte azi o nemărginită durere,

Nepoţii care nu s-au născut”,

transmiţînd celor nenăscuţi – fie că sunt, datorită ambiguităţii ver-
sului remarcată de Michele Finck „fiii nenăscuţi ai soldaţilor morţi
sau ai generaţiilor viitoare”(12 - un mesaj de disperare şi, totodată,
de speranţă în posibilitatea unui nou început.

Georg Trakl este, asemenea lui Rimbaud, un poet orfic
care a coborît în infern fără întoarcere. Catabaza sa orfică nu anunţă
numai apocalipsa lumii, ci şi – constată Irène Gayraud – „extincţia
cîntecului în neant”(13. Cîntecul traklian înseamnă, spre a-l defini cu
propriile lui cuvinte din MMeettaammoorrffoozzaa  rrăăuulluuii, un „strigăt mut”, odată
cu care sfîrşeşte poezia orfică genuină, născută din trăire.

Note:

Folosesc traducerile lui Petre Stoica din ediţia Georg Trakl, MMeettaa--
mmoorrffoozzaa  rrăăuulluuii, Ed. Univers, 2000, dar şi integrala PPooeezziiii-lor traduse de Mihail
Nemeş apărută la editura Minerva în 1988.

1 Mihai Isbăşescu, IIssttoorriiaa  lliitteerraattuurriiii  ggeerrmmaannee. Ed. Ştiinţifică, 1968, p. 416

2 Heinrich Goldmann, KKaattaabbaassiiss, apud Petre Stoica, CCuuvvîînntt  îînnaaiinnttee la ediţia
Georg Trakl, MMeettaammoorrffoozzaa  rrăăuulluuii, Ed. Univers, 2000, p. 29

3 Emil Barth, apud Petre Stoica, CCuuvvîînntt  îînnaaiinnttee la  Georg Trakl, MMeettaammoorrffoozzaa
rrăăuulluuii, ed. cit., p. 11

4 Robert Rovini, GGeeoorrgg  TTrraakkll, Ed. Seghers, Paris, 1973, p. 68

5 Ibid., p.41

6 Irène Gayraud, CChhaannttss  oorrpphhiiqquueess  eeuurrooppééeennss, Classiques Garnier, Paris, 2019,
p. 360

7 Scrisoare a poetului către Ludwig von Ficker, coordonatorul grupului şi edi-
torul revistei Der Brenner,  în addenda la Georg Trakl,  MMeettaammoorrffoozzaa  rrăăuulluuii,
ed.cit., p. 126

8 Zina Molcuţ, GGeeoorrgg  TTrraakkll, studiu în antologia PPooeeţţii  eexxpprreessiioonniişşttii  ggeerrmmaannii  îînnttrr--
oo  vviizziiuunnee  nnoouuăă, Ed. Grai şi Suflet – Cultura Naţională, p. 2004, p. 379

9 Martin Heidegger, LLiimmbbaa  îînn  ppooeemm, în OOrriiggiinneeaa  ooppeerreeii  ddee  aarrttăă, Ed. Univers,
1982, p. 284

10 Nicolae Balotă, EExxpprreessiioonniissmmuull, în LLiitteerraattuurraa  ggeerrmmaannăă, Ed. Press Group,
2007, p. 358

11Jack Delavenne, TTrraakkll  eett  RRiimmbbaauudd, în revista online Temporel, din 22 aprilie
2011

12 Michéle Finck, GGuueerrrree  eett  mmiissee  eenn  ccrriissee  ddee  ll’’ééccrriittuurree::  TTrraakkll,,  UUnnggaarreettttii,,  CChhaarr,,
JJaaccootttteett, capitol online din volumul colectiv Littérature et expériences croisées
de la guerre, apports comparatistes. Actes du XXXIXe  Congrès de la SFLGC.

13 Irène Gayraud, op. cit., p. 568
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„Au crezut că mor pentru patrie, însă au murit pentru marii in-
dustriaşi”, se indigna Anatole France în anul 1922, rememorând o
serie de evenimente petrecute în Franţa, în timpul Primului Război
Mondial. Dincolo de orice alte detalii, cuvintele lui Anatole France
rezumă perfect romanul lui Pierre Lemaitre, La revedere acolo sus
(Au revoir là-haut), distins cu Premiul Goncourt pe anul 2013. Căci, lă-
sând la o parte linia întâmplărilor în care sunt implicaţi protagoni-
ştii şi făcând pentru o clipă abstracţie de dureroasele experienţe pe
care aceştia le trăiesc, cartea lui Lemaitre aduce în centrul atenţiei
cititorului contemporan fapte asupra cărora puţini scriitori ai ulti-
melor decenii au avut temeritatea de a insista; şi anume, scandalul
provocat în Franţa în anii 1921 – 1922 de decizia guvernului de a
trece la numeroase exhumări ale celor căzuţi în acest mare război,
fapt ce determină creşterea rapidă a cifrei de afaceri a firmelor de
pompe funebre agreate de conducerea statului şi ascensiunea ra-
pidă a celor care ştiu să profite din plin de urmările războiului, după
ce mulţi dintre ei profitaseră fără scrupule chiar de tulburii ani ai
conflagraţiei mondiale. 

Având ca pretext acest eveniment real, Pierre Lemaitre, cu-
noscut până acum publicului cititor mai ales ca autor de romane
poliţiste, construieşte o carte complexă, de largă respiraţie (Au revoir
là-haut are peste cinci sute de pagini), cu mai multe planuri care se
întretaie în momentele esenţiale, cu fire narative uneori complicate
şi care trimit pe alocuri chiar la structura unui text de aventuri, dar
care cucereşte lectorul şi printr-o atmosferă extrem de bine redată.
Scriitorul completează datele istorice reale cu o poveste ce ţine de
domeniul ficţiunii şi care este centrată pe existenţa a doi camarazi
de arme pe care războiul îi aduce alături şi îi face de nedespărţit, Al-
bert Maillard şi Édouard Péricourt, care supravieţuiesc confruntări-
lor militare, însă, după aceea, trebuie să dea piept cu nişte realităţi
care, adesea, chiar şi pe timp de pace, sunt mult mai dure decât cele
pe care le cunoscuseră pe când erau combatanţi. 

Romanul începe cu relatarea plină de suspans a unor întâm-
plări care vor marca pentru totdeauna existenţa celor doi. Astfel, la
începutul lui noiembrie 1918, cu foarte puţin timp înainte de înche-
ierea războiului, nu departe de Verdun, pe frontul de pe Meuse, lo-
cotenentul Henri d’Aulnay-Pradelle decide să-şi motiveze soldaţii
într-un mod crud, nedrept şi laş: trimite pe doi dintre ei în recu-
noaştere, însă îi împuşcă el însuşi, pe la spate, profitând de revolta
trupelor convinse că cercetaşii au fost ucişi de nemţi şi făcându-i,
în acest fel, pe cei aflaţi în subordinea sa, să se avânte într-o luptă
care se transformă rapid într-un măcel absurd. Prins în focul asal-
tului, Albert observă, totuşi, că cercetaşii trimişi de Pradelle fuse-
seră împuşcaţi pe la spate, înţelege totul pe dată, doar pentru ca în
clipa următoare să fie aruncat de-a dreptul sub pământ de suflul
exploziilor puternice care aveau loc în infernul din jurul său. Însă
are timp să vadă şi privirea rece şi plină de cinism a lui Pradelle, care
contemplă aceste scene şi care, acum, realizează că şi subordonatul
său ştie, dar e convins că secretul lui murdar e îngropat pentru tot-
deauna alături de Albert, pe care-l consideră deja mort. Numai că
imediat Édouard intervine şi, punându-şi el însuşi viaţa în pericol, îl

scoate de sub bucăţile de pământ şi dintre resturile exploziei pe Al-
bert, salvându-l. Preţul curajului său e, însă, mare: Édouard este el
însuşi rănit grav de un obuz rătăcit, care îl loveşte în faţă, îi distruge
maxilarul inferior şi chipul – şi îi schimbă în mod dramatic viaţa. Le-
gaţi acum nu doar de camaraderia din anii războiului, ci şi de
această întâmplare după care nici unul dintre ei nu va mai fi la fel,
cei doi vor rămâne alături în timpul grelei şi lungii convalescenţe a
lui Édouard, dar şi după aceea, în anii care urmează încheierii păcii,
o epocă în care foştilor combatanţi şi mai ales invalizilor le va fi
aproape imposibil să-şi găsească locul în noua societate franceză: cu
toate că supravieţuiseră unui Război Mondial, fiecare dintre ei va
constata că „patria recunoscătoare” e doar o vorbă frumoasă şi
falsă, menită doar a împodobi discursurile politicienilor, realitatea
pentru cei care luptaseră în tranşee fiind, pe timp de pace, şomajul,
umilinţa, dispreţul abia mascat al semenilor, disperarea. În acest
context, Édouard va adopta o identitate străină, nedorind să se mai
întoarcă în sânul bogatei şi influentei sale familii, care îl tratase
mereu cu răceală, neputând concepe să se reîntâlnească cu tatăl
său, bancherul Péricourt, mai preocupat de conturi şi de rata do-
bânzilor decât de soarta fiului pe care nu-l înţelesese niciodată şi
căria îi luase mereu în râs înclinaţiile artistice, talentul la desen, dar
şi tendinţele homosexuale. Albert înlocuieşte livretul militar al prie-
tenului său cu cel al unui soldat căzut la datorie, iar Édouard refuză
orice intervenţie chirurgicală estetică, astfel că, după luni întregi în
care suferinţele îi sunt cumplite, se vindecă (oarecum), dar e de ne-
recunoscut, exemplu de „guele cassee” („faţă spartă / distrusă”), aşa
cum li se va spune în Franţa marilor mutilaţi de război. Dependent
de morfină pentru a-şi mai alina durerile, Édouard (numit acum Eug-
ène), are disperată nevoie de Albert, aflat şi el în mare dificultate
după încheierea ostilităţilor, deoarece nu-şi mai găseşte de lucru,
modestul său post de contabil dinaintea războiului e ocupat deja,
iar în afara unei mantale de proastă calitate, a cărei vopsea se
scurge la prima ploaie, patria (recunoscătoare desigur...) nu oferă
nimic celor rămaşi în viaţă. Căci existenţa trebuie să-şi urmeze cur-
sul, iar cei aflaţi în dificultate sunt daţi la o parte fără milă – şi fără
ezitare de către cei care, gonind spre un iluzoriu viitor luminos, se
grăbesc să uite trecutul. Singurul lucru pe care Franţa îl mai face în
amintirea anilor de război este să-i celebreze pe cei morţi, încă o
tragică ironie a unui destin nedrept şi crud. Însă, pentru a supra-
vieţui cumva în această lume în care în afara legii celui mai puter-
nic şi mai abil pare a nu mai funcţiona nimic, Albert şi Édouard decid
să se implice la rândul lor în afacerea cu monumente ridicate în me-
moria eroilor. Iar acum cei doi se vor reîntâlni cu fostul locotenent
Pradelle care, după ce făcuse şi o căsătorie din interes şi reuşise să
intre în rândul „lumii bune” franceze, visează să-şi rotunjească ve-
niturile tot de pe urma acestei afaceri, devenind abil comerciant de
sicrie. 

S-a reproşat lui Lemaitre de unele voci ale criticii literare că in-
triga pe care o construieşte pare desprinsă dintr-un film de acţiune
şi este excesiv marcată de elemente cinematografice – de altfel, teh-
nicile cinematografiei îi sunt bine cunoscute autorului, care s-a ocu-
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pat şi de realizarea de scenarii. Şi chiar dacă observaţia aceasta este
parţial adevărată, poate că nu e neapărată nevoie ca ea să fie trans-
formată într-un reproş şi să fie privită ca un neajuns al cărţii. Căci
succesul la public al acestui roman a fost şi continuă să fie mare, fe-
nomenul marcând, după cum afirma Bernard Pivot, o reîntoarcere
la romanul popular, în sensul bun al cuvântului. S-a spus, de ase-
menea, că Au revoir là-haut ar fi un text care mizează (poate prea)
mult pe tehnica contrastului, specifică foiletonului de secol XIX, evi-
dentă mai cu seamă la nivelul personajelor, puse mereu în opozi-
ţie: pe de o parte Albert Maillard, modest funcţionar în timp de pace
şi şomer fără speranţă după război, pe de alta, Édouard Péricourt,
descendent al unei ilustre familii, dar inadaptat la exigenţele unei
societăţi ipocrite în ale cărei reguli el nu poate crede şi în care nici
vocaţia sa artistică şi nici identitatea sa sexuală lui nu-şi găsesc
locul. Prietenia dintre cei doi reprezintă, practic, un soi de atracţie
a contrariilor – dar, din nou, acest amănunt nu trebuie privit ca de-
rizoriu şi nici ca o concesie făcută gustului facil al publicului, ci mai
degrabă ca o raportare permanentă a lui Lemaitre la modelele lite-
rare ale caracterelor moraliştilor francezi sau la cele repezentate de
proza lui Victor Hugo. Căci Pradelle e prezentat de către autorul în-
suşi ca având în el ceva de Javert – nu lipseşte, deci, din paginile
acestei cărţi nici ticălosul prin excelenţă, versatil şi capabil să cadă
în picioare în orice situaţie, menit a reprezenta punctul de contrast
atât faţă de Albert, cât şi de Édouard, cei atât de afectaţi de război,
dar şi de pacea care îi va urma. Numai că romanul devine, pe par-
curs, nu doar un studiu atent al evoluţiei personajelor, ci şi o veri-
tabilă frescă a societăţii franceze a anilor ‘20 ai secolului trecut,
privită cu luciditate de către un autor gata să observe chiar şi reali-
tăţile ascunse adesea sub masca lozincilor patriotarde ori a retori-
cii găunoase din timpul sau de după încheierea conflictului armat. 

Pierre Lemaitre foloseşte excelent tehnicile impuse de stilul in-
direct liber, se dovedeşte un maestru al punctului de vedere şi al
configurării unei evoluţii palpitante a întâmplărilor pe care le pre-
zintă cu pasiune, dar fără patimă, într-un ritm alert, însă lipsit de
efectele stilistice prea căutate, mizând pe surpriză şi pe răsturnă-
rile de situaţie (cititorul are impresia, la un moment dat, că Albert e
mort, pentru a constata uilterior că acesta trăieşte şi că, dimpotrivă,
Édouard va fi cel mutilat, la fel cum în altă scenă se sugerează că
Édouard nu va mai desena niciodată, doar pentru a se întoarce la
vocaţia sa, înţeleasă de el însuşi ca unică şansă de salvare de ororile
unei lumi care, deşi aparent neatinse de răboi, a fost, totuşi, com-
plet distruse de acesta), însă reuşind să convingă şi să vorbească
despre multe lucruri pe care mulţi dintre contemporanii săi au pre-
ferat (preferă?) să le evite. 

Georges Clemenceau spunea la un moment dat că e suficient
să adaugi calificativul „militar” anumitor cuvinte, pentru ca sensul
să le fie complet schimbat, câtă vreme „justiţia militară” e altceva
decât justiţia obişnuită, iar „muzica militară” e şi ea altceva decât
muzica de cameră sau de operă. Pierre Lemaitre ştie foarte bine
acest lucru şi demonstrează că e convins de valabilitatea unor ase-
menea afirmaţii pe care le are în vedere, subtextual, încă de la în-
ceputul romanului său. Căci însuşi titlul cărţii, precum şi epigraful,
trimit la un caz celebru în Franţa, care reprezintă un exemplu pen-
tru funcţionarea deloc infailibilă a justiţiei în vreme de război.        

„Je te donne rendez-vous aù ciel où j’espère que Dien nous réu-
nira. Au revoir là-haut, ma chère épouse…” („Îţi dau întâlnire în cer,
unde sper că Dumnezeu ne va reuni. La revedere acolo sus, draga
mea soţie...”) Sunt ultimele cuvinte scrise de Jean Blanchard, pe data
de 4 decembrie 1914, cu puţin timp înainte de a fi executat. Blan-
chard face parte, alături de soldaţii Pierre Gay, Francisque Durantet,

Claude Pettelet, Jean Quinault şi de caporalul Paul Floch, din grupul
aşa-numiţilor „martiri de la Vingré”, executaţi „ca exemplu dat tru-
pelor combatante”, pe 4 decembrie 1914. Lucrurile s-au întâmplat
după cum urmează: la sfârşitul lui noiembrie 1914, profitând de vre-
mea nefavorabilă şi de noaptea fără lună, câţiva soldaţi germani au
atacat poziţiile franceze din apropiere de Vingré. Francezii se retrag
pentru a se regrupa în tranşeele aflate la doar câteva zeci de metri
depărtare, apoi recuceresc poziţia ameninţată de nemţi. Totul du-
rează mai puţin de o jumătate de oră şi, cu toate astea, spre stu-
poarea generală, comandanţii trupelor franceze din zonă iau decizia
de a-i deferi Curţii Marţiale pe cei „vinovaţi” de a-şi fi „părăsit” pos-
turile, acuzându-i de înaltă trădare. În ciuda oricăror evidenţe, vor
primi cu toţii pedeapsa capitală, vor fi degradaţi şi executaţi în
grabă, pentru a oferi, în acest fel, un teribil exemplu tuturor acelora
care ar fi fost tentaţi să părăsească armata sau să submineze auto-
ritatea comandanţilor. Înainte de execuţie, fiecare dintre condam-
naţii pe nedrept va trimite scrisori celor dragi, de acasă – care, după
moartea lor, vor avea de suportat nu numai durerea pierderii, ci şi
dispreţul unei societăţi care nu mai putea privi lumea decât în ter-
meni de alb sau negru şi care nu mai era dispusă să gândească, mul-
ţumindu-se cu ceea ce-i oferea aparatul propagandei de război. Abia
după semnarea păcii, în 1921, şi după ani de costisitoare demersuri
făcute de familiile îndurerate ale celor executaţi, aceştia vor fi exo-
neraţi de orice vină şi le vor fi recunoscute meritele militare, printr-
o decizie a Curţii de Casaţie. Tardivă recompensă oferită unor
oameni pentru care viaţa s-a terminat prea devreme şi ale căror fa-
milii au suferit umilinţe şi lipsuri de nedescris. Dar poate că, aşa
cum credea Jean Blanchard, poate că măcar „acolo sus” lucrurile vor
sta, odată şi odată, altfel. 

Lemaitre readuce, indirect, în conştiinţa publicului cititor aceste
tragice evenimente: Pradelle al său nu e altceva decât un exemplu
de comandant lipsit de viziune şi (mai ales) de suflet, gata oricând
să-şi sacrifice oamenii pentru a da exemple drastice (chiar dacă ni-
meni nu i le ceruse!), pentru a se pune la adăpost de orice posibilă
nemulţumire a trupelor flămânde şi nemulţumite de un război care
dura, deja, de prea mulţi ani şi provoca imense suferinţe şi celor de
pe front, dar şi celor rămaşi acasă. Departe de a fi un detaliu lacri-
mogen sau sentimental, motto-ul romanului lui Pierre Lemaitre re-
prezintă un dureros memento şi un tulburător şi impresionat mesaj
adresat tuturor celor care încă mai cred în belicoasele declaraţii me-
nite a glorifica vreun război – fie el mai vechi sau mai nou. Au revoir
là-haut se transformă, deci, într-un îndemn la meditaţie cu privire la
realităţile din timpul şi de după război, oricare ar fi el, câtă vreme
fiecare război e o confruntare apocaliptică, ce distruge lumea, ră-
mânând de văzut până când aceasta va mai găsi resursele de a se
reconstrui – ori de a se lăsa reconstruită. Căci, aşa cum se întrevede
din fiecare pagină a acestei cărţi, după ce se încheie pacea, nu se
mai ştie care sunt eroii şi care sunt simplii profitori, e aproape im-
posibil să mai afirmi cu claritate care sunt învinşii şi care sunt în-
vingătorii, concluzia amară a lui Lemaitre fiind şi aceea că la
sfârşitul oricărui război există doar înfrânţi. 

Câştigătorul Premiului Goncourt din acest an se numără, deci,
printre autorii de romane centrate pe tema războiului – iar lista cu-
prinde exemple strălucite, dacă e să ne gândim, acum, la Roger Mar-
tin du Gard, cu Vara (1914), la Henri Barbusse, cu Focul (1916), la
Erich Maria Remarque, cu Nimic nou pe frontul de Vest (1929), sau la
Ernest Hemingway, cu The Sun Also Rises (1926). Numai că, dacă scrii-
torii menţionaţi îşi elaborau creaţiile imediat după încheierea Pri-
mului Război Mondial, pe care, nu o dată, îl şi cunoscuseră în mod
direct, Pierre Lemaitre revine asupra acestei teme şi se concen-
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trează asupra acestei perioade, privind, însă, lucrurile, din perspec-
tiva prezentului, având, deci, şi detaşarea necesară şi, implicit, ca-
pacitatea de a evalua toate evenimentele şi ţinând seama de
războaiele şi păcile care au urmat şi care au marcat întregul secol
XX. Dovadă că, aşa cum s-a afirmat adesea, războaiele mondiale
sunt atotprezente, fie ca realitate, fie ca sugestie, în mai toată lite-
ratura veacului anterior – şi a prezentului. Nu întotdeauna războiul
este descris, în proza contemporană, ca o realitate trăită nemijlo-
cit, ci, uneori, ca amintire, ca ameninţare, ca avertisment lansat
pentru generaţiile viitoare. Iar tendinţa aceasta este identificabilă
încă din epoca marelui modernism, dacă ţinem seama că însăşi Vir-
ginia Woolf, în Spre far (1927), atingea tangenţial, dar extrem de
pregnant, realitatea războiului, fără să descrie câmpuri de luptă, ci
mulţumindu-se să prezinte urmările conflictelor armate la nivelul
conştiinţei personajelor şi al unei lumi care avea revelaţia că nicio-
dată nimic nu va mai fi la fel. Războiul devine, astfel, acea „prezenţă
absentă” al cărei spectru pluteşte pretutindeni, dar şi unul dintre
simbolurile cele mai importante pe care le putem identifica în Tărâ-
mul pustiit (1922) al lui T.S. Eliot, ori în Caligramele lui Apollinaire. 

Alegând să abordeze tema războiului, Pierre Lemaitre are în ve-
dere şi exemplul reprezentat de mulţi dintre marii lui precursori,
evidenţiind nu latura eroică a acestuia, fiindcă este el însuşi inca-
pabil să creadă – la fel cum sunt şi protagoniştii săi – în viabilitatea
vorbelor frumoase, dar goale, care propovăduiau patriotismul de
paradă şi eroismul lipsit de logică. Scriitorul se situează, din acest
punct de vedere, în descendenţa lui Hemingway, ale cărui perso-
naje, fie că e vorba despre Jake Barnes, fie despre Frederic Henry, ar
prefera să poată încheia „o pace separată”, dezgustaţi de ceea ce
înseamnă războiul şi răniţi nu doar fizic, ci mai cu seamă interior de
ororile cu care se confruntă. Albert Maillard şi Édouard / Eugène nu
cred altceva, devenind, astfel, la rândul lor, reprezentanţii genera-
ţiei pierdute. Iar cuvintele acestea „You are all a lost generation...”,
atribuite lui Gertrude Stein şi preluate de Hemingway pentru a fi fo-
losite ca epigraf al romanului său Fiesta, ajung să exprime, aşadar,
o situaţie generalizată într-o Europă secătuită şi extenuată de un
război care a durat şi a costat prea mult. 

Confruntat cu atrocităţile de pe front, Édouard este şi o expre-
sie a intelectualului care resimte la nivel personal fiecare act de vio-
lenţă la care este martor, care trece totul prin filtrul unei conştiinţe
hiperlucide, în mod asemănător, până la un punct, cu Ştefan Ghe-
orghidiu, din romanul lui Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de război, sau cu Radu Comşa, din Întunecare, de Cezar
Petrescu. Ca şi acesta din urmă, Édouard îşi vede viaţa distrusă de
un război care nu era al lui şi pe care-l va resimţi complet străin în-
totdeauna şi pe care nu va ezita să-l califice drept absurd, dar, spre
deosebire de învinsul Comşa, tânărul Péricourt, devenit prin pro-
pria lui voinţă Eugène Larivière, găseşte puterea nu neapărat de a
lua totul de la capăt, ci de a da o replică nu lipsită de cinism exact
acelora care, caracterizaţi ei înşişi de cinism (dar, în cazul lor, este
unul de substanţă, nu de circumstanţă!), se făcuseră vinovaţi de dis-
trugerea atâtor vieţi şi de spulberarea speranţelor atâtor supravie-
ţuitori ai frontului, care vor sfârşi, însă, în eşec şi alienare în timpul
unei păci care, pentru ei, nu va mai însemna nimic. Una dintre preo-
cupările lui Lemaitre este, în acest roman, şi aceea de a evalua cum
se mai poate trăi după un război, nu atât cum e să treci printr-un
război, eroismul supravieţuitorilor trebuind să fie cel puţin la fel de
mare cu cel al combatanţilor, chiar dacă mai nimeni nu este dispus
să-l recunoască ori să-l privească astfel, într-o lume în care totul a
fost transformat în goană după profit, în competiţie acerbă, în luptă
pentru supremaţie, şi în care nu mai contează faptele celor care au

sacrificat ceva pentru ca lumea să poată merge mai departe. Franţa
anilor ‘20 apare, deci, ca un adevărat tărâm postapocaliptic, ca o
junglă citadină în cadrul căreia orice eveniment din viaţa personală
este proiectat şi evaluat pe fondul şi din perspectiva bătăliilor pier-
dute ori câştigate, devenind obligatoriul corelativ obiectiv al fapte-
lor documentate de discursul istoric. Rănile lui Édouard, ca şi cele
suferite de protagoniştii lui Hemingway din Fiesta sau Adio, arme,
au roul de a alegoriza întreaga suferinţă provocată umanităţii de
deciziile politice ale „specialiştilor” în strategie militară ori în geo-
politică şi de a recontextualiza noua realitate ce caracterizează o
lume care a trecut printr-un război în care majoritatea rgulilor mili-
tare de până atunci nu mai fuseseră respectate. Războiul însuşi e
privit altfel, nu mai e vorba nicidecum despre eterna luptă dintre
bine şi rău, dintre un metaforic Dumnezeu şi un alegoric Satan, aşa
cum se întâmpla de multe ori în literatura veacurilor trecute, influ-
enţată de imaginarul biblic şi de retorica religios-mesianică, fiindcă
acum nu se mai poate stabili cine este „cel bun” şi cine este „cel rău”
– sau, mai bine zis, dacă mai există (dacă mai pot exista) buni şi răi
într-un război mondial. 

Desigur, se ridică aici câteva probleme legate de funcţiile este-
tice ale războiului, ca temă literară. Căci, dacă războiul este semnul
haosului care ameninţă lumea, iar textul literar (orice text literar) în-
cearcă să organizeze, la un anumit nivel, lumea descrisă, rămâne
de discutat cum se poate stabili un acord între aceste coordonate şi
cum se poate găsi echilibrul între dimensiunea morală şi cea este-
tică a imaginii războiului. Iar dacă modernismul îngloba războiul în
estetica sa, cel puţin la nivelul avangardelor, incluzând imaginea
simbolică a haosului în chiar structura organizată a ficţiunii literare
învestite cu sens artistic, perioada contemporană alege alte căi, iar
Pierre Lemaitre urmează, parţial, modelul impus, de pildă, de
Claude Simon, în Drumul Flandrei (1960), unde tehnicile narative ela-
borate reprezentau o provocare a chiar tematicii abordate, iar po-
sibilităţile (uneori limitele!) estetice ale naraţiunii cu subiect istoric
erau puse în relaţie cu majoritatea problemelor etice ridicate de
realitatea războiului, aşa cum o înţelege scriitorul. 

Mai mult decât atât, chiar dacă Lemaitre îi recunoaşte pe de-
acum uitaţii Roland Dorgèles şi J. Valmy-Baysse drept modele în pri-
vinţa temei asupra căreia se concentrează, Au revoir là-haut are în
vedere ceva mai mult decât reuşeau aceşti predecesori să realizeze
în romanele lor, Le Réveil des morts (1923) sau Le Retour d’Ulysses
(1921). Dovadă că Lemaitre are în vedere şi un alt model pe care,
deşi nu-l recunoaşte deschis, reprezintă unul dintre punctele de ple-
care ale acestei cărţi: Stendhal, cu Mânăstirea din Parma. În acest
mare roman avem deja de-a face cu un eu problematizant care în-
cearcă să reconfigureze un întreg univers şi să dea sens unei lumi
puse sub semnul haosului în timpul unui război care ameninţă să
anuleze legăturile dintre percepţie şi înţelegere ale celui implicat în
acţiunile militare şi supus ordinelor pe câmpul de luptă, elemente
pe care le accentuează şi laureatul Premiului Goncourt, în această
carte. Pierre Lemaitre scrie un roman despre iniţieri dureroase, des-
pre prietenii durabile într-o lume în care totul pare a fi construit
pentru a nu dura, despre pierderi şi singurătate, despre sacrificiu şi
căldura umană, despre durere şi speranţa care trebuie păstrată
mereu vie. Nu doar în război, în orice război, ci mai ales după ce
acesta se încheie, ca semn al convingerii că viaţa, oricum ar fi ea,
merită trăită.            

PPiieerrrree  LLeemmaaiittrree,,  LLaa  rreevveeddeerree  aaccoolloo  ssuuss..  
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Conform practicii din culturile cu orientare anglo-saxonă,
un roman cum este cel al Genevievei Cogman, Biblioteca invizibilă, ar
aparţine genului numit fantasy, ca formă a delimitării între prezenţa
unui real tratat mimetic și cel structurat pur imaginar. Detaliind, o
atare formă se supune unui tipar preconstituit, operant în mituri, în
folclor (basme și povești, chiar în unele credinţe care generează ati-
tudini organizate ritualic), în literatura numită fantastică (inclusiv
cea care preia resursele goticului), în legendarul care „prelucrează”
istoria în registrul „eroului” solicitând violent „albul” sau „negrul”
etc. Dincolo de acestea, însă, ne aflăm în faţa stării de elasticizare,
de înlăturare a dimensiunii „tari” a conceptelor alocate teoriei ge-
nurilor și speciilor literare, fapt care permite nu doar contaminarea
cu sensuri alogene, ci, nu o dată, mergând până la restructurarea în-
tregului prin armonizarea stranie a posibilului cu imposibilul ori prin
supunerea inexistentului la logica existentului și la deschiderea con-
structului către o înţelegere în termeni acceptabili. Și cum utopia se
află și ea în funcţiune, dacă apelăm la cea mai recentă taxinomie a
acesteia (vz. Corin Braga, Pour une morphologie du genre utopique,
Classiques Garnier, 2018; modalitatea de prefixare e explicată pe
parcurs), desprindem cele patru mari stratificări: eutopia – ca un vir-
tual pozitiv posibil; outopia – ca un virtual pozitiv imposibil; dystopia
– ca un virtual negativ posibil; și antiutopia –  ca un virtual negativ
imposibil. Sigur, orice clasificare, pornind de la particular la general,
este necesară și stabilă în zona celui din urmă; dar în starea de apli-
cabilitate, dezvoltată în continuare de autor, dinamica literaturii ac-
tuale nu ocolește, pe stratul expresiilor efective, mixajul, alunecarea
dintr-o paradigmă în alta în funcţie tocmai de mișcarea fără limite
a structurii textuale de fapt.

Biblioteca invizibilă ilustrează tocmai o asemenea alune-
care între straturi diferite, o dinamică la prima vedere confuzională,
dar armonizată ca imagine de ansamblu. În sine, dintru început, ro-
manul acoperă realitatea unei utopii, fiind vorba de un univers
„construit”, o lume inexistentă, dar posibilă: și spunem „inexistentă”
fiind vorba de „realităţi” (lumi paralele) despre care nu avem certi-
tudinea că există, dar pe care fizica cuantică le consideră posibile.
Cadrul imediat este, așadar, unul al literaturii SF. Doar că în aceste
„lumi”, nu știm câte și nici ce le populează pe toate, sunt funcţio-
nale puteri și personaje desprinse dintr-o „natură” fantasy: magie,
necromanţie, licantropi, alte fiinţe preluate dintr-o arhivă teratolo-
gică. Iar intriga se organizează pe aliniamentele clare ale romanului
poliţist. Între aceste lumi, se află un soi de bibliotecă-stat, ca ope-
rator esenţial pe o direcţie „universalistă”, fără a avea nicio infor-
maţie dacă, în „lumea” ei, mai există și altceva decât această
bibliotecă imensă și slujitorii ei. Altfel, universul din celelalte lumi
paralele se consumă la parametri obișnuiţi: el are o istorie, acolo s-
au scris și se scriu cărţi care sunt editate, bibliotecile funcţionează
în cadru „tradiţional”, puse  la dispoziţia cititorilor pe reţeaua cu-
noscută (de la o bibliotecă centrală, la bibliotecile diferitelor insti-
tuţii, mai ales ale celor din învăţământ, până la cele personale). Sub
acest aspect, starea este una a normalităţii; iar normalitate mai

poate însemna și faptul că lumile nu comunică între ele, oprite fiind
întru sine și pentru sine. Doar Biblioteca (acum devine necesară ma-
juscula) are calitatea de observator al tuturor realităţilor și – în fi-
nalizare „absolută” – de tezaur, nu fără exigenţe valorice, dar și de
altă natură, al tipăriturilor din întreaga constelaţie virtuală.

Personalul Bibliotecii se afirmă prin exclusivism: un Bi-
bliotecar „își dorea doar ceea ce-și dorise mereu: o carte bună de citit”,
precum și, odată cu înaintarea în vârstă, transferând acumularea
de informaţii în texte destinate cunoașterii. În speţă, cum am pre-
cizat deja, funcţiona și selecţia: „Obţinerea cărţilor era ceea ceea ce
conta ccuu  aaddeevvăărraatt […]. Aceea era misiunea Bibliotecii […]. Era vorba des-
pre găsirea operelor unice de ficţiune și despre depozitarea lor într-un
loc atemporal și în afara spaţiului”. În Bibliotecă, ierarhia funcţiilor
devenea doar o problemă de acumulare, o chestiune a „senioratu-
lui”, nivel la care importantă era raritatea unei cărţii, unicatul chiar.
În fiecare „lume”, Biblioteca își avea agentura sa, care achiziţiona
tot ceea ce considera necesar centrul. În cazuri speciale, când era
semnalată existenţa unei cărţi de excepţie, Bibliotecarul putea fi tri-
mis în vederea obţinerii acesteia, inclusiv – dacă altfel nu era posi-
bil – prin sustragere. Cu precizarea: „Biblioteca funcţionează pe baza
teoriei conspiraţiei. Nu recunoaște nimic, neagă totul, apoi află ce se
petrece și publică o lucrare pe tema respectivă”. Mai mult, din Biblio-
tecă nu dispare nimic, nu se aruncă nimic. Esenţial, însă, se arată a
fi „efectul asupra Limbii” al unei cărţi noi sau, până atunci, necunos-
cute, conform acelei „logici” de aflat într-una din frazele prin care
Cassirer justifica, mai la începutul secolului al 20-lea, funcţia sim-
bolică: „Alături de funcţia pură a cunoașterii este valabilă și funcţia
gândirii lingvistice, cea a gândirii mitico-religioase și funcţia intuiţiei ar-
tistice, de aici apare clar cum în toate acestea se împlinește o configu-
raţie complet determinată nu atât aa  lluummiiii, cât mai mult îndreptată
aassuupprraa  lluummiiii (subl. aut. – n.n.), asupra conexiunilor obiective a sensu-
lui și a unei intuiţii obiective”. Dar, în roman, va fi vorba, de fapt, des-
pre o supraobiectivare, de modalitatea originară a Cuvântului de a
introduce ordinea în lucruri sau de a constrânge obiectul să revină
la propria sa natură. Posesia „deplină” a Limbii conferă, astfel, celui
care o deţine, puterea efectivă, cum vom vedea, de a acţiona asupra
lumii „materiale” din lumile paralele.

Începutul romanului ne-o prezintă pe Bibliotecara Irene
trimisă într-o asemenea lume pentru a căuta Recviemurile de la mie-
zul nopţii, „faimosul debut editorial al necromantului Balan Pestifer”, în
original, întrucât versiunea tipărită n-ar fi respectat manuscrisul. În
această lume încărcată de magie, populată de vrăjitori și vârcolaci,
autorul cărţii căutate fiind el însuși un exemplar al respectivei „rea-
lităţi”, Irene va afla, până la urmă, originalul lucrării în „camera tro-
feelor” a internatului care îl găzduise pe Balan Pestifer. Cum
sustragerea manuscrisului va declanșa alarma, fiind urmărită de
elevii „școlii unde se preda magia”, atacată de garguii de piatră de pe
clădirea internatului, însufleţiţi prin vrajă de maeștrii-profesori, apoi
de câinii demonici care aruncau flăcări, Bibliotecara va scăpa folo-
sind puterile Limbii și va reuși să ajungă în biblioteca școlii: doar
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dintr-un asemenea loc, apelând din nou la energiile esenţiale ale
cuvântului, va putea deschide portalul necesar întoarcerii în Biblio-
tecă. Practic, misiunea sa era, astfel, încheiată, portalul, ca și spaţiul
Bibliotecii, fiind inaccesibil neposesorilor Limbii. Iar după ce predă
textul original al cărţii indicate, accesează programele calculatoru-
lui pentru a afla noutăţile survenite în perioada absenţei sale: „Pro-
blema cu o limbă în continuă evoluţie, care putea fi utilizată pentru a
exprima lucrurile precis, era... evolutivă. Cu cât mai multe aduceau
agenţii precum Irene la Bibliotecă, cu atât limba se schimba. Se întrebă,
posomorâtă, dacă trofeul dobândit de ea recent avea să inspire un cu-
vânt nou sau două, sau doar să schimbe unul vechi. Poate că urma să
ajute la definirea unei anumite nuanţe de negru. Totuși, existau com-
pensaţii. Cum era să poţi da Ordine lumii din jurul tău”.

N-o va aștepta, însă, o perioadă liniștită: Coppelia, „Supra-
veghetoarea ei directă și mentorul ei”, îi va cere să efectueze o nouă
deplasare, de data aceasta însoţită de un elev, Kai, în scopul iniţie-
rii acestuia în condiţiile operării în exteriorul Bibliotecii. Ţinta era
indicată precis: „Manuscris original Grimm, volumul 1, 1812, în prezent
la Londra, paralela B-395, cea mai apropiată Traversare în interiorul
British Library, localizată la British Museum. Mai multe detalii disponi-
bile la Bibliotecarul local”. Dar dacă, în indicarea obiectului căutat,
Biblioteca folosise sintagma „manuscrisul original”, când acesta va
fi cunoscut, el va fi considerat o „carte”, descrisă în consecinţă: „Este
o carte mare, cu coperte groase... Este legată în piele și ilustrată. Are,
poate, cam cincisprezece centimetri pe douăzeci”. Diferenţa faţă de
exemplarele ediţiei princeps se află în prezenţa a două povești ne-
cunoscute ale fraţilor Jakob și Wilhelm Grimm: celor 86 de texte
edite, li se adaugă cea intitulată Povestea pietrei din Turnul Babel,
precum și cea de a 88-a (despre care nu ni se spune nimic, de pre-
supus în ideea continuării întâmplărilor într-o „serie”, urmând mo-
dele de tipul Harry Potter, Dune, Cântec de gheaţă și foc etc.).

Surpriza este că, odată ajunși la destinaţie, Irene și Kai
constată că lumea paralelă în care au ajuns se află în carantină, co-
ruptă fiind de „forţe haotice”, având „un factor de risc dincolo de nor-
mal”: „Magia sa se înclinase prea departe în direcţia greșită dintre
ordine și dezordine. [...] haosul care corupea lumile echilibrate era un
pericol vechi de când lumea, cu potenţial letal pentru agenţii Bibliote-
cii. Și era împotriva tuturor noţiunilor reprezentate de aceasta, în cali-
tate de instituţie care păstra ordinea. […] fără un element de echilibru,
o lume coruptă ar fi putut involua până la haosul primordial. Nimeni nu
putea fi sigur unde se afla linia despărţitoare dintre infestarea cu haos
și absorbţia totală”.

De fapt, acesta este momentul în care întrezărim enorma
metaforă pe care se edifică romanul, dincolo de intriga poliţistă,
ţesută cu abilitate, tensionată și convingătoare (nu gratuit, autoarea
Bibliotecii invizibile mărturisește că și-a făcut ucenicia pe textele lui
Tolkien și pe episoadele „seriei” Sherlock Holmes), de jocul decupa-
jelor fantastice și ale SF-ului, de pulsaţiile frazărilor care ne plasează
într-un imaginar când ciudat, când straniu, de mixajul „natural” al
posibilului cu imposibilul. În desprinderea direcţiei de sens pe care
o propunem ar fi, de asemenea, hazardat, în orice caz inutil să
căutăm modùlii intenţiei ori să forţăm departajarea între intuiţia și
premeditarea autoarei, când ar putea fi în cauză doar simpla con-
secinţă a formalizărilor lectorului. În definitiv, lumile paralele, pe
care realul nu ni le oferă (încă!), sunt creaţia bibliotecii, prin inter-
mediul „magiei” cărţilor (magie înseamnă și a crea fragmente de
realitate, mai ales când locul și timpul sunt constructe ale imagina-
rului, iar popularea dislocă din dicţionar orice denumire pentru
structuri fiinţiale existente doar prin capacitatea omului de a le
aduce, ca fantasme, în propria sa istorie). Totul „există” doar ca act
al trăirii și al simţirii, conservate în durata pe care o asigură, im-
prescriptibil, și Biblioteca. Emanaţii ale Bibliotecii fiind, lumile pa-

ralele se desprind, prin „existenţă”, de ea, întrucât creatul devine
liber, nu se mai poate întoarce în creator, poate chiar să se dezică
de acesta, să-l renege, să-și asume o „stare” alta decât cea care i-a
fost dată. Faţă de creaţia sa, creatorul iese din timpul ei: prima își
delimitează propria istorie, cum la fel de bine poate să se și distrugă.
De aceea, „personalul” Bibliotecii devine, figurat vorbind, instru-
mente ale culturii, drept care nu au vârstă: cât timp se află în Bi-
bliotecă, ei nu „consumă” timp, devin supuși acestuia doar când se
află în afara „realităţii” ei. Când au hotărât să renunţe la calitatea de
Bibliotecari, părinţii Irenei n-au ieșit și din viaţă; e ceea ce se în-
tâmplă și agenţilor Bibliotecii, care sunt marcaţi fizic doar la con-
tactul cu durata din lumile alternative dominate de timp. De altfel,
în Bibliotecă, nu există naștere și moarte, acestea aparţin exterio-
rităţii: chiar cărţile s-au „născut” și se „nasc” dincolo de edificiul ei,
„absolutul” interiorităţii nu deţine capacitatea creaţiei materiale. Și
fiindcă nu se află în timp, Biblioteca nu e vizibilă lumilor alternative,
locul pe care îl ocupă nu poate fi perceput ca moment, nefiind expus
efemerului. Aici, limitele nu vizează starea de fapt a paradoxului.

Faţă de toate acestea, „nivelul ridicat al infestării cu haos”
din „realitatea” spre care erau trimiși Irene și Kai – însemnând al-
tceva decât existenţa magiei și a spiritelor care „se bazau pe reguli și
erau fenomene nnaattuurraallee (subl. ns. – M.B.) în lumile lor” – reprezenta
pericolul unei destabilizări radicale. Ca factor de echilibru, contro-
lând imaginarul și demersul fantastic pentru a fi plasate în lumina
firescului, Biblioteca știa că perspectiva „haosului primordial”, do-
minat de iraţionalitate și distrugător al armoniei, va sfârși prin a-și
supune, a absorbi nu numai lumile paralele, ci îi va atinge letal și
propria raţiune de a exista: neavând acces la realitatea haosului,
precum și în consecinţa distrugerii lumilor paralele, Biblioteca va fi
suprimată prin izolare – condiţie a inutilităţii. Acest adevăr îl știa și
Irene, când se întreba de ce nu interveniseră Dragonii, cei chemaţi
să contracareze efectele haotice, „fiinţe” cărora „nu le plăcea hao-
sul, fiind creaturi jurate legilor și structurii”. Deși intuia, Irene nu știa
că însoţitorul ei, Kai, nu îi fusese repartizat întâmplător, doar ca sim-
plu discipol ce urma a fi „iniţiat”: originar din realitatea Gamma (în
medicină, radiaţia Gamma este folosită pentru a distruge celulele
canceroase, deci proliferarea necontrolată, „haosul” acestora), pe
parcurs se va vedea că, sub aparenţa modestă a elevului, se ascun-
dea un Dragon.

Lumile alternative sunt, așadar, lumi imaginare ce popu-
lează universul patronat de Bibliotecă: ele au ca model realul,
refăcut în parametri aproape similari, deci cu un oarecare grad de
fidelitate, facilitând, totodată, apariţia „inexistentului” sub semnul
viziunilor decupate din formalizări ale fantasticului. Din nou, ter-
menul de „inexistent” își arată, totuși, relativitatea, din moment ce
visul, reveria, imaginaţia – ca straturi efective ale fiinţării – primesc
o consistenţă care, în zona convingerilor și a credinţelor, deţin gra-
dul concreteţei. În romanul de faţă, aceste elemente nu sunt intro-
duse prin întreruperea, prin spargerea realului, nu instituie o
„breșă” alocată manifest supranaturalului, respectiv imposibilului,
ci – conform teoriei imaginarului – prin alunecare, ca insinuare do-
rită a fi imperceptibilă în imediatul ei, chiar credibilă ca prezenţă
(mai aproape de ceea ce au propus Marcel Brion și Tzvetan Todorov
decât Roger Caillois și Louis Vax, cu aplicaţie, totuși, secvenţială).
De aceea, elementul fantastic poate fi mai ușor atașat simbolului
sau metaforei, deschizând astfel resorturile polisemiei discursului
romanesc. De altfel, într-o extindere căreia n-am putea să-i spunem
chiar speculativă, dacă pot „exista” tot atâtea lumi alternative câte
sunt deschise prin fiecare act de creaţie, am conveni că numărul lor
este nelimitat; romanul sugerează, însă, posibilitatea contracarării
și ralierii chiar a tendinţelor centrifuge, atunci când apar alinia-
mente comune sau măcar apropiate, ceea ce implică o structură
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„de grup”, asemeni celor operante în teoria literaturii în calitate de
„genuri” și „specii”. Lumile sunt „paralele” sau „alternative”, dar nu
sunt identice – „calitate” menţionată în roman, deși detaliată doar
pentru o singură „realitate”, cea în care pătrund cei doi agenţi ai Bi-
bliotecii.

La limită, vrăjitori, magicieni, chiromanţi, vârcolaci, spiri-
duși, zâne, vampiri, mutanţi, structuri robotice „exotice” sau câini
de urmărire și atac există în mentalul din concretul nostru (undeva
este menţionată preluarea imaginarului folcloric), în discuţie rămâ-
nând puterile stranii de care ar dispune aceștia. Ceea ce intervine
disonant în această „normalitate” a lumii în care ajung Irene și Kai,
ceea ce îi rupe acesteia echilibrul și armonia, prefigurând instala-
rea haosului („originar”, dacă avem în vedere că este vizat un întreg
„cosmos”), este activitatea desfășurată de două grupări ostile prin-
cipiilor Bibliotecii, ambele interesate, din motive mai mult sau mai
puţin obscure, de a intra în posesia cărţii. Dispărută după asasina-
rea colecţionarului Wyndham, cel care o obţinuse în urma unei lici-
taţii, căutarea ei trasează trama romanului derulată ca modulaţie
textuală plasată ca desfășurare poliţist-fantasy în ramă SF-fantasy,
consumând crime, conspiraţii, confruntări, violenţe, scene macabre
etc. – spaţiu narativ asupra căruia nu vom insista, păstrându-ne în
zona în care prezenţa Bibliotecii acutizează registrul simbolurilor in-
filtrate până la nivelul teoriei literaturii.

Cea dintâi grupare, a Neamului, primind uneori și adjecti-
varea „Frumos”, cu dublă semnificaţie, își extrage puterile din chiar
constituirea sa: membrii săi își justifică poziţionarea deopotrivă prin
ascendenţa nobiliară și prin altitudinea intelectuală, arogându-și
astfel calitatea și rolul elitei la adăpostul duratei și al valorii (aceasta
creditată doar de ea). Dar „Lorzii măreţi ai Neamului nu se manifestă
în forma lor reală, în lumile fizice”, întrucât „haosul creat de ei este
prea vast” și „ar dezintegra lumea”. Cu delegare pentru acţiune în
plan concret operează doar personaje de rang inferior, care își cro-
iesc „drum în societate și o dezbină”, „destabilizează tot ce ating”,
având ca ţintă precisă, urmărită prin „implicaţiile lor politice”, obţine-
rea „dominaţiei mondiale”. Respectiv, ceea ce Biblioteca numește
haos: dictatul, implementarea ierarhiei sociale, modelul unic de
gândire și acţiune, spargerea individualităţii, suprimarea „devieri-
lor” ș.a.

Nu scopul, ci mijloacele diferenţiază Frăţia Fierului de
precedenta grupare, ea unind pe cei aflaţi în posesia tehnologiilor
de ultimă oră. Ca particularitate în plus, conducerea Frăţiei fusese
preluată, prin crimă, de un Bibliotecar renegat. Caz unic în existenţa
Bibliotecii, Alberich (numele sub care este cunoscut „renegatul”)  nu
doar părăsise „lumea” acesteia, ci se ridicare împotriva legilor și
normelor ei, reușind, însă, a-și păstra puterile Limbii, cunoașterea
mecanismelor de funcţionare ale „sursei”, apropriindu-și totodată
puterile Neamului și, o ciudăţenie în plus! evitând supunerea pro-
priei existenţe la erodarea ei de către timpul, crezut implacabil, al
exteriorităţii (probabil tot prin intermediul unei tehnologii de ex-
cepţie): „El părăsise Biblioteca ccuu  cciinnccii  ssuuttee  ddee  aannii  îînn  uurrmmăă (subl. aut.
– n.n.). Nu exista nici o cale să mai fie în viaţă prin metodele clasice ale
Bibliotecii. […] Literatura fantastică sau de groază furniza o duzină de
idei neplăcute despre felurile în care Alberich își păstrase viaţa, deși
unele dintre acestea nu se puteau numi «viaţă». Și la ce îi folosea
această existenţă continuă? […] Cel mai bun răspuns pe care-l putea
furniza (Irene – n.n.), în prezent, era: cceevvaa  rrăăuu (subl. aut. – n.n.)”. Or,
iar romanul avansează această posibilitate, Alberich ar fi deţinut
mai multe informaţii despre carte chiar decât agenţii Bibliotecii, mi-
zând pe faptul că posesia și cunoașterea în detalii a textului i-ar fi fa-
cilitat calea spre unificarea lumilor paralele, ca supuse voinţei sale,
la adăpostul tehnologiilor de vârf. Poate, într-o perspectivă pe care
o vom menţiona ceva mai departe, chiar știa că „povestea” este des-

pre constituirea Bibliotecii și despre ceea ce îi asigură statutul de
generator și armonizator al lumilor alternative, cum la fel de bine
știa că a cunoaște originea unui lucru înseamnă a-l stăpâni, așadar
ar putea fi și mijlocul de a distruge marcajul care asigură fidelitatea
Bibliotecarilor. Cu începutul celei de-a 87-a povești, singurul frag-
ment oferit, în roman, din cuprinsul cărţii căutate, cititorul este pla-
sat înspre o atare ipoteză: „Au fost odată, ca niciodată, […] un frate și
o soră, care aparţineau aceleiași Biblioteci. Era una ciudată, fiindcă păs-
tra cărţi dintr-o mie de lumi, însă se afla în afara tuturor. Iar fratele și
sora se iubeau și colaborau pentru a găsi cărţi noi pentru Biblioteca
lor... […]. Într-o zi, fratele îi spuse surorii sale: «Fiindcă această Bib-
liotecă deţine toate poveștile, cuprinde oare și povestea propriei
geneze?». […] «Bănuiesc», spuse sora. «Dar nu ar fi înţelept să o
căutăm». «De ce?» întrebă fratele. «Din cauza naturii secretului Biblio-
tecii», răspunse sora, «al cărei sigiliu îl purtăm în spate». Fratele nu se
ostenise nicicând să își privească semnul de pe spate. Dar, în seara
aceea, căută o oglindă și citi scrisul de pe pielea sa, iar ceea ce citi acolo
îl făcu să înnebunească. Părăsi Biblioteca și se alie cu dușmanii săi îm-
potriva acesteia. Dar, mai ales, jură răzbunare surorii sale, fiindcă ea
rostise cuvintele care-l aduseseră pe acest drum”.

Numai că, oprit – intenţionat sau nu – în acest punct, ro-
manul se dilată, în continuare, cu întrebări fără răspuns, confuzio-
nează. Nu aflăm nimic despre ceea ce băiatul citise ca fiind „secretul
Bibliotecii”, nici de ce, cunoscându-l, acesta devenise motiv de răzbu-
nare pe propria-i soră. Simplele supoziţii ale cititorului pot antrena
chiar contradicţiile: Dorinţa de a se răzbuna marchează, cumva, re-
gretul fratelui că a fost, de fapt, constrâns să părăsească Biblioteca?
Și mai ales: Este, oare, Alberich într-adevăr fratele răzvrătit? Alune-
carea înspre supoziţii devine încă mai ciudată prin natura unor tri-
miteri cu ieșire din real: De ce „povestea” este a unei „pietre din
Turnul Babel”? Dar, poate, ar trebui să convenim că, în relaţie cu in-
tenţia „deschiderii” finalului, chiar și logica strânsă a story-ul poliţist
e în măsură a fi alterată de convenţiile funcţionale în SF și fantasy,
în prezenţa unui „discurs” totuși încheiat. Iar faptul că, în final,
agenţii Bibliotecii reușesc să obţină cartea dorită, depășind obsta-
colele ridicate de Neamul elitist existent în lumea alternativă res-
pectivă, că Alberich va fi expulzat din aceasta fără posibilitatea
revenirii, că Irene este numită Bibliotecar Rezident al ei, având mi-
siunea – sprijinită de același Kai (despre care, din cel de al doilea
volum, încă netradus la noi, al „seriei”, aflăm că aparţine chiar fa-
miliei regale a Dragonilor) – de a elimina efectele haosului rezultat
din cele două tentative de înlăturare a relativei „normalităţi” ficţio-
nale instituite prin prezenţa autoritară a Bibliotecii, se oferă, nu
chiar indirect, și ca o privire critică asupra unor tendinţe din actua-
litatea noastră. Bibliotecarii sunt prin excelenţă cititori împătimiţi,
preţuiesc cartea, descoperă texte mai puţin sau deloc cunoscute, le
comentează și stabilesc regulile Limbii ca „putere”. „Descoperirile
știinţifice sunt aceleași în lumile alternative și, chiar dacă sunt, indubi-
tabil, importante”, ei preţuiesc, în primul rând, creatorul și creaţia:
„Pot exista o sută de fraţi Jakob și Wilhelm Grimm, într-o sută de lumi
diferite, și de fiecare dată se poate să fi scris un set diferit de povești”
– aceasta e ceea ce caută ei. Și fiindcă „există forţe legitime și haotice
în toate lumile”, iar „uneori, capătă formă fizică, apărând ca entităţi
sau personificări ale ordinii”, fiind de fapt ale dezordinii, deoarece nu
„susţin raţiunea și legile firii”, Biblioteca nu doar colectează, conser-
vează ori salvează cărţi, ci caută „să salveze lumile create”, iar dacă,
în timp, „lumea lor originală le pierde”, poate să i le pună din nou la
dispoziţie. Altfel spus, diversitatea nu este doar o condiţie a origi-
narului, ci și a persistenţei creaţiei, a ficţionalului, ca situare în exis-
tenţă a alternativei.
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Ciorne și zile
VVaassiillee  BBăănncciillăă::  PPeennttrruu  oo  ffiilloozzooffiiee  eettnniiccăă  11

În 1918, cînd Vasile Băncilă devine student, încă mai era
Marin Ştefănescu la Universitatea din Bucureşti, asistent în catedra
lui C. Rădulescu-Motru, pentru ca după aceea, din 1919, el să ocupe
postul de profesor titular de Logică şi Istoria Filosofiei la Universi-
tatea din Cluj. E posibil ca Băncilă să fi făcut seminarii cu acest cer-
cetător, să fi fost inspirat şi stimulat de ideile lui Ştefănescu, care va
încerca, prin Filosofia românească (1922, prima istorie a filosofiei
noastre), să aplice grila unui „spiritualism armonic” pentru a desci-
fra fundamentele şi destinul reflecţiei metafizice autohtone. 

Ideea unei filosofii etnice2– adică: româneşti, sau, şi mai
propriu, filosofie în limba română, chiar dacă noţiunile nu interfe-
rează ori nu sînt identice, după cum nu se suprapun nici peste vo-
cabula populară – străbate gîndirea interbelică şi a fost un măr al
discordiei (sau al concordiei) în perioada regimului totalitar. Să ne
amintim de Mircea Vulcănescu cu Dimensiunea românească a exis-
tenţei (1943)3, care pare să fi fost inspirat chiar de Băncilă (iar Noica,
la rîndul lui, în rostirea filosofică, înrîurit de Mircea Vulcănescu), un
subiect similar fiind abordat de C. Rădulescu-Motru, parţial, în Cul-
tura română şi politicianismul (1904), unde e interesat de disoluţia
individualităţii poporului român sub nefasta influenţă a politicia-
nismului, şi, mai ales, în Românismul. Catehismul unei noi spirituali-
tăţi (1936)4; cum nu putem trece de Nae Ionescu, Curs de istoria
metafizicei (an universitar 1930-1931)5 şi publicistica de la Cuvântul,
de Mircea Florian cu studiile „Filozofie şi naţionalitate”, „Sensul unei
filosofii româneşti”, „Filosofia românească”6, de Constantin Noica,
Pagini despre sufletul românesc (1944), dar şi din alte eseuri ulte-
rioare a căror trăsătură esenţială este românitatea sau românitudi-
nea, de Ion Petrovici cu La nationalité en philosophie (1932), la care se
adaugă şi replica sociologică a lui Henri H. Stahl, „Filosofarea despre
filosofia poporului român”7. 

Ştim replica astuţioasă pe care Cioran i-o livra lui Noica,
după ce acesta a scris Sentimentul românesc al fiinţei (1978): „Ultima
ta carte este excelentă, atîta doar că putea să se cheme la fel de
bine Sentimentul paraguayan al fiinţei. În locul tău eu m-aş întoarce
la Logică: unde, dacă nu acolo, se poate delira mai bine?” Însă nu
ironia cioraniană ne interesează, care poate fi la fel de bine o formă
eterată de invidie-zeflemea camaraderească, ci faptul că filosofia a
avut dintotdeauna ca lichid seminal, ca sămînţă, problema fiinţei. Ce
este fiinţa şi, alături de o atare interogaţie fundamentală, elemen-
tară am spune, celelalte registre ale meditaţiei sapienţiale: cunoaş-
terea şi valorizarea, pentru a aminti pe cele mai importante, rămîn
determinaţiile care alcătuiesc matca reflecţiei filosofice.

În octombrie 1921, pe cînd era în ultimul an de facultate,
Vasile Băncilă concepea un ambiţios „Plan pentru o filozofie et-
nică”8, idee reluată de autor în fişele sale de mai tîrziu9. Este o schiţă
maximal rezumativă, un manuscris de vreo cinci pagini, scrise cu
creionul pe ambele feţe. E o alcătuire simplă şi precisă de trei părţi:
o „Introducere istorică la problemă”, a doua despre „Ce e naţiunea”,
ultima fiind intitulată „Spre umanitate”, la care se indică doar nu-

mărul capitolelor, dar nu şi denumirea lor.
Ceea ce urmează abordează laconic naţiunea, probabil ca

un subiect care venea să ofere codul ethnic al meditaţiei filosofice.
Mai sunt şi alte două fragmente care tratează acelaşi subiect al na-
ţiunii10, primul dintre ele scris la 24 martie 1921 (subintitulat „Sur la
nature de la volonté ethnique”), deci anterior planului pentru filozo-
fie etnică, şi fişele neredactate din noiembrie 1921, scrise la o lună
după conceperea aceluiaşi plan.

Retrospectiv, vom lectura cronologic ceea ce scrie despre
naţiune11. Constatăm că tînărul Băncilă era preocupat, înainte de
orice, de înţelegerea naturii voinţei ethnice, o categorie metafizică im-
portantă chiar şi în cazul ştiinţelor pure. Şi aici avem tot un plan în-
tins pe vreo 11 capitole, debutînd cu necesara „Introducere la
chestiune (istoricul)”. Nu este precizată însă nici o sursă bibliogra-
fică, în afara unor trimiteri la varii spaţii cultural-filosofice.

Ce anume i se părea esenţial tînărului Băncilă în aborda-
rea categoriei metafizice a acelei voinţe ethnice? Era, în primul rînd, o
condiţie sine qua non a oricărei naţiuni. Totodată, categoria metafi-
zică etnică era, în egală măsură, şi una etică, un binom pe care îşi
propunea să-l abordeze psihologic prin prisma conexiunii dintre in-
tuiţii, idei şi voinţă (elanul vital şi intuiţia erau deja concepte impuse
de filosofia franceză), prevalînd între acestea intuiţiile de factură
energetică sau etică (adie aici o boare dinspre aceleaşi cursuri ale lui
C. Rădulescu-Motru; nu eludăm nici faptul că atmosfera filosofică era
amprentată de opera lui Henri Bergson). 

Facem o paranteză, necesară pentru a preciza faptul că na-
ţiunea a devenit, de atunci pînă azi, o noţiune plurivocă, constituind
o realitate controversată12. La noi, de la Kogălniceanu încoace (care
a definit într-un mod complex ideea de naţiune), conceptul de na-
ţiune a fost des invocat şi provocat în spaţiul public, ideea naţională
fiind, după Marea Unire, o obsesie a discursului public, care o re-
vendica deopotrivă pentru sfera politicii şi pentru sfera culturii. Nu
cred că se opera atunci o distincţie exclusivistă. Cel puţin în spaţiul
românesc, etnia sau etnicul (de la grecescul ethnos – grup uman cu
trăsături comune) viza un grup de oameni, comunitate care putea
constitui în cele din urmă un popor, concept sinonim uneori
cu etnie sau cu naţiune. Ultimele două însă, îndeosebi azi, se dis-
ting, între altele, prin faptul că etnia, spre deosebire de naţiune, nu
capătă expresie politică. Naţiunea politică modernă distinge, pe de
o parte, naţiuni întemeiate pe voinţa cetăţenilor (naţiunea franceză
sau cea americană), pe de alta, identifică naţiuni formate pe baza
criteriilor ethnice şi lingvistice (naţiunea germană). Tendinţa este însă
aceea de a depăşi opoziţiile istorice şi ideologice şi de a propune un
concept sociologic al naţiunii moderne, pe fundalul integrării poli-
tice a diverselor populaţii, printr-un proiect politic comun.  

Dar să revenim la însemnările despre naţiune ale lui Va-
sile Băncilă. În conferinţa sa despre ce este naţiunea (Qu’est-ce
qu’une nation?), ţinută la Sorbona (11 martie 1882), Ernest Renan
descifra o trăsătură care ne-ar putea ajuta cumva să-l înţelegem mai

Ion Dur

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4/ 201968



bine pe studentul Băncilă, care, în anul IV fiind, lectura probabil in-
tens, între alţii, pe Schopenhauer, pentru una dintre tezele licenţei
sale. Însemnările sale de acum ar putea fi subintitulate etnicitatea
ca voinţă şi reprezentare. O naţiune trebuie să fie dorită, spunea au-
torul francez, iar ca să doreşti ceva, e necesar să îţi activezi resursele
volitive, adică: voinţa, voinţa individuală, dacă e vorba de un ins,
voinţa colectivă, dacă ne raportăm la un grup, la o comunitate. La
începutul deceniului trei al veacului trecut, cînd Băncilă aşternea pe
hîrtie gîndurile sale, exact voinţa ethnică era cea care se disemina
în fiinţa românilor întocmai ca drojdia în aluat, ca să preiau terme-
nii unei comparaţii blagiene.   

Aşadar, voinţa ethnică este o categorie metafizică duală,
etnică şi etică în egală măsură, avînd drept conţinut intuiţiile. De
aici, o serie de concluzii pe care le formula tînărul Băncilă referi-
toare la etnicitatea indivizilor care alcătuiesc naţiunea. El spune te-
zist că „nu toţi indivizii sunt etnici, mai mult chiar: nici un individ nu
e complet etnic, şi nici numai etnic”. Ia apoi în calcul natura indivi-
zilor – sunt o „expresie bio-psihologică, socială” – şi, corelativ, na-
tura naţiunii ca atare, care „e numai ceva spiritual”.

Lucrurile încep într-un fel să se limpezească, în pofida ar-
borescenţei variilor precizări pe care studentul Băncilă le face într-
un stil telegrafic. Prin urmare, naţiunea îi apare ca o abstracţie şi
ţinînd exclusiv de partea spirituală a societăţii; este pură cultură, e,
în fond, cultura unei societăţi. Mai mult, naţiunea nu este doar pro-
dusul celei din urmă, ci şi idealul ei. Respinge accepţiunea de expre-
sie biologică pe care ar fi avut-o naţiunea, o aparenţă care provine
dinspre faptul că naţiunea era şi este, în astfel de cazuri, „împreu-
nată cu societatea”.

La punctul V al acestei schiţe, alături de factorii şi modali-
tatea de producere a categoriei metafizice (aspecte doar formulate),
Vasile Băncilă preciza reprezentanţii acesteia: oamenii de cultură şi
ţăranii („de aici se vede cum ţăranul este o admirabilă construcţie
etnică, fără a fi naţionalist, ba, putînd fi chiar antinaţionalist, deşi o
face în forme naţionale”). Nu exclude din demersul său – mai de-
grabă unul de antropologie culturală, cu inserţii de filozofie politică
sau privitoare la mentalul (inconştientul) colectiv – o anume taxo-
nomie a complexelor etnice în funcţie de „unitatea, coeziunea, con-
ştiinţa şi motricitatea categoriilor metafizice”, fără a uita aportul
rasei (supralicitată în epocă de factorii politic şi biologic). Accentul
cade aici pe spaţiul englez caracterizat de individualism obiectiv,
unde iniţiativa socială şi coeziunea sunt maxime, ceea ce nu se în-
tîmplă în cazul colectivismului de natură psihică al germanilor şi nici
la nivelul individualismului subiectiv egoist al latinilor şi orientali-
lor. 

E interesat în acelaşi timp, studentul Băncilă, şi de factorii
care pot substitui materia metafizică. De pildă, la un popor supus
(sau la o naţiune, dacă tot vorbim de naţiune) se petrece o aseme-
nea translaţie: religia ajunge să aibă valoare etnică, exemplele fi-
indu-i la-ndemînă: pentru românii din Ardeal sau pentru cei din
Principate, legea care funcţionează este cea a vieţii strămoşeşti. Se
pare însă că la cei din Peninsula Balcanică lucrurile s-au petrecut di-
ferenţiat: sau simţul etnic era prea puţin dezvoltat, sau, cum e cazul
grecilor, religia a îmbrăcat o formă etnică.

Un lucru extrem de important pentru voinţa etnică, adică
pentru naţiune, îl reprezintă însă ceea ce tînărul Băncilă numea pa-
tria mică, a cărei realitate subzistă chiar în absenţa unei forme a na-
ţiunii. O structură adîncă vine să umple cu semnificaţii această

patrie mică, identificată în copilărie, care „singură îţi legitimează ab-
solut rostul vieţii”. Determinaţiile copilăriei sunt esenţiale pentru
simţirea unei naţiuni: amintirea (care îţi descoperă paradisul pier-
dut), sufletul etnic, metafizica sufletului care se formează atunci: „Cine
n-are o copilărie bogată etnic cu greu poate înţelege naţiunea sa. Cred
chiar că, după 15-20 de ani, nu mai poţi deveni etnic”. 

De aici, rostul unei educaţii potrivite, una care să-i ofere
copilului „nu catehism naţionalist didactic, ci elemente concret in-
tuitive de metafizică etnică: peisagii, istorie, patria mică bogată”.
Iată de ce, pentru a simţi profund şi religios patria (cuvînt care,
spune Eminescu, vine de la patres, adică: de la părinţi), e necesar să
ne aducem aminte de copilărie. În acest capitol care tratează despre
categoria metafizică şi religia amintirilor se condensează fundamente
ale simţirii naţionale.

În fine, pentru voinţa ethnică, mai este nevoie de ceea ce
Vasile Băncilă numea valorificarea individului: prin societate, cea
natural-organic legată de individ, căci „în alte ţări nu însemni nimic”,
prin ambiţie pentru naţia ta, „chiar dacă nu eşti o construcţie et-
nică” (acelaşi Eminescu, cînd se întîlnea cu prietenii, avea un salut
specific: „Trăiască naţia!”, îi spuneau ei, la care poetul răspundea
aprins: „Sus cu dînsa!”).

***

Înainte de a observa ce păstra şi ce adăuga studentul Băn-
cilă referitor la naţiune în al său plan pentru o filozofie etnică, vom
preciza o serie de conjuncţii care conturează cele nouă capitole ale
părţii a II-a, intitulată chiar aşa: „Ce este naţiunea”13. Transpar aici,
ca şi în cele expuse pînă acum, lecturile personale şi informaţiile
furnizate de cursurile urmărite la facultate. În primul capitol al sec-
ţiunii voia să fie original şi, astfel, exclusivist, încercînd să ne explice
ce e naţiunea, „după mine”. Va scrie astfel despre „cîteva categorii
metafizico-etnice (englezi, francezi, germani, ruşi, evrei)” (cap. II),
„originea şi evoluţia naţiunii; comparaţie cu fazele anterioare; faza
cea mai înaltă a naţiunii” (cap. III), „organizarea naţiunii” (cap. IV),
„naţiunea şi personalităţile” (cap. V), „arta şi naţiunea” (cap. VI), „na-
ţiunea şi clasa socială (ca factor de comparaţie) (cap. VII), „factorii
creatori ai naţiunii” (cap. VIII), „corolare din definiţia de mai sus”
(cap. IX). După acestea urma partea a III-a: „Spre umanitate (patru
capitole)”, fără să fie precizate temele capitolelor şi schimbînd apoi,
din mers, titlul părţii în „Umanitatea”.

Rezumatul care urmează în text, deloc revăzut sau stilizat,
nu e sistematic şi nu urmăreşte decît sporadic succesiunea anun-
ţată. Fiind un „complex complet şi original de tendinţe”, concentrate
într-o „expresiune culturală adecvată”, naţiunea, ca şi individul (cel
care mijloceşte reforma naţiunii), are o personalitate, această per-
sonalitate fiind privită de studentul Băncilă din varii unghiuri. Ba-
lansînd între abstract şi concret (cel din urmă fiind dimensiunea
morală), naţiunea este, într-o definiţie completă şi adecvată, su-
biectiv-obiectivă: „un caracter unitar”, pe de o parte, şi o „categorie
metafizică” („orice se referă la atitudinea faţă de viaţă e metafizică”),
pe de alta, între cele două fiind un desăvîrşit acord.

Cultura este produsul continuu al unei naţiuni, după cum
tot naţiunea este generatoare de ceea ce Fouillée numea idei-forţă,
idei naţionale cu caracter dinamic. Iar cel din urmă şi cel mai mare
instrument de creaţie etnică este statul (studentul ne trimite aici la
Wundt, despre care sigur aflase de la cursurile lui Motru). În acest
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sens, tendinţele pe care le manifestă ethnicul se convertesc în forţe
culturalizate. Nu putem descoperi, la nivelul personalităţii naţiunii,
o disjuncţie între voinţa şi inteligenţa acesteia, ci, dimpotrivă, e
vorba de un fel de imperialism etnic, nefiind altceva decît unul cul-
tural.

Punînd în oglindă individul şi naţiunea (nu întîmplător,
căci asupra individului lucrează naţiunea), descifrînd la cea din
urmă trăsături similare celui dintîi, Băncilă vorbea de o anumită
congruenţă între personalităţi şi naţiune, considerînd că acele per-
sonalităţi care nu ţin seama de caracterul naţional sunt – „după o
muncă de identificare” – sau admise, integral sau parţial, sau înlă-
turate ori cedate acelor spaţii culturale cu care se înrudesc. Nu este
un secret faptul că, în cultura universală, naţiunile îşi caută operele
sau ideile care le convin.

Şi aşa ajungea tînărul Vasile Băncilă la ceea ce am numi
circulaţia universală a valorilor. O naţiune este cu atît mai bogată,
cu cît sunt mai mari forţa şi lărgimea cu care atrag produse cultu-
rale de la cît mai multe naţiuni. Respectînd însă anumite condiţii:
să îşi conserve caracterul originar, unitatea şi „capacitatea de a ad-
mite în caracterul ei personalităţile accidentale cele mai variate”.
Prin vizorul îndeosebi al celei dintîi condiţii, naţiunea reprezintă,
spune Băncilă, „dezvoltarea şi realizarea culturală a unei inspiraţii
prime, de caracter metafizic”. Conservarea caracterului prim, origi-
nar, e esenţială însă, fiindcă odată ce acesta a fost schimbat (prin
varii accidente istorice, cu cauze interne sau externe), avem de-a
face cu o altă naţiune („ca un cîntec ce s-a transformat în altul, prin
uitarea inspiraţiei prime”). Prin urmare, tendinţa majoră (ignorată
de unii) a naţiunilor este aceea de deveni cîndva o umanitate, să in-
tegreze în conţinutul lor cultura umanităţii, chiar dacă popoarele
reprezintă cumva nişte mări închise.

Aflăm, în sfîrşit, şi ce este etnicul sau filosofia etnică: re-
prezintă „esenţa socialului”. O esenţă, am văzut, cu o dublă natură:
metafizică şi morală, dimensiuni după a căror adîncime şi amploare
se evaluează o naţiune. 

Schiţa lui Vasile Băncilă trimite, subliniem încă o dată,
către naţiunea-cultură, naţiunea-artefact (v. engl. artifact) cultural
originar şi original, care păstrează o inspiraţie primă de natură me-
tafizică. Dezvoltînd cît mai mult personalitatea individului, o astfel
de structură nu împiedică originalitatea, dacă aceasta se manifestă.
Mediul influenţează direct şi printr-o „logică contrară: se poate ca
tocmai în mijlocul unei naţiuni să apară omul care să susţină anti-
podul ei cultural” (vezi Schopenhauer, autor aflat pe masa de lucru
a studentului Băncilă). Mai mult decît atît, personalităţile interpre-
tează şi îmbogăţesc caracterul etnic, încît prin fiecare operă de cul-
tură aflăm o nouă faţă a identităţii sufletului etnic. 

Cele cinci pagini scrise cu creionul pe ambele feţe se în-
cheiau cu acele rînduri mai mult futuriste despre umanitate, pentru
care îşi propunea o abordare în patru capitole. Cel dintîi cuprindea
doar o singură propoziţie: umanitatea „va fi un produs natural”.
Punct. Urma capitolul al II-lea într-o cheie oarecum kantiană: con-
diţia putinţei umanităţii, care ar fi rezumat „identitatea teoretică (ac-
tuală şi virtuală) a omului ca atare”, văzut prin prisma construcţiei
sale logice, dar şi prin posibila existenţă a unei culturi în care să
funcţioneze o congruenţă a caracterelor etnice (condiţie, spunem
noi, relativ utopică). 

O astfel de perspectivă viitorologică presupunea şi con-
cordanţa ideală a intereselor (despre care ar fi dat seama capitolul

al III-lea al compoziţiei), după ce naţiunea va fi deja realizată. Cul-
tura va fi astfel factorul ce va facilita „concordarea ideală”, „prin în-
lăturarea punctelor de vedere false etnice, prin găsirea unor
formule mai mari, în care să concordeze nuanţele etnice” (era la mij-
loc mult entuziasm etnic din partea lui Băncilă în toamna lui 1921,
dar şi multă naivitate, să zic aşa, epistemologică). În fine, vorbeşte
şi de o greu de atins formă de concordanţă materială: „un mijloc
puternic pentru umanitate, deşi nu tocmai pur şi adînc” – invocă de-
precierea valutei din unele ţări pentru care suferă tot spaţiul euro-
pean, interdependenţa economică din Europa, îl citează pe Keynes
şi pe Cadmus.

Din economia umanităţii face parte însă şi amorul propriu,
neeludat de studentul Băncilă. Vor rămîne pe viitor micile colectivi-
tăţi, cum sunt familia şi naţiunea, „cei cu amor propriu mare şi-l vor
închina la umanitate”, iar de „amorul propriu războinic nu e nevoie”.
E posibil, tot în viitor, ca individul, cetatea şi umanitatea să aibă un
rol mare – se va ajunge ca toţi oamenii să cunoască nuanţele etnice
fundamentale, să vorbească aceeaşi limbă, aşa încît naţionalul va
deveni o chestiune de conştiinţă personală, chiar dacă va fi un pro-
ces mai complicat decît în cazul religiei, etnicul precedînd pe cea din
urmă  şi rămînînd după ea.

În ultimul capitol, cel de-al patrulea, Băncilă îşi punea pro-
blema „mijloacelor individuale” necesare atingerii umanităţii: 1.
„moralitate universală de sentiment”; 2. „putere de abstracţie”; 3.
„aperceperea multiplă”, necesară sesizării „tuturor nuanţelor, ade-
vărurilor etnice”; 4. «egalitarism cosmic» (se produce o „solidari-
zare” a oamenilor care reprezintă pentru univers „o nimic toată”).

***

În noiembrie 1921, Vasile Băncilă era preocupat în conti-
nuare de naţiune şi alcătuieşte nişte fişe pe vreo patru pagini14, con-
cepînd un plan în cinci părţi: „ce e naţiunea”, „concluzii” din definiţia
dată, „geneza naţiunii”, „datoriile individului” şi „spre ceva supra-
naţional”.

În partea de început repetă, puţin diferit ca formulare, lu-
cruri pe care le-a spus anterior în legătură cu binomul individ-na-
ţiune, cu două precizări pe care le preluăm: indivizii pot îmbogăţi
naţiunea cu însuşiri noi, de pildă, englezii, cu caracterul practic, cu
metafizica empiristă; nu economicul e elementul indispensabil unei
naţiuni (o bună detaşare de determinismul marxist), ci sufletescul
(despre puterea sufletească şi psihologia ciocoismului, vorbise deja
C. Rădulescu-Motru în 1908).

Nici concluziile care reieşeau din definiţia naţiunii nu erau
inedite. Poate cu nişte accente semantice mai îngroşate, bunăoară
faptul că naţiunea implică interese fundamentale (pe care şi le satis-
face înăuntrul ei, fără apel la străinătate, chiar dacă e datoare să
schimbe cu ea „curenţi de cultură”), interese care dau stabilitate şi
durată; sau autonomia naţiunii şi raportul ei cu familia (aici îl citează
pe M. Ştefănescu, mutat deja la Cluj din 1919, care considera fami-
lia drept origine a naţiunii). E drept, spune Vasile Băncilă, cele două
seamănă, numai că familia nu este aşa de complexă şi nu este au-
tonomă. După care adaugă: „Familia patriarhală mai merge, fiindcă
e mare, dar ea e aproape ceva etnic”.

Tot dinspre cursurile lui Motru venea şi ceea ce numea
Băncilă drept factor formator, în geneza naţiunii, cel al „experienţei
sufleteşti comune, într-un lung interval istoric”. Sau datoriile individu-

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4/ 201970



lui, cel care lucrează ca propria societate să devină o naţiune şi el o
personalitate, prin crearea culturii, prin introducerea democraţiei,
prin diferenţa socială, prin armonie, prin dreptate internaţională.
Iar morala naţionalistă face ca etnicul să fie în concordanţă cu uma-
nitarul, iar individualul – cu socialul.

Supranaţionalul de care aminteşte în ultima parte este
practic un fel de sinonim al umanităţii despre care a scris anterior.
Acesta va veni „în chip natural, şi nu prin supraordonarea unei na-
ţiuni de azi pe mîine”. Îşi propunea să abordeze chestiuni legate de
cosmopolitism, internaţionalism (internaţionalizarea economică e
veche), umanitarism.

Atitudinea ideo-logică a lui Vasile Băncilă are şi mici osci-
laţii. Se răzgîndeşte, de pildă, în ceea ce priveşte rolul economicului,
în care vede de această dată unul dintre mijloacele de realizare a
naţiunii. Aduce ca argumente: situaţia Elveţiei (care suferă şi „nu
mai are tranzit”), deprecierea valutei în ţările mici care afecta pe
cele bogate, căderea Rusiei care împiedica astfel refacerea Europei,
lipsindu-i materiile prime (cazul Germaniei, ale cărei maşini însă lip-
sesc Rusiei, situaţia Poloniei, Franţei şi a unor oraşe din Anglia, care,
toate, importau materie primă din Canada), la care se mai adăuga
şi exemplul românesc: în 17 noiembrie 1921, stabilirea preţului ma-
ximal la cerealele româneşti provoca dezastru financiar din pricina
valutei străine.

Reia, în aceste însemnări, şi ceva care parcă ar fi spus ine-
dit: dacă poate naţionalitatea deveni cîndva o chestiune de conştiinţă
personală (de data asta era citat Pârvan), ca şi religia. Totodată, în-
trebarea se extindea şi asupra etnicului, ceva concret ca şi persoana;
poate el reprezenta ceva personal, fiind „experienţa istorică comună,
în condensarea ei actuală”, adică ceva istoric şi, în egală măsură, su-
prapersonal?

Şi din nou se hazardează la presupuneri viitorologice. Dacă
omul este în fond acelaşi, dacă vor fi cîteva tipuri umane mondiale ce
vor reprezenta ipostazele unor variante teoretice fundamentale şi
ce se vor individualiza complet în puţine forme, atunci naţiunile
care nu se individualizează prin note originale vor dispărea şi vor
rămîne cîteva tipuri generale, nenumite însă naţionale, ci „empirice,
transcendentale, vioaie, masive etc.”. 

Asemănarea se poate face cu formele regionale de la ni-
velul unei naţiuni, pe care omul de cultură (produsul naţiunii) le ştie
şi din care îşi poate alege. Cu o singură deosebire însă în atare ana-
logie: „regiunea dă numai ceva pitoresc, stil, şi nu o metafizică com-
pletă, cum dă etnicul complet. Dar atunci nu va fi vorba de ceva
naţional, de naţiune, ci va fi filozofie. Cum eu azi am filosofat ca che-
stiune de conştiinţă, aşa va fi atunci şi naţiunea: ea va fi un sistem
de filozofie personală sau o şcoală filosofică, alături de alte şcoale,
pe acelaşi loc”.

Se naşte însă iminent o interogaţie, valabilă şi azi pentru
procesul globalizării (sau al: glo-calizării): vor supravieţui regiunile în
faţa naţionalului? Se vor putea sustrage indivizii unei naţiuni „ex-
perienţei istorice locale, pentru ca să nu îmbrace o formă generală
locală toţi indivizii dintr-o anumită parte?”

Vasile Băncilă nu formula schiţa vreunui răspuns, ci se
oprea la aproximarea că naţiunile „vor ajunge chestie de conştiinţă,
nu atît personală, cît regională”, că vor atinge o solidaritate etnică,
tot aşa cum „puternicele amintiri comune leagă pe doi sau mai
mulţi oameni, toată viaţa” (în scrisul lui Băncilă, de acum şi, mai
ales, cel de mai tîrziu, abundă comparaţiile, profund sugestive şi cu

impact asupra receptorului).

***

Asupra conceptului şi analizei naţiunii va reveni tînărul
Băncilă şi după absolvirea facultăţii, cum aflăm din textul datat: 10
ianuarie 1923.15 E o lucrare mai amplă, cu un plan conceput peste
vreo două luni (2 martie 1923), unde erau prevăzute nu mai puţin de
14 capitole care să alcătuiască însă o carte: Sociologia sau problema
naţiunii.16 Cum era formulat şi titlul, demersul lui Băncilă nu consti-
tuia unul de filozofie sau metafizică, chiar dacă unele capitole tri-
mit către o atare arie problematică. Sunt importante, de pildă, în
ordinea succesiunii, cap. V – despre „realitatea etnică”; cap. VI – des-
pre „mijloacele prin cari se realizează categoria metafizică”, unde-l
citează pe italianul Mancini (cu „naţiunea ideală”), dar şi pe „alde
Gusti” (cu a sa „grosolană eroare”), „viţiaţi de concepţia politică a
naţiunii, cum era pe vremea revoluţiei franceze”; cap. VII – concluzii
desprinse din definiţia  naţiunii (de fapt nu e vorba, prin grila logi-
cii, de o „definiţie”, ci de o analiză sau descriere): „fatalitatea; no-
ţiunea de libertate etnică”; cap. VIII – despre „evoluţia etnicului”, cu
o „lovitură: poezia patriotismului”; cap. IX – cu „analiza sentimen-
tului naţional”; cap. XI – despre „elemente egoiste în coeziunea et-
nică”; cap. XII – „morala etnică” , despre care precizează că „duce la
democraţie, la jertfă, la recunoaşterea altor naţiuni; imperialismul
poporului împotriva naţiunii”; cap. XIII – în care vrea să surprindă
„faza actuală morală a omenirii şi naţiunea” („Pentru starea morală
actuală a omului, etnicul e tot ce poate fi mai înalt, o binefacere.”);
cap. XIV – „Spre internaţionalism”. În textul lui Băncilă nu sunt clar
delimitate aceste capitole.        

Este evidentă perspectiva sociologică a problemei naţiu-
nii, încărcătura metafizică şi morală a construcţiei proiectate în jurul
etnicului, după cum se pot identifica şi interstiţii de antropologie fi-
losofică sau incursiuni în mentalul colectiv (v. paragrafele „Desco-
perirea naţiunii”, „Cauzele şovinismului german”17). O construcţie
cu ambiţie de replică faţă de întreprinderi similare ale momentului
(C. Rădulescu-Motru, Nae Ionescu, D. Gusti, S. Mehedinţi, Pascal
Mancini), dar şi un edificiu neterminat, cu multe spaţii virtuale. Sunt
prezente unele aspecte din crochiurile pe care le-am analizat mai
sus, dilatate acum, altele survin inedit şi cumva întregitor. 

Vasile Băncilă pare că se conciliază mereu cu sine însuşi,
punere de acord care îmbracă şi o formă de cvasi-retuşare, făcută
uneori în cheie retorică. De pildă, cînd meditează la definiţia naţiu-
nii, ne spune că a avut unele îndoieli după ce i-a acordat sensul de
categorie metafizică, pentru ca să revină apoi „cu hotărîre tot la
prima definiţie”, doar că se cuvine să mai adauge un paragraf în care
să arate caracterele duale al metafizicii: teoretică şi practică (îşi dă
de multe ori singur teme, uneori prea multe rămase în faza conta-
bilizării şi a sugestiei: „să arăt…”, „să insist asupra…”, „să se cerce-
teze…”, „să se facă…”, „să rezolv o dată…”, „să se studieze…”). Prin
urmare, un demers de re-construcţie şi prospectare, aceştia sunt,
între alţii, vectorii cognitivi ai nesfîrşitelor note scrise de gînditorul
de la Brăila. 

Accentuează faptul că naţiunea este: „atitudine metafizică
colectivă”, „atitudine colectivă faţă de viaţă”, „masă metafizică (în
termeni stringent geografici), sau un masiv metafizic”, fiind încîntat
de cea din urmă, aflînd în ea o definiţie „tehnică, sugestivă, corectă,
scurtă, implică ideea de ceva virtual, dinamic, latent”; după cum tot
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naţiunea e „un absolut – şi anume, unul cosmic şi colectiv”, o „at-
mosferă comună – simţi că intri într-o altă ambianţă; pămîntul e îm-
părţit în zone etnice”, dar este şi societatea care „satisface omul în
chip complet, real sau virtual (virtual, dacă poporul e subjugat şi tinde
să se emancipeze)”. 

Şi atent la diferenţe specifice, face o lungă paranteză des-
pre relaţiile dintre etnic şi religie, dintre etnic şi cultură, despre psi-
hologia popoarelor (sugerînd astfel unele capitole, „înfricoşător de
subtile şi pline de savoare”); nu poate trece peste coeficientul me-
tafizic foarte slab al religiei, ea fiind mai degrabă o asociaţie biolo-
gică; fără să fie vorba însă de „ideile metafizice ale religiei şi de
faptul că religia satisface instinctul metafizic al poporului, ci de felul
cum fiecare popor ia aceste idei şi se satisface cu ocazia sau ele-
mentul dat de religie”. 

Faguet, pe care-l citează, spune că religia e cosmopolită, dar
bisericile sunt naţionale; nu bisericile sunt naţionale, adaugă Băncilă,
ci credinţele religioase ale unui popor. Îşi propune să polemizeze cu
alţii, între ei şi Schopenhauer, pe tema: religia constituie metafizica
unui popor. Aşa ajunge din nou la etnic, considerîndu-l fără nicio re-
zervă „primordial – prima zi a creaţiei”, religia însăşi fiind o creaţie a
etnicului, în ciuda faptului că cele dintîi societăţi au fost cele de na-
tură religioasă, conştiinţa religioasă precedînd astfel pe cea etnică. 

Să se contrazică în acest fel Băncilă? Nu, şi asta pentru că
el nu vede în conştiinţa religioasă un principiu generator, ci un re-
zultat (şi anume: al etnicului), pentru a nu vorbi de faptul că religia
e foarte accesibilă pentru cei mulţi, în vreme ce etnicul e mai greu
de înţeles de popor, chiar dacă-l trăieşte şi are instinct etnic (e de-
pozitarul cel mai fidel). Istorie versus logica istoriei, un binom care
explică şi fenomenul prin care, la rîndul ei, cultura provine tot din
etnic.

Naţiunea reprezintă de fapt, pentru Vasile Băncilă, un ca-
tegorie meta-fizică poliedrică. Aşa se explică multele distincţii for-
mulate pentru a o defini (în textul la care ne referim, precizează
vreo 31), pentru a o circumscrie. Vorbind mereu de metafizic, îi fi-
xează de fiecare dată determinaţiile. Metafizicul este „reacţiunea
faţă de fenomenul vieţii ca atare”, o reacţie însă neconfirmată de
experienţă (chiar dacă „materialul de expresie îl ia din ea”), ci una
apriorică. Prin acestea e mereu în căutarea esenţei naţiunii, rezulta-
tul fiind un esenţialism deopotrivă cultural şi spiritual. Şi o viziune or-
ganică sub care apare totul structurat. 

Cum singur spune, Vasile Băncilă căuta „o explicare a na-
ţiunii; dacă nu adevărată, dar care să explice mai bine decît cele de
azi o sumă de probleme”. Esenţa naţiunii o desprinde prin aplica-
rea mai multor metode: a concordanţei, alături de care – pentru ve-
rificare – utilizează metode experimentale: metoda diferenţei,
metoda variaţiilor concomitente. Şi pentru că „totul depinde de
punctul de vedere în care te pui” (vorba unui critic), mai rămîne de
văzut cum este acel punct de vedere, e unul adevărat, bun, corect,
util, este teoretic sau practic?18 Adaugă însă un fel de norme de cer-
cetare: dacă vrei „să faci ştiinţă, trebuie să te depragmatizezi, să-ţi
castrezi practicul, să-l păstrezi numai ca obiect de studiu, ori condi-
ţie de înţelegere. E periculos un adevăr din punct de vedere practic?
Nu-l spune mulţimii! Iată utilitatea limbajului tehnic!” (subl. ns., I.D.).
Un privilegiu pe care nu-l avea, bunăoară, un sociolog ca Gusti. Eclec-
tismul se cuvine însă înlăturat complet, el nu e normă, ci „oportu-
nism ori incapacitate”. Şi ferindu-se de vreo alăturare nepotrivită,
declară sincer: „La urma urmei, sunt poincaré-ist”.

Abordarea naţiunii, în epocă, era de multe ori precară.
Care ar fi, după Băncilă, cauzele unor analize insuficiente, nepotri-
vite ale problematicii naţiunii? Faptul că au scris despre aceasta „is-
torici, geografi, revoluţionari, oameni de stat, advocaţi, literaţi ori
erudiţi” şi nicidecum „sociologi de rasă şi metafizicieni. Orice pro-
blemă subtilă îşi cere metafizicianul ei; apoi, pentru că e o problemă
de sociologie; şi se ştiu dificultăţile acestei discipline”. 

Pe un alt plan şi puţin altfel, Vasile Băncilă ne spune ceea
ce ar fi zis profesorul venit în catedră după Pârvan: „Pînă acum aţi
pierdut timpul, s-o luăm de la început!” În elanul său etnic, tînărul
profesor de filosofie pare a ajunge să şi exagereze cu propriile de-
ducţii logic-raţionale, chiar dacă acestea iau o cotitură retorică. Vor-
bind, de exemplu, despre pseudo-etnicuri, comunităţi care „nu pot
avea o metafizică completă” sau „nu se deosebesc de alt etnic”, in-
vocînd existenţa unor popoare mici care pot încurca pe altele mai
mari, ajunge să dea apă la moara imperialismului: „Şi nu e mai bine
să mărească pe cele mari, să servească de material etnografic, cum
voiau nemţii? Nu e ceva adevărat că poporul cu cît e mai mare cu
atît dă mai mult, ca şi complexitate şi putere? Şi atunci, nu e bine să
rămînă popoarele mari? În orice caz, să lipsească avortonii etnici?” 

Nu rămîne însă aici cu cascada întrebărilor în marginile
unei asemenea arzătoare chestiuni. E-adevărat, zice el, dacă am fi
convinşi că o comunitate „nu e şi nu va fi niciodată nimic sub ra-
portul metafizicei etnice, atunci e mai bine să se topească într-o na-
ţiune vecină”. Numai că nu putem şti asta, „afară de foarte rari
cazuri de fragmente de popoare bătrîne, pe cari însă le respecţi ca
atare”. Dincolo de unele popoare care rămîn mii de ani în acelaşi
stadiu (nu dă exemple) şi manifestă „pesimism etnic” (e aici sensul
doinei noastre), e „imposibil ca dintr-o masă colectivă, pusă în bune
condiţii, să nu iasă o personalitate metafizică colectivă” (subl. ns.,
I.D.).  

Dar Vasile Băncilă are uneori şi erori categorice, să le
numim aşa. El contestă, de pildă, existenţa ca naţiuni a unor spaţii
cunoscute: Elveţia, Belgia, care „nu vor putea fi niciodată”, iar Sa-
tele Unite – „dacă n-ar fi limba engleză şi yankeii, ce-ar fi? Ei sunt
varegii Statelor Unite”, „o naţiune în formaţie”, „al dracului promit
că o să fie; cu virtualităţi de a crea o metafizică şi forte, şi complexă”,
mai cu seamă „metafizica idealului economic (şi metafizica mîndriei
imperialiste?)” (despre „psihologia americanilor” şi deosebirea faţă
de englezi rezumă cîteva trăsături esenţiale). După cum are, sime-
tric, şi bune aproximări ale unui viitor posibil: „Rusia, Statele Unite
şi Japonia vor avea în viitor cea mai puternică metafizică; şi cum s-
a întîmplat să fie una lîngă alta, nu va fi de mirare dacă centrul se
va muta la ele şi ele vor dicta lumii”.

***

Importante sunt fazele de evoluţie ale etnicului: cînd
acesta a atins pragul naţiunii şi cînd se întîmplă conştientizarea lui,
mai întîi la clasa cultă sau conducătoare, apoi la întreaga masă et-
nică, pentru ca în faza a treia naţiunea să ajungă la „conştiinţa şti-
inţifică a categoriei metafizice etnice” (situaţia de atunci a Franţei,
Angliei), iar ulterior se petrece  acea fază cînd o naţiune ia în seamă
nu doar dreptul său, ci şi al celorlalte naţiuni (nici o singură naţiune
nu ajunsese în acest punct al evoluţiei, cu toate că românii, ca
popor, sunt „bine dotaţi” din perspectiva celui de-al IV-lea punct de
vedere,  avînd o  reală superioritate culturală).
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Compară aici fazele de evoluţie ale naţiunii cu cele ale in-
dividului şi tot aici se întreabă dacă se poate schimba categoria me-
tafizică a unui etnic, ceea ce ar echivala cu schimbarea caracterului
unui individ. O analogie cu asemănări şi cu diferenţe peste care nu
se poate trece. Căci la un individ se poate transforma caracterul
odată cu vîrsta, dar dacă se petrece acelaşi lucru cu o naţiune care-
şi schimbă astfel categoria metafizică, atunci avem de-a face cu o
altă naţiune. „Ei, spune Băncilă, dar e uşor de spus, însă greu de
aplicat”, fiindcă de unde ştim noi cînd a devenit acea naţiune alta?
E drept, în evoluţie se schimbă şi esenţa de atîtea ori, în cazul de
faţă esenţa naţională fiind tocmai categoria metafizică de care vor-
bim. Şi-atunci? E o ipoteză care, observa lucid tînărul Băncilă, „nu
ne poate fi de folos”.

Discursul de acum al profesorului Vasile Băncilă e mereu
interogativ, chiar dacă nu-l satisfac soluţiile unor succesive, neaş-
teptate şi multe, multe aproximări (e aici un cod personal pe care
autorul pare că l-a conservat în fiinţa lui discursivă). În fundalul et-
nicului rămîne însă figura şi metamorfozele individului, ca instanţă
de analogie sau de comparaţie. În acest organicism, află asemănări,
dar şi deosebiri radicale, situări chiar la antipod. Aşa procedează
cînd vorbeşte, mai mult practic decît ştiinţific, despre moartea na-
ţiilor sau despre morala lor, despre coeziunea etnică, despre psiho-
logia poporului, despre patriotism sau naţionalism, despre raportul
dintre etnic şi clasele sociale (suntem la începuturile deceniului trei
al veacului XX). 

Însă nu doar individul e luat ca sistem de referinţă: „Între
umanitate şi naţiune nu e acelaşi raport, nu poate fi, ca între na-
ţiune şi indivizi”. În multe dintre răspunsurile date la varii întrebări,
survin te miri ce comparaţii sau analogii. Şi asta din dorinţa de a
găsi o definiţie cît se poate de adecvată pentru esenţa naţiunii: „La
sfîrşit, să dau o definiţie de sinteză gramaticală, bazată pe enume-
rarea principalelor definiţii de mai sus, a naţiunii, urmată de o defi-
niţie scurtă, militărească, care să rămînă ca o concluzie ultimă în
mintea cetitorului”.

În acest sens, Vasile Băncilă face, la un moment dat, o aco-
ladă cu mai toate caracterele etnicului ajuns în stadiul naţiei: fatali-
tate, complexitate, libertate, unitate, durabilitate, autonomie
sufletească, cel mai creator de cultură, conştiinţă, clase sociale, demo-
craţie, respect pentru altă naţiune. 

Etnicul, adăuga tînărul profesor, e un subiect care se pre-
tează la tendenţionism. Ceea ce ne repugnă la unele naţii: vanita-
tea, egoismul, făloşia nu sunt produse de etnic, nu ţin de esenţa lui,
căci sunt lucruri fatale pentru orice societate. Iar idealismul etnic e
reprezentat de oamenii de cultură, nu de oamenii politici, care fie
sunt egoişti prin caracterul lor, fie „sunt siliţi să fie, fiindcă apără in-
teresele oamenilor comuni”.

Tot spre finalul manuscrisului despre teoria naţiunii, Băn-
cilă sublinia, ca şi în textele anterioare: temperamentul etnic (exem-
plu: reacţia ungurilor cînd li s-a luat Ardealul şi celelalte: „Niciodată,
dar niciodată!”), categoria etnică (un monah german n-ar fi făcut
ceva identic cu Ludovic al XIV-lea, „cînd a renunţat la ororile în Ţă-
rile de Jos”), naţiunea care nu e doar categorie metafizică, ci şi ceva
concret (cu toate că există bune argumente chiar şi pentru ceva abs-
tract), omogenitatea şi solidaritatea etnicului (exemple şi excepţii),
şcoala filosofică şi religia care se pot schimba, nu şi naţia (etnicul e
„un complex metafizic latent”), valoarea excepţională a muzicii pen-
tru redarea firii unui popor, a etnicului.
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Henri Lefebvre, marele filosof al „producţiunii spaţiale”, în
direcţia de cercetare spaţială și a „introducerii în modernitate”, ia ca
punct de plecare alegaţiile lui Gaston Bachelard din Poetica spaţiu-
lui, edificate sub semn fenomenologic. Geograful şi filosoful francez
se opune ideeii bachelardiene a unui spaţiu fantasmatic, pur inte-
rior, şi care, adăugăm noi aici, nu poate deveni peisaj, aplecându-
se mai degrabă asupra vieţii de zi cu zi. Astfel, Lefebvre, plecând din
direcţia antropologiei, filosofiei, sociologiei şi arhitecturii, fondează
antropologia urbană şi arată virtuţile imaginarului spaţial. Henri Le-
febvre pleacă în excursul său spaţial de la perspectiva maniheană
consacrată de studiile spaţiale: pe de-o parte, spaţiul concret, în
care aspectele pot fi cartografiate, analizate şi explicate, pe de altă
parte, spaţiul ca elaborare pur mentală, adică ideea pe care ne-o
facem despre spaţiu. Ideea savantului francez este aceea de a lega
dimensiunea materială a spaţiului de cea mentală a acestuia, într-
o încercare de a înainta pe o nouă cale de reflexie cu privire la spa-
ţiu. 

În această continuitate, Michel Foucault construieşte o
teorie spaţială sub numele de heterotopologie. După Foucault, aşa
cum reiese din câteva din ultimele sale lucrări, adunate mai ales în
Dits et ecrits (vezi Notele şi Bibliografia), obiectul preferenţial al cer-
cetării umaniste asupra spaţiului este locul de întâlnire dintre un spa-
ţiu perceput, un spaţiu cunoscut şi un spaţiu imaginat. Acest spaţiu
cultural nu este un simplu recipient de umplut cu evenimente isto-
rice, indivizi şi obiecte, dar nici de desenat la bunul nostru plac. De
fapt, trăim în spaţii heterogene: reţele de relaţii, în care elemente
fantasmatice se pliază normal peste „bucăţi” de realitate din cele
mai prozaice. De unde, în contra urbanismului sau sociologiei, care
spun că un spaţiu este doar material, dar şi în contra opiniei lui Gas-
ton Bachelard, pentru care spaţiul nu este decât mental, reiese că
spaţiul nu este nici integral material, nici integral imaginar. Astfel,
acest spaţiu, sugerează Foucault, este o juxtapunere de locuri im-
aginare pe un loc recunoscut ca real, adică o con-fuziune de modele
divergente. Astfel, o asemenea heterotopie ne apare ca un spaţiu des-
chis şi închis în acelaşi timp (adică peisaj, în accepţiunea lui Rosario
Assunto, ca finitate cu deschidere spre infinit), descris mai ales prin
noţiunile de graniţă, prag şi pasaj (nivel de trecere). 

Scriitorii români, din diferite motive, atât estetice, cât şi
de natură politico-ideologică, au încercat şi au reuşit substituirea, în
literatura lor, a spaţiilor reale ale geografiei naţionale cu proiecţii
spaţiale imaginare. Unul dintre cele mai bune exemple este acela
al lui Mihail Sadoveanu. Este şi cazul, întărim aici, și o să vedem asta
pe larg la un moment dat în cadrul acestui eseu, lui Ştefan Bănu-
lescu, cu a sa Provincie de Sud-Est. Astfel că Ţara de dincolo de negură,

Împărăţia apelor, Hanul Ancuţei sau Baltagul sunt tot atâtea hetero-
topii, o reţetă literară de cea mai bună calitate. Sau în Creanga de
aur, unde „Bizanţul împăraţilor creştini”, în ciuda aparenţelor reale,
nu este decât un model citadin ideal, un oraş-text capabil să se pla-
seze în punctul cultural nodal unde Orientul se întâlneşte cu Occi-
dentul. 

Dar să mai aducem câteva consideraţii esenţiale cu privire
la heterotopologie. Astfel, Michel Foucault observă că „probabil nu
există vreo cultură pe glob care să nu fi construit heterotopii”. Tot fi-
losoful francez formulează şase principii caracteristice heterotopii-
lor: acestea reprezintă o constantă universală în interiorul
societăţilor existente sau care pot exista; au o funcţionare diferită
în funcţie de societatea sau cultura în care se dezvoltă; au puterea
de a juxtapune peste un singur loc real mai multe spaţii şi amplasări
incompatibile; ele sunt solidare heterocronic cu creşterea în spaţiu
şi timp; sunt fondate pe un sistem deschis şi închis în acelaşi timp,
sistem care le izolează şi le face penetrabile totodată; în sfârşit, au
o funcţie legată de spaţiul restant, adică ori de a crea un spaţiu ilu-
zoriu ori de a crea un spaţiu real ca şi spaţiu de compensare. Michel
Foucault a vorbit prima dată despre heterotopie în 1967 şi, de ase-
menea, a făcut diferenţa dintre utopie, definită ca un loc fără am-
plasare reală, adică un spaţiu ireal, şi heterotopie, ca juxatpunere a
unui spaţiu imaginar peste unul real. Iată ce scrie filosoful francez
despre aceasta: „locuri reale, locuri efective, locuri care au fost des-
enate de instituţiile înseşi ale societăţii, locuri care sunt un fel de
contra-amplasamente, un fel de utopii efectiv realizate, în care am-
plasamentele reale, ca şi toate celelalte amplasamente reale pe
care le putem găsi în interiorul unei culturi sunt reprezentate, con-
testate şi inversate, un fel de locuri care sunt dincolo de orice loc,
chiar dacă pot fi localizabile”. 

În viziunea lui Michel Foucault, exemplul cel mai bun este
acela al oglinzii: pentru că oglinda e o utopie, un „loc fără de loc”,
spaţiu virtual care se deschide şi care poate fi perceput în absenţă;
dar, în acelaşi timp, oglinda e o heterotopie, asta în măsura în care
există realmente şi în legătură cu spaţiul înconjurător. 

De aici și până la demersul lui Lubomir Dolezel, cu o vi-
ziune din interiorul teoriei literare pure, (în Heterocosmica, una din-
tre lucrările capitale în domeniul teoriei ficţiunii, al constituirii
universurilor ficţionale) şi în ideea acestuia a ficţiunii şi a lumilor po-
sibile, putem face pasul cu curaj. Ar fi vorba despre următoarele:
lumea ficţională este o lume de sine stătătoare (precis delimitată),
configurată prin constrângeri generale precise, care conţine un
număr finit de individualităţi (personaje) care sunt compatibile între
ele la modul logic; o lume ficţională este acesibilă printr-un canal

Spa.iul inefabil

Ioan Radu Văcărescu
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semiotic, dar numai trecând graniţa dintre realitatea cotidiană şi re-
gatul posibilului; din cauza acestei medieri semiotice, accesibilitatea
este bidirecţională, multifaţetată şi schimbătoare istoric în relaţia
dintre ficţiune şi realitate; un autor care crează o lume ficţională
„transpune” lumea reală în multiple moduri: adoptă elementele de
bază ale acesteia, împrumută fapte brute şi faţete culturale ale so-
cietărţii, ancorează povestea ficţională într-un eveniment istoric,
combină locuri reale pentru a crea un spaţiu ficţional, în sensul intru-
ziunii realităţii în ficţiune dar şi al suveranităţii lumii ficţionale, ca
„altă” lume faţă de cea reală de la care a fost posibilă „plecarea”
etc.(traducerile ne aparţin). 

Din perspectivă istorică (alături, după cum se vede de una
filosofică și alta teoretico-literară), privitor la aria/ ariile culturale,
cele mai reprezentative idei aparţin lui Fernand Braudel, care în Gra-
matica civilizaţiilor, una dintre lucrările sale capitale, tocmai cu
aceste aspecte se ocupă, din perspectiva binecunoscută, atât a is-
toriei mentalităţilor, cât şi din aceea a transdisciplinarităţii. Astfel,
Farnand Braudel defineşte civilizaţia, după ce face un excurs cu pri-
vire la istoria acestei noţiuni, amintind şi definirea culturii de către
Cicero – Cultura animi philosophia est –, ca şi faptul că un Hegel nu
făcea vreo diferenţă între cultură şi civilizaţie, ca un bun comun pe
care-l împărtăşesc toate „civilizaţiile”, adică „ceea ce omul nu mai
uită”. Şi, adaugă imediat istoricul francez, „trecutul civilizaţiilor nu
este de altfel decât istoria unor împrumuturi continue pe care
aceste civilizaţii şi le fac una alteia de-a lungul secolelor, fără să-şi
piardă totuşi nici particularităţile, nici trăsăturile specifice” (desigur,
în prezent folosim mai ales pluralul „civilizaţii”, destul de departe
de singularul „civilizaţie” cu accepţiunea sa „de perfecţiune, de su-
perioritate umană”.) Mai departe, Braudel ne spune că civilizaţiile
(mari sau mici, vechi sau noi), înseamnă în primul rând spaţii, pu-
tând fi „întotdeauna localizate pe o hartă”. Un lucru esenţial arătat
de istoricul şi filosoful francez (de altfel, toţi marii geografi au ară-
tat acest lucru, de la Alexander von Humboltd la Carl Ritter şi de la
Vidal de la Blache la Simion Mehedinţi), lucru mai rar întâlnit în stu-
diile culturale actuale (mulţi cercetători se feresc de determinismul
geografic, pentru a nu fi acuzaţi de incorectitudine politică), este
acela că „o parte esenţială a existenţei lor (a civilizaţiilor, n.n.) de-
pinde de constrângerile sau avantajele situării lor geografice”. Ca
atare, a vorbi de civilizaţii înseamnă a vorbi despre spaţii, relief,
climă, vegetaţie, specii de animale, resurse, avantaje date sau do-
bândite, tot ceea ce decurge de aici pentru fiinţa umană, adică sec-
toare economice, locuinţe, îmbrăcăminte, comunicaţii, etc. „Scena
pe care se joacă aceste piese de teatru interminabile”, scrie foarte
sugestiv Braudel, „comandă desfăşurerea lor, le explică particulari-
tăţile; oamenii trec, ea rămâne destul de asemănătoare cu ea în-
săşi”. Pe de altă parte, mediul natural şi cel realizat de om nu se
închide în determinism, locul nu explică totul: fiecare civilizaţie se
îmbogăţeşte în urma schimburilor, a conflictelor care atrag după
sine împrejurări folositoare. Ca atare, mai arată Braudel, nu este
vorba doar de avantaje dobândite, ci şi de „avantaje cucerite”. Pe
de altă parte, în acest context trebuie amintit şi faptul că unele ci-
vilizaţii au fost mai „capabile”, iar altele mai puţin „capabile” (iarăși,
chestiune evitată din cauza aceleiași „incorectitudini”...) în privinţa
reuşitei sub toate aspectele, un răspuns posibil fiind acela al lui Ar-
nold Toynbee: provocarea şi răspunsul la acesta. Însă Braudel se în-
doieşte de valabilitatea acestui binom, el fiind valabil doar parţial,
exemplul cel mai clar de nereuşită fiind acela al imposibilităţii dez-
voltării civilizaţiei în deşerturi sau regiuni polare. Ca atare, adaugă
istoricul francez, „fiecare civilizaţie este legată de un spaţiu cu li-

mite aproape stabile; de unde, pentru fiecare dintre ele, o geogra-
fie particulară, a ei înşişi, care implică o serie de posibilităţi, de con-
strângeri date, unele cvasipermanente, niciodată aceleaşi de la o
civilizaţie la alta.” Rezultatul este acela al unei lumi pestriţe. 

Oricare dintre aceste spaţii se pot regăsi în oglinda unei
heterotopii, o oglindă care poate conţine elementele dominante ale
unei arii culturale, adică asocierea anumitor trăsături culturale. Ast-
fel, este vorba de desemnarea unor spaţii care se pot descompune
de fiecare dată în ţinuturi individuale, descompunere esenţială în
cazul marilor civilizaţii pentru că acestea se disociază în unităţi res-
trânse. Astfel, Braudel exemplifică prin disocierile existente în ca-
drul „civilizaţiei occidentale”: aceasta este în acelaşi timp „civilizaţia
americană” a SUA şi cea a Americii Latine, dar şi a Rusiei şi a Euro-
pei. Europa înseamnă însă mai multe civilizaţii (germană, italiană,
franceză etc.), aceste civilizaţii naţionale despărţindu-se în civiliza-
ţii şi mai mici: scoţiană, irlandeză, catalană, bască, siciliană, etc. (în
acest punct trebuie să amintim și importanţa acestor limbi „mici”,
din care, se pare, face parte și limba română). Pe de altă parte, nu
există civilizaţii fără societăţile care le generează. De fapt, cele două
noţiuni se referă la aceeaşi realitate. Iar cu privire la diferenţa din-
tre culturi şi civilizaţii, esenţială, ne spune Braudel, este prezenţa
sau absenţa oraşelor: „oraşul proliferează la nivelul civilizaţiilor şi
este abia schiţat la nivelul culturilor”. 

Amintind de consideraţiile făcute mai sus în acest eseu, cu
privire la geografia culturală, să spunem acum că aceasta are în ve-
dere cultura/ culturile mai degrabă în accepţiunea hegeliană în care
nu este diferenţă între o noţiune şi alta, adică are în vedere civiliza-
ţia/ civilizaţiile şi variaţia spaţială a acestora. În accepţiunea istori-
cului francez, când vorbim de culturi ne referim la culturi primitive,
care sunt rodul societăţilor egalitare, „în cadrul cărora raporturile
dintre grupuri sunt reglementate o dată pentru totdeauna şi se re-
petă, în timp ce civilizaţiile s-ar întemeia pe societăţi cu raporturi
ierarhizate, cu puternice diferenţe între grupuri, deci cu tensiuni va-
riate, conflicte sociale, lupte politice şi o perpetuă evoluţie”. 

Se poate astfel schiţa o anume perspectivă cu privire la
spaţiul imaginar bănulescian, ca o eventuală bază de plecare pentru
confugurarea mai încolo a spaţiului inefabil: ar fi vorba de un spa-
ţiu corespunzător civilizaţiei europene orientale, în cadrul căreia se
defineşte civilizaţia românească, într-o arie culturală aflată în sud-
estul acesteia, la confluenţa civilizaţiei bizantine, ca şi continuatoare
a civilizaţiei eline şi a celei romane, cu civilizaţia central-europeană
şi est-europeană, cu un puternic accent balcanic (sensul balcanis-
mului este cel dat de Micea Muthu, nu aspectul peiorativ care do-
mină de multe ori luările de poziţie), o lume-punte sau un
spaţiu-balama, între Orient şi Occident („la porţile Orientului”), în
care se întrepătrunde cultura „primitivă” a Dicomesiei (stepa Bără-
ganului) cu civilizaţia urbană de sorginte bizantină şi balcanică (Me-
topolisul şi Mavrocordatul), închipuind o faţetă distinctă a civilizaţiei
româneşti, fără de care aceasta ar fi lipsită de una dintre aspectele
sale esenţiale. Ca atare, nu este vorba doar despre conflictele din in-
teriorul acestei civilizaţii, ci şi de conflictul dintre lumea arhaică
(„primitivă”) a stepei (lume egalitară, cu raporturi imuabile şi cu „bi-
serică pe roate”) şi lumea urbană metopolisiană (sau de model me-
topolisian, şi acesta, la rându-i, ca oraş-text, un „semn secundar” al
modelului imperial al Bizanţului). O concluzie parţială ar fi aceea că
nu e destul de a privi strict literar și strict estetic o operă (fie că e
vorba de Sadoveanu, fie de Bănulescu). E nevoie de mai mult, iar
tocmai filosofia spaţiului ne oferă cu generozitate bune puncte de
plecare. 
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Se joacă de aproape 15 ani la Sibiu. Așa cum Henrik Ibsen,
„copilul teribil al dramaturgei norvegiene a  devenit un clasic al tea-
trului universal, și spectacolul lui Radu Nica, ce i-a adus în anul 2005
premiul UNITER pentru debut, se poate spune că s-a clasicizat, de-
venind o piesă de rezistenţă a repertoriului Teatrului Naţional „Radu
Stanca”.

Este inovator, nonconformist și poate tocmai de aceea se
poate spune că se potrivește foarte bine spiritului ibsenian. Spre
deosebire de scriitorii vremii lui, Ibsen nu se ferește să vorbească
despre subiecte încă tabu la sfârșitul secolului ai XIX-lea, precum
nevoia de emancipare a femeii și dinamica în interiorul cuplului.
Personajele lui sunt veridice, dialogurile sunt vii, lipsite de emfază,
imaginea societăţii burgheze nu mai este cosmetizată, ci din con-
tră, e reflectată ca într-o oglindă, cu toate neajunsurile ei.

Radu Nica duce mai departe intenţia dramaturgului, ac-
tualizând teme precum: dragostea, sacrificiul, și mai ales comuni-
carea în interiorul cuplului. Nevoia de imersiune a teatrului în
realitate, în cotidian, se conturează încă dinainte de debutul spec-
tacolului, când pe ecran rulează o minianchetă video, cu rol de pa-
ratext: Îţi iubești partenerul ca la început?�, „Ce ai face dacă el te-ar
înșela?�, „Dacă te-ai îndrăgosti ai fi în stare să îţi părăsești parte-
nerul pentru cel mai bun prieten al lui?� Iniţiativa cu caracter do-
cumetaristic de a pătrunde în cabinele actorilor și a-i provoca să
răspundă la întrebări incomode, ce vizează planul personal, exprimă
o mișcare în dublu sens: de la realitatea vieţii la „realitatea� scenei
și invers. Linia de demarcaţie se estompează, al patrulea perete de-
vine transparent. În mod paradoxal, această opţiune face pe de o
parte vizibilă convenţia teatrală, realizând o distincţie netă între
actor și personajul său, pe de altă parte, contribuie la înţelegerea
teatrului ca ficţiune, ce își trage seva din realitate, fără a avea pre-
tenţia de a se confunda cu aceasta. 

Adaptarea semnată de Anamaria Enescu şi Radu Nica își
propune să esenţializeze intenţia dramaturgului prin epurarea tex-
tului de elemente redundante. Discursivitatea este redusă la acele
replici care fac să avanseze acţiunea, spectacolul mutându-și cen-
trul de greutate pe vizual. Nuanţele sufletești și adevărata natură a
raporturilor dintre personaje sunt exprimate preponderent prin
muzică și coregrafie, conturând o temă principală: criza comunică-
rii.  Spectacolul debutează cu îmbrăţișarea eșuată dintre Nora și

soţul ei, Torvald Helmer. Cei doi aleargă unul spre altul, dar nu reu-
șesc să se întâlnească, fiind situaţi pe traiectorii paralele. 

Pornind de la ideea că o mare pondere a comunicării
umane se realizează prin mijloace nonverbale, viziunea regizorală
se fundamentează pe mișcarea corporală a actorilor și mai ales pe
dialectica privirii. Privirea este vehiculul emoţiei, e o formă de con-
exiune profundă cu celălalt, dincolo de cuvânt. Adevărul există
numai în acest spaţiu al întâlnirii dintre doi oameni care se privesc,
care acceptă să se arate unul altuia, fără mască, fără prejudecăţi.
Atunci când comunicarea este reală, fiecare dintre parteneri este
pe rând subiectul și obiectul privirii și deci al cunoașterii, într-un
efort comun de a construi un dialog. Însă atunci când există secrete,
când încearcă să își mascheze slăbiciunile și să îi manipuleze pe cei-
lalţi, oamenii nu mai au curajul să-i privească în ochi. Evitarea privirii
este un sindrom al însingurării, al închiderii în propria celulă, în pro-
priul univers interior, ce nu are atingere cu a semenilor, dialogul
eșuând într-o succesiune de monologuri.

Epicentrul spectacoului îl reprezintă cuplul Nora Helmer
(Diana Fufezan) —Torvald Helmer (Adrian Matioc), celălalte perso-
naje având rolul unor oglinzi ce întregesc și nunaţează figurile celor
doi, catalizând raporturile dintre ei. De la început relaţia lor este do-
minată de falsitate, motiv pentru care ei nici nu se privesc atunci
când discută, cu excepţia momentelor de disensiune și la final, când
măștile cad și Nora se hotărâștie să înfrunte realitatea, luându-și
viaţa în propriile mâini. Până la acel moment însă, ea preferă să fie
„pisicuţa�, „ciocârlia�, „veveriţa� lui Torvald, femeia-păpușă care
nu iese din cuvântul soţului, deposedată de propria voinţă, un
obiect de decor, menit să îi înfrumuseţeze acestuia viaţa și să-i mă-
gulească orgoliul. Diana Fufezan exprimă foarte bine teatralitatea,
aparenta naivitate, puterea de seducţie și manipulare a acestei
femei, care încă nu s-a descoperit pe sine, nu are curajul să fie ea în-
săși, prea preocupată să placă, să farmece, să răspundă așteptări-
lor celorlalţi. 

La rândul lui, Adrian Matioc este foarte convingător în
rolul soţului rece, rigid, posesiv, pătruns de propria importanţă, care
caută să controleze întreaga existenţă a Norei de la ce mănâncă (îi
interzice dulciurile din grijă pentru silueta ei), la ce îmbracă și până
la conduita în societate. Știindu-l un om dificil, ea se ferește să îl su-
pere, interiorizând imaginea de femeie alintată și vulnerabilă. Chiar
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TeatruNORA și dialectica privirii

de Henrik Ibsen (adaptare de Anamaria Enescu şi Radu Alexandru Nica)
REGIA: Radu-Alexandru Nica
DECORUL: Carmencita Brojboiu
COSTUME: Ioana Popescu
COREGRAFIA: Florin Fieroiu, Hugo Wolf
ADAPTARE: de Anamaria Enescu şi Radu-Alexandru Nica
ÎN DISTRIBUŢIE: Diana Fufezan, Ofelia Popii, Adrian Matioc, Marius Turdeanu, Pali Vecsei, Karina Umbrich

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4/ 201976



Cristine Linde (Ofelia Popii), fosta ei colegă de școală, o vede ca pe
un copil care „nu cunoaște greutăţile vieţii�. Revenirea în oraș a
Cristinei, văduvă de trei ani, pe care Torvald decide să o angajeze la
bancă în locul avocatului Krogstad (Pali Vecsei), va arunca o lumină
nouă asupra relaţiei celor doi, făcând să iasă la iveală secretul pe
care Nora i-l ascunsese cu atâta grijă soţului ei: anume faptul că
banii necesari tratamentului care îl salvase de la moarte nu prove-
neau de la tatăl ei, a cărui semnătură ea o falsificase, ci fuseseră
luaţi cu împrumut tocmai de la Krogstad. Aflând că urmează a fi dis-
ponibilizat, acesta o șantajează pe Nora ca-i va spune adevărul lui
Torvald daca ea nu va face presiuni pentru a fi menţinut pe post. În
zadar Nora apelează la tot arsenalul farmecelor feminine, fiindcă
Torvald rămâne neînduplecat iar când inevitabilul se produce,
acesta citind până la urmă scrisoarea în care Krogstad îi mârturise-
ște adevărul, furia lui se dezlănţuie asupra celei care îi salvase de
fapt viaţa. O acuză că i-a distrus viitorul, reputaţia, o face „idioată�,
„ipocrită� și „mincinoasă�. Este pentru Nora momentul unei reve-
laţii. Ea conștientozează faptul că Torvald nu a iubit-o niciodată cu
adevărat, fiindcă iubirea implică respect, empatie și generozitate iar
egoismul lui l-a împiedicat mereu să se aplece asupra nevoilor ce-
lorlalţi și să-i înţeleagă. În tot acest timp el nu a avut nevoie de o
parteneră, ci de o jucărie, de o fiinţă slabă, care să îi permită emfa-
zarea propriei masculinităţi. Orgoliul său nemăsurat nu-i dă voie să
vadă gestul Norei ca pe o dovadă a dragostei plină de sacrificiu, iar
furia-i i se va întoarce împotrivă cu un efect de bunerang, fiindcă fe-
meia decide să îl părăsescă în ciuda încercărilor lui de-a o opri. Ea
ajunge să simtă o nevoie tot mai acută de a se regăsi pe sine, de a-
și redobândi identitatea și demnitatea. Apariţia fetiţei lor în pragul

ușii, când Nora, cu valizele în mână se pregătește să iasă din casă,
reprezintă un moment perfect calibrat în economia faptelor, dato-
rită căruia o portiţă rămâne încă deschisă pentru o posibilă reîm-
păcare (așa cum Nora sugerase), atunci când cei doi își vor fi învăţat
lecţia și se vor fi transformat la nivel profund într-atâta încât să
poată reconfigura o relaţie echilibrată, bazată pe respect și recipro-
citate. Confruntarea dintre soţi se petrece faţă către faţă. Deși în di-
sensiune cei doi se întâlnesc pentru prima dată cu adevărat. Privirea
denudează și anulează distanţa interpusă între ei vreme îndelun-
gată. Până la acel moment Nora nu îl privise în ochi decât pe avo-
catul Krogstad, singurul care îi cunoștea secretul și în prezenţa
căruia putea să fie autentică. 

Alături de dialectica privirii o altă zonă a emoţiei necon-
trafăcute este exprimată prin mișcare scenică. Doctorul Runk, nu-
trește o dragoste secretă pentru Nora. Măgulită de atenţia lui, ea
flirtează cu el, face risipă de farmec, dar nu-i permite să se apropie
prea mult, motiv pentru care mâinile lui îi mângâie aura, fără a o
atinge cu adevărat. La fel se va întâmpla la final și cu Torvald, pen-
tru care trupul Norei devine innacesibil, tocmai fiindcă sufletul îi de-
venise inaccesibil.

Coregrafia semnată de Florin Fieroiu și Hugo Wolf, conju-
gată cu tema muzicală principală, împrumutată din filmul lui Wong
Kar-Wai, In The Mood For Love, exprimă magistral ritmurile sufletești
și tensiunea dramatică. Costumele Ioanei Popescu, ce au suferit
transformări în decursul timpului, ţin pasul cu moda, urmărind să
confere un aer fresh, cool și totodată distins personajelor, să le va-
lorifice personalitatea.
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monodramă 

se dedică junelui firav ce-am fost odinioară

personaj: visătorul

acţiunea se petrece în camera-de-joacă-bibliotecă. visătorul călăre-
ște un cal de lemn, se tăvălește cu cal cu tot, aleargă, bea câte o
gură de apă, face o dezordine de nedescris, desface calul în bucăţi
și scoate din el un teanc de fotografii, le cerceteză, filosofează,
asamblează calul și adoarme. atât.

calule, căluţule, ai devenit crud şi neiertător, lasă-mă să descalec! de
ce nu vrei, de ce nu mă lași, de ce n-ai chef? mama ta de cal nesimţit!
bine, îmi iau inima în dinţi, o să urlu strigătul de luptă care rănește
pântecul cabalinei ca un pinten! uuuuaaaahaaauuu! așa, vezi că se
poate? ospătează-te din luna asta plină, calule de foc, adapă-te cu
minciuni fericite. nu sunt purtător de sabie ruginită, patruped schi-
lod! te salut din galop hyperioane! omagiile mele, doamnă venus!
lacrimi de sânge îmi curg peste barbă şi nu mai există nimic, nici
bun, nici rău, doar călăreţ vicios furios pe cal nemilos în câmpiile
arse.

și nu când mă mușcă mă deranjează cel mai tare, ci când calul își
schimbă culoarea pielii și mă pune să cânt recviemuri în cor cu lă-
custele vremii, pedeapsă pentru toate pădurile arse, odă de repa-
raţie pentru copitele fripte, chin pentru mine, chin pentru el, mai
mult pentru el, care nu are decât o singură voce. asta nici nu e mare
scofală, eu sunt imun, pe când tu ești afon nativ şi total nemuzical,
nemuzicalule!

aici povestea o ia întotdeauna razna. chestia asta îl înfurie grozav pe
cal, căluţule!, care de jenă are convulsii care îi zguduie creierii şi
intră într-o transă din care nu mai poate ieşi decât dacă îmi mă-
nâncă unghiile. ușurel, calule căluţule! și nici asta n-ar fi foarte rău
dacă nu mi-ar muşca şi degetele, degeţelele mele, cum o să mai flu-
ier eu cu ele-n gură ca-n copilărie?

obscenă lume, lume rea. poeţii beau, toţi beau. beau și eu cu calul
meu. nu bea tot, calule! ia și rahat, halva, sarailii, nuci, mere și o aca-
dea, că eu am buruienile mele, mestecă încet, nu molfăi, fii civilizat,
stai lângă mine, nu pleca, nu pleca, nu pleca, măi! ești nesimţit un

pic mai mult decât pe lume s-ar cădea!

viteazul câine de dinlăuntrul meu urlă amar, eu mârâi, calule, mrr,
sunt câinele din lupul ce sunt. aşa e, ai dreptate numai mie mi se
poate întâmpla asta. poluata noastră existenţă, veşnică luptă za-
darnică, tablou vivant, fad, misterios venin, deja vu cu destinaţie
necunoscută, îmbracă negrele haine ale celui ce pleacă. simptoma-
tic, la naiba, futui just... laringele visului de azi noapte îndeamnă
spre scene obscene, lăsând ambiguitatea să zburde impudic, în timp
ce pubela din mine înghite flămândă cu sadică nonşalanţă lumina
şi tot ce-a mai rămas dintr-o ultimă şansă.
uneori dresez izvoare nărăvașe, esenţe primare care trec prin clime
aspre născute blajine, le amestec cu păstrăvi, urși și alte jivine, le
rostogolesc prin păduri aparent virgine... și restul rămâne nepe-
depsibil pe bună dreptate.

de-aici mai departe, nu-i loc de idei neterminate, citește aceste o mie de
scrieri!, mi-a zis calul care s-a dat peste cap, de trei ori, și s-a trans-
format silfida măiastră. bine, afon-nechezătorule, fii blând, am să-
ţi urmez sfatul.

într-o mie de nopţi le citesc, le buchisesc, le memorez, le știu deja pe
toate pe de rost, iar într-a mia una noapte descalec din imaginar,
mă așez pe propriul bolovan botezat filosofal și încerc să desfac
nodul gordian al noilor gânduri...

ceva s-a schimbat, aerul lucește altfel, miroase a sevraj de hazard
alungat în văzduh. cetatea simte asta, tremură, își închide drumu-
rile, se strânge, se ghemuiește ca melcul în cochilie.

momentul e bun. sar peste toate sfaturile și declar hotărât și calm,
pentru tot poporul, că tot ce s-a întâmplat e doar ce se va mai în-
tâmpla, trimit la lucru sugestii neuronale, le îndrept spre sinapse
bine înfăptuite în grădini de suflet ameţitor așezate pe jos în casa
soarelui care își uită sărutul prin copaci, înghesui în decor liniște de
pradă salvată, dezleg fugi din limite ciugulite de corbi, despletesc
marginile limitării și fluier scurt. fluier pe dracu, că mi-a rablagit
calul degetele. hai, apropie-te bidiviu nesimţitor și frumos, ia-ţi iz-
vorul nemuririi cu tine și pleacă în liniște la ieslea ta din vis. așa,
dormim bucăţică cu bucăţică, bravo, desfă-te calule, mama ta de
cal!

Emil Cătălin Neghină

Teatru
ccaall  ddee  lleemmnn  ccuu  oomm
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au supravieţuit patruzeci și nouă de fotografii. în prima poză e un
ţânc gol pușcă. nudistul ăsta, mic și fără barbă, sunt eu, îmi șopte-
ște să număr, să aleg, să-mi joc norocul vieţii, că sunt șanse ca șase
numere să fie norocoase, ca la loto... 

notez, să trăiţi, pruncule, măria ta! patruzeci și nouă de poze cu
mine, douăzeci au marginile zimţate, zece sunt foarte mici, două-
zeci și șapte sunt mijlocii, douăsprezece sunt mari, opt color, pa-
truzeci și una alb-negru, douăzeci și două cu mama, șaptesprezece
cu mama și tata, patru cu tata, treisprezece cu mama și cu bunica,
două cu mama, bunica și bunicul, cinci cu mătușă-mea, una cu bu-
nicul, patruzeci și opt fără bunicul, douăzeci și nouă în interior, pa-
truzeci și patru zâmbind, douăzeci și cinci încălţat, douăzeci și patru
desculţ, treizeci și șase din faţă, trei din profil dreapta, unsprezece
din profil stânga, paisprezece în grădină, treizeci și opt vara, șase
iarna, șapte cu căţei, pisici, miei și cai, treizeci și doi stând în pi-
cioare, treizeci și nouă zâmbind, optsprezece cu capul acoperit, trei-
zeci și una cu capul descoperit, nouăsprezece îmbrăcat în alb,
treizeci și șapte grăsuţ, patruzeci și șase nemișcate,
cincisprezece neclare, patruzeci și șapte alături de cineva, treizeci
și cinci de pagini are albumul, douăzeci și șase de alte personaje
sunt în fotografii, patruzeci și cinci au planul al doilea prost organi-
zat, douăzeci și trei nu respectă deloc regulile de aur ale compoziţiei,
patruzeci sunt lipite strâmb de paginile albumului, douăzeci și opt
au câte un personaj ieșit din cadru, patruzeci și trei au personaje
feminine, treizeci și patru au personaje bărbătești, șaisprezece au
personaje surprinse cu ochii închiși, treizeci au personaje care râd,
patruzeci și două sunt statice, treizeci și trei au orizontala mai mare
decât verticala, douăzeci și una dintre personaje nu-mi sunt cunos-
cute, nouă au obiecte casnice. o grămadă de indicii, dar nici un
semn.

într-o noapte am visat că tramvaiul trecea din nou prin centrul
orașului și când deraia toţi jucătorii la loto, cu carneţele și creioane
în mâini, notau lungimi, lăţimi, viteze, numărul de victime, dârele
de pe caldarâm, geamurile sparte, numărul de înjurături... despre
câștig... absolut nimic. nu mai râde, calule, că nu-i de râs!

lucrurile stau cam așa: nu știu în ce an mă aflu, nici când m-am
născut nu știu, cât despre cum mă cheamă, care e numele meu...
aici ar fi multe de discutat, nu-i deloc simplu, pentru că mă prezint
în mai multe feluri. nu-mi fac mari probleme din asta,
toate întrebările grele și dureroase pe care și le-au pus înaintașii
mă bântuie și pe mine,
de-aceea nu știu constant cât e ceasul.

coloana vertebrală nu mi se încovoaie la orice bătaie de vânt, stă
dreaptă între știinţă, filosofie, artele frumoase și kitsch, fac faţă
tuturor intemperiilor știute sau neprognozate, fără să clipesc de
durere, de frig sau de scârbă.

în cămăruţa-mea-de-joacă-bibliotecă din turnuleţul din turnișor
nu e greu de atins starea spirituală cea bună. aici caut, cu ajutorul
calului meu, fără oprire, locuri care nu sunt comune, care n-au
cum să devină niciodată comune (vis de poet), caut să găsesc spa-
ţii noi unde să respir fără să fiu deranjat de energiile altora.

un studiu elaborat de cercetători dedicaţi a dovedit că îmi este
aproape imposibil să fiu cunoscut, citit de-adevăratelea, asumat,
iubit, de-aceea fug programat de celebritate,
sunt absolut convins că doar dacă rămân necunoscut am o șansă
la nemurire.

de aceea beau numai apă de izvor sau rouă, mă hrănesc cu fructe
de pădure, cu buruieni sălbatice, pe care le culeg doar la anumite
ore ale nopţii, ale zilei, ale anului, la secunda cea mai potrivită.
după ce mă hrănesc dau voie calului să fie fericit.

câinele e călcâiul lui, al lui ahile. lupul striveşte călcâiul lui ahile.
calul bea apa lui.

dezvoltarea spectaculoasă a numărului întrebărilor legate de  re-
laţia cu religia fenomenelor naturale ori munca de depistare a am-
biţiilor ce mână animalele sălbatice
să-și modifice structura caracterului, mimica, de fiecare dată când
se oglindesc în apă 
sunt semne de băgat în seamă, când plec în căutarea divinului as-
cuns în interiorul ideilor pe care le cuget, le recitesc, le mângâi, le
dau nume bizare, le încurajez să nu plece aiurea.

luna zâmbește. în vis sunt trist. mă cert cu gunoierii puși să
strângă frunzele căzute în parc. frunzele îngălbenite foșnesc bine
numai pentru mine, au mesaje de trimis numai pentru mine. 

visul mă ia de mâna cu care scriu și mă izbăvește până mă deter-
mină să redevin esenţă, până vorbesc în șoaptă copacilor, până
pictez pe frunze înţelesuri uitate, cu cuvinte proaspete și semne
numai de mine pricepute, simt cum intru într-o cuvioasă spirală a
lui moebus din care nu pot ieși, nu pot evada nicăieri, pentru că
mă podidesc lacrimile.

da, mereu uit cum să ies din vis. lacrimile simplifică viaţa. calul
aleargă mai ușor pe frunze, pe pământ, pe coaja copacilor sau pe
ce mai nimerește el... alo?! aude cineva ceva?! luaţi calul de pe
mine, că-i greu! calule, mama ta de cal!

când treaz privesc văd un demiurg lung de înalt și larg de înţelept,
frământat de adâncul necercetat al lumii, al lui, sinele sieși de din-
lăuntru dându-se.

sfârșit
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Când se vorbește despre tradiţie și noutate, știm că enunţăm o contradicţie, uneori antagonistă, alteori neantago-
nistă. În artă s-ar părea că până la avangarda de la începutul secolului XX, această cotradicţie a fost doar neantagonistă,. Deși
s-ar părea că noul vrea să distrugă tradiţia, totuși el se naște din ceea ce e consacrat și nu odată, revine la vechi, chiar dacă nu
în toate coordonatele sale. Întoarcerea la tradiţie începe cu „clasicizarea avangardei”, adică o „învechire a noului” prin repeti-
ţie, prin „uzură”.

De-a lungul istoriei artelor, înnoirile apăreau ca o continuitate a vechiului, datorită faptului că, întocmai ca în bresle,
artistul începea prin a face ucenicie pe lângă un maestru, de la care învăţa  și a cărui artă o continua. Rareori și puţini erau ar-
tiștii ce ieșeau din „tipar”, manifestându-și originalitatea. Înnoirile lor mergeau pe alte direcţii, dar nu pe alte coordonate și fără
a denigra tradiţia.

Arta a evoluat spre nou, pornind de la propriile sale principii interne, modificându-le, convertindu-le sub influenţa
altor concepţii spirituale apărute în cultură și societate, dar figurativul, „imitaţia” realităţii vizuale, a continuat secole de-a rân-
dul.

Originalul Carravaggio (de exemplu), pictează altfel decât maeștri Renașterii, dar nu-i contestă. Manierismul a conti-
nuat tradiţiile Reanașterii, preluând și încercând să „perfecţioneze” stilul renascentist, deși pe acest drum va ajunge, cu timpul,
la un nou stil: Barocul.

Când apărea, originalitatea, era ea cea contestată și blamată, nu arta, maniera, stilul consacrate în momentul respec-
tiv. Cu cât originalitatea este mai deosebită, mai departe de tradiţie, cu cât contestă mai vehement vechiul, cu atât e mai con-
testată la rândul ei. Habitudinile publicului, comanditarilor, ale socităţii în genere, sunt greu de schimbat. 

De fapt, tradiţia stă la baza civilizaţiei și culturii, tradiţia ca sumă a trecutului asigură stabilitatea și continuitatea fe-
nomenelor materiale, sociale, spirituale, inclusiv a celor artistice. Fără vechi nu există nou, orice noutate se revendică dintr-o
tradiţie, se raportează la un trecut, mai depărtat sau mai apropiat, care uneori ar fi prefigurat-o. Tradiţia cuprinde de fapt fos-
tele noutăţi, asimilate, acceptate, statuate, rigid aplicate, uneori impuse. Ea este cea în care (dialectic), s-au cuprins acumulă-
rile cantitative din care se produce saltul calitativ, noutatea. Vedem așadar, că inovaţia se raportează în varii feluri la tradiţie,
imitând-o, continuând-o, dezvoltând-o creator, sau contestând-o, negând-o, mai mult sau mai puţin vehement.

Și noul se ivește de cele mai multe ori ca reacţie la impasul tradiţiei, al unor norme stilistice și de creaţie. Noutatea e
adusă uneori prin noi tehnici de lucru, noi materiale, ca de pildă, pictura în ulei inventată de Jan van Eyck (1390-1441), care a
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înlocuit encaustica și tempera pe baza culorilor cu gălbenuș de ou, noua tehnică permiţând mai multe efecte și rafinamente cro-
matice, și de fapt rămânând aproape neschimbată până azi. Mai târziu, în sec. XX, au apărut și alte tehnici bazate culori obţi-
nute prin diverse alte procedee chimice (culori acrilice…), folosindu-se și noi materiale-suport (graffiti, mase plastice…).
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Dar noutatea autentică, viguroasă, apare prin sistemul de
elemente formale, prin mijloacele de expresie și se produce de fapt,
prin înnoirea concepţiilor, a viziunii artistice. Adevărata înnoire nu
este negarea tradiţiei, a unei ordini deja întronate și propovăduirea
haosului (a distrugerii „dadaiste”), ci înlocuirea unor norme vechi, ri-
gide, căzute în desuetudine prin rutină, prin pierderea expresivită-
ţii, cu altele, mai flexibile, coerente, desfășurând o structură nouă,
construind un nou sistem de referinţă vizual și conceptual.

Tradiţia în artă este continuitatea repetitivă, fără partici-
parea și implicarea propriilor puteri creatoare, a originalităţii, pe
care mulţi  artiști le insinuează, deși (fără să o recunoască), cred ei
înșiși că nu le au. De fapt ei și le ignoră în cursul elaborării lucrări-
lor, la aceasta fiind implicit îndemnaţi atât de către academiile de
artă, cât și de conservatorismul încă mai influent al societăţii. De
altel, a descoperi și clarifica sieși, apoi a cultiva și exterioriza con-
vingător propria originaliate, necesită un îndelungat, tenace și la-
borios efort, pe care unii dintre artiști nu sunt dispuși să îl facă,
pentru că a prelua, a continua repetitiv, e mult mai ușor, mai
comod, mai… „de succes”!

Tendinţele înnoitoare (unele extreme), propagate de avan-
gardă, au încercat să anuleze și excludă toate vechile tradiţii, ajun-
gând până la „tabula rasa”, dizolvarea figurativului și înlocuirea lui
treptată cu abstracţiunea „pură”. Totuși, după un „summum” al
nonfiguativului și abstraţiunii, a urmat la scurt timp reacţia supra-
realistă, care deși participă conceptual cu noi principii la avangardă,
revine la figurativ. Artiștii își compun lucrările fără să rupă caracte-
risticile generale ale sistemului de reprezentare al picturii legată de
realitate, de natură, dar dezvoltând o imagine, bazată pe principiul,
non-identităţii realităţii operei cu „realitatea obiectivă”, diferită de
ea și încărcată de magicul, halucinaţia, oniricul, bestiarul imaginar
„supra-real” (Salvador Dali). „Pictura metafizică” desfășoară și ea
limbajul vizual convenţional, axat pe elemente figurative, dar își
construiește imagini ce incită contemplaţia, meditaţia filosofică,
asupra unei alte realităţi, devenită un expresiv decor, dominat de o
densă atmosferă ce aglutinează gândul abstract și cel meta-fizic,
acela de dincolo de fizica aristotelică a naturii (Giorgio de Chirico).

Sfidări, abjurări, demolări ale figurativului, prin experi-
mente împinse până la exces, au dus la dispariţia lui, prin pulveri-
zarea formei și metamorfozarea culorii, prin stilizare și
abstractizare, prin sugestia vizuală concentrată până la simbol.
Părea că accentul, atenţia s-a deplasat mult de la vizual spre con-
ceptual, dar un conceptual ce vrea să se exprime prin imagine, în
speţă prin forma-culoare fără repere concrete, obiectuale.

Cum s-a întâmplat în cazul suprarealismului și picturii me-
tafizice, după atâtea elucubraţii,  nonfigurativul pare că „obosește”,
își pierde avântul, vigoarea, imaginaţia… revine la vizualul concret,
la Natură. Iar prin această reîntoarcere, a apărut un fel de „contra-
dicţie repetitivă”, cam ca în fenomenologia husserliană, ce îndrumă
cunoașterea fenomenologică, să coboare din sferele înalte ale me-
tafizicii, să revină „pe pământ”, prin celebrul îndemn: „Să mergem
înapoi la lucrurile însele!”1

Iar noul devenit vechi, se cristalizează în tradiţie, parcă
ilustrând cu un dram de ironie, știuta afirmaţie: „Nimic nou sub
soare!”, astfel trimiţând la ideea că până și istoria se repetă.

Noul este până la urmă și până la un moment dat, regân-
direa vechiului, reconfigurarea lui. Paradoxal, vechiul poate (re)de-
veni nou, prin abordarea lui într-o altă viziune. Este (de exemplu),
cazul artei primitive neolitice (Altamira, Lascaut), a obiectului tote-
mic exotic, din arta precolumbiană sau din „arta neagră”, redesco-
perit, reluat, regândit în arta europeană modernă, care vede o nouă
expresivitate, tocmai în simplitatea, acurateţea, cromatica puter-
nică, forma simplă, „purificată”, esenţializată până la simbol, a artei
„primitive”.

Artistul are personlitatea și temperamentul propriu,
acesta din urmă păstrând conotaţii instinctuale, dar temperate de
cenzura raţiunii ordonatoare. În cazul marilor maeștri, individuali-
tatea contribuie esenţial la apariţia noutăţilor, apoi și la proliferarea
unui nou stilul. Esteticianul francez André Lamouche, consideră că,
în funcţie de individualitatea artistului, de-a lungul istoriei artei se
pot distinge trei mari perioade: o perioadă primitivă, corespunzând
unui individualism absolut al artistului, în care se constată o totală
lipsă a unor norme de creaţie prestabilite, în afara celor impuse de
materia frustă cu care lucrează și tehnica rudimentară de care dis-
punea. Arta era practicată ca ornamentică și decoraţie, sau ca pur-
tătoare a unui mesaj criptic, simbolic, în ritualurile magice,
religioase. În perioada clasică, individualismul artistului e relativ, so-
cietatea îl îngrădește, intervine cu imperative religioase, morale
(moralizatoare), politice, apar comanditarii și admiratorii artelor,
normele și cerinţele, se impun teme, rigori, pe care artistul le răz-
bește și modelează cu greu prin stilul său, încercând să își impună
libertatea de creaţie. Perioada recentă, epoca actuală, e conside-
rată neoprimitivă, fiindcă libertatea de creaţie e din nou maximă, iar
voinţa puternică a artistului de întoarcere la individualismul abso-
lut, se manifestă printr-un fel de obsesie a noului, a inovaţiei2, fie ea
și gratuită, aparentă (așa cum deseori se întâmplă în comerţ, unde
același produs, apare cu un ambalaj nou, mai atrăgător).

Cum am spus, artistul modern consideră că opera de artă
trebuie să treacă de mimesis, de empiricul vizual, al aparenţei și să
construiască o altă realitate apropiată de idee, de exprimarea spe-
cifică, personală a pictorului, transcriind prin culoare și formă con-
cepţiile sale mintal-sensibile, imaginate și elaborate prin viguroasa
sa subiectivitate. Cum afirma André Malraux, arta modernă își re-
vendică: un domeniu obscur și complex care nu exista altădată, lumea
artei [devenind] ireductibilă la cea a realului.3

Dar ca și altădată, noul și vechiul convieţuiesc mereu, se
intersectează și completează, înfruntarea nefiind permanentă.
Chiar și curentele avangardei s-au manifestat cvasi-simultan, pen-
tru ca mai recent să revină – cum  spuneam – la tradiţia redării rea-
lului, dar ambalată sub alt nume mai pretenţios: Hiperrealismul.

Curent recent, acesta adoptă reprezentarea fidelă până la
limita fotograficului, decupând din realitate părţile interesante, pe
care le reproduce cu maximă minuţiozitate, frizând realitatea ex-
tremă, care să inducă emoţia. Pentru hiperrealiști, emoţia este mo-
mentul ce trebuie să dăinuie, arta lor cere o empatie faţă de subiect,
o privire asupra lucrurilor și realităţii, ca în natura statică, axată nu
pe dinamism și mișcare ci pe amănuntul detaliat, „fotografic”, ex-
presiv, redat cu răceală și cinism, din care răzbat accente de revoltă,
un protest tăcut, care prezintă realitatea impresionantă, cu o co-
pleșitoare obiectivitate. Imginile vor să emoţioneze și să „vor-
bească” prin ele însele, fără participarea afectivă a artistului, ci doar
prin subiectul expus, prin obiectele, personajele… redate fidel în
blitz-urile din realitate. Natura „altfel”, realitatea singulară, „tă-
cută”… Înapoi la Natură, la realitate, la lucruri…
Vom afla și despre noua tradiţie?

1 Fiindcă Husserl le consideră nu numai ca manifestări exterioare
(fenomene), ale esenţei lor numenale, incognoscibile (după Kant), ci și
manifestări în care un lucru, o stare de lucruri, o generalitate, o valoare
ș.a.m.d. apar, se prezintă și se dau ele însele «în persoană». În acest mod
final, ele sunt date în mod originar și pot fi nemijlocit intuite” (Meditaţii
carteziene, p.89). prin capacitatea de a percepe (intuitiv, prin intuiţia 
eidetică), odată cu obiectul empiric și sensul, sau ideea lui universală, 
(J. Hersch, Mirarea filozofică, Ed. Humanitas, 1994, pp.338-340).
2 Cf. Dumitru Matei, Tradiţie și inovaţie în artă, Editura Academiei, 
București 1971, p. 80.
3 Apud: Dumitru Matei, op. cit. p.88
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Nicolae Manolescu a reprezentat, vreme de 30 de ani, cri-
tica literară de întîmpinare, altfel spus, lupta în prima linie pentru
promovarea valorilor literare. El şi-a început cariera de cronicar li-
terar în 1962, la revista Contemporanul, mutîndu-se din 1972 la Ro-
mânia literară, al cărei director este din 1990. A debutat într-o
perioadă cînd critica literară era încă dominată de clişeele ideolo-
gice ale proletcultismului, de care s-a debarasat devenind unul din-
tre criticii volumelor de debut şi următoare ale scriitorilor generaţiei
60, care propuneau noi valori literare ce solicitau noi instrumente
de receptare. Cînd a preluat conducerea Cenaclului de luni, Nicolae
Manolescu era criticul cu cel mai mare prestigiu din viaţa literară
românească, deschis să-şi reînnoiască instrumentarul în contact cu
noutatea de factură postmodernă a poeziei generaţiei 80. El a fost
astfel criticul care a impus în cea mai mare măsură canonul a două
generaţii de scriitori, odată cu combaterea erorilor protocronismu-
lui de pe poziţiile sincronismului lovinescian, care i-a atras tot atîţia
duşmani cîţi şi admiratori.

Nicolae Manolescu şi-a consolidat o formulă critică perso-
nală, făcînd o ingenioasă sinteză între impresionismul de tip Eugen
Lovinescu şi erudiţia creatoare a lui George Călinescu. Stilul său cri-
tic convinge prin rigoarea expunerii argumentelor, ţinînd cont în pri-
mul rînd de indicii estetici ai textului, şi acurateţea expresiei în
formularea judecăţilor de valoare, fără a fi tributar vreunei ideolo-
gii, dar polemizînd incisiv cu toţi cei care se bazează pe alte criterii
decît pe cel estetic. Scriind săptămînă de săptămînă cronică literară,
el a dobîndit o autoritate inegalabilă, ca o instituţie a criticii ce nu
reprezenta doar o opinie personală ci una colectivă, încît cititorii de
literatură deschideau revista uneori numai pentru a vedea ce nouă
carte prezintă Manolescu. Criticul era dublat de un eseist, remarca-
bil în seria de volume cu titlul Teme şi în cel mai bun studiu asupra
romanului românesc, Arca lui Noe.

După Decembrie 1989, în primul deceniu de democraţie
din următorii 30 de ani Nicolae Manolescu a intrat în viaţa politică,
urmînd exemplul lui Titu Maiorescu a cărui „contradicţie” a anali-
zat-o într-o carte.  El a fost preşedinte al Partidului Alianţei Civice
(PAC), desprins pentru a face politică din Alianţa Civică şi ajuns pen-
tru o legislatură în parlament, aventură în care, cu puţine excepţii,
scriitorii şi cititorii lui dinainte nu l-au urmat. Iluziile politice ale
acestui partid de intelectuali s-au spulberat în urma alegerilor din
anul 2000, cînd foştii comunişti se întorceau triumfători la putere
pe eşecul guvernamental al partidelor istorice din Convenţia De-
mocratică. Nicolae Manolescu s-a întors însă la literatură, devenind
preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România (USR) într-un moment
decisiv pentru existenţa ei. Cronicarului literar dinainte i-a luat locul
istoricul, publicînd o Istorie critică a literaturii române născută, cum
se intitulează postfaţa ei, din „nostalgia esteticului” într-o epocă de

relativizare a acestui criteriu, care a stîrnit mari controverse în
lumea literară, mai ales datorită absenţei multor scriitori contem-
porani şi promovarea/ premierea unora din „camarila” creată în
jurul său. Resentimentele s-au dezlănţuit în presă şi pe reţelele de
socializare, atît dinafara cît şi dinăuntrul ei, în urma realegrii sale la
conducerea USR, în timp ce era ambasador al României la UNESCO,
prin schimbarea articolului din statut ce limita deţinerea funcţiei de
preşedinte la două mandate. Dar slaba prestaţie în campanie a ri-
valilor săi a făcut ca lumea literară să creadă că Manolescu este de
neînlocuit şi că USR riscă să dispară fără o personalitate de talia lui
în frunte. De fapt, el n-a avut niciodată un contra-candidat pe mă-
sură, recunoscut de scriitori din toate generaţiile. Nicolae Mano-
lescu nu a reformat însă USR, aşa cum se aşteptau tinerii scriitori
care au preferat să rămînă înafara ei, ci a menţinut-o pe linia de plu-
tire ca instituţie cu caracter sindical, menită să apere drepturile tu-
turor membrilor ei.

Admirat sau contestat, Nicolae Manolescu rămîne criticul
fără al cărui condei bine ascuţit literatura română ar fi trăit într-o
mult mai mare confuzie de valori. Istoricul literar nu este însă pe
măsura criticului de întîmpinare şi de direcţie, ipostază în care intră
în rîndul marilor critici români din toate timpurile. 

DDuummiittrruu  CChhiiooaarruu

NNiiccoollaaee  MMaannoolleessccuu  llaa  ooppttzzeeccii  ddee  aannii

Acum aproape un veac, E. Lovinescu spunea despre Titu
Maiorescu, portretizându-l în stilu-i binecunoscut, că ”cea mai în-
semnată operă a lui e el însuși.” Sigur, despre E. Lovinescu, sau des-
pre contemporanul său mai tânăr G. Călinescu, cineva ar putea
spune același lucru. E vorba, în fond, nu doar despre unul sau altul
critic și istoric literar, ci despre personalităţi culturale polivalente și
care au marcat o epocă, au marcat pentru totdeauna istoria cultu-
rii și civilizaţiei noastre. Despre Nicolae Manolescu se poate spune,
azi, același lucru, și asta pentru că nu este vorba doar despre un cri-
tic literar, ci despre o personalitate atotcuprinzătoare și care do-
mină epoca noastră dincolo de orice discuţie. De ce spun asta? Să
amintim aici doar câteva dintre reperele fundamentale ale demer-
sului său cultural și literar: reîntronarea, în câmpul criticii, în anii
60-70-80 ai secolului trecut, a criteriului estetic și a perspectivei an-
tidogmatice în câmpul literaturii, transformarea cronicii literare,
într-o treime de veac de activitate de acest gen, într-o instituţie de
legitimare a valorii literare, recuperarea fundamentelor maiores-
ciene și lovinesciene în cultura noastră contemporană, viziunea is-
toriei literaturii ca istorie de valori, acestea fiind expresia evoluţiei
istorice și stilistice, dincolo de fenomenul etnic, viziunea istoriei li-
teraturii și a culturii dinspre prezent spre trecutul mai apropiat sau

Nicolae Manolescu la optzeci de ani
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mai îndepărtat, într-o paradigmă critică actuală și actualizată, rea-
lizarea unei istorii a valorilor noastre literare monumentală și care
ridică literatura română între valorile majore ale lumii (nu poţi, nu-
i așa, să faci o istorie de acest fel dacă nu există un corpus major de
opere de valoare, așadar laudă literaturii noastre), impunerea ca-
nonului literar românesc, desigur, nu oricum, ci în ideea că acesta
”se face, nu se discută” (important și pentru școala românească, de
orice nivel). Aș adăuga faptul, de mare importanţă culturală, iar in-
telighenţia română de azi ar trebui să ţină cont de acest lucru
mereu, că este vorba de limba română, elementul esenţial care ne
dă, aici și aiurea, acum și întotdeauna, identitatea naţională. 

Scriam de curând, cu același prilej, pentru o revistă de la
noi câteva consideraţii care rotunjesc și mai bine personalitatea lui
Nicolae Manolescu. Reiau și aici câteva rânduri, nu de altceva, dar
vreau ca revista Euphorion, pe care Nicolae Manolescu a sprijinit-
o întotdeauna de-a lungul celor treizeci de ani de apariţie neîntre-
ruptă, în Sibiu, orașul anilor copilărei și ai liceului criticului (elev la
Gheorghe Lazăr, participant la cenaclul care exista în acei ani, stră-
zile pe care a locuit împreună cu părinţii, Mitropoliei și Ioan Lupaș,
aproape de Parcul Astra) să marcheze așa cum se cuvine personali-
tatea marelui critic.

M-am nimerit într-o vară, acum câţiva ani, la Neptun,
odată cu Nicolae Manolescu. Dincolo de faptul că e o bucurie întot-
deauna să șezi blând și să-l asculţi pe Nicolae Manolescu, indiferent
despre ce e vorba, nu se poate ca să nu apară, cumva, o chestiune
nu doar definitorie pentru cei din preajmă, dar chiar ceva anume
care să poată fi povestit cu drag la un moment dat. Eu, matinal din
fire, dis-de-dimineaţă eram la plajă, însă veneam înapoi acasă pe la
zece, taman pe când turiștii vilei ”Zaharia Stancu”, scriitori au ba, se
îndreptau către soare și mare. Domnul profesor Manolescu era la
locul lui: la masa cea mare de la marginea grădinii, spre răsărit, ci-
tind. După vreo câteva zile, un vecin de cameră, desigur, nu scriitor,
necunoscut mie, care merg la Neptun de mulţi ani, m-a oprit într-o
zi pe hol și m-a întrebat direct: ”Domnule, am văzut că de mai multe
ori aţi stat de vorbă, la masa aceea de către mare, cu domnul care
stă acolo în fiecare dimineaţă și citește. Fiind vecini de cameră, în-
drăznesc să vă întreb: cine e domnul ?” ”Cine să fie”, i-am răspuns,
la fel de direct și deloc surprins de întrebare, ”domnul profesor Ma-
nolescu.” Vecinul m-a privit cu interes și mi-a spus că, desigur, au-
zise de domnul Manolescu, dar cum de domnul profesor nu merge
la plajă, la baie, doar e în vacanţă, numai stă acolo și citește. Nu i-
am răspuns nimic vecinului cel vremelnic, i-am zâmbit profesional,
ca la hotel și mi-am făcut coada colac. Însă în mintea-mi, pe dată,
îmi reveniră cuvintele dintr-o carte pe care nu cu mult timp în urmă
faţă de întâmplarea pe care tocmai v-am spus-o o citisem cu mare
plăcere, ”Cititul și scrisul”, ediţia de la Polirom, din 2002, în care
Nicolae Manolescu chiar despre aceasta povestește (în contextul
”scrisului și cititului”), plecând de la G. Călinescu: ”Un om în toată
firea care stă cocoţat în vârful patului, ziua în amiaza mare, și citește
nu e, nici el, considerat un individ normal. În vreme ce alţii se scoală
dis-de-dimineaţă ca să se ducă la lucru, el face ochi abia pe la nouă-
zece și se pune pe citit ! El, adică, nu muncește ? La urma urmelor,
din ce trăiește ? Ei, dacă n-ar trebui să-și câștige din greu existenţa,
credeţi că altora nu le-ar plăcea să citească ? Vorba babei lui G. Că-
linescu: <Să stau eu toată ziua cu nasul în cărţi !>.” 

Din fericire, ”cititul” lui Nicolae Manolescu n-a rămas doar
pentru domnia sa, ca ”hrană [...] indispensabilă ca și aceea mate-
rială” (cum scrie în cartea amintită mai sus). ”Cititul” a fost dublat de

scris, numai că nu unul oarecare, ci un ”scris” care constitue azi, fără
doar și poate, cea mai importantă operă critică românească (critică
propriu-zisă, teorie literară, istorie literară). Un ”scris” de vocaţie,
care ascunde, dar și relevă un excelent prozator, fapt care se poate
lesne observa citind textele de proză pură și simplă din ”Teme” (vezi,
de exemplu, ”Ruleta”, o capodoperă a genului), sau scrierile eseistice
și memorialistice. Nu vreau aici și acum decât să citez doar câteva
dintre cuvintele antologice ale criticului, care îţi rămân definitiv în
cap, pe care le reproduc aproape din memorie: ” ”Mihai Beniuc nu
este doar un autentic poet realist-socialist, dar și singurul poet rea-
list-socialist autentic.” (despre Beniuc), ”Falsele balade compun o
lume ciudată, de gravură veche cu burguri medievale și castele, cu
ziduri de cetate și turnuri din care se risipesc bătăile ceasurilor, cu
străzi înguste pe care se văd cavaleri, trubaduri, neguţători și ba-
roni, ori alunecă negre și tăcute landouri. Dar probabil tabloul e o
halucinaţie a poetului care-și regăsește sufletul rătăcitor în aceste
fantome.” (despre Radu Stanca), ”Emil Brumaru e un poet inteligent,
original, stăpânind un registru, dacă nu foarte variat, oricum destul
de întins, sugestiv muzical și plastic, decorativ, totodată somptuos
și discret (un desen pe o foaie de ceapă), și o limbă de o rară savoare
în care leușteanul, mărarul și alte buruieni miraculoase și-au ames-
tecat tăria subtilă.” (despre Emil Brumaru), ”Oniricul lui Leonid
Dimov este un sentimentalism, o visare cu ochii deschiși...” (despre
Dimov), ”M. Ivănescu, în fond, petrarchizează. Impresia de studiu
provine din graniţa pusă între poet, cel ce spune, și poezie, ceea ce
este spus.” (despre Mircea Ivănescu), ”O vibraţie fantastică se naște
din detaliile cele mai realiste, așa cum aerul fierbinte al câmpiei dă
la iveală miraje.” (despre ”Iarna bărbaţilor” a lui Ștefan Bănulescu),
”Nu poeticul face poezia, ci poezia face poeticul”, ”Canonul se face,
nu se discută”, și am putea continua așa pagini după pagini. Iar cât
despre canon, dacă tot veni vorba, invitat fiind, de ”România Lite-
rară”, să fac o ”listă canonică” privitoare la critică, istorie literară și
eseu (1918 - 2018), nu mai puţin de opt cărţi (unele în mai multe vo-
lume) de Nicolae Manolescu mi-au ”ieșit” la numărătoare, ceea ce,
cred, spune foarte mult, din punctul mau de vedere, despre valoa-
rea operei manolescinene, dincolo de, repet, ”plăcerea lecturii” ofe-
rite de aceste pagini (a se vedea însă și înţelesul dat de RomLit
termenului de canonic, la care m-am conformat, desigur): ”Lecturi
infidele”(1966), ”Metamorfozele poeziei” (1968), ”Introducere în
opera lui Alexandru Odobescu”(1976) ”Sadoveanu sau utopia cărţii”
(1976), ”Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc” (3 vol., 1980
- 1983), ”Despre poezie” (1987), ”Literatura română postbelică. Lista
lui Manolescu” (3 vol., 2002) ”Istoria critică a literaturii române”
(2008), ”Istoria critică a literaturii române”, ediţia nouă, revăzută și
adăugită (2019)

Aflându-ne noi, acum, într-un moment sărbătoresc, nu
trebuie să uităm nici o clipă și o altă latură a personalităţii lui Nico-
lae Manolescu și, credeţi-mă, știu foarte bine ce vorbesc (am spus-
o și o spun mereu, iar cei care au urechi de auzit aud, ceilalţi, să fie
sănătoși): cei din urmă cincisprezece ani de când Nicolae Manolescu
este președintele Uniunii Scriitorilor repezintă cea mai fastă pe-
rioadă din istoria zbuciumată a breslei scriitoricești de la noi. 

Iar domnul profesor Nicolae Manolescu, la optzeci de ani,
trăiește, citește și scrie.  Și ne reprezintă cu adevărat. Ce am putea
să-i dorim mai mult, încă mulţi ani de aici încolo ? 

IIooaann  RRaadduu  VVăăccăărreessccuu  
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Acum 200 de ani, pe 30 decembrie 1819, se năștea la Ne-
uruppin, în Brandenburg, marele scriitor german Theodor Fontane
(într-o familie de origine franceză, hughenotă). Prozator realist, Fon-
tane este cunoscut mai ales pentru prozele sale dedicate farmecu-
lui provincial al Brandenburgului (cele mai cunoscute opere sunt Effi
Briest și Plimbări prin Ţinutul Brandenburgului), mai ales al Ţinutului
natal al Havelului, regiune aflată la marginea vestică a Berlinului.
Theodor Fontane este înmormântat (a murit în 1898) în Cimitirul
francez protestant din Berlin. Publicăm aici o baladă a lui Fontane,
precum și traducerea ei în românește. De asemenea, publicăm o
scurtă proză a scriitoarei germane Birgit van der Leeden (în prezent
cu rezidenţă la Sibiu), scrisă cu prilejul unei vizite în ţinutul Havelu-
lui, și traducerea acesteia în românește. 

HHeerrrr  vvoonn  RRiibbbbeecckk  aauuff  RRiibbbbeecckk  iimm  HHaavveellllaanndd

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,
Ein Birnbaum in seinem Garten stand,

Und kam die goldene Herbsteszeit

Und die Birnen leuchteten weit und breit,
Da stopfte, wenn’s Mittag vom Turme scholl,

Der von Ribbeck sich beide Taschen voll,
Und kam in Pantinen ein Junge daher,

So rief er: »Junge, wiste ‘ne Beer?«
Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn,

Kumm man röwer, ick hebb ‘ne Birn.«

So ging es viel Jahre, bis lobesam
Der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam.

Er fühlte sein Ende. ‘s war Herbsteszeit,
Wieder lachten die Birnen weit und breit;

Da sagte von Ribbeck: »Ich scheide nun ab.
Legt mir eine Birne mit ins Grab.«

Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus,
Trugen von Ribbeck sie hinaus,

Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht
Sangen »Jesus meine Zuversicht«,

Und die Kinder klagten, das Herze schwer:
»He is dod nu. Wer giwt uns nu ‘ne Beer?«

So klagten die Kinder. Das war nicht recht -
Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht;

Der neue freilich, der knausert und spart,
Hält Park und Birnbaum strenge verwahrt.

Aber der alte, vorahnend schon

Und voll Mißtraun gegen den eigenen Sohn,
Der wußte genau, was damals er tat,

Als um eine Birn’ ins Grab er bat,
Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus

Ein Birnbaumsprößling sproßt heraus.

Und die Jahre gingen wohl auf und ab,
Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab,

Und in der goldenen Herbsteszeit
Leuchtet’s wieder weit und breit.

Und kommt ein Jung’ übern Kirchhof her,
So flüstert’s im Baume: »Wiste ‘ne Beer?«

Und kommt ein Mädel, so flüstert’s: »Lütt Dirn,
Kumm man röwer, ick gew’ di ‘ne Birn.«

So spendet Segen noch immer die Hand
Des von Ribbeck auf Ribbeck..

NNoobbiilluull  DDoommnn  RRiibbbbeecckk  ddee  RRiibbbbeecckk  ddiinn  ŢŢiinnuuttuull  HHaavveelleeii  

Nobilul domn Ribbeck de Ribbeck din al Havelei ţinut 
Un păr avea în frumoasa-i grădină, 
Și vremea blândă a toamnei când sosea 
Și perele luceau până departe în aurita lumină, 
La amiază, când suna ceasul din turn, 
Își îndesa buzunarele cu pere mălăieţe, 
Și de trecea pe drum un băieţaș în saboţi, 
Îi striga, ”Dragă, o fructă vrei ?”, prin ostreţe, 
Iar de venea agale-o fetișcană, striga: ”Domnișoară, 
Vino-ncoa, și ia o pară” ! 

Ani mulţi așa a făcut, toamnă de toamnă, an de an,
Până când vremea nobilului domn Ribbeck ajunse la aman. 

Și iată că-și simţi sfârșitul. Era din nou a toamnei vreme 
Și perele rîdeau până departe în aurita lumină; 
Și spuse nobilul domn Ribbeck: ”Acuma-i vremea să plec. 
O pară să-mi puneţi cu mine în tină.” 
Iar după trei zile din casa cu acoperiș dublu de lemn 
L-au scos pe nobilul domn Ribbeck de Ribbeck, 
Iar răzeșii și pălmașii cântau cu glas înalt și solemn 
”Isus, în care mă încred”,
Și mulţimea de copii se tânguia: ”Acum a murit.
”Cine o fructă ne va mai da ?”, și plângeau cu inima grea. 

Așa plângeau copiii. Însă n-aveau dreptate - 
Nu știau, ah !, nobilul bătrân Ribbeck ce poate; 
Baronul cel nou, de bună seamă, își roade de sub unghii, 
Păzește cu stricteţe livada și părul auriu. 
Dar, prevăzător, boierul cel bătrân, 
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Neîncrezător în propriu-i fiu, 
A știut el bine ce-a făcut 
Când a rugat să i se pună o pară-n mormânt. 
Și iată că un lăstar de păr se ivi, în cel de-al treilea an, 
Din lăcașul de veci, împlinind al său ultim cuvânt. 

A trecut an după an, acum de mult 
Se boltește pe mormânt părul aurit, 
Și în blânda vreme a toamnei 
Lucește iară de dimineaţă până-n asfinţit. 
Iar de trece vreun băiat prin a bisericii ogradă 
Se aude din pom șoptind: ”Nu vrei o fructă ?” 
Și de trece vreo fată aproape pe stradă, șoptește: 
”Hai încoace, micuţă domnișoară, 
Să-ţi dau o pară.” 

Astfel dăruiește binecuvântări și-acum cu-a sa mână
Nobilul domn Ribbeck de Ribbeck din a Havelei ţărână. 

TTrraadduucceerree  ddiinn  lliimmbbaa  ggeerrmmaannăă  ddee  
VVaalleennttiinn  RRaadduu  șșii  IIooaann  RRaadduu  VVăăccăărreessccuu
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Nu se anunţă nimic. Și ramificaţiile râului Havel, care pe
harta din atlasul rutier sclipesc a albastru de timp liber, se refuză
privirii ce scrutează sobra câmpie. Doar livezi șpalierate, gata pen-
tru cules, de ambele părţi ale străzii aduc ritmul în ureche. La di-
stanţa iţirii unei turle de biserică se vede în sfârșit un modest
indicator. Ba da, ba da, aici e.

Prin apropiere exterioară dispare însă cea interioară. Elin
spune ceea ce toţi gândesc: Nu poate fi aici. Imaginaţia ei trebuie că
și-a zugrăvit la învăţarea pe de rost a baladei o ademenitoare curte
moșierească; însă acest loc retras în sine nu arată ca și cum ar vrea
să fie aflat.

O tablă cu informaţii la intrarea în localitate și o radă pen-
tru mașini, ce e semnalată printr-un sclipitor indicator cu majuscula
P, în spatele bisericii arată totuși că se contează pe vizitatori. Sau că
se poate și modern. Ignorăm faptul că parcarea este limitată, din
motive imposibil de stabilit, la două ore înainte de amiază. Oricum
copiii nu mai au chef acum și preferă să rămână cu tatăl lor în
mașină și să asculte topul muzical.

Traduceri

FFeemmeeiillee  ddee  RRiibbbbeecckk  îînn  ţţiinnuuttuull  HHaavveelleeii

Birgit van der Leeden

(publicat iniţial în revista „Zeichen & Wunder”/ „Semne & minuni”,
Frankfurt am Main, 2007)
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Nefiind sigură dacă actele de natură turistică își au locul aici, atârn aparatul foto de umărul opus ferestrelor. Casele se ghemuiesc la
stradă ca floricele pe un zid, fără curţi sau gazoane. Simt cum localnicii își ţin respiraţia deasupra capului meu și cum privirile lor îmi pi-
aptănă cărarea. În spatele perdelelor de tul, al voalului miresei și urzicuţelor.

Neobservată, pe cât posibil, și fără a viola absenţa sunetelor, pelerinez spre biserică, aflată pe un blând povârniș, și într-adevăr
găsesc ca la un semn piatra tombală neagră și distinsă a neamului de moșieri căutat. Cimitir, însă, nu există. Nici părul. Normal că a
părăsit demult vremelnica lume, ce-oi fi gândit? De altfel e foarte simpatic că nu se încearcă păcălirea turiștilor.

Pe o bancă nu departe de piatra tombală șed două femei vârstnice în port înflorat în albastru și alb, cu șorţ, cu baticuri mari
albe în cap. Cu pielea tăbăcită a ţărăncilor care vreme de decenii au muncit pământuri roditoare în veri continentale. De parcă ar sta
aici ca citadelă a perpetuării vremii fontanești.

Vreau să mă înscriu pe direcţia tablei cu informaţii, care la urma urmei mi-ar legitima prezenţa aici, dar cele două femei mă
întorc din drum, nu cer însă nici taxă de intrare, nici nu-mi prezintă o amendă pentru parcarea neregulamentară. Fără o întrebare din
parte-mi, mestecă niţel cu braţele întinse în direcţie sud-estică în materia cerului și-mi explică că nu sunt unde aș vrea să fiu, ci că ar
trebui să mai parcurg o bucată bună de drum în direcţia Berlin. Mulţi au trecut pe-aici. Da, da, fix ca mine.

Dintr-odată mi-e milă de această localitate ce poartă stigmatul ţintei ratate și zilnic trebuie să reorienteze rătăcitori dezamăgiţi
ca noi. Niciodată ţel al căutărilor.

Dar femeile acestea au un zâmbet pe faţă mai înţelept de-atât. Acea mișcare depreciativă din braţe spune poate că nu se me-
rită să-ţi decupezi o bucată dintr-un cer străin. Că nici măcar nu e musai să ceri ceva propriului cer.

O seară blândă de vară târzie. Pete de lumină trec în joacă peste umbre, ușoare adieri necăjesc frunzișurile. O liniște ce lasă
natura să vorbească. Se aude din pom șoptind. Nimic nu caută să se prezinte sau să se schimbe. De aici provine pacea.

Fac cale întoarsă mai încet decât am venit și arunc o a doua privire asupra sătucului care dezvăluie primeniri amânate. Sfărâ-
miciozitatea cruţă clădirile, în bună înţelegere cu ele, și le conferă un licăr de frumuseţe periată în contrasens. Păcat doar că femeile
nu au lângă ele un coș cu pere din care să mă pot servi, dar știu că atunci forţa dublajului s-ar transforma în opusul său și ar începe fal-
sificarea.

Nils, care străjuiește plăcuţa parcării, e triumfător. Era clar din start că nu suntem unde trebuie. Nu, spun eu, suntem exact
unde trebuie. Uluit, întinde mâna după camera digitală și dă fuga la piatra de mormânt, cu tată și soră după el. Foarte bine. Însă apa-
ratul foto le va folosi prea puţin.
\
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Dacă Gabriel Dimisianu, redutabilul critic al revistei RO-
MÂNIA LITERARĂ, subliniază «setea arzătoare de absolut» a poetei
Simona-Grazia Dima pe coperta a IV-a a recentei culegeri de versuri,
iată că în același fertil sens al căutărilor autoarei ne vine în minte
observaţia distinsului coleg al domniei sale întru arta (adică: disci-
plina & știinţa) anglisticii și traducerilor de literatură, Ștefan Stoe-
nescu din Ithaca, New York: «Ideea că Frumosul este un obstacol în
drumul Metafizicii spre Cunoaștere o împărtășea, cu Cioran, și
Noica. Și probabil că și alţi filosofi în riguroasă descendenţă plato-
niciană», căreia versul poetei îi vine ca o mănușă: „minune – dar
mult mai de preţ/ adulmecarea pietrei/ până devine floare/ și-as-
tâmpără prin frumuseţe foamea./ Să uit materia, magia să mă
soarbă,/ să văd cum curge hrana” (Viaţa transformată, p. 32). Asta și
pentru că tocmai în textul care dă titlul cărţii, aflat la pp. 47-48, au-
toarea plasează la final aserţiunea: „și toată bucuria vieţii,/ dar mai
ales o pisică/ de lemn, pictată somptuos,/ cu totul inutilă”. Aparent,
poema ar fi lista preluată ad litteram, dar pe alese, din „bonul de
cumpărături”, o piramidă Maslow desfășurată a nevoilor existe-
nţiale în care Poesia șade, in nuce, cum personalitatea unui om în
toată firea, în gestul pruncului care alege, din obiectele puse în faţa
lui de moașa-ursitoare, pe acela sau acelea care îi vor defini vocaţia.
În speţă, Frumosul în sine, a.k.a. Adevărul prezentat plastic în poem.
Umorul afectuos potrivit căruia micile cumpărături alcătuiesc
„toată bucuria vieţii” echilibrează oximoronic (auto)ironia tandră cu
care Simona-Grazia Dima plasează accentul pe poanta finală: „cu
totul inutilă” ce cade conștient ca o ghilotină stilistică eliberatoare
reamintindu-ne, discret, maxima lui Victor Hugo: «Frumosul este tot
atât de necesar ca și utilul». Procedeul, propriu autoarei, a fost re-
marcat ca atare de maestrul Dimisianu: «asocierile pline de efect
ale unor proiecţii de sens opus, unde derizoriul și transcendenţa
coabitează sub semnul paradoxului viu». Universul liric al Simonei-
Grazia Dima își desăvârșește în culegerea PPiissiiccaa  ddee  lleemmnn  ppiiccttaatt (Bu-
curești: Cartea Românească, 2018 – 72 p.) menirea de arcă sau
nacelă de siguranţă pentru spirit, cum sasurile submarinelor din
adâncuri și ale navelor zburătăcite în văzduh, pentru sufletele și tru-
purile supravieţuitorilor. Poate părea un truism adevărul că viaţa
este literatură în măsura în care literatura e viaţă, dar nuanţa lite-
raturii trăite de poet o găsim în cartea Simonei-Grazia Dima ca pe o
profesiune de credinţă mărturisită de poeta care vede în „barca
poeziei și a visului” (apud. G. Dimisianu, loc cit.) salvarea, calea de
urmat, viaţa.

Nu puţine sunt textele ce apar ca reportaje lirice ale celei
mai fruste actualităţi contemporane, realitate drapată în compara-
ţii extrase cu meșteșug din cultura universală, din texte „apocrife”
sau vechi învăţături „orientale” și decorată cu trimiteri potrivite gus-
tului autoarei pentru locuri sau întâmplări încărcate de mitologie și
mister. Reportajul liric astfel consolidat artistic face să nu mai sur-
prindă abundenţa de „congrese”, „referate”, „simpozioane”, „coloc-
vii”, „bâlciuri-labirint” etc. etc. și care alcătuiesc o nouă mitologie,
una trăită în direct de (textul semnat) Simona-Grazia Dima, autor
cu o sensibil mai bogată experienţă în domeniu decât a altor poeţi,
completată încă înainte de vremea cât a funcţionat ca secretar al

PEN Club România. Ce parusie de-ntâlniri cu fast, și vai!, ce mai alai
vezi în chiar textul incitant-intitulat: Colocviu (pp. 50-52): „Ce povară,
gândul ideilor noi/ pe care ești ţinut să le aduci la o dată anume/
[...] Subiectul real,/ oricum nu se discută” – o atmosferă similiiden-
tică întâlnim în Vânătorul (pp. 56-57): „simpozionul de milenii” are
loc „într-un palat unde pe frontispiciu scrie:/ «pe jumătate-nșelă-
ciune, cu totul adevăr»/ (Ce-anume? Nu ni se spune)”, „acolo unde
puterile se-opresc” dar începe miracolul pentru neiniţiaţi: „unde
smaralde cresc din piatră ca florile pe câmp”. Ar fi eventual vorba de
litanii mărturisitoare, cu rol redemptoriu. Reportaje poematice în
mitologia zilei, mustind de un umor intrinsec, distilat în fraze tă-
ioase, cu adverbe și adjective insolite, uneori condimentate cu au-
tentic sarcasm în: Gentileţe, p. 43; Al doilea, p. 63, sau ironie de o
tandreţe devastatoare: Văcuţa Lakhsmi, p. 45 – «Meditaţia melanco-
lică și accentele de umor personalizează o dată mai mult poemele
din această carte a Simonei-Grazia Dima», mai precizează, cu acui-
tatea observaţiei critice judicioase cunoscute, Gabriel Dimisianu, în
sintetica prezentare de pe coperta a patra.

Or, Simona-Grazia Dima transcrie vocea lăuntrică a unui
etern copil reactivat, readus din memorie în prezentul diegezei ca
scenariu al unui erou de film anamnesic – cu o încredere (supra)fi-
rească în virtuţile ocrotitoare în ordine axiologică, taumaturgice, ale
expunerii poetice: „Doi soţi cu ochii goi (mâine-au să fie/ domolii
funcţionari în drumul spre serviciu),/ vegheau un prunc în cărucior”;
cum deopotrivă: „ce n-am putut spune ca suflător/ din trâmbiţă-n
alai,/ voi șopti prin poezie,/ nu am să stau la coadă, căci oricând voi
fi/ acolo unde năzuiesc să intru/ iar casă îmi va fi Alephul”.

O copilărie de început a purităţii așa cum numai în planu-
rile superioare ale Nirvanei sau, mai pe înţeles, numai în Raiul
(proto)părintesc mai poate spera gândirea să găsească, ne este pro-
pusă în termen poetici de Simona-Grazia Dima, poeta strămutată
cândva din Timișoara natală, împreună cu părinţii, la București, așa
cum pe alt plan, din lumea copilăriei naive, în adolescenţa unei crea-
turi cu gândirea nepervertită, în faţa gândirii divine a Creatorului –
înţelepciune de școală orientală, dacă vreţi;: „Copil fiind, mă ţineam
după ei,/ cei doi bătrâni orientali [...] Bătrânii nu descriau oameni,
nici întâmplări,/ nu trăgeau concluzii, lăsau totul nelămurit, radios,/
fumau, își masau picioarele gălbii de vechime./ Iar soarele răsărea
pe cer ca-nainte” (Viaţa transformată, pp. 32-33).

Semnificativ ca aducător de dobândă semantică este, pen-
tru genul de ermetism practicat de poeta Simona-Grazia Dima, fap-
tul că tteexxtteellee  ppoott  ffii  îînnţţeelleessee  aaddeesseeoorrii  ppee  ddoouuăă  ssaauu  mmaaii  mmuullttee  nniivveelluurrii
ddee  lleeccttuurrăă: extrase din același text comentat mai sus, versurile
„eram degustători, toţi trei,/ proviziile nu se sfârșeau niciodată,/ tră-
iam, fără-a afla nimic,/ în viaţa transformată” pot fi – într-unul și
același text – metafore în ironie până la sarcasm, ale vieţii de la sfâ-
rșitul erei comuniste – nu doar înţelesuri ale manei etern hrănitoare
cum harul proniei cerești –, atunci când foametea era la ea acasă în
România; după cum „cei doi bătrâni orientali” ar putea ascunde, par
délicatesse, fie binomul Marx-Engels, fie Dej-Ceaușescu, fie, respec-
tiv, pe cel originar-asiatic al «molimei roșii» din gulagul extins:
Lenin-Stalin. Ar fi, acesta, planul receptării ca poem politic «sub aco-
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lupa, dascăli severi aveau/ să examineze curând, pe hârtie gradată,
schiţa bătăii/ izbucnite cândva spontan pe nori. Și, nemiloși, vor
pune/ îndeosebi note mici”. O revoltătoare schimonosire a Creaţiei
în cele mai dramatice aspecte ale contemporaneităţii, transpusă
poetic, pentru mântuirea prin mărturisire vindecătoare și nestră-
mutată credinţă în sensul ei luminos, salvând de absurd spectaco-
lului lumii lipsite de transcendenţă, văduvită  de valori clasice,
orfice, aristotelice, de virtuţile Poesiei. Fără a face explicit poezie
politică și fără a-și dedica lira războinicei Pallas Athena, poeta îi ră-
mâne, constant, credincioasă lui Orfeu, magul alb.

Și din nou ppooaattee  ffii  ddiissjjuunnssăă  iinntteerrpprreettaarreeaa, întrucât nu doar
profesorii, recte îndrumătorii omenirii în vechile regimuri politice,
cât mai cu seamă noii dascăli ai umanităţii în limitele ei de aplicaţie
europeană și stil postmodern, sunt aceia care folosesc și sunt folo-
siţi de reţelele de comunicare în massă, cu precădere televiziunile,
devenind miturile-vedetă ale «omului recent» (H.R. Patapievici), re-
masificat și cu ajutorul noilor tehnologii revoluţionar-culturale dez-
voltate de Internet: „Numai că jos, pe Pământ,/ cineva urmărea
scena și filma. Trimise/ apoi, ca pe-o știre preţioasă, ceea ce deveni/
un film-cult. Mișcările zeilor fură cartografiate/ din toate poziţiile și
rezultă un plan ce s-a studiat/ în școli un an, și altul, și tot așa – la
disciplina/ de anatomie a capodoperei”. Umorul răbufnește amar,
dacă ne gândim la inegala luptă a unor nealiniaţi cu tăvălugul uni-
formizator al «corectitudinii politice», «Establishmentului», marilor
puteri ale momentului (n)euroatlantic, «ocultei mondiale» etc. etc.,
cu tot cu spectacolele de bâlci/paiaţe/comedie bufă incluse: „Elevii
picau la examen/ dacă nu știau câte perne se aruncaseră, câţi metri/
aveau zborurile. Tremurau de frică să nu greșească/ numărul centi-
metrilor de impact”; sau, restrângând puţin cadrul, poate fi doar o
iluzie la jocul politic local, intern/zonal din ultimele trei decenii, ani
de infinită «tranziţie»/dezvoltare/schimbare/transformare nereali-
zată și vânzoleală în promisiuni fără finalizare concretă, alias bătu-
tul pasului pe loc, cu mai vechile spaime și deformări ideologice
majore/persistente/aparent de nedepășit, din decembrie 1989, anul
marii rotaţii în România și până în prezentul perceput fără mari spe-
ranţe de izbăvire, cu viitor atroce; „Și se lasă, treptat,/ un cer de
iarnă, rareori întrerupt de lumină. Gârbovi,/ înaintau spre școală cu
succesiunea scenelor,/ rostogolită-n minte”. Revenirea la iimmaaggiinneeaa
ppaarraalleellăă a jocului ingenuu – prin comparaţie, al zeilor cosmogonici
& civilizatori sună grav, ca un acord emoţionant de violoncel, rever-
beraţie mitologică tristă a unui mitic illo tempore maimuţărit de pre-
zentul atroce – pitic fără putinţa surmontării epigonicei situaţii a
unui prezent care, iertat să ne fie barbarismul la modă, «face dife-
renţa» dar și asemănarea (sic!), întrucât jocurile se măsoară și
schimbă chiar și pe Pământ, nu doar în Cerurile zeilor, spun specia-
liștii, în «kondratievii» bâtrâni cât jumate de secol: „Văzduhul greu
nu mai îngăduia nicio/ viziune (indiscretă, dar nevinovată) spre locul
unde zeii,/ uitând de-acea hârjoană, puneau la cale o alta,/ mai
zbanghie chiar. Și nu mai răsuna azi niciun chiot/ din jocul de odi-
nioară: o veselie dezlănţuită, pură”. Pendularea perpetuă între «mi-
nunata lume nouă» în care vieţuiește poeta și dorul de «absolut»,
figurat de eternitatea în care până și zeii decad după model ome-
nesc, poate fi un motiv al frământărilor autoarei. Poate mai sunt de
aflat și alte paliere interpretative aici, dar la relaţii între șefi de state-
fantomă, secrete diplomatice ale unor papi, patriarhi, masoni dis-
creţi, sau servicii secrete nu ne pricepem, așa că nu putem face
decât foarte vagi supoziţii. Pentru aceia care resping locul fran-
cmasonilor din enumerare – în fond o metaforă a destinului nedez-
văluit totdeauna, o exegetică decenţă ne impune să facem deîndată
trimitere la textul de încheiere al cărţii Simonei-Grazia Dima, Lună
plină, unde vocea auctorială însăși ne îndeamnă, citându-i pe cei
acoperiţi de discreţie: „să regăsim alături/ mereu acele-atente in-
strumente/ de măsură”, convinsă întocmai de actanţi impersonali,

perire», în timp ce primul nivel ar reprezenta, cum spuneam, renu-
nţarea filosofică la bucuriile firești în lumea non-ascetică, modern-
(post)mondenă și chair mundană, în contragreutate. Posibilitatea
oferită de acest echivoc stilistic de tipul oximoronului structural ori
pandantului semiotic practicat cu graţie, dă o greutate aparte, dia-
fană și telurică deopotrivă, sau uranian-terestră, imaginarului sibi-
linic și divers decriptabil. Pentru cine așteaptă mai mult decât sunet
în rostirea articulată poetic sau, altfel spus, apreciază demnitatea
recuperată a limbajului artistic în demonstraţia lui Umberto Eco din
OOppeerraa  aappeerrttaa (1962, rev. 1976). Întregul construct poetic poate fi in-
terpretat pe mai multe paliere semasiologice – după cum ne-a obi-
șnuit lectura versurilor poetei din culegerile publicate anterior,
îmbogăţindu-se apolinic, cum spuneam, din propria substanţă ase-
meni lui Hagi cel «sfânt trup și hrană sieși», cu întreită zidire tex-
tuală cum la poetul-matemat Ion Barbu pe etape de creaţie; la
Simona-Grazia Dima însă, tustrele etapele de creaţie coexistă în ace-
lași (con)text deodată – parnasian, baladesc-oriental și hermetic,
transpuse în pagină cu forţa de expresie și siguranţa unui iniţiat eru-
dit și experimentat în arta magiei textuale.

Așa, bunăoară, în antologicul text de deschidere, intitulat:
Bătăi cu perne în cer se vorbește despre: „disciplina/ de anatomie a
capodoperei” (subl. autoarei, p. 5), pot fi puse în discuţie, ppee  ddee  oo
ppaarrttee, o morfologie a Creaţiei, fiind vorba despre „zeii” consideraţi
responsabili, până la un punct, cu cosmogoniile. În actualitatea unui
«cosmodernism» (Ch. Moraru) restaurator (în sensul revoluţionar
al termenului) – desigur, pre pământ și mai puţin în ceruri – de tra-
diţii ontice milenare/rejectate/renegate/înlocuite, de cutume iden-
titare răsturnate/răstălmăcite, de rânduieli sociale
combătute/refăcute ca retrograde, de coagulări naţional-patriotice
refuzate ca morbide/insane/infecţioase manifestări ale unor com-
plexe tribale, nocive noilor zidiri de globală extensie geopolitică,
nescutite nici acestea de neînţelegeri intestine specifice societăţi-
lor omenești dintotdeauna, tratate poetic aici în termenii jocului co-
pilăresc asemănător mai degrabă unui război de marionete, decât
unei confruntări matur-genuine: „bătăi cu perne”, pentru că «abso-
lutul» la care tind versurile recent semnate de Simona-Grazia Dima
nu (mai) privește strict un univers livresc, erudit, etc., ci prezintă
poetice radiografii ale prezentului frecventabil la luminile zilei și no-
pţii și de neeludat: „Zeii s-au trezit voioși dimineaţa/ și s-au luat la
joacă ţintind, vicleni,/ cu perne unii într-alţii. O zbenguială din toată
inima. Îmbujoraţi,/ gâfâiau și, după o mică pauză,/ loveau iar”. Dacă
politicienii nu (mai) sunt oameni politici, nici zeii nu mai sunt ce-au
fost. Până și ochiul divin, atotvăzătorul, devine sub cerul căzut, azi,
omniprezentul Big Brother, inchizitorul. Doar zeii sub masca sim-
bolică, fustraţi că nu au frustrări, rămân zei în alegorii de metafore.
PPee  ddee  aallttăă  ppaarrttee, mai noua sintaxă, a «postărilor» pe YouTube a ma-
nifestărilor unor învăţători (ai clasei de elevi/studenţi, dascăli ai
omenirii, a unei anumite părţi a acesteia dobânește, prin «virală»
repetiţie, valoare de dogmă. Poeta surprinde empatic mania con-
temporană de terorizare prin dictatura audio-vizualului, a unor per-
soane fizice, juridice sau cercuri politice, administrative, știinţifice
ori de afaceri sau de cartier, manie datorită căreia puii de om teh-
nologizaţi fără reguli și «fără frontiere», în mod identic oamenilor
mari și tari = jucăușii „zei”, înrobiţi de mirajul supertehnologic al ubi-
cuităţii (virtuale), se manifestă pueril din zori până în zori, pe cana-
lele de comunicare cu publicul lor la fel de virtual, dar dorit/disputat
concurenţial, cu nesaţ. Cum e părintele, așa sunt copiii, ori, aplicat
pe text: la așa zei, așa profeţi epigoni, așa dascăli cu lipsuri ome-
nești și așa copii ai acesora, din care unii chiar elevi ineducabili, pier-
duţi pentru zei și societate. Iar precum „zeii”, așa și profesorii,
învăţătorii, tătucii etc.: bacovieni „severi” cu elevii îmbătrâniţi în
educaţia (citește tranziţia) fără sfârșit și „gârbovi” sub apăsarea unei
prăbușiri de neoprit, apocaliptice, de final și început de eră: „Cu
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nenumiţi direct, ci la modul general, prin câte-un pronume nehotă-
rât: „Ne-ndeamnă uunniiii să nu scăpăm/ din mâini ccoommppaassuull, aallţţiiii ne
spun/ să-l aruncăm: ttoottuunnaa  eessttee”. Indecizie explicabilă (poate, și)
prin caracteristicile Selenei: «Ea renaște din propria sa substanţă,
în virtutea propriului său destin. Această veșnică revenire la formele
ei iniţiale, această periodicitate nesfârșită, fac ca luna să fie, prin
excelenţă, astrul ritmurilor vieţii [...] Fazele lunii au dezvăluit omu-
lui timpul concret, distinct de timpul astronomic, care, fără îndoială,
nu a fost descoperit decât ulterior. Din epoca glaciară încă, sensul
și virtuţile magice ale fazelor lunii erau definitiv cunoscute», cum
ne amintește Tratatul eliadian, Cap. IV, 47, Luna și Timpul. Timpul
concret se scurge cu-atât mai dureros cu cât e văduvit de zei sau de
oameni, care îl desfigurează. Luna este partenera cu putere trans-
cendentală privită cu empatie eminesciană, «rece», de poetă, așa
cum o adorau din străvechile timpuri preoţii semiticei Ishtar: „Sătui
suntem/ de-atâtea veacuri de aproximări/ și de metafore-ale lunii/
și  hotărâţi să nu amplificăm nimic/ din ce simţim. Privim, fără do-
rinţe,-atât:/ deplinătatea lunii imaginea al cărei preţ/ e însăși viaţa
[...] De am putea rămâne-așa: bogaţi,/ nepervertiţi de timp, privind,/
nedoritori, atât: rotundul lunii”. Dacă lupta aici nu se dă pe câmpul
numit de teologi «război nevăzut», e însă o luptă spirituală decla-
rată prin vers, cu timpul ce trece urât, urâţit de epigonii zeilor pe
pământ, precum de nerezolvarea marilor întrebări existenţiale, lă-
sând loc doar nostalgiei perpetue, cultivate intim cum respirarea
printr-o trestie și având numele aristotelic întreit Bine-Frumos-
Adevăr, «inutil» ca o jucărie pentru un om mare, o pisică de lemn
pictat – pe care în tristă libertate încă o numim Poesie și iată, un tul-
burător de veridic autoportret: „Metafora/ n-o va putea descrie./
Văzul ne este luna/ aamm  ddeevveenniitt  ppooeezziiaa, vedere fidelă,/ orbitoare,
gând inclus,/ lungimea unui braţ în așteptare,/ mișcând din degete
fără iluzii” (subl. ns., m.p., p. 65).

� � �
Capodopera, alias viaţa omenirii și a fiecăruia dintre oa-

meni, disecată liric oferă modele de interpretare fidele adevărului,
pentru clipe de glorie sau rătăcire, de care istoria însăși e plină și
pe care oamenii le reinterpretează creativ recreându-le scenariul de
fiecare dată, în folosul fiecărei noi ideologii, doctrine sau școli de
gândire, desigur perisabile, friabile cele mai multe și trecătoare
după cum constatăm, în faţa istoriei însăși ca entitate anistorică în
sine. Învăţăturile esoteric-„orientale”, preferate de poetă, s-au do-
vedit, totuși, mai puţin perisabile. Luciditatea critică strălucește, dar
ţine firește de filosofare, una degustată cu zâmbet misterios și de-
prinsă în solitudine din spusele «preţioșilor» maeștri ai buddhis-
mului tibetan, iar nu apropriată gregar de la vreo formă de activism
stradal manifest – o critică d’amertume, cum ar zice Cioran: „Con-
gregaţia Oamenilor/ Străzii a pus toată noaptea ţara la cale, mă anu-
nţă/ maestrul spiritual, Rinpoche, cam nedormit” (Cât lumea, p. 35).
Cartea conţine trimiteri transparente, amare și curajoase în accept
creștin, privind intenţia aurorală prăbușită în dezastru a unui mo-
ment istoric plin de harismă, ideal, intrigi și răzbunări sângeroase
despre care, îndeobște (abordând o cheie oficial acceptată), atunci
când nu se tace democratic, se vorbește cu stropi: „Ne-nfierbânta în
bănci ascetice de lemn/ visarea la perfecţiunea ce ne sta-n putere/
s-o întronăm (așa credeam)/ .../ Ce mantii largi și verzi, vâltori scrise
cu stele!/ .../ Alaiul de smarald, imagine-mplinită,/ tocmai ieșit din
scenă, fusese însă/ un simplu rămas-bun, un răpitor adio,/ sfârșit
cu un asasinat,/ căci poţi să treci de culme?/ .../ Ca scuturaţi de fri-
guri, izbucniţi din vis,/ văzurăm o faţă de eretic cum ne salută,/ și
trece dincolo, printr-o peliculă de lacrimi./ Pe-o insulă, din timpuri
vechi stă nemișcat și trist,/ fiindcă n-am știut să-i arătăm iubire / ”
(La praznicul istoriei, pp. 19-20). Maiestatea faldurilor istoriei din pro-
toarhaic până în prezentul viu alcătuiesc un cadru scenografic pre-
dilect poesiei scrise de Simona-Grazia Dima, în care evoluează

dramatic micile istorii personale sau de grup, alcătuite mai mult sau
mai puţin empatic, întâmplător, insolit. Alte texte, de un echivoc
temperat ce le face să pară mai lesnicioase lecturii, poetizează în-
tâmplări simple din concretul cărora autoarea știe să extragă seve
comparative în folosul filosofiei personale (Căţelușa din moara de
apă, pp. 12-14). Confesivitatea și ea se augmentează cu reflecţii de
gen: simplitatea firească a făpturilor apare întreţesută cu imaginea
lor reflectată din spaţiul anamnezei ori al universului lecturilor sa-
pienţiale, a căror simplitate, din nou, sporește bogăţia ideatică a în-
tregului: Un lucru mutabil (pp. 21-22). 

Acest comparatism în balans, pe de o parte extras din con-
cretul real/betonul unui cartier de apartamente, nu al vreunui turn
auster de ivoriu: „cine mi-a aruncat în cap rahaţi de câine a doua zi
după/ mutare, de la etajul unui bloc central-obscur” (p. 35); vezi și
tulburătorul poem Omul-proiect: „încurcătură a veșnicei tranziţii tul-
buri” (pp. 36-37) se combină cu modalităţi de expresie livrescă,
doctă, în care realul se transformă în versuri cum mercurul alchi-
miștilor, pentru a își pune amprenta stilistică asupra cărţii PPiissiiccaa  ddee
lleemmnn  ppiiccttaatt. Un gen personal de fantasy anglo-american foarte gus-
tat azi în literatura universală (pornit de la, Edgar Poe, H.P. Lovecraft
sau Lewis Caroll, la J.R.R. Tolkien, George R.R. Martin și mai puţin cu-
noscutul Gunnar Walder), model epic de prelucrare semi-alegorică
a contingentului, aici cu o tentă puternică, originală, de poeticitate
mulată pe un conduct pseudomitologic narativ, nabab al imagina-
rului bogat în conexiuni. Și astfel textul ia forma unui jurnal poetic
permanent ce poate-alcătui o carte: un mod de a scrie între-atâtea
altele, decât că având sufletul și mintea limpezi, neîngrădite, pure
cum doar copiii și înţelepţii au, răspicat expus într-un bruion poetic
sau altul: „Iisus se vede și-acum, ca ieri./ El binecuvântează un ocean
de icre:/ cuvinte și feluri de a scrie, infinite” (Crăciun, pp. 23-24). Co-
militonii invitaţi la masa de scris a poesiei (aidoma cum la Eminescu
doar «privind zilele de-aur a scripturilor române»), „întorși în sine”
umplu cu viaţă textul, cum literatura umple viaţa poetului: „eterni
și vii, nu-n alveolele memoriei,/ ci cu-adevărat/ .../ patinatori eterici,
cu fiinţa noastră/ cuprinsă-n sinea lor” (p. 25). O poesie pretextând
confesivitatea își regizează propriul univers de reacţii, literatură
concepută ca ierbar perpetuu de gânduri. Astfel, filosofarea mus-
tește dând literei viaţă, irigă aridităţi pentru că ideile nu sunt nici
obiecte nici emoţii pure, ci trăiri curate ale unei tehnici poetice nu
doar raţionale ci și de simţire adâncă, de gândire și sentiment în-
tregind omenescul semnului lăsat de trecerea poemului prin ma-
rele timp: „Uneori, mai presus de lumina stelelor/ sunt pentru noi
acei ochi cufundaţi/ în lectura poemelor. Lumini în bezna grea” (Rit-
muri, pp. 29-31).

***
Evident, lectura paralelă a multiplelor niveluri ale recep-

tării dă rezultate din cele mai spectaculoase, satisfacţii estetice ma-
xime, împlinind rolul și rostul acestui tip special de poesie în care
cotidianul frust se împletește cu imaginarul livresc, așa cum îl găsim
cu bucurie practicat de S-G Dima în PPiissiiccaa  ddee  lleemmnn  ppiiccttaatt. Capcana
metaforei pare înlocuită, deși sporită de autoare, prin transparenţa
voită a mitului utilizat cu funcţie de simbol cu putere purificatoare,
apotropaică, iar efectul, departe de a produce o edulcorare a per-
cepţiei realităţii imediate, are menirea unui «duș rece» asupra con-
știinţei cititorului, cum numai un text de forţă, cu adevărat valoros,
o poesie adică veritabilă, matură, coaptă în pârgă – împletire lucidă
de meditaţie-contemplaţie-revelaţie – este în stare să inducă. Poeta
reușește să descopere, cu alte cuvinte, „personalitatea latentă a lu-
crurilor” (N. Manolescu). O aromă rară cultivă și lasă să înflorească
în textele sale poeta Simona-Grazia Dima, aidoma unor diamante
vii sub spuza de cărbune, în zilele acestea mai de pe urmă la noi,
post-post-moderniștii uluiţi fie de metafizica propriilor viscere, fie
de valoarea lor de recensământ, «după cum ne e felul» (Baudelaire).
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Autoarea face o introspecţie directă, fără excentricităţi, deși în unele
poeme poeta visează cu ochii deschiși. În ansamblu autoarea uti-
lizează o stilistică simplă, relaxată, deși evită cu timiditate, pe cât
posibil, locurile comune. Elaborează uneori scenarii autoironice.
Domină o tandreţe sobră, fragilă, o situare în teme majore, refuzând
orice patetism  deplasat. Poetă a francheţei, cotidienistă cu mod-
eraţie, poeta amestecă în substanţa lirică a cărţii tehnici onirice,
suprarealiste, compune o aventură livrescă pe insula CĂRŢII. Un
fragil castel de cărţi, perechi de imagini și emoţii într-un muzeu
imaginar interior, într-o scriitură energică, cu caracter. Poezia este
și pentru Gabriela Ana Bălan, un spaţiu protector, oxigenul unui joc
intelectual, ca răspuns probabil la provocările existenţei. Somnul,
visul, ruga, natura toate acestea sunt “frânele” în faţa morţii, ca și
scrisul ...Leul berber este un fetișism, o exorcizare : « felina îmi
întinde o coajă de banană printre gratii/de parcă eu mi-aș ascunde
libertatea /într-o captivitate tradiţională/de cealaltă parte/ nu mai
visez nimic/nu-mi place să mint privind în ochii leoaicei »(ochii leu-
lui berber)  

Leul din Atlas (panthera leo leo) este o specie  stinsă, dar ce simbol
puternic. Animal emblematic încă din timpuri străvechi, e simbolul
unei îndepărtări de această lume   răvășită, care cere curajul unei fe-
line salbatice, cea utilizată de romani pentru luptele cu gladiatorii…
Feministă (îmblânzită), poeta păstrează acest instinct de leoaică, o
inimă curajoasă în stare de veghe perpetuă, angoasată, celestul și
teluricul se întâlnesc  pentru a dilua tensiuni lăuntrice. În aceste
mesaje tranzitive, percepe, resimte și re-trăiește “reportaje” doldora
de lirism bine temperat, tristeţi șerpuitoare, care stopează dureri
originare. Detalii biografice, familia apropiată ocupă un loc  princi-
pal ,având Divinitatea ca interlocutor  interpus, omniprezentă,
aproape o modă, în poezia română de azi : «L-am întrebat pe
tata/cum se prepară cerneala,/mi-a răspuns, din lapte de stele//mai
convingătoare, mama-mi spunea/că și-a luat numele de la cer/ani
întregi părinţii mei au muls stele,/au stors cerul/să am cu ce scrie »

Realităţi trăite, devin « fiinţe de limbaj », nucleu fierbinte unde nu
se mai cenzurează, dezvăluie un prezent societal care exercită o pre-
siune constantă asupra sensibililor : « Poeţii  «a venit vremea /să
scoatem la tarabă,//în piaţa centrală,//fiecare poet, o carte,/să ne
plătim secunda de eternitate!//poeţii, puii cuiburilor din rai,//au
așteptat răbdători pe pământ///până s-au vândut frigiderele,/tele-
vizoarele color,/piscinele gonflabile//până când săbiile împlântate în
litere/s-au transformat în câmpuri de maci ».

Poeţii decantează și impun  caracteristici deloc întâmplătoare, os-
cilând între voluptatea de a fi singuri ori cu ceilalţi. Scrisul, opera se
naște din diverse pulsiuni: dorinţa de recunoaștere, ori de izolare
într-o zonă pacifistă, secretă a intimului inaccesibil. Opera se vrea

filtrul unor contradicţii, intuiţii, imprecise, aspiră la soliditate, clar-
itate, coerenţă - virtuţi chemate să colmateze fisurile fiinţei. Poeta
a înţeles că fidelitatea la ceea ce resimte, ar fi o soluţie prea facilă,
ar cădea în capcana banalităţii.

Apa trimite la o memorie oceanică, o mamă  originară, a tuturor
mamelor, curenţii ei fac referinţă la atracţia ritmică dintre lună și
soare, este regenerare : Am visat: «eram un singur mal/acolo unde
se întâlneau trei ape//izvor ocean lacrimă//le arătam fotografia ta
nu te recunoșteau//se ascundeau în sticluţe/visau că pentru mine
Dumnezeu /le va preschimba în cerneală/abia așteptau să le
mângâi cu pana/să storc din fiecare picătură poezie/parcă știau că
dorm și numai în vise pot scrie/de teamă am șoptit și s-au evaporat
/întâi oceanul pe urmă izvorul/nu m-am trezit eram mal altei
lacrimi.»

Arta este un drapel asumat, simulare al unui triumf al inteligenţei,
împotriva insignificaţiei cotidianului  și  a unei existenţe insipide.
Emoţiile insipide  sunt la fel de nule ca oamenii în pielea goală. nu
exprimă nimic .

Această vitalitate leonină  duce la o luptă imaginară cu sinele, (lupta
cu dragonul ?) se domesticește prin cuvântul poetic, prin această
curajoasă coborâre în adâncurile intimului. Actul poetic, căutarea
adevărului profund al fiinţei ţine de magie, de unde ruga inconș-
tientă la acest animal lionin ales ca totem. Angoasa este sursa dor-
inţei de a comunica, pentru a scăpa de incertitudini și inhibiţii . «
Une angoisse entre deux néants:Telle est la vie » (Edmond Thi-
audière). Turgheniev spunea că nu se moare din plictiseală, dar se
poate muri de angoasă. Poeta invocă divinul pentru a-și calma stre-
sul, îl iubește prin prisma acestei spaime existenţiale.

Poezia de dragoste, alt motor al vitalităţii, dă forţa, lumina  vieţii,
energia cuplului este o alchimie  emoţională misterioasă, necesară
inimii și sufletului. Limbajul acestei alchimii este limba poetică a
visării, fără de care viaţa ar fi tristă, iar poezia lipsită de creativitate.
Realitatea e limitată, imaginaţia e fără frontiere: « Le mode de la
réalité a ses limites: le monde de l’imagination est sans frontières ».
(Jean-Jacques Rousseau ).

Poezia Gabrielei Ana Bălan este compensaţie, un adaos pentru  a
atinge un prea plin existenţial, imaginaţia fiind  vârful suprem al
artei frumoase a poeziei .

Gabriela Ana Bălan -vol. Ochii leului berber, Editura Grinta , 2018

Angela Nache Mamier

Recenzii

„„PPooeezziiaa  --  ooxxiiggeennuull  uunnuuii  jjoocc  iinntteelleeccttuuaall””  
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1. e o minciună
ca şi când într-un castel nu s-ar ţine chefuri
se varsă must din pahare pe şosetele 
invitaţilor
camera e vopsită în rugină 
se scurg picăturile de sudoare de la hăpăitul
fripturilor
ce de oameni o tornadă mă
ameţesc
înjur un domn împuţit 
stă cu coatele lipite de friptură are
papion
se aruncă cu 
acrobaţi
prietenii mei colegii mei părinţii mei varsă
epiderma palmelor a încărunţit
îmi
cade ţeasta pe parchet
văd curcubee pe pereţi de unde aţi avut bani de 
cur-cu-be-e
se cheamă poliţia la masă 
vinul e fierbinte
am rămas cu capul prins de parchet
cică vor să mă dea la licitaţie
orice dar nu corzile 
vocale
m-am născut în salem
de ce şi cum şi în ce măsură 
oamenii ăştia stau la masă în locul în care eu îmi arunc 

gunoaiele din corp
au orgii cu mine în cap
costumele lor nu miros a naftalină
când bate miezul nopţii mă
ridic de pe parchet
beau pahare de vin sug
sunt un copil
dezmembrat
aristocraţii pregătesc rugul
când rămâi fără chibrituri te duci şi cumperi
mă dizolv 
la balul mascat ţinut de poe 
îmi place dar mi-e frică
sparg ferestrele 
pumnii îmi alunecă
o pereche două trei de braţe tari groase sfărâmate
m-ai prins 

îmi dă să beau din el
o pereche două trei
dinţii se înfig 
ce sinistru stau capetele pe gâturile oamenilor

2. ***
în iarba în care 
clocoteşte
seceta

războiul devine o
fugă
ca la magazinul de electrocasnice
când tata s-a combinat cu
vânzătoarea
deasupra lui
pumnii stau culcaţi
un stol de ciori îmbujorate
imaginea mamei cu capul
plecat
spintecă liniștea ca o
turbină

3. pe zăpadă cristalinii
călcaţi cu bocancii plini
în dedesubtul pădurilor cu
spânzuraţi
nicio umbră nu
stă
locului
pe o pătură murdară
ne ciocnim de
ligheanele umplute cu solzi
cum 
s-ar pedepsi oamenii dincolo
sârma de rufe cu ochii
bulbucaţi care caută
picioarele mele ecvestre
când îmi rumegă paşii
se dizolvă în clorură toate
zgomotele 
umbrelor
care ne astupă
ţestele

4. tatăl nostru în gând
se sting grămezile de praf de pe
rafturi

Premiile revistei

Alina Dumitrescu

Revistă de literatură  şi artă / Sibiu Euphorion

4/ 201992



un pistol fără cartuşe
lângă unghiile ei 
veşnic
încremenite
pe duşumea ca o linie perfect
perpendiculară
se răscoleşte între scânduri
albă şi
plăpândă cum
i-ar putea spune 
adevărul
se strică telecomanda arde
gazul
când noaptea rage în 
timpane o
pătură caldă înveleşte 
palpitaţiile 
cu toată puterea a 
strigat-o
în umbră când
respiraţia îi cade
albă şi plăpândă
dinţii i se învelesc
păşeşte clar
cu palmele
strânse
murmurând ca
în noaptea nunţii cu geamul larg
deschis
tatăl nostru în gând
când i-au pus
copci
nu şi-a amintit
înghiţea în sec 
ca o
lupoaică
albă şi
plăpândă

5. ***
în călcâie
oraşul e o cireadă de vite mulse
cu cerul care curge prin fântâni
deasupra o arteră pompând
fluxul de dioxid de carbon cum îţi inundă
plămânii 
te năpusteşti asupra cârdului de copii
urli ca un lup eutanasiat
cu ochii care îţi curg plini 
eşti un transplant surdo-mut de 
bătăi pe minut
dă reload la muşchiul ăla de gumă
palmele moi apasă pe rană

te astupi sărutându-ţi prada
m-am înţepenit
mă urmăreşte noaptea 
un prunc în murdărie
strigă-mi că sunt bastardă
mugetele părinţilor 
astupă
ca palma unui copil în bulbii unei 
furnici

6. ***
plăpând
mă afund în ţepii covorului cu respiraţia încă tânără
sunt un copil înjunghiat mâneca n-are sânge e semi-transparentă
bezna
copacii cu gâturi de găini jumulite
se scutură
smulg materia îmi împut respiraţia sunt
goală
ca o muchie de cuţit călcată pe trupuri de
miei
sălbatic mă dezvelesc noaptea din aşternuturi
degeaba 
sunt un bec explodat de 100W crăp şi copilul de doi ani îmi adună
cioburile
mă rog la caricaturi le port cruciuliţele
scandez
cu o gură strâmbă care palpită
ultima dată
ţi-au strigat numele pe
dos
şi
decese decese de ce se
decapitau copiii în evul mediu poate că nu te înşeli ba nu mă
înşel
sadismul e fashionable
abia mă trezesc 
mă înfăşor în meseria de
om
la micul dejun
mă îndop cu cratere de lună
îmi ascut călcâiele
dedesubt
când cântă cocoşul
inspiri aerul cu pieptul lăbărţându-se
îţi vine pofta
ca o aritmie
gonflabilă
te loveşti cu membrele 
într-o arcă părăsită când 
umbrele îţi plesnesc 
e zgomot
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7. urgent
umflându-se pielea e ca un vals 
vienez
puricii de pe televizor 
erup l-am înfăşurat în 
celofan
eu când mă fac mare am să mă duc în ierusalim 
să pocnească
amigdalele
de ce umplu parchetul 
îmi decorez asfinţitul
cei de la ikea fac reducere când cumperi mai multe obiecte de 
decorat
creierele s-au întărit
mi-e lene să 
plutesc 
visele dulci au fost
o parodie
mă scald într-un cimitir vesel 
cu
brâncuşi porumbescu tonitza 
pe
o lună unsuroasă care te vede cum
îţi pătezi pijamaua cu el ei ele
toţi judecă în pielea goală
mă mândresc ca fiind 
valpurgică
îmi schelălăie oasele 
adormiţii din pădure îşi cască pupilele
în dimineţi soarele a fiert
gura se strâmbă creşte 
puroiul în 
grădină 
vrei să mori ca în faulkner
plângi ca un animal tranchilizat 
pe balcon 
fetele fac plajă în piei de bărbaţi
calc pe parchetul ud
e linişte
savurez
perfuzia se scurge în bolnav ca o bombă
cu
ceas
elveţian

88..  ******
când pe caniculă se botează
muştele
serbez onomastica
cu un fluviu plutind pe jumătate
ca în the shining
cum să nu îţi placă
plajele cu castani care se
decojesc
când o lacrimă se dezechilibrează
obrazul egal acid
sulfuric în
nopţile când mi-am spart

tâmplele galbene
la apus nu te iubeam
decât când ţi-ai întors obrazul
îţi curge puroiul
atât de proaspăt de culoarea corai
ca şi când în regele midas s-ar fi aprins
bucăţile de constelaţii
şi toate buchetele de plozi din oraş ar fi crescut
invers

99..  dduummnneezzeeuu  ee  ccaarrnniivvoorr
îţi deschizi braţele şi ţi se suflecă mânecile
transpiraţia curge în pahare
fructele de mare s-au răcit 
plătim cash sau cu cardul
ce uzi sunt obrajii copiilor când 
gem
priveşti conturul dinţilor mei cu ochi
de pisică
mă topesc în seara asta acră
sunt crăpată 
îi dau copilului o palmă 
îşi muşcă degetele şi 
sughite
mă ademeneşti într-o seară rotundă
pe genunchii tăi ofiliţi
cu poftă de păcate
ieftine
sorbi din căni de
plastic
orbitele sclipesc
ai pieptul tare şi
ai vrea
să
îmi astupi
membrele ofilite 
cu o gură care nu articulează
iubirea

1100..  aannttoonniimm  ppeennttrruu  pprroonnuummee  ppeerrssoonnaall  ppeerrssooaannaa  îînnttââii  ssiinngguullaarr
pe lângă mine au început să cadă clădiri
desfigurate strâmbe cu geamuri termopan
le prind în câte o undiţă
am capul plin de metamorfoze eşuate
nu găsesc niciun doctor capabil să opereze
sindromul borderline
am auzit că sunt contagioasă
alţii văd
doar 
o căpuşă putredă
contaminez apa potabilă cu
carnea buzelor mele 
câteodată
ai degete de arhanghel care
merită să fie
supte
biblia ne învaţă
obraznic
că
mortalitatea a fost făcută pentru 
oamenii trişti
cu dinţi de lapte la 50 de ani
care silabisesc numele amanţilor 
noaptea 
cu carnea întărită în 
creştet

Poezii premiate la secţiunea „Creaţie Literară” din cadrul
Colocviului Internaţional Universitar „Lucian Blaga”, 2019
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În ultimele decenii, teoria literară a înregistrat una dintre
mutaţiile ei majore prin trecerea de la postcolonialism la decolo-
nialism. Funcţionând în câmpul studiilor culturale și urmărind ace-
leași obiective, cele două direcţii critice ridică o primă problemă – de
ce a fost nevoie de un nou ism, în condiţiile în care premisele sale,
normele etice și tipul de lectură incluzivă căutată par a fi preluate
din discursuri deja formulate? Este vorba doar despre depășirea
unor insuficienţe metodologice sau despre o schimbare epistemică?
Fiindcă teoreticienii decolonialiști au produs, până în momentul de
faţă, mai ales texte de lectură aplicată pe diverse literaturi periferice
sau texte cu ton de manifest – conștienţi de caracterul neterminat
al propriei paradigme, ei identifică în special limitările postcolonia-
lismului, postulându-se ca autori de soluţii pentru punctele de criză
existente în studiile literare actuale. Este încă necesară, prin ur-
mare, o dezbatere referitoare la evoluţia propriu-zisă de la un cu-
rent critic la celălalt, care să identifice modificările concrete la
nivelul discursului teoretic și hermeneutic și să evalueze, totodată,
măsura în care decolonialismul a reușit să depășească defectul prin-
cipal imputat postcolonialismului: gândirea inerţială eurocentrică.
O discuţie mai amplă se deschide, așadar, în ceea privește locul de-
colonialismului în modurile contemporane de lectură, raportul încă
problematic dintre centru și periferie și, în final, chiar straturile fi-
lozofice și ideologice din spatele practicilor literare contemporane.
Autorii pe care îi propun spre analiză în acest sens sunt, pe de o
parte, Edward Said, cu volumul său faimos în bibliografie, Orienta-
lism, ca un reprezentant al postcolonialismului deconstructiv și au-
tocritic și, la polul opus, trei scriitori decolonialiști: Walter Mignolo
(Dezobedienţa epistemică), Sylvia Marcos cu Femeile indigene și cos-
moviziunea decolonială și Revathi Krishnaswamy, autoarea articolu-
lui Toward World Literary Knowledges: Theory in the Age of
Globalization. 

Postcolonialismul incipient depinde de o miză etică trans-
parentă: a delegitima poziţiile eurocentrice, a semnala și a critica
nedreptăţile politice, dar și culturale impuse unor popoare supuse
și exploatate, a iniţia chiar studiul și valorizarea operelor artistice
etichetate – clișeic – drept primitive, toate aceste etape în restruc-
turarea perspectivei literare au fost discutate încă de la primele teo-
rii postcoloniale (Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak), iar
mediul academic și în special departamentele de literatură compa-
rată propun astăzi o abordare internaţionalistă și un proces de re-
cunoaștere critică a modului în care gândirea europeană s-a
declarat dintotdeauna singura capabilă de cunoaștere profundă, ra-
ţională și sistematică. În ciuda bibliografiei consistente produse în
acest sens, trăsătura fundamentală a studiilor literare anti-coloniale
(postcolonialismul și urmașii lui) rămâne dublarea hermeneuticii
textuale propriu-zise – un fenomen relativ rar întâlnit și rar reușit –
de un flux teoretizant nesfârșit: autorii se întreabă cum trebuie ci-
tite textele recuperate din contexte foarte specifice, în ce măsură
intelectualul european educat în tradiţia filozofiei platonic-hege-
liene are dreptul și abilitatea de a înţelege fără prejudecăţi un ori-

zont mentalitar mult diferit, care e finalitatea acestor transferuri de
viziune existenţială și estetică între culturi aparent disjuncte. Însăși
apariţia decolonialismului ca pas secund sau treaptă superioară, eli-
berată de reticenţa primilor teoreticieni postcolonialiști pune, pe
de o parte, în evidenţă rigiditatea reziduală a studiilor existente (mai
ales la nivel metodologic), marcând, totodată, turnura dinspre vâr-
sta postcolonialismului deconstructiv înspre o perioadă afirmativă,
recuperatorie, reconciliantă: de la teoretizarea lecturii la practica ei
concretă. De aceea, ipotezele decoloniale și materializarea lor tre-
buie evaluate mai ales prin prisma proiectului pe care îl continuă:
păstrând ca punct de referinţă scopurile iniţiale ale primilor teore-
ticieni non-occidentali preocupaţi de problema periferiei (scopuri
etice, analitice, disciplinare), pot fi înţelese atât filiaţia conceptuală
implicită, cât și eficacitatea criticii decoloniale. 

Simplificând, problemele majore ale postcolonialismului
se reduc la autoritatea organică a tiparelor de gândire eurocentrice.
Deși autorii postcolonialiști au o conștiinţă reflexivă exacerbată în
ceea ce privește pericolul colonizării prin discurs (definiţii reductive,
maniheism, valorizări involuntare ale propriului spaţiu geografic),
decentralizarea perspectivei are loc treptat și cu mai mare dificul-
tate la nivel conceptual-filozofic. În primul rând, exerciţiile compa-
rative între modelele culturale vestice și cele indigene rămân în
general simple instrumente pentru îmbogăţirea literaturii despre
Occident: vorbind despre diferenţele constitutive dintre omul eu-
ropean și omul asiatic, dintre antropocentrism și cosmocentrism
sau dintre religiile personaliste și cele anti-individualiste, termenul
alter (non-A) devine polul în funcţie de care clarificăm natura ter-
menului pozitiv (A, Europa, civilizaţia occidentală). Fenomenul e
ușor observabil la autori din afara sferei postcoloniale. În 1970, Ro-
land Barthes scrie, de exemplu, Imperiul semnelor, lucrare consa-
crată unei Japonii simbolice, golită de orice implicaţii politice, sociale
sau ideologice – Japonia devine un construct pur estetic, prin care
pot fi exorcizate frustrările occidentalului faţă de propria cultură
egocentrică, pasională, tensionată, obsedată de transcendenţă. Și,
cu toate că există o distanţă evidentă între astfel de eseuri exube-
rant-fantasmatice și un studiu precum Orientalism¸ Said însuși des-
chide mai degrabă o discuţie despre mecanismul colonizator în sine,
despre motivaţiile ascunse ale universitarilor orientaliști (dincolo
de economia ţării exploatatoare) și, mai ales, despre construcţia im-
aginarului occidental despre Orient, respectiv a justificărilor oferite
pentru politicile de colonizare (democraţia ca bine universal, pro-
cesul civilizator, așa-zisa cooperare comercială etc). Privirea asupra
Celuilalt – subiectul colonizat, comunitatea lui – rămâne pur exte-
rioară, fiindcă obiectul analizei lui Said este, la urma urmei, discur-
sul occidental. E o precizare pe care autorul însuși o face în repetate
rânduri, conștient de caracterul de pionierat al cărţii sale1. În același
timp, chiar proiectele recuperatorii comparative de natură strict li-
terară, atât de frecvente în mediul academic actual, vizează în cea
mai mare parte un exemplu exotic și unul autohton. Inclusiv lucră-
rile explicit postcoloniale prezintă foarte rar comparaţii între două
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sau mai multe opere de artă din spaţii periferice, din moment ce
fiecare dintre ele aduce cu sine o cosmoviziune radical diferită de
norma occidentală, făcând din iniţierea în interstiţiile acestor lumi
închise o provocare intimidantă. 

Un alt factor limitator al postcolonialismului e criticat de
Revathi Krishnaswamy în Toward World Literary Knowledges: Theory in
the Age of Globalization, articol scris ca răspuns la raportul ACLA re-
dactat de Jonathan Culler și totodată la conţinutul secţiunii de teo-
rie a antologiei Norton. Ambele publicaţii ignoră, după
Krishnaswamy, aportul conceptual al culturilor marginale: deși a în-
ceput recuperarea ca literatură a unor texte din tradiţii non-euro-
pene, ideea că Estul ar putea fi totodată un depozitar de sisteme
teoretice particulare pare să intre mai greu în orizontul de conștii-
nţă al lecturii academice occidentale (istoria teoriei comparate nu a
luat în seamă, până de curând, decât arealul european și pe cel
american). În continuare, citim operele literare generate de con-
texte istorico-geografice variate cu instrumentarul filozofiei occi-
dentale și chiar prin prisma grilelor de valoare negociate în
diacronia estetică a Europei: „în ciuda intenţiilor bune ale multor
savanţi”, susţine Krishnaswamy, „toate cele trei domenii (literatura
comparată, teoria literară și poetica comparată) continuă să fie pro-
iecte pedagogice eurocentrice, care reproduc stereotipuri coloniale
și perpetuează diviziunea neocolonială a muncii între Vestul cu-
noscător și restul lumii – cunoscut (Krishnaswamy, 401).”2 Mai mult,
atunci când Europa este totuși interesată de teoreticieni non-occi-
dentali, ei sunt întotdeauna postcolonialiști, autori preocupaţi de
studiile rasiale, de relaţia est-vest (niciodată nu sunt esteticienii care
discută construcţiile particulare ale poeziei sanscrite, ci, eventual,
influenţa acesteia asupra literaturii moderne europene – Europa ră-
mâne în centru). Dacă Occidentul crește în teorii autogenetic, estul
pare să producă reţele conceptuale exclusiv ca răspuns la interpe-
larea vestului (Krishnaswamy, 405). Autoarea propune, de aceea,
noţiunea de world literary knowledges, pentru a include în câmpul
teoretic convenţional și epistemologiile regionale, subalterne, po-
pulare, aflate adesea încă în stadiul de emergenţă sau latenţă con-
ceptuală. Altfel, s-ar rămâne la convingerea că teoria nu poate fi
definită decât ca sistem conceptual fix, cu o structură cronologică și
cauzală, eventual polemică – tipul de structură acceptabilă în uni-
versităţile vestice. 

Revenind la Orientalismul lui Said, comentariul lui (incisiv
în ceea ce privește retorica europeană, prudent în relaţie cu po-
poarele colonizate) își constată la rândul său lacunele și anunţă po-
sibilitatea unui proiect ulterior, capabil să privească din interior
experienţa minoritară: „poate că sarcina cea mai importantă ar fi
să se realizeze studii asupra alternativelor contemporane la orien-
talism, să se răspundă la întrebarea cum se pot studia alte culturi și
popoare dintr-o perspectivă libertară sau dintr-una non-represivă
și non-manipulativă (Said, 58).” Tocmai utopia academică astfel for-
mulată va face obiectul decolonialismului: e vorba despre o privire
de interior asupra comunităţilor colonizate, care să le capteze di-
namica și tensiunile interne, laolaltă cu experienţa subiectului co-
lonial. Însă privind înapoi înspre metodologia lui Said, ea este încă
puternic tributară deconstrucţiei, dezasamblând mecanismele de
gândire ale unor intelectuali sau oameni politici ale căror intervenţii
au modelat viziunea Occidentului despre Orient. Said analizează,
de exemplu, poziţionările lui Balfour și Cromer, oameni politici bri-
tanici ai secolului trecut, extrăgând din textele scrise de cei doi și
din prelegerile lor parlamentare sau pseudo-academice pârghiile lo-
gice de care se folosesc naraţiunea colonială și descrierea popoa-

relor colonizate. Este comentată, apoi, retorica lui Kissinger din Do-
mestic Structure and Foreign Policy, unde așa-zisa cunoaștere profe-
tică practicată de orientali și predispoziţia lor inerentă pentru haos
sunt enumerate ca argumente în favoarea intervenţionismului
american. De fapt, Said coboară în timp până la Eschil și Euripide,
discutând imaginea alterităţii în Perșii și Bacantele. În final, contra-
ponderea contemporană a acestor piese se găsește în reportajele
unui jurnalist francez, care descrie Beirutul devastat de război pu-
nându-l în opoziţie cu Orientul pur livresc al lui Nerval și Chateau-
briand (Said, 29).

După Said, orientalismul trebuie privit ca discurs (așa cum
îl definește Foucault, prin prisma puterii exercitate de o mare na-
raţiune și de instituţiile pe care le justifică). Concluziile sale se re-
feră, prin urmare, în special la construcţia retorică și la încărcătura
ei ideologică, iar printre ele figurează, de exemplu, „consensul ge-
neral liberal în privinţa afirmaţiei că adevărata cunoaștere este fun-
damental non-politică (respectiv, cunoașterea declarat politică nu e
cunoaștere adevărată)”, care „ascunde existenţa împrejurărilor po-
litice riguros organizate, dar mascate, în momentul producerii cu-
noașterii (Said, 40).” La fel, Said observă amestecul dintre
neclaritatea imperială (jumătatea estică a lumii ajunge obiectul de
studiu al unui singur domeniu) și detaliul ce anulează perspectiva
(în comparaţiile lingvistice sau teologice). Alteritatea însăși va fi per-
cepută, de aceea, exclusiv prin intermediul familiarului (islamul de-
vine un creștinism diform, cu note de subsol), iar autoritatea
savantului este în permanenţă garantată de aparenta poziţionare
non-partizană. 

Se observă, deci, apariţia instrumentarului conceptual ne-
cesar pentru autocritică (eurocentrism, poziţii de putere, cunoaștere
imaginară, autoritate instituţională), dar și lipsa celui potrivit pentru
explorarea pozitivă, dialogică, afirmativă a spaţiilor literare greu ac-
cesibile. I se poate imputa, aici, lui Said faptul că, în ciuda discuţii-
lor ample despre naţionalismele occidentale, ignoră retorica
naţionalismului de rezistenţă, anti-colonial, ţinându-se la distanţă
de un teren pe care presupune, deocamdată, că nu îl poate explica
non-abuziv. Una dintre provocările decolonialismului literar va fi,
de aceea, așa cum precizează Revathi Krishnaswamy în articolul
deja citat, accederea la un tip de lectură sau de critică bazat pe spe-
cificitatea obiectului și, implicit, generarea sau preluarea de con-
cepte cu origine complementară faţă de textul studiat. Aceste
concepte se doresc a fi nu doar non-eurocentrice, ci și funcţionale,
astfel încât să se poată trece dincolo de simpla anulare a universu-
lui filozofic-poetic cunoscut, dincolo de mea culpa sceptică și de
amânarea angoasată a judecăţilor de valoare. Am menţionat, de alt-
fel, preocuparea lui Revathi Krishnaswamy pentru teoria periferică
și reproșul adresat studiilor culturale existente, care privesc o na-
ţiune sau o literatură ca pe un corp compact, neluând în seamă mo-
dulaţiile regionale, etnice sau dialectale. Or, observaţiile teoretice
ale cercetătoarei sunt urmate de prezentarea a trei mecanisme par-
ticulare de producţie artistică din literatura indiană marginală (nu
doar în raport cu Occidentul, ci și cu tradiţia sanscrită, confiscată
de orientalism). 

Întâi, conceptul de tinai (peisaj – cu origine în poezia
Tamil), care include cinci configuraţii posibile (munte, pădure, malul
râului, coasta marină și deșertul), fiecare corespunzătoare unui anu-
mit mijloc de subzistenţă, dar și unei poetici diferite, ar putea intra
în dialog, după autoare, cu direcţiile actuale ale ecocriticii vestice.
Apoi, poezia bhakti, un soi de contra-cultură apărută ca răspuns la
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stratificarea socială, conţine doar elemente teoretice latente, fiind
o poezie performativă, spontană și bazată pe interacţiunea dintre
vorbitor și ascultător; totodată însă, aceste versuri dau mărturie
despre modul în care conștiinţa religioasă a vocii lirice poate ex-
prima frustrările sociale și culturale ale categoriilor marginalizate
(femeile, de exemplu) și despre concepţia bhakti asupra genului ca
un construct dependent de gesturi ritualizate. În final, Krishnas-
wamy aduce în discuţie emergenţa teoriilor estetice ale scriitorilor
Dalit (membri ai castei inferioare, cei de neatins) – spre deosebire
de estetismul sanscrit, centrat pe plăcerea artistică, teoreticienii
Dalit fac din suferinţă, șoc și neliniște scopurile protestului lor, în-
cercând în același timp să aducă o completare canonului estetic
sanscrit, pe care îl consideră limitat și anacronic; Krishnaswamy ob-
servă că nici anti-ideologia postmodernă a identităţii flotante, nici
direcţia anti-colonială nu pot explica tipul de insurecţie auto-afir-
mativă manifestat în textele Dalit și că, dimpotrivă, o tradiţie înru-
dită ar fi mai degrabă literatura afro-americană folosită ca
instrument de emancipare politică. Se trasează, astfel, conexiunile
dintre forma poetică și miza politică (fie ea și pro-colonială, cum se
întâmplă în poezia bhakti). Niciunul dintre aceste elemente de poe-
tică nu este subsumat vreunul echivalent european – ele sunt, într-
adevăr, deschise spre exerciţii comparative cu sisteme vestice
(feminismul lui Judith Butler, de exemplu), însă în primul rând spre
comparaţii cu poetica sanscrită (cu care se află într-o relaţie de ten-
siune) și cu alte poetici marginale (cele post-sclavagiste). 

Tot în direcţia mutaţiilor operate la nivelul schemelor de
gândire se înscrie Dezobedienţa epistemică a lui Walter Mignolo. Aici,
un prim pas propus este schimbarea conceptelor în dezbaterea
dusă despre culturile periferice: „desprinderea – liberarea coloni-
zatorilor și a colonizaţilor, cum spunea Fanon – constă, mai întâi, în
schimbarea termenilor, și nu a conţinutului conversaţiei. Conţinu-
tul a fost modificat de mai multe ori în retorica modernităţii: de la
redempţiunea creștinilor la misiunea civilizatoare a liberalilor sau la
socialismul marxiștilor (Mignolo, 45)”. 

În acest sens, Mignolo cere suspendarea categoriilor eu-
ropene de gândire (graficele de stânga/dreapta, noţiunile clișeizate
și manipulabile de democraţie sau drepturile omului, credinţa că pro-
gresul economic e un bine absolut, curentele post-ceva) și, mai ales,
desprinderea de ideea că instituţiile ar fi mai demne de protecţie
decât fiinţele umane. Pe scurt, decolonialismul se găsește în relaţie
de interdependenţă cu moartea teopoliticii și a egopoliticii – bazate
pe puterea de cunoaștere a individului, a eroului politic perfect înfipt
în propriul orizont gata formatat, indiferent de sursa religioasă sau
egocentrică a concluziilor sale despre lume.3

În locul lor apare un alt instrument conceptual, geopoli-
tica, pe care Mignolo o înţelege nu în sensul relaţiilor guvernamen-
tale internaţionale, ci drept politică a unei cunoașteri geografice,
localizate și, totodată, ca somapolitică: geopolitica va include, de
aici încolo, răspunsul corpurilor imigrante în spaţii colonizatoare și
al corpurilor ce locuiesc în ţările lumii a treia faţă de etichetele fi-
xate asupra lor de gândirea occidentală. Totodată, dezobedienţa
epistemică înlocuiește și relativismul cultural (care, odată materia-
lizat, nu e altceva decât o formă de opresiune, mizând pe o așa-zisă
egalitate între culturi) cu pluriversalitatea – multiplicitatea ce recu-
noaște diferenţele de putere cauzate istoric între state și civilizaţii.
Istoria universală însăși decade la statutul de ficţiune utilă, făcând
loc istoriilor locale. În final, are loc o ruptură epistemică, fiindcă spa-
ţiul cunoașterii absolute prin dialectică hegeliană (eu, subiect de-
corporalizat, spirit pur, construiesc subiectul colonial) e înlocuit cu
cel al sociogenezei lui Fanon.

Este interesant că aceste concepte (geopolitica, somapoli-
tica) nu corespund doar decolonizării celor colonizaţi, ci și emanci-
pării de gândire a colonizatorilor, fiindcă marchează distanţarea de
filozofia europeană înrădăcinată prin secole de evoluţie mai mult
sau mai puţin liniară. Geocritica, de exemplu, curent deja consacrat
în universităţile occidentale, anulează statutul de subiect cunoscă-
tor cu autoritate al individului, pentru care spaţiul e doar o pro-
prietate tranzacţionată, un mijloc de existenţă, un context sau un
obiect de cercetare și vede personajul ca pol slab al unei relaţii om-
mediu. Spaţiul acţionează asupra lui în aceeași măsură – sau chiar
cu mai multă forţă și mai pe nesimţite – decât individul asupra spa-
ţiului. La fel, de abia cel de-al treilea val de feminism deconstruiește
explicit clișeul femeii ca derivat al normei, al cetăţeanului-bărbat,
modificând inclusiv modul în care citim destinul social al unei pro-
tagoniste ficţionale. Acești pași de decentralizare a percepţiei euro-
pene au fost necesari în pregătirea unei politici complementare și în
contactul nealterat, eliberat de prejudecăţi cu textele unor culturi
periferice, așa cum tot indispensabilă pentru maturizarea lecturii
europenilor a fost și apariţia textelor-manifest, scrise de subiecţi
coloniali revoltaţi, deveniţi deodată vocali – aceste producţii literare
de protest nu au putut fi apropriate pe baza judecăţilor filozofice
preexistente, ci au scos intelectualitatea occidentală din confortul
absolutului hegelian și au contribuit, ulterior, la o lectură la fel
emancipată și în cazul unor texte mult mai vechi, non-politice. 

În final, un alt critic decolonialist, Sylvia Marcos, studiază
comunităţile indigene mezoamericane, concentrându-se pe aspecte
antropologice și pe producţiile lor literare. De la bun început, lucră-
rile cercetătoarei (dintre care alegem să discutăm în detaliu Femeile
indigene și cosmoviziunea decolonială) tratează credinţele mezoa-
mericane și perspectiva lor asupra naturii, societăţii și istoriei ca pe
un sistem conceptual cu drepturi depline: „Pentru a-l înţelege în
propriii-i termeni [poporul în cauză], am început să caut cuvinte po-
trivite (Marcos, 79)”. Într-adevăr, Marcos investighează particulari-
tăţile filozofiei indigene implicite, ajungând la concluzia că ea ar
putea fi rezumată la „sensul unei dualităţi a polarităţilor fluide păs-
trate în echilibru homoeroic și că genul e fundamental pentru orice
reflecţie profundă (79)”.

Pentru a vorbi despre gen și implicaţiile lui în context me-
zoamerican, analiza în sine trebuie însă precedată de o dezambi-
guizare a noţiunii centrale, din moment ce ea a existat, evoluat și
preluat accepţiuni diverse în teoria occidentală. Marcos începe prin
a arăta că, în comunităţile indigene vizitate, polii perechilor consti-
tutive ale lumii (lumină/întuneric, masculin/feminin, aproape/de-
parte etc.) nu sunt nici statici, nici reciproc exclusivi, nici organizaţi
ierarhic. La rândul lui, „genul trebuie să fie eliberat de presupoziţia
unor caracteristici dihotomice fixe, bazate pe distincţii anatomice”
(și specifice gândirii clasice europene) (Marcos, 79). Înţeles perfor-
mativ, ca sumă de acţiuni (nu departe de teoriile lui Judith Butler),
genul mezoamerican nu poate fi așezat în opoziţie cu sexul, fiindcă
o astfel de distincţie funcţionează doar odată cu separarea corp-spi-
rit, o structură de gândire regăsită exclusiv în tradiţia filozofiei cla-
sice: „Distincţia între sex și gen e un instrument analitic foarte util
în teoria feministă. Cu toate acestea, acest instrument poate dis-
torsiona relaţiile de gen și ideile de feminin și masculin aflate în sur-
sele primare mezoamerican (Marcos, 81)”.

Dacă observaţiile Sylviei Marcos s-ar opri aici, la această
descriere a diferenţei dintre gândirea occidentală și cea mezoame-
ricană, studiul ei ar rămâne un exerciţiu comparativ steril. Așa cum
atenţionează Krishnaswamy în articolul citat, „deși trăsăturile uni-
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versale pot fi recunoscute, diferenţa dintre est și vest devine adesea
punctul focal obsedant și miop al analizei (Krishnaswamy, 407)”.4

Marcos câștigă însă pariul perspectivei decoloniale, fiindcă investi-
gaţia ei de durată aduce o viziune globală asupra genului și a ritua-
lurilor asociate lui: întâi, însăși perechea divină este, în aceste
comunităţi, bazată atât pe un principiu masculin, cât și pe unul fe-
minin, iar genul uman apare ca reflexie perfectă a acestei dualităţi
primordiale și producătoare de viaţă; „genul”, arată Marcos, „nu era
nimic mai puţin decât o metaforă fundamentală pentru tot ceea ce
există în cosmos și societate (Marcos, 81)”; la fel, spaţiul nu este im-
aginat ca mediu omogen și izolat, ci există doar în funcţie de timpul
măsurat printr-un calendar dual, suferind, deci, modificări prin
prisma evenimentelor care îl prelucrează; în incantaţiile taumatur-
gice, în poezia erotică și în discursurile etice, una dintre tehnicile
esenţiale este paralelismul, alături de versurile duble și de metafo-
rele în pereche (ce fac întotdeauna trimitere la o realitate senzo-
rială) – în mod semnificativ, aceste procedee retorice persistă în
discursul contemporan al femeilor, inclusiv în cel instrumentat po-
litic. Descrierea lui Marcos nu e doar perfect coerentă și foarte amă-
nunţită, conturând principii de gândire nefamiliare cititorului
european și făcându-le, pe baza logicii interne, mai ușor de navigat,
ci reușește și să se elibereze pe parcurs de cârjele referenţiale occi-
dentale. Cu alte cuvinte, după o primă raportare comparativă la ori-
zontul de conștiinţă al publicului european, sistemul de credinţe
indigene se construiește stabil prin propriile-i forţe, graţie unor prin-
cipii perene funcţionale (dualitatea, fluiditate) și arhivei de texte și
izvoare arheologice de la baza analizei. 

La prima vedere, cosmoviziunea indigenă este prea speci-
fică pentru a putea fi transferată în înţelegerea unor texte sau si-
tuaţii sociale aparţinând altor culturi – anularea unor distincţii
naturalizate în imaginarul european, precum cea dintre gen și sex
sau cea dintre imanenţă și transcendenţă cauzează o ruptură epis-
temică majoră. Cu toate acestea, Sylvia Marcos demonstrează că
astăzi, teoria critică feministă, practicată asiduu în mediile intelec-
tuale occidentale, are de învăţat și învaţă deja din modelul feminist
mezoamerican, mai ales așa cum apare el în zapatism. De exemplu,
dacă feminismul american se concentrează pe realizarea individu-
lui femeie, în opoziţie cu încadrarea ei într-o colectivitate, dualita-
tea indigenă invalidează această poziţie defensivă și antagonistă în
virtutea dispozitivului perceptiv al dualităţii: pentru feminismul in-
digen, emanciparea femeii și emanciparea poporului funcţionează
doar împreună. Iar aceste conjugări între fronturi teoretice distincte
par din ce în ce mai fezabile. Pe de o parte, mișcările emancipatoare
ale ultimelor decenii combină în discursul lor elemente ale dualită-
ţii mezoamericane cu influenţe marxiste (deci de provenienţă eu-
ropeană). Pe de altă parte, însăși miza universalităţii umane câștigă
teren în contemporaneitate, pe măsură ce înţelegerea reciprocă
dintre culturi până acum necomunicante permite învăţarea și dez-
văţarea permanentă a unor moduri de gândire contrastive. 

Se ridică o ultimă problemă referitoare la conceptele in-
troduse în sfera teoriei prin intermediul decolonialismului (world li-
terary knowledges, geopolitica înţeleasă ca somapolitică – cu accent
pe corporalitatea subiectului oprimat, pluriversalitatea, studierea
vocii colective a castei oprimate sau a femeilor, reinventarea prin
fluidizare a dihotomiilor, imaginarul folcloric referitor la așezarea
umanului faţă de divin și a femininului faţă de masculin etc). Privite
în relaţie cu diverse metode de cercetare literară consacrate în Oc-
cident (geocritica, ecocritica, studiile feministe și de gen, studiile
performativităţii), ele pot indica o tendinţă (poate îngrijorătoare) de

omogenizare a instrumentarului teoretic și, din moment ce echili-
brul dintre universal și particular este unul dintre cele mai proble-
matice aspecte ale studiilor post- și decoloniale, impresia aceasta
de uniformizare merită interogată. Soluţia stă, din punctul meu de
vedere, într-o lectură paralelă a specificităţii sursei primare și a spe-
cificităţii perspectivei critice. Cu alte cuvinte, atât criticul literar, cât
și cititorul metacritic sunt obligaţi să penduleze cu o doză constantă
de suspiciune între sistemul conceptual pe care textul îl recomandă
și pe care teoreticianul intenţionează să îl preia și, la polul opus, sis-
temele filozofice intrinseci vocii critice – Din ce spaţiu sau areal ideo-
logic își face criticul afirmaţiile? Este tentat de universalitate sau de
alteritatea radicală? Cum ţine sub control aceste tendinţe, care îi
sunt mecanismele de auto-verificare? Metodologic, avem încă ne-
voie de această analiză constantă a agenţialităţii, a poziţiilor de pu-
tere și a ispitei naturalizării conceptelor, cu toate că miza (etică,
adevăr, afirmare identitară) este foarte departe de autosuficienţa
deconstrucţiei, privind dincolo de text, coborând din nou în istorie. 
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1 „argumentul meu real e că orientalismul este – și nu doar reprezintă – o di-
mensiune considerabilă a culturii politico-intelectuale moderne și, ca atare,
are mai puţin de a face cu Orientul decât cu lumea noastră (Said, 43)” sau
„Orientalismul a răspuns mai mult la cultura care l-a produs decât la obiectul
său prezumtiv, produs la rândul său de Occident (Said, 55)”

2 „despite the good intentions of many scholars, all three fields (comparative
literature, literary theory, comparative poetics) continue to be Eurocentric
pedagogical projects that reproduce colonial stereotypes and perpetuate a
neocolonial division of labor between the knowing West and the known rest”.
(trad. mea) 
3 „Teopolitica și egopolitica sunt înscrise în construcţia suveranităţii subiec-
tului fără corp și fără loc geoistoric (Mignolo, 104)”. 

4 „although universal features may be acknowledged, it is difference be-
tween the East and the West that often becomes an obsessive and myopic
focus of analysis”. (trad. mea) 

Lcrare premiată la secţiunea „Eseu” din cadrul 
Colocviului Internaţional Universitar „Lucian Blaga”, 2019
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GGEELLLLUU  DDOORRIIAANN

DDEESSPPRREE  CCRROOCCOODDIILLII
(după poemul DELIRIUM TREMENS)

Sunt câteva sute de poeţi într-o singură filială
a Uniunii Scriitorilor
și asta îi face să se simtă foarte înghesuiţi și într-o totală
necunoaștere din partea cititorilor,
atât a celor din ţară, cât și a Diasporei

în timp ce în străinătate cititorul de poezie
vede în poeţi niște aproape zei,
la Dorohoi, sau Botoșani de exemplu, 

nici nu se știe
ce rol au poeţii în societate,
sunt priviţi ca niște creaturi periculoase, 

exotice, un fel de crocodili
care, în absenţa iubirii, au toate
motivele să scrie poezie

în interiorul lor, de fapt,  sunt niște timizi și umili

dimineaţa, eu, cel puţin, vă dau un indiciu,
mă spăl pe ochi și pe dinţi,
intru în bucătărie

Lucian Per.a
Parodii
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și beau o cafea și o tărie

apoi, ca toţi oamenii cuminţi, 
o pornesc spre serviciu

pașii mă poartă înspre seară prin parc,
aceștia sunt de fapt pașii poetului,
nu mă abţin să nu remarc
aici mă simt singur în faţa lui Dumnezeu,
eu și cu muza mea, inspiraţi și umili,
în căutarea poemelor, mereu

vă spuneam că unii ne cred crocodili, dar vedeţi,
nu e nicidecum așa cum se spune,
deși mai nou, am văzut cum unii poeţi
umblă cu șopârle pe la Uniune!                                       



PPrreemmiiii  EEuupphhoorriioonn  llaa  CCoollooccvviiuull  IInntteerrnnaaţţiioonnaall  UUnniivveerrssiittaarr  „„LLuucciiaann  BBllaaggaa””

Între 31 octombrie şi 2 noiembrie 2019 s-a desfăşurat la Facultatea de Litere şi Arte Colocviul Internaţional Universitar „Lucian
Blaga, ediţia a XXI-a. Dumitru Chioaru a acordat, în calitate de profesor universitar şi redactor şef al revistei Euphorion, premiile revistei
studentelor:

Maria Chiorean, de la  Universitatea din Bucureşti, pentru eseu
Alina Dumitrescu, de la Universitatea de Vest din Timişoara, pentru poezie
Menţionăm că eseul şi poeziile premiate sunt publicate în sumarul acestui număr.

CCoollooccvviiuull  NNaaţţiioonnaall  ZZiilleellee  PPooeezziieeii  „„IIuussttiinn  PPaannţţaa””,,  eeddiiţţiiaa  aa  XXVVIIIIII--aa

În zilele de vineri, 15 noiembrie și sâmbătă, 16 noiembrie, revista Euphorion a organizat cea de-a XVIII-a ediţie a Colocviului
Naţional  Zilele Poeziei „Iustin Panţa”. Prima zi a colocviului s-a desfășurat la Librăria Humanitas „Constantin Noica” din Sibiu. După cu-
vântul de deschidere al redactorului-șef al Revistei Euphorion Dumitru Chioaru, a urmat o masă rotundă pe tema „Literatura și corecti-
tudinea politică”. Masa Rotundă a fost moderată de Al. Cistelecan. Au participat la discuţii invitaţi din ţară care au contribuit și la ancheta
dedicată de revistă temei (Gellu Dorian, Nicolae Corlat, Adrian Alui Gheorghe, Nicolae Corlat, Lucian Perţa, Alexandra Turcu, Cosmin Perţa),
dar și scriitori sibieni aflaţi în public. 

După masa rotunda au fost decernate premiile ediţiei:
-Gellu Dorian a primit premiul „Euphorion” pentru întreaga activitate. Premiul a fost înmânat de Dumitru Chioaru (președintele

juriului) și Nicolae Corlat
-Ioan Vintilă a primit Premiul Naţional pentru Debut în Poezie „Iustin Panţa” pentru volumul „Păsări în furtuna de nisip” apărut

la finalul anului 2018 la Casa de editură Max Blecher. Premiul a fost decernat de Al. Cistelecan (președintele juriului).

A doua zi a Simpozionului a continuat la Librăria Humananitas „Constantic Noica”. Ziua a debutat cu lansarea numerelor 2 și 3
din 2019 ale revistei. Numărul 2, dedicat „Diasporei literare românești din Canada” a fost prezentat de Ioan Radu Văcărescu, iar numărul
3, dedicate „Centenarului Cornel Regman” a fost prezentat de Dumitru Chioaru.

A urmat eveniment mult așteptat: lansarea volumului de poezii inedite „Despre călătoriile (sau însingurările) mele” de Iustin
Panţa. Volumul a apărut la editura Charmides din Bistriţa și a fost îngrijit de scriitorul Alexandru Uiuiu. Alexandru Uiuiu a deschis lansarea
prin omagierea lui Iustin Panţa, apoi a făcut cteva precizări în legătură cu descoperirea volumului, continuând cu recitarea unui poem ded-
icat tatălui. Aurel Panţa, tatăl poetului, a fost în public pe perioada Colocviului.

Au urmat mai multe lansări de carte:

– Adrian Alui Gheorghe –„Zugzwang sau Strada cu o singură ieșire”, Editura Polirom
– Gellu Dorian, „Scriitorul”, Editura Junimea
– Adrian Iancu – „Strada Magnolia și alte aventuri”, Editura Limes
– Cosmin Perţa „Arșiţa”, Editura Paralela 45
– Ioan Radu Văcărescu – „Pescar de cuvinte”, Editura Junimea
– Lucian Perţa – Parodii, Editura Grinta

Evenimentul s-a încheiat cu recitalul actorilor Lerida Buchholtzer și Emil Cătălin Neghină din poemele inedite de Iustin Panţa .

PPrreemmiiiillee  FFiilliiaalleeii  SSiibbiiuu  aa  UUnniiuunniiii  SSccrriiiittoorriilloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa  ppee  aannuull  22001188

Juriul Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România, întrunit în şedinţă finală în ziua de 1 noiembrie 2019, format din  scriitorii:
Vasile Chira (președintele juriului), Emil Cătălin Neghină și Mihai Posada a acordat  următoarele premii pentru volume apărute în anul edi-
torial 2018: Premiul Opera Omnia 2018: Dorel COSMA; Premiul de Debut – Gunnar WALDER (Octavian RADU), pentru romanul „Regatul barbari-
lor inimoși”, Ed. Cartea Românească; Premiul de Poezie – ex aequo: Ioan BARB, „Imnul frumoasei Olivetti”, Editura Cartea Românească și Vasile
MORAR, „Cartea Dragostei”, Ed. Eurotip; Premiul de Proză - Adrian ALUI GHEORGHE, „Zugzwang sau Strada cu o singură ieșire”, Ed. Polirom; Pre-
miul pentru Eseu – Gabriel HASMAŢUCHI,„Alternative culturale”, Ed. TechnoMedia. Premierea a avut loc la Sibiu, în ziua de 27 noiembrie (cu spri-
jinul financiar al Consiliului Judeţean Sibiu) și la Bistriţa, în ziua de 29 noiembrie, în cadrul întâlnirii de toamnă a membrilor filialei de la
Palatul Culturii și în cadrul Festivalului de Teatru și Literatură „Liviu Rebreanu”, organizat de Casa de Cultură „George Coșbuc” din Bistriţa
(cu sprijinul financiar al acestei instituţii bistriţene).  
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